
 

 

A COMPETIÇÃO DOS 
BICHOS 

 
OS ANIMAIS DA FLORESTA DISCUTIAM 
QUAIS ERAM OS MAIS PERIGOSOS E MAIS 
FORTES E A FADA MÃE DA NATUREZA DEU 
A RESPOSTA CERTA. 
 

João José da Costa 
 

Conto infanto-juvenil que se integra à fantasia 
natural e criatividade das crianças e dos jovens, 
divertindo, educando e somando para o 
desenvolvimento do caráter, valores morais, 
cidadania, consciência ecológica, valores de 
família, cultura, conhecimento, espiritualidade, 
respeito aos educadores, incentivo ao estudo, 
ordem e disciplina. Livro destinado a crianças e 
jovens que apreciam leituras inteligentes, 
sensíveis, culturais, educativas e temas da 
realidade social brasileira.  
CONTO COM MAIOR CONTEÚDO LITERÁRIO, UM 
MELHOR EXERCÍCIO DE LEITURA.  
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Sinopse: 
 
O livro conta a história dos animais da floresta que 
discutiam quais bichos eram os mais perigosos e mais 
fortes, sem chegarem a um acordo. A Fada Mãe da 
Natureza, ao ouvir a interminável discussão, resolveu se 
apresentar e ditou a classificação dos animais 
considerados mais perigosos e mais fortes. É um conto de 
caráter educativo e desenvolvimento de valores morais e 
conhecimentos da ecologia e da fauna, ao mesmo tempo 
em que envolve e encanta aos leitores, sensibilizando-os 
para a preservação da Natureza e a necessidade de se 
manter o equilíbrio ecológico para a sobrevivência das 
espécies.                                            
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A Fada Mãe da Natureza, como fazia todos 
os dias e todas as noites, percorria os 
recantos do Planeta Terra observando o 
paraíso herdado de Deus.  
 
Ela se deixava levar pelo vento, pelas 
águas cristalinas e pelas folhas que caíam 
das árvores.  
 
Ela vive em todos os lugares de nosso 
planeta.  
Ela vive no canto dos pássaros, na beleza 
das flores, no orvalho da noite que 
umedece as folhas das árvores, na brisa do 
vento, no sol da manhã, no frescor da 
mata, no ar puro da montanha, no frio das 
geleiras, na suavidade da neve.  
 
Ela vive nas praias acariciadas pelo mar, 
em uma flor de um pequeno vaso ou em 
grandes jardins. Ela vive nas cachoeiras e 
corredeiras dos rios, embaixo das folhas 
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mortas e úmidas das florestas, nas areias 
secas dos desertos.  
 
Ela vive em muitos lugares, principalmente 
no nascer de uma vida.  
 
Mas, ela se entristece ao som de uma serra 
elétrica ou de um machado; na vegetação 
ardendo no fogo dos campos e das matas; 
pela poluição e pela destruição dos lugares 
onde mora.  
 
Mas, é muito comum as pessoas se 
apaixonarem por ela quando a conhecem! 
Seu Mestre fala que a verdade da vida está 
no convívio e reencontro com a Mãe 
Natureza.  
 
Ela pode ser encontrada em muitos lugares 
no mundo. No Brasil, ela ainda tem muitos 
lugares de morada, apesar de estar 
perdendo muitos espaços pela ação 
gananciosa e destruidora dos homens.  
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E a Fada Mãe da Natureza fazia diversas 
paradas em seu passeio pelo Planeta Terra 
para descansar e sentir melhor as belezas 
da Natureza. 
 
Assim, ela podia beber a água fresca e 
cristalina das fontes, sentir o perfume das 
flores, deliciar-se com os cantos dos 
pássaros. 
 
E foi em um destas paradas que a Fada 
Mãe da Natureza ouviu barulho vindo da 
floresta.  
 
Pareciam vozes misturadas e muitos 
animais! 
 
Ao se aproximar, procurando não ser vista, 
a Fada Mãe da Natureza se deparou com 
muitos animais discutindo acaloradamente. 
. 
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- Mas, por que será que estes animais 
estão discutindo tanto? Questionou-se a 
Fada Mãe da Natureza. 
 
Quase todos os animais da floresta 
estavam em reunião... 
E a Fada Mãe da Natureza pode ouvir o 
elefante falar: 
 
- Não se discute! Alguém aqui duvida 
que eu sou o animal mais forte da 
Natureza? 
 
E o macaco se apressou em afirmar: 
 
- Você pode ser o mais forte! Mas, 
nenhum outro animal sabe andar pelas 
árvores como eu! Eu sou o maior trapezista 
na Natureza! 
 
