
O PRECONCEITO FATAL 

 

Numa quinta-feira quente de Verão, há muitos anos, um homem de idade avançada seguia montado 

num burro, de Fanhões para a Malveira, em cuja feira tencionava comprar alguns bens de que 

necessitava. 

O longo trajecto, sob um Sol escaldante, debilitou-lhe as forças e fez com que perdesse o conhecimento 

e caísse da albarda. 

Por coincidência ia a passar um bandoleiro, muito conhecido na região pela sua conduta criminosa que, 

ao ver o ancião, se apiedou dele e tentou reanimá-lo com um pouco de água. Quando o velho 

despertou e reconheceu o delinquente exclamou indignado: 

_ Não! Não aceitarei uma gota de água dada por ti, porque deve estar envenenada. Queres matar-me, 

mas não vais consegui-lo dessa forma! 

_ Está enganado. Esta água é da nascente, pura e fresca, e vai ajudá-lo a pôr-se melhor. – respondeu 

carinhosamente o bandoleiro. 

_ Já te disse que não quero, maldito! Nada de bom pode vir de ti. Não vou beber, nem uma gota. 

Depois desta recusa, o coração fatigado do ancião falhou e sobreveio-lhe a morte. 

 

Esta história alerta-nos para o perigo dos preconceitos e estereótipos, de que vivemos rodeados e nos 

impedem de apreciar a realidade com isenção e imparcialidade. 

Sem sequer pensar repetimos, como um lugar-comum, que “todos os ciganos são ladrões”, “todos os 

alentejanos são preguiçosos” ou que “todos os beirões são reaccionários”, quando é certo que há 

muitos ciganos honestos, muitos alentejanos que são trabalhadores e muitas pessoas das Beiras que 

possuem espírito aberto e progressista. 

Na realidade, as opiniões estabelecidas, que se impõem aos membros de uma Sociedade, ou seja os 

estereótipos, tolhem-nos a liberdade de pensamento e condicionam negativamente a nossa conduta. 

É urgente que aprendamos a despojar-nos das doutrinas e modelos, dos lugares-comuns, dos 

preconceitos, dos filtros sócio culturais e dos padrões de pensamento, que nos cerceiam a liberdade 

interior e alienam a nossa capacidade de crítica. 

A realização plena de nós mesmos, só é possível através do pensamento livre e da rejeição permanente 

dos esquemas que nos pretendem impor. 
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Em baixo: Representação esquemática dos principais estereótipos na Sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


