
Texto expositivo-argumentativo 

O Rato  

Ai! A sociedade, em que vivemos, poderia ser comparada a uma lixeira. Tudo sujo, cheio de 

algo de que não precisamos. E quem vive nas lixeiras? Os ratos! É isso mesmo, nós não passamos de 

uns rato, que vivem no lixo, mas, ao contrário dos ratos esse lixo foi por nos criado. 

 Os ratos, aqueles animais pequeninos e imundos, tão por nós conhecidos, sujam tudo por 

onde passam. Se houver um rato em qualquer lado, acreditem que vão reparar, porque eles vão deixar 

presentes, que alertam para a sua chegada. Mas, não pensem que são agradáveis. Esses presentes são 

lixo! Lixo que vai sujar tudo, mas eles não se preocupam em sujar o local onde vivem, porque sabem 

que vem sempre alguém limpar; e, como se não bastasse, ainda comem tudo o que existe, sem se 

preocuparem com os outros animais, que também poderão querer. Se o rato vê, o rato come! Mas o 

rato não come sem, primeiro, mandar o mais fraco comer, o que demonstra uma grande cobardia. 

Não vos é isto familiar? Na sociedade em que vivemos, este comportamento é tão banal como 

qualquer outro que seja imoral. E não só come, como estraga o que sobra, para o outro não puder 

comer. 

E sabem um facto curioso? O canibalismo é um hábito bastante comum entre os ratos. Podem 

ser devorados os doentes, os ratinhos e até os deficientes. Não é o que vemos acontecer diariamente 

no mundo que nos rodeia? Este canibalismo social, sim, porque canibalismo é a palavra correta; é 

algo que está presente no nosso quotidiano com uma frequência alarmante. Aproveitamo-nos uns dos 

outros, “comemo-nos” uns aos outros, e, se for preciso, no final, ainda arrotamos de satisfação. Isto 

sim, faz de nós uns verdadeiros canibais. 

Tal como numa colónia de ratos temos os dominantes e os dominados, na nossa sociedade 

temos os subordinantes e os subordinados. Não há dia que passe sem que, no telejornal, vejamos 

notícias de como os ricos aumentam as suas fortunas às contas dos pobres, que se esforçam mas não 

vêm a sua determinação recompensada. É esta discrepância que torna a nossa sociedade tão 

heterogénea e doente. 

A ganância pode ser comparada com a peste; contagiosa, imparcial: um destino fatal! Uma 

pessoa com peste é alguém doente, uma sociedade gananciosa é uma sociedade decadente. O 

primeiro sintoma da peste é uma febre muito alta. Seguem-se pústulas negras espalhadas por todo o 

corpo, acompanhadas de grandes hemorragias. Por fim o indivíduo entra em falência e morre. E esse 

é o destino que nos espera. Tudo começou com o deslumbramento do poder económico: a febre da 

ganância. Seguiu-se uma grande procura pelo petróleo que, com a sua cor característica, manchou o 

nosso planeta de grandes pústulas negras. A partir daí, os nossos valores entraram em falência, 

fazendo com que a nossa sociedade começasse a morrer sem que nos apercebêssemos disso. Sem 

tratamento rápido, não há salvação possível! E adivinhem quem está na origem da peste? Não… não 

são os nossos amigos ratos, mas sim as pulgas por eles transmitidas. O que interessa neste caso e que 

foram os ratos que trouxeram e disseminaram a peste, tal como é o Homem quem traz a ganância e a 

dissemina, transmitindo-a às gerações futuras. 

É por isso que o Homem tanto me faz lembrar um rato. Todos sabemos que a nossa casa, a 

Terra, está suja, e quem a sujou? O Homem! Todos sabemos que há pessoas a morrer à fome, mas 

quem é que continua a comer de mais e a estragar o que não come? O homem! Todos sabemos que 

entre ricos e pobres existe um fosso gigante, mas quem é que fecha os olhos e finge estar tudo bem? 

O Homem! 

Nunca vi animal que tanto se prejudicasse e desprezasse o outro como o Homem, o mais 

semelhante que encontrei foi o rato, e mesmo esse não é tão mau! 

Por isso, só uma coisa vos digo: se não gostam de ser ratos, parem de se comportar como tal! 

Parem de poluir! Parem de estragar! Parem de descriminar! Parem com essa hipocrisia! E comecem a 

pensar no que vos rodeia. 
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