E, debochando de todos, o leão fez seu 
comentário: 
. 



A COMPETIÇÃO DOS BICHOS, por João José da Costa 

 

 
[ 8 ] 

- Ah! Como todos vocês são ingênuos! 
Eu só quero saber: Quem é conhecido 
como o Rei dos Animais? 
 
A coruja que ouvia pacientemente, deixou 
sua modéstia de lado e falou: 
 
- O que adianta ser trapezista, ser o 
mais forte, considerar-se o Rei dos 
Animais? O que importa é a inteligência! E 
quem é o animai mais inteligente do que 
eu? Não há nenhum animal mais sábio do 
que eu! 
 
E a cobra, já visivelmente irritada, 
desabafou: 
 
- Ah! Como todos vocês são uns bobos! 
Vocês estão se esquecendo que uma 
mordida minha injeta algumas gotas de 
veneno que podem matar qualquer animal 
da floresta? 
. 
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E, a cada manifestação, a discussão se 
tornava mais agitada e ameaçadora. 
 
De repente, como um raio apareceu o 
beija-flor: 
 
- Meus amigos! Vocês estão se 
esquecendo que eu sou o único pássaro 
que voa em todas as direções, consigo 
bater as asas 80 vezes por segundo, além 
de ser o mais bonito da Natureza? 
 
E todos os animais se consideravam o 
melhor entre todos. Até a hiena: 
 
- E o que vale mais? Força? Sabedoria? 
Ou o animal com a mordida mais poderosa 
do mundo, que é a minha? 
 
E o guepardo, orgulhoso, interferiu: 
 
- Eu estou ouvindo muitas vantagens 
contadas por vocês... mas, não troco a 
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maior velocidade do reino animal por 
nenhuma delas! Pergunto: quem aqui 
consegue correr mais de 100 quilômetros 
por hora? 
 
E foi neste momento que a Fada Mãe da 
Natureza resolveu se aproximar: 
 
- Olá, criações de Deus! Como todos 
vocês são lindos! Sabem que eu sou? 
 
Eu sou a Fada Mãe da Natureza e gostaria 
de conversar com todos vocês! 
 
Ao ouvirem a Fada Mãe da Natureza, todos 
os animais silenciaram... alguns curiosos, 
outros tímidos... 
 
E a Fada Mãe da Natureza deu a seguinte 
mensagem a todos os animais da floresta: 
 
- Minhas queridas criaturas. Não há 
motivos para vocês estarem discutindo 
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quem é o mais forte, o mais ágil, o mais 
perigoso ou qualquer outra vantagem de 
um sobre o outro! 
 
- Todos vocês, sem exceção, são muitos 
importantes para o equilíbrio na natureza. 
Todos têm o seu papel para garantir o 
delicado equilíbrio que existe na natureza.  
 
E a Fada Mãe da Natureza foi interrompida 
pelo coelho: 
 
- Mas, Fada Mãe da Natureza, por que 
muitos animais querem nos caçar para 
comer? Vivemos sempre alertas para fugir 
deles. E são muitos! 
 
- Ah, meu querido e fofo coelho! Pode 
parecer à primeira vista uma crueldade um 
animal comer uma planta ou matar e comer 
outro animal.  
. 
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- Entretanto, o equilíbrio ecológico 
depende dessas relações. Vamos supor que 
haja redução no número de onças em um 
lugar. Se isto acontecer, aumentará a 
população de suas presas, como os gnus. E 
os gnus acabarão comendo todas as ervas 
dos pastos e prejudicando a sobrevivência 
de outras espécies, como os veados, os 
próprios coelhos. Quando isto acontece, 
dizemos que foi quebrado o equilíbrio 
ecológico que existia naquela região. Ao 
longo do tempo, o alimento das presas 
pode reduzir, o que pode levar à extinção 
de muitas espécies. 
 
O coelho não estava aceitando esta 
argumentação. Afinal de contas, muitos 
deles são caçados por outros animais... 
 
- Mas, Fada Mãe da Natureza, se todos 
os predadores nos caçarem para comer, 
logo, logo, vamos deixar de existir... não 
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haverá mais nenhum coelho no Planeta 
Terra! 
 
- Oh, meu querido, eu entendo sua dor 
e sua preocupação. Mas, isto não 
acontecerá nunca! Os coelhos, como 
muitos outros animais que são caçados, 
conseguem ter muitos filhotes... bem acima 
do número de filhotes dos predadores. 
Além do mais, os coelhos são dotados com 
pernas longas para correr e saltar. Assim, a 
ação dos predadores não é facilitada! 
 
