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Rui, Raul e Rebeca são amigos e adoram se 
encontrar para brincar e fazer um 
piquenique. Desta vez eles escolheram 
o Parque Nacional da Serra da Canastra, que 
possui uma linda Mata Atlântica.
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Os meninos comentavam sobre a beleza 
do lugar, a importância das nascentes do 

Rio São Francisco e o valor das árvores que 
crescem nas margens dos rios, 

protegendo-os. Eles estavam bem 
alegres, até o momento em 

que Rui disse:

— Eu trouxe o nome e o telