
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 
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    O homem possui capacidades incríveis que muitas vezes são questionáveis. Apesar de muitos estudos, 

existem sempre aquelas que não tem motivo aparente, talvez por isso o homem esteja no topo de todos 

os seres vivos, se virmos a vida humana como uma pirâmide, em que na base, estão os seres que alguns 

consideram mais ‘’insignificantes’’. 

       O homem é capaz de tudo a partir do momento em que se esforça para o fazer, não vale apenas dizer 

que quer fazer tal ação, tem de a realizar e demonstrar principalmente a si mesmo de que é capaz, e 

aparentar os seus motivos dependendo dos seus valores. Não há ninguém que nos possa dizer: você não é 

capaz de fazer isto. O homem como ser livre que é, consegue fazer tudo o que quiser porque possui 

capacidades para tal. 

Um exemplo verídico foi o de um senhor que nasceu sem braços nem pernas, as esperanças para ele fazer 

uma vida normal não eram assim tantas, dadas as circunstâncias, neste momento é casado, pratica 

desporto e durante o ano de 2013 lançou um livro sobre a sua luta. 

Como vemos com este exemplo o homem possui capacidades de tudo basta acreditar que é capaz de o 

fazer e lutar para isso. 

Com capacidades tão extraordinárias que até agora apenas, (que se saiba), descobertas no homem, é 

extremamente horrível desperdiçá-las em algo praticamente inútil, como ‘’não fazer nada o dia inteiro’’, 

talvez o ‘’desporto’’ favorito dos adolescentes. Se passassem mais tempo a apurar as suas capacidades a 

estudar e ler teriam as notas que sempre sonharam ter, mas, que simplesmente não as alcançam porque 

preferem dizer que não são capazes a tentar melhorar as suas capacidades. Se assim fosse todos poderiam 

ter o emprego dos seus sonhos, mas o homem é livre e prefere desperdiçar o seu tempo, o que faz com 

que mais tarde se venha a arrepender e, talvez ai, queira usar as suas capacidades para mudar.  

De certa forma as pessoas que nascem sem problemas de saúde, com pai e mãe a apoiá-los e mesmo 

assim não querem melhorar as suas capacidades, são imaturos e não dão valor á vida que têm. Há muitas 

pessoas que gostariam de fazer uma vida considerada ‘’normal’’, e simplesmente não podem porque têm 

condicionantes a proibi-los de tal. Mas essas últimas pessoas normalmente mostram sempre mais garra 

por viver e aprender o que as primeiras já sabem, e isso chama-se força de vontade. 

A força de vontade faz as pessoas tornarem-se únicas e não apenas ‘’mais uma’’, elas distinguem-se diante 

muitas outras, são as únicas que tentam elevar a sua vida através das suas capacidades de uma forma 

consciente. 



Quantas vezes já vimos atletas sem pernas mas que mesmo assim com próteses conseguem participar em 

diversas provas, e às vezes até ganhar, enquanto outras com as consideradas ‘’perfeitas condições’’, para 

participar no mesmo, preferem ficar em casa no famoso ‘’descansar’’.  

São pessoas que elevam as suas capacidades para uma melhor forma de viver que inspiram milhões de 

pessoas, que são invejados pela força interior que possuem em conseguir tal proeza. 

Na minha opinião se nascemos homens e vivemos como seres livres devemos usufruir das capacidades que 

nos são dadas, em vez de as desperdiçarmos. Temos de viver o momento e nada melhor que o lema 

‘’Carpe Diem’’ para o explicar, para isso, temos de aproveitar a nossa liberdade, e as nossas capacidades, 

das diversas formas que nos são dadas. 

Outro exemplo, se nascemos com órgãos reprodutores porque não continuar a nossa família? Apenas para 

‘’não deformar o corpo’’? Um bebé é considerado quase um milagre, e uma bênção pela população em 

geral, e mesmo assim pessoas que tem as capacidades e condições de ser pais preferem não o fazer, 

enquanto muitos outros tentam vezes sem conta para poder ter continuidade da espécie, e mesmo assim 

não possuem tais capacidades.  

Todas as pessoas quando amadurecerem e verem o quão desperdiçadas foram as suas capacidades nas 

alturas que mais as deviam ter usado, e, desenvolvido vão se arrepender, e, muito provavelmente, aí vão 

querer elevar a sua vida com as suas capacidades através de um esforço consciente. Esforços esses que 

antes costumavam não prezar. Mais cedo ou mais tarde todo o homem vai querer usar as suas 

capacidades.    

Tal como já foi referido o homem simplesmente nasce com elas, ao contrário de muitos outros seres vivos 

que não as possuem, então sendo o único ser livre racional, deveria aproveitar melhor a sua vida e não 

ficar a desperdiça-la, apenas a ‘’idolatrar’’, as pessoas que as usam para elevar a sua vida.  

Em vez disso devia tentar também se tornar numa dessas pessoas ‘’idolatráveis’’.  

O homem por outro lado, sendo livre, pode fazer o que quiser, todos estamos no nosso direito de não usar 

as capacidades que praticamente nos foram dadas á nascença, mas isso não será considerado errado? Se 

temos algo bom e o desperdiça-mos, isso não é fazer mal a nós próprios? E o homem apesar de livre não é 

livre o suficiente para fazer mal a si próprio, (ou aos outros).  

Fazendo uma conclusão final eu concordo com a frase dita por Henry David Thoreau É simplesmente 

admirável a força de vontade de certas pessoas para elevar a sua vida através das suas capacidades, para 

viverem melhor, fazendo muitas vezes esforços enormes como operações, e, sendo o homem livre e 

racional, deveria ter noção de que está errado desperdiça-las enquanto muitos outros desejariam, e 

fariam, de tudo para as ter, o que torna o homem considerado egoísta de certa forma, o que é totalmente 

normal, visto que o homem é livre e cada ser vivo tem uma maneira diferente de lidar com cada situação 

do dia-a-dia quando nelas se depara. 

 