-  Na verdade, a população de coelhos 
aumenta a cada ano que passa! Em média 
uma fêmea de coelho pode ter até 5 
ninhadas por ano e ter até 15 filhotes em 
cada ninhada! Acontece o mesmo com os 
ratos... 
 
-  Por outro lado, como exemplo, a 
águia, que é uma predadora de coelhos e 
ratos, põe de um a três ovos por ano e a 
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taxa de mortalidade é alta, sobrevivendo 
apenas metade dos filhotes das águias... 
 
- Entenderam? É assim que se dá o 
equilíbrio ecológico – o estado em que a 
fauna e a flora são mais ou menos 
constantes, mostrando assim, uma relação 
de dependência e ajuste entre as duas.  
 
- No equilíbrio ambiental, vários 
elementos naturais, que fazem parte da 
cadeia alimentar ou não, estão em 
equilíbrio, mantendo assim, a continuidade 
das espécies e o ajuste do ecossistema. 
 
- É assim que a vida se mantém, em um 
fluxo em que cada ser está interligado a 
outros, formando uma grande cadeia.  
 
- Com esta consciência é possível 
compreender a importância da preservação 
do equilíbrio desse sistema: a extinção ou 
diminuição drástica de um determinado 
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predador pode significar o aumento 
exagerado, por exemplo, dos animais que 
antes serviam como seu alimento. Esses, 
por sua vez, passarão a consumir em maior 
quantidade a sua própria fonte alimentar, 
causando uma quebra no funcionamento 
harmônico estabelecido através de relações 
desenvolvidas, em alguns casos, há 
milênios. 
 
Os animais da floresta ouviram estas 
explicações da Fada Mãe da Natureza, mas, 
nem todos ficaram satisfeitos com a sua 
situação. O coelho continuava indignado, 
enquanto a raposa não disfarçava a sua 
satisfação. Situação de descontentamento 
do coelho fácil de ser compreendida... 
apesar de necessária para o equilíbrio da 
natureza! 
 
Mas, logo voltaram ao assunto inicial da 
discussão: 
. 
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- Mas, Fada Mãe da Natureza, nós 
queremos saber quem são os animais mais 
fortes e perigosos da natureza! A senhora 
pode nos ajudar? 
 
A Fada Mãe da Natureza, pensou, pensou e 
resolveu: 
 
- Está bem! Se isto é importante para 
vocês eu vou dar a lista dos animais mais 
fortes e perigosos da natureza!  
 
- Mas, vamos fazer um jogo! Quem 
acertar os três primeiros animais de cada 
categoria vai ganhar uma viagem comigo 
ao redor do Planeta Terra e conhecer todos 
os lugares onde vivo! Está bem assim? 
 
- SIIIMMM! Responderam todos os 
animais da floresta ao mesmo tempo. 
 
- Querida coruja escritora. Favor me 
ajudar anotando em seu livro de registro a 
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lista dos animais mais fortes e perigosos! 
Pediu a Fada Mãe da Natureza. 
 
A coruja escritora, imediatamente, se 
colocou na posição para anotar tudo. 
 
- E a outra coruja, a cada nome que eu 
citar, tocará o sino para que todos prestem 
muita atenção! 
 
- Com muito prazer! Disse a coruja 
sinaleira... 
 
- Inicialmente, vamos à lista dos 
animais mais perigosos do mundo! Disse a 
Fada Mãe da Natureza. 
 
- Às vezes, distinguir entre fofuras 
peludas e pura destruição não é uma 
tarefa fácil. Na verdade, muitas das 
criaturas mais fofas do reino animal 
também são os maiores matadores.  
. 
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- E vocês, queridas crianças, pensam 
que um peixinho-balão é adorável? Vocês 
ficariam com receio enquanto o acaricia? 
A resposta deve ser sim. Para sempre! 
 
- Então mantenham isso em mente 
enquanto vocês tomam conhecimento da 
lista dos animais mais perigosos do 
mundo. 
 
E então, a coruja sinaleira começou a 
tocar o sino, anunciando os colocados na 
lista: 
 
- 25.º colocado, o Escorpião Amarelo da 
Palestina! 
 
Esse escorpião altamente venenoso, habitando 
o norte da África e do Oriente Médio é 
responsável por mais de 75% das mortes 
relacionadas a escorpiões todos os anos. 
 

- 24.º colocado, a Abelha Africana! 
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Elas vêm sendo temidas em algumas regiões 
devido à tendência do enxame correr atrás 
implacável e agressivamente de suas vítimas 
por quilômetros, chegando a matar muitas 

pessoas com suas doloridas picadas. 
 
- 23.º colocado, o Rinoceronte! 
 
