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Português – Composição sobre a importância dos ideais para os jovens 

  

 Os ideais são como metas, objetivos que desejamos ver aplicados pessoalmente, mas 

principalmente a nível global. Quando defendemos tal ideal é porque acreditamos que o 

mundo seria melhor se todos o seguissem. 

 A adolescência e a juventude são idades em que o ser humano é particularmente 

influente, daí a importância de definirmos os nossos próprios ideais desde muito cedo. É 

natural que os nossos pais nos passem os seus ideais, o que não quer dizer que não os 

possamos criticar e mudar. Não é por a minha mãe ter como ideal religioso a crença em Deus 

que eu o tenho que ter. Contudo, não é obrigatório que não concordemos com os nossos 

pais ou amigos em tudo, como por exemplo no ideal de liberdade e justiça, que todas as 

pessoas defendem, ou deveriam defender. São as nossas ações enquanto jovens que vão 

ditar os ideais que defendemos, são estes que nos vão caracterizar. 

 Para além disso, é intrínseco ao ser humano ter certas “regras” para que possa 

governar a sua vida. Temos de acreditar em algo e lutar para que esse algo seja ouvido. Por 

exemplo, o ideal de liberdade é inquestionável, hoje em dia, e durante muitos anos foi 

enfrentada uma luta para que conseguíssemos ser livres. Porém, hoje ainda é preciso lutar 

para que essa liberdade seja respeitada. 

 Então, se eu vivo enquanto ser humano livre, justo, que acredita na igualdade, e num 

mundo em que a educação devia ser obrigatória, essas são as minhas “regras”, as minhas 

ações têm de respeitar sempre isso. Cada um terá as suas como disse inicialmente, mas não 

há de haver ninguém que não as tenha, por mais estranhas e ridículas que possam ser. 

 Em suma, é importante termos ideais, sempre foi e é algo que não podemos mudar 

em nós, é sim algo que nos muda. 
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