
O MEDO E OS MUROS  
Pedro Vaz Patto

O medo do “outro”, em grande medida, assenta no desconhe-
cimento ou no preconceito. São estes que levam a associar 
qualquer refugiado muçulmano ao terrorismo, ou a exagerar 
a dimensão de uma suposta “invasão”. Cresce o medo diante 
de refugiados que, eles sim, vítimas da guerra, têm razão para 
ter medo.
Sobre o patriotismo e a consciência de um bem comum 
universal, afirma a Constituição, do Concílio Vaticano II, 
Gaudium et Spes (n. 75): «Os cidadãos cultivem com magna-
nimidade e lealdade o amor da pátria, mas sem estreiteza de 
espírito, de maneira que, ao mesmo tempo, tenham sempre 
presente o bem de toda a família humana, que resulta das 
várias ligações entre as raças, povos e nações».
A hostilidade para com imigrantes e refugiados esquece 
as lições da História, que revela como as migrações podem 
beneficiar quer os países de emigração, quer os de imigra-
ção. O exemplo de muitos países, entre os quais Portugal, 
demonstra-o.
Seria muito ténue e pouco sólida a identidade de um povo e 
de uma cultura que receia perder-se pela simples convivência 
com outro povo ou outra cultura. Essa convivência pode ser 
fonte de enriquecimento recíproco. E não leva a perder essa 
identidade, se esta assentar em sólidas raízes.
E, sobretudo, a identidade cristã de um povo e de uma cultura 
reforça-se com atitudes cristãs, de acolhimento e hospitali-
dade, não com atitudes de fechamento e hostilidade. Não é 
coerente a atitude de quem invoca as raízes cristãs da Europa 
para negar o acolhimento de refugiados muçulmanos que 
fogem da guerra. Como já foi dito, o que pode trazer proble-
mas à Europa não é a presença do islão, mas a ausência do 
cristianismo. Ou seja, não é que se construam mesquitas, mas 
que se esvaziem as igrejas. •

O
referendo que aprovou a saída do Reino Unido da 
União Europeia (o “brexit”), as últimas eleições pre-
sidenciais norte-americanas e várias eleições euro-

peias (já realizadas ou em perspetiva) revelam o reforço de 
uma tendência política para que as Comissões Justiça e Paz 
europeias já haviam alertado na sua ação concertada de há 
dois anos, designando-a como “nacionalismo de exclusão”: o 
reforço das identidades nacionais não pela afirmação positiva 
de valores, mas pela hostilidade para com o “outro”. Daí o 
protecionismo no campo económico, a recusa de acolhimen-
to de refugiados e imigrantes, o acentuar do “conflito de 
civilizações”, numa luta contra o Islão, que o associa necessa-
riamente ao terrorismo. Para usar a expressiva metáfora que 
vem usando o Papa Francisco, pretende-se construir muros, 
mais do que pontes. A influência dessa tendência parece não 
ter chegado ainda a Portugal.
Carateriza-se tal tendência (também designada como “popu-
lista”) pelo aproveitamento de sentimentos de medo e inquie-
ração de muitas pessoas diante das incertezas do futuro, do 
desemprego, da precariedade e do terrorismo, com propostas 
simplistas para problemas complexos, com a criação de um 
qualquer “bode expiatório”, com a condenação de toda a 
classe política sem distinções.
A evolução da tecnologia, dos transportes e das comunica-
ções aponta para uma crescente proximidade entre as pessoas 
de várias culturas. Construir barreiras de qualquer espécie 
entre elas (que já não seriam só nas fronteiras nacionais, 
mas a cada esquina) contraria essa tendência e traz perigos 
inimagináveis. A construção da unidade europeia, um esforço 
paciente de décadas, que assegurou um período de paz e 
prosperidade na Europa sem paralelo na História, poderá ser 
posta em causa.
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