As mortes relacionadas a rinocerontes não são 
de rara ocorrência em muitas partes do mundo. 
Eles são fáceis de se assustar e, uma vez que 
tenham você em sua vista, pode ser difícil 
escapar, a menos que você corra mais rápido 
que 60 km por hora. Vê o chifre? Isso já diz 
tudo. 
 

- 22.º colocado, o Caracol-do-cone! 
 
Uma gota de veneno deste pequeno caracol é o 
suficiente para acabar com 20 humanos. 
Quando você é picado por esta criatura, você 
terá tempo apenas alguns segundos antes de 
parar de respirar. Não existe antídoto. 

 
- 21.º colocado, o Peixe-pedra! 
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Esse lendário predador tem um terrível senso 
de distinção entre o que é comestível e o que 
não é. Seu método? Simples. Ele simplesmente 
prova boias, barcos, pranchas, humanos, 
qualquer coisa que flutue. Ao contrário da 
crença popular, contudo, eles realmente não 
comem carne humana. Mas, sua mordida causa 
ferimentos graves nas pessoas. 
 

- 20.º colocado, o Tubarão-branco! 
 
Maior peixe predatório do planeta, o tubarão-
branco pode pesar mais de uma tonelada. São 
encontrados nos oceanos de todo o mundo, mas 
especialmente nas águas costeiras temperadas da 
América do Norte, sul da África e sul e oeste da 
Austrália. Seus dentes extremamente afiados em 
forma de pontas de flecha são feitos para cortar e 
arrancar grandes pedaços de carne de suas 
presas. 
 
- 19.º colocado, a Mamba-negra! 
 

Uma das criaturas mais temidas no mundo. 
Alguns especialistas até mesmo a chamam de 
“morte encarnada”. Na África, é fonte de 
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inúmeros mitos e lendas, além de ser 
amplamente conhecida por ser altamente 
agressiva, rápida e por atacar sem provocações. 
 

- 18.º colocado, o Búfalo africano! 
 
Nunca foi domesticado com sucesso. Essa 
criatura altamente imprevisível não se dá bem 
com humanos. Ao longo da África é conhecido 
como “viúvo” ou “morte negra” e é o 
responsável por mais fatalidades a cada ano 
que qualquer outro animal no continente. 
 

- 17.º colocado, o Sapo-flecha-de-
veneno! 
 
Duas polegadas de anfíbios coloridos é veneno 
o suficiente para matar um exército de 20.000 
ratos. Isso significa que com, 
aproximadamente, apenas 2 microgramas ou 
um montante que caberia em uma cabeça de 
alfinete, você poderia parar o coração de um 
animal grande com sucesso. E, para piorar, o 
veneno é na verdade localizado na superfície da 
pele. Você realmente não pode tocá-lo. 
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- 16.º colocado, o Urso-polar! 
 
Ao contrário da maioria dos outros animais na 
lista, o maior carnívoro do mundo não tem 
medo de você. Ele não possui predadores 
naturais e irá comer qualquer coisa que possua 
carne, incluindo outros ursos polares. Contudo, 
eles não costumam matar humanos, 
provavelmente por não terem muitos por lá. 
 

- 15.º colocado, a Água-viva-caixa 
australiana! 
 
Matando mais pessoas a cada ano do que 
tubarões, crocodilos e peixes-pedra juntos, esta 
caixa da morte vem sendo nomeada como o 
animal mais venenoso do mundo. Seu veneno é 
tão potente que em alguns casos o tratamento 
consiste em ressuscitação cardiopulmonar de 
última hora. 
 

- 14.º colocado, o Leão africano! 
 
Apesar dos humanos não estarem no topo da 
lista, alguns leões vêm sendo conhecidos por 
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procurarem ativamente um humano para 
predar.  
 

- 13.º colocado, a cobra Boomslang! 
 
Apesar delas serem relativamente tímidas e 
normalmente não atacarem humanos, quando 
elas atacam as coisas podem ficar complicadas. 
O veneno de uma boomslang é uma 
hemotoxina que desativa a coagulação 
sanguínea. Em outras palavras, suas vítimas 
morrem lentamente enquanto sangram por 
cada poro de seu corpo. 
 

- 12.º colocado, o Peixe-balão! 
 
Considerado um dos vertebrados mais 
venenosos do mundo, embora seja uma iguaria 
na culinária japonesa. O veneno irá paralisar 
seu diafragma e fazer com que você pare de 
respirar, se você falhar em prepará-lo 
corretamente. 
 

- 11.º colocado, a Hiena! 
. 
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Enquanto esses predadores podem ser 
cautelosos com a interação humana durante o 
dia, após o pôr do sol o paradigma muda. 
Apesar das hienas serem conhecidas por caçar 
humanos ao longo da história, seu 
comportamento tende a acentuar durante os 
tempos de caça ou surtos de doença devido à 
sua forte afinidade por cadáveres humanos. 
 

