


• Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre arbítrio, de acordo
com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa, é a sensação
de estar livre e não depender de ninguém.

• Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada
cidadão.
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• Liberdade é classificada pela filosofia, como a independência do
ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade.

• A liberdade é um conceito utópico, uma vez que é questionável
se realmente os indivíduos tem a liberdade que dizem ter, se com
as mídias ela realmente existe, ou não.

• Diversos pensadores e filósofos dissertaram sobre a liberdade,
como Sartre, Descartes, Kant, Marx e outros.
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• No meio jurídico, existe a liberdade condicional, que é quando
um indivíduo que foi condenado por algo que cometeu, recebe o
direito de cumprir toda, ou parte de sua pena em liberdade, ou
seja, com o direito de fazer o que tiver interesse, mas de acordo
com as normas da justiça.

• Existe também a liberdade provisória, que é atribuída a um
indivíduo com cunho temporário. Pode ser obrigatória, permitida
(com ou sem fiança) e vedada (em certos casos como o alegado
envolvimento em crime organizado).
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A liberdade de expressão é a garantia e a
capacidade dada a um indivíduo, que lhe
permite expressar as suas opiniões e crenças
sem ser censurado. Apesar disso, estão previstos
alguns casos em que se verifica a restrição
legítima da liberdade de expressão, quando a
opinião ou crença tem o objetivo discriminar
uma pessoa ou grupo específico através de
declarações injuriosas e difamatórias.
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Com origem no termo em latim libertas, a palavra liberdade também
pode ser usada em sentido figurado, podendo ser sinônimo de
ousadia, franqueza ou familiaridade. Ex: Como você chegou tarde, eu
tomei a liberdade de pedir o jantar para você.
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De acordo com a ética, a liberdade está relacionada com
responsabilidade, uma vez que um indivíduo tem todo o
direito de ter liberdade, desde que essa atitude não
desrespeite ninguém, não passe por cima de princípios
éticos e legais.

LIBERDADE E ÉTICA
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