
Texto Critico Argumentativo 

As Formigas 

 

As formigas são insetos que vivem e dependem da sua colónia. Apesar do seu 

tamanho, têm muita força e conseguem transportar até 10 vezes o peso do seu corpo. 

São muito trabalhadoras e fazem tudo, para que a colónia tenha alimento e segurança. 

Para tal, orientam-se por um sistema de organização muito disciplinado em que cada 

um tem a sua tarefa. A sua força interior sobrepõe-se ao seu tamanho e, apesar de 

estarem em patamares diferentes, não lutam entre si, não se pisam umas ás outras. São 

altruístas e capazes de dar a vida para salvar a colónia e o seu formigueiro. Já os 

homens, esses...esses nada de parecido têm com elas! São egoístas,  só se importam 

com eles próprios e fazem o impossível para conseguirem subir na vida, nem que isso 

signifique passar por cima de  muitos outros da sua própria espécie! Ó meus caros, 

não se espantem, esta espécie é assim... 

Digam-me, como é que o homem é capaz de matar uma formiga só para estragar o 

‘’trilho’’? Para eles, não faz a mínima diferença porque são egocêntricos e o mundo 

gira à volta deles, nada mais interessa. Tanta destruição que causam naquela colónia 

por dois segundos de felicidade, pura malvadez! 

Se há um ditado, criado por eles, que diz que a união faz a força, então decerto que se 

aplica muito mais às formigas do que a eles.  Os homens são vistos como gigantes dos 

céus pelas formigas, mas de alma são tão pequenos quanto elas...tanto tamanho e nada 

dentro da alma! Oh! Se os papéis se invertessem e se as formigas fossem de um 

tamanho imenso, não seria o mundo um sitio melhor, meus caros? Em vez deste lugar 

repleto de putrefação. 

E perguntam-me vocês indignados: Mas as formigas são algumas santas? Não, as 

formigas, assim como os humanos, são vingativas e agressivas, no entanto elas fazem-

no como forma de defesa, pois agem por instinto e, até mesmo, quando se vigam, 

unem-se e permanecem juntas para o bem e para o mal. Os homens são animais 

racionais, regem-se pela razão, mas são capazes de agredir qualquer um da sua 

própria espécie só para magoarem, para rebaixarem e para se sentirem superiores. São 

seres vingativos e rancorosos, não se esquecem de nada e, quando menos se espera, 

atacam! São interesseiros e são incapazes de ser íntegros nas relações, não estão lá 

para o bem e para o mal. Só pensam em neles. 

Os homens não se preocupam com as formigas mas, cá para mim, não lhes fazia mal 

nenhum. Deviam olhar para elas e pensar na sua dedicação, empenho e esforço, o que 

as torna gigantes de alma! Deviam ser mais parecidos com aqueles seres mínimos e, 

talvez assim fossem merecedores da sua consciência. O Grande criador depositou em 

nós, Homens, a capacidade de pensar, para quê? Não foi decerto com este propósito, 

mas, sim, com o de chegar à verdade, encontrar o nosso tesouro pessoal, sem que, 

para isso, fosse necessária tanta corrupção.  

Saí Demónios, que habitais este mundo! Que tomastes os Homens e os fizestes tão 

bárbaros... Ó Homens, limpai a alma desses demónios, dessa desumanidade que está 

presente  em vós. Já não sofreram tantos inocentes, tantos do tamanho de formigas, 

indefesos, que foram traídos, roubados, atraiçoados? Chega!  
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