- 10.º colocado, o Dragão-de-komodo! 
 
Similares aos ursos polares, os dragões-de-
komodo não são comedores exigentes. Eles 
comerão qualquer coisa, desde pássaros até 
mesmo um búfalo ou um humano e são 
conhecidos até por desenterrar corpos de 
sepulturas rasas. Eles são caçadores prodígios e 
irão esperar furtivamente até que sua presa se 
aproxime e depois irão carregá-las, rasgar sua 
garganta e recuar enquanto ela sangra. A única 
razão para matarem poucos humanos é, 
provavelmente, devido à limitada interação 
entre ambos, assim como o fato de só 
precisarem comer uma vez ao mês. 
 

- 9.º colocado, a Mosca tsé-tsé! 
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Essa grande sugadora de sangue é a portadora 
principal da doença do sono africana e é assim 
indiretamente responsável por matar 250 mil 
pessoas todo ano. 
 

- 8.º colocado, o Leopardo! 
 
Quando a maioria dos animais se fere, eles 
fogem e se escondem. Mas, não os leopardos. 
Quando essas perigosas criaturas se encontram 
feridas, eles se tornam ainda mais perigosos. 
Não somente perigosos, mas fortes também. 
Eles gostam de esconder sua presa fora do 
alcance.  
 

- 7.º colocado, a Víbora-do-tapete! 
 
Responsável pela maioria das mortes 
relacionadas às cobras no mundo, essa víbora 
usa uma hemotoxina similar a da Boomslang. 
Infelizmente, a maioria das mordidas ocorre em 
áreas que há a falta de facilidades médicas 
então a vítima sangra lentamente até a morte 
durante um período de diversas semanas. 
 

- 6.º colocado, a Aranha Errante! 
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Conheça a aranha mais venenosa do mundo. O 
que faz essa criatura ser tão perigosa é, 
principalmente, como ela foi nomeada – a 
tendência de vagar. Elas são normalmente 
achadas escondidas em casas e carros de áreas 
densamente povoadas, especialmente durante o 
dia. Uma péssima combinação. 
 

- 5.º colocado, o Polvo-de-anéis-azuis! 
 
Aproximadamente do tamanho de uma bola de 
golfe, não deixe sua pequena estatura te 
enganar. Ele possui um veneno para matar 26 
adultos e não há antídoto. Uma pessoa mordida 
dentro de minutos estará completamente 
paralisada e incapaz de respirar. O veneno 
manterá a pessoa inconsciente pelas próximas 
horas até que tenha se neutralizado pelo corpo. 
Isso se a alguém continuar ajudando a pessoa 
com uma respiração artificial. 
 

- 4.º colocado, o Hipopótamo! 
 
Apesar de serem normalmente herbívoros, eles 
também são altamente agressivos e são 
amplamente considerados como um dos animais 
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mais perigosos na África. Eles vêm sendo 
conhecidos por atacar humanos sem 
provocação até ao ponto de destruir um veículo 
inteiro. 
 
Neste pondo, a Fada Mãe da Natureza 
interrompeu a classificação para esclarecer: 
 
- Agora, meus amigos, vamos dar os nomes 
três mais perigosos animais. Lembram-se do 
jogo? Façam seus palpites com a coruja 
escritora e quem acertar ganhará uma viagem 
por todos os lugares do Planeta Terra onde eu 
vivo! 
 

A coruja escritora se preparou para anotar 
os palpites dos animais da floresta. Quem 
serão os ganhadores? 
 
E a coruja sinaleira chamou a atenção de 
todos, balançando o sino várias vezes: 
 
- E agora, vamos ao 3.º colocado: O 
Crocodilo-de-água-salgada! 
. 
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Localizado no topo da cadeia alimentar, o 
crocodilo-de-água-salgada vem sendo 
conhecido por comer qualquer coisa desde 
búfalos até mesmo tubarões. A fim de matar 
sua comida, ele usa uma técnica chamada de “o 
rolo da morte”, onde ele implacavelmente dá 
inúmeras voltas rolando após morder a presa na 
água, até afogá-la e matá-la. 
 

Os animais da floresta ficaram surpresos. 
Muitos nunca ouviram falar deste terrível 
predador! 
 
- Amigos, agora vamos ao 2.º colocado: 
O Elefante Africano! 
 
Além de ser o maior animal do mundo, 
elefantes podem ser ferozmente agressivos e 
vêm sendo conhecidos por atropelar até mesmo 
rinocerontes até a morte. Eles aparentemente 
têm a capacidade de exibir ataques de raiva e 
até se envolveram em atividades que vêm 
sendo interpretadas como vingativas, arrasando 
aldeias inteiras no processo. 
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- E, finalmente, o 1.º agora, vamos ao 
3.º colocado! 
 
A expectativa era geral. “Mas, quem será 
este animal mais perigoso do Planeta 
Terra?”, todos se perguntavam. 
 
- E o 1.º lugar é do... Mosquito! 
 
Saindo do maior animal do mundo, agora 
vamos ao menor. Por menor que seja, pode ser 
o mais mortífero. É estimado que os mosquitos 
transmitem doenças para quase 700 milhões de 
pessoas anualmente, resultando em cerca de 2 
a 3 milhões de mortes todo ano.  

 

A surpresa foi geral. Nenhum animal da 
floresta poderia imaginar que um simples 
mosquito, tão pequeno, tão frágil, pudesse 
ser o animal mais perigoso do Planeta 
Terra. 
. 
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Mas, quem seriam os ganhadores? Será 
que algum bicho da floresta acertou os 
nomes dos três primeiros classificados? 
 

A coruja escritora se adiantou e deu um 
primeiro resultado: “Apenas dois animais 
acertaram!”. 
 
Mas, quem seriam eles? A coruja escritora 
guardou segredo até maiores orientações 
da Fada Mãe da Natureza. 
 
A Fada Mãe da Natureza viu no livro de 
registro da coruja escritora os nomes dos 
dois animais que ganharam o jogo. Ela 
ficou muito contente, apesar de gostar de 
todos os bichos da floresta. 
 
- Mas, vamos divulgar os nomes dos 
ganhadores dos prêmios somente no final 
da segunda competição, a dos bichos mais 
fortes! Esclareceu a Fada Mãe da Natureza. 
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- Agora, vamos conhecer os animais 
mais fortes do Planeta Terra! E façam seus 
palpites com a coruja escritora! Orientou a 
Fada Mãe da Natureza. 
 
- Muitos animais possuem a força que 
até mesmo os seres humanos mais fortes, 
poderiam apenas sonhar.  
 
- É importante observar que animais 
diferentes têm diferentes tipos de força.  
 
- Alguns possuem a força bruta pura e 
são capazes de levantar, arrastar, 
transportar ou puxar pesos enormes.  
 
- Outros podem ser muito menores, 
mas possuem poder imenso comparados 
aos seus tamanhos.  
 
- Vamos conhecer quais são os animais 
mais fortes do mundo! Finalizou a Fada 
Mãe da Natureza. 
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Todos os animais da floresta se apressaram 
em dar seus palpites e registrar no livro da 
coruja escritora. 
 
E a coruja sinaleira voltou a anunciar os 
classificados, tocando o seu sino com 
entusiasmo. 
 
- 10.º colocado, a Águia! 
 
A águia é a ave mais forte, capaz de levantar algo 
como 4 vezes o seu próprio peso corporal durante 
o vôo. E a denominação comum águia é dada a 
determinadas aves de rapina da família 
Accipitridae, no geral de grande porte, de enorme 
acuidade visual, e também são carnívoras. 
O peso da águia é de até 6 kg, comprimento de 
até um metro, e envergadura de até 2 metros, e 
são postos até 3 ovos a cada vez, sendo atingida 
velocidade de aproximadamente 100 km/h. 
 

- 9.º colocado, a Anaconda (Sucuri)! 
. 

 



A COMPETIÇÃO DOS BICHOS, por João José da Costa 

 

 
[ 33 ] 

Uma cobra sucuri pode espremer algo igual ao 
seu próprio peso corporal de 250 kg até a morte. 
A anaconda é uma grande cobra encontrada na 
América do Sul tropical, principalmente no Brasil. 
Embora o nome aplica-se a um grupo de cobras, 
é muitas vezes usado para se referir apenas a 
uma espécie em particular, a comum ou verde 
anaconda, que é uma das maiores cobras do 
mundo. 
 

- 8.º colocado, o Urso Pardo! 
 
Quando se trata de força pura, o urso pardo pode 
levantar mais de 500 kg, 0.8 vezes seu peso 
corporal. Este animal é solitário. E pelo inverno, 
procura covas e cavernas para entrar em letargia, 
que pode ter duração de até 7 meses. Este 
animal vive de 25 a 30 anos, e a altura varia de 
1,70 m a 2,50 m, e em torno de 3 m em pé. 

 
- 7.º colocado, o Boi! 
 
Este animal tem muita força. O boi pode puxar 
e levantar algo de 900 kg, 1.5 vezes seu peso 
corporal em terreno acidentado. 

. 
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- 6.º colocado, o Tigre! 
 
Um tigre pode carregar algo de 550 kg, duas 
vezes seu próprio peso corporal, a 3 metros para 
cima de uma árvore. O tigre é um mamífero 
pertencente à família dos felídeos. E já foi e é 
percebido em vários países da Ásia, sendo os 
tigres predadores de topo. Trata-se de um animal 
cheio de carisma e beleza, símbolo da 
conservação da natureza e é muito popular. O 
tigre é símbolo de muitos países da Ásia e 
também mascote de várias empresas pelo 
mundo. 
 

- 5.º colocado, o Gorila! 
 
Um gorila pode levantar algo de 2.000 kg, tão 
pesado como 30 seres humanos, mais de 10 
vezes que seu peso corporal. Vivem nas florestas 
tropicais do centro da África. E compartilham de 
98% - 99% do DNA com seres humanos, fazendo 
destes animais um dos parentes vivos mais 
próximos, logo após bonobos e chimpanzés. O 
gorila é o maior dos primatas existentes na 
atualidade. 
. 
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- 4.º colocado, o Elefante Africano! 
 
Em força bruta, os elefantes são os mamíferos 
mais fortes e os animais terrestres mais fortes. Os 
elefantes africanos podem pesar até 6.350 kg e 
eles podem transportar até 9.000 kg, o peso de 
aproximadamente 130 humanos adultos. 
 

E a coruja sinaleira chamou a atenção de 
todos, balançando o sino várias vezes: 
 
- E agora, vamos ao 3.º colocado: a 
Formiga Cortadeira! 
 
As minúsculas formigas-cortadeiras podem 
levantar e transportar em suas mandíbulas algo 
de 50 vezes seu próprio peso corporal de cerca 
de 500 mg. Isto é o mesmo que um humano 
levantando um caminhão com seus dentes. 
E são encontrados de modo exclusivo em áreas 
tropicais e subtropicais das Américas. São 
formigas extraordinárias que desenvolveram 
sistema agrícola avançado, com base em 
mutualismo, ou seja, se alimentam de um fungo 
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em particular, que se desenvolve em câmaras 
subterrâneas de seus ninhos. 
 

- Amigos, agora vamos ao 2.º colocado: 
O Besouro-rinoceronte! 
 
O besouro-rinoceronte pode levantar algo de 850 
vezes seu próprio peso. Para colocar isto em 
perspectiva, se um humano tivesse a força deste 
animal, seria capaz de levantar um objeto de 65 
toneladas. Se o poderoso elefante tivesse igual 
força, seria capaz de transportar 850 elefantes 
nas suas costas. 
 

- E o 1.º lugar é do... Besouro Dung! 
 
Este besouro não é apenas o inseto mais forte do 
mundo, mas também o animal mais forte no 
planeta em relação ao peso corporal. Eles podem 
puxar 1.141 vezes seu próprio peso corporal. 
Isto é o equivalente de uma pessoa média puxar 
6 ônibus de dois andares cheios de pessoas! São 
besouros que se alimentam em parte ou 
exclusivamente de esterco ou fezes. Eles 
possuem capacidade excepcional de eliminar 
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esterco e um deles pode enterrar esterco que é 
250 vezes mais pesado que o mesmo em uma 
noite. 
 

Todos os animais da floresta ficaram, 
literalmente, com o queixo caído.  
“Como pode três pequenos insetos serem 
os animais mais fortes do Planeta Terra!”. 
 
Exclamavam todos surpresos... 
 
A coruja escritora se adiantou e deu um 
primeiro resultado: “Apenas um animal 
acertou!”. 
 
Após esta afirmação, a coruja escritora 
passou o nome do animal vencedor para a 
Fada Mãe da Natureza. 
 
Era chegada a hora de divulgar os três 
animais vencedores do jogo e que 
ganhariam a viagem com a Fada Mãe da 
Natureza ao redor do Planeta Terra para 
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conhecerem os vários lugares onde ela 
vive. 
 
E a Fada Mãe da Natureza não demorou 
para anunciar os vencedores do jogo: 
 
- O resultado não foi uma surpresa para 
mim! Somente os animais mais predados 
procuram conhecer os animais mais 
perigosos. Assim, na primeira competição 
venceram o Coelho e o Rato! 
 
- Na segunda competição, somente um 
inocente filhote poderia prestar atenção em 
um besouro carregando o seu próprio 
esterco e admirando sua força! O vencedor 
foi o filhote do Cervo! 
 
- Que surpresa, Fada Mãe da Natureza! 
Eu ganhei! Eu ganhei! Disse o Coelho muito 
contente. 
. 
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- Fada Mãe da Natureza, por esta eu 
não esperava! Um ratinho ser o campeão 
do jogo! Estou orgulhoso! Exclamou o 
Ratinho. 
 
- Mamãe e papai vão ficar muito 
contentes com este meu prêmio! Eles 
sempre me acharam muito inteligente, 
além de muito bonito! Disse o pequeno 
Cervo. 
 
Apesar de alguns animais da floresta não 
concordarem com a classificação dos 
animais mais perigosos e mais fortes, além 
da premiação dos vencedores do jogo, 
todos bateram palmas... 
 
Alguns dias depois, a Fada Mãe da 
Natureza iniciou sua viagem ao redor do 
Planeta Terra, mostrando aos premiados os 
lugares mais lindos onde ela vive... 
. 



A COMPETIÇÃO DOS BICHOS, por João José da Costa 

 

 
[ 40 ] 

O Coelho, o Ratinho e o pequeno Cervo 
subiram em seu tapete mágico para 
iniciarem a longa viagem... 
 
E vejam alguns dos lugares lindos deste 
paraíso criado por Deus que a Fada Mãe da 
Natureza e seus convidados visitaram. O 
Coelho, o Ratinho e o filhote de Cervo 
estavam encantados com tanta beleza. E 
todos afirmaram que este era o melhor 
prêmio que poderiam receber. E compete a 
todos humanos preservar este paraíso 
criado por Deus... 
 
Ao final do passeio com a Fada Mãe da 
Natureza, os três convidados disseram: 
 
- Como o paraíso é lindo, Fada Mãe da 
Natureza! Eu não imaginava tantos lugares 
bonitos vivendo escondido dentro de minha 
toca!  
. 
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- Fada Mãe da Natureza, eu nunca vou 
esquecer este passeio! O paraíso que Deus 
nos deu realmente muito bonito... e 
quantos lugares diferentes!  
 
- Nossa, Fada Mãe da Natureza! Meus 
pais não vão acreditar em tudo o que eu vi! 
Como são maravilhosos todos estes cantos 
do paraíso!  
 
E os felizes visitantes premiados 
retornaram à sua vida na floresta... 
 
O Coelho cresceu, encontrou uma 
namorada, casaram e tiveram muitas 
ninhadas... gerando mais de 60 lindos 
coelhinhos por ano.  
 
Muitos serão caçados... mas, outros 
sobreviverão garantindo a continuidade da 
espécie... 
. 
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O mesmo aconteceu com o Ratinho. Ele 
encontrou uma namorada, casaram, 
tiveram muitas ninhadas, gerando mais de 
80 ratinhos por ano.  
 

Da mesma forma que os coelhos, muitos 
serão caçados... mas, outros sobreviverão e 
darão continuidade à espécie. 
 
O pequeno Cervo cresceu, se transformou 
em um forte cervo macho com uma 
galhada que impunha respeito. 
 
Ele também se casou, gerando um filhote 
por ano... 
 
E todos seguiram suas vidas procurando 
ser felizes, às vezes conseguindo fugir de 
predadores, outras vezes não, criando 
muitos filhotes... cumprindo o papel que a 
Natureza lhes destinou no equilíbrio 
ecológico, sem perderam a alegria de viver. 
. 
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Mas, na floresta, a discussão dos bichos 
não terminou não! Agora eles discordavam 
da classificação dos bichos mais perigosos e 
mais fortes ditada pela Fada Mãe da 
Natureza... cada um tinha sua própria visão 
e defendia seu ponto de vista, criando suas 
próprias listas de classificação... 
 
- Ah! Mas, nem pensar! O mosquito o 
animal mais perigoso do mundo! Eu caço 
dezenas de mosquitos e outros insetos 
todos os dias. Então, eu sou o mais 
perigoso! O Super-Sapo! 
 
- E o que dizer então do besouro Dung! 
Ele, classificado como o animal mais forte 
do mundo!  
 
Ora, eu caço e como muitos besouros todos 
os dias. Então, o animal mais forte do 
mundo sou eu – o Camaleão! 
. 
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E, assim, cada animal da floresta se 
colocava em primeiro lugar nas listas dos 
animais mais perigosos ou fortes do 
mundo... 
 
A Fada Mãe da Natureza ouviu a discussão 
dos bichos da floresta... 
 
Rindo da discussão dos animais da floresta, 
a Fada Mãe da Natureza seguiu seu 
caminho pelo paraíso criado por Deus, 
prometendo:  
 
“No próximo encontro com eles eu vou 
esclarecer que as listas de classificações 
dos animais mais perigosos e mais fortes 
eram em comparação com o animal 
Homem!”. 

 
 

FIM 

 
 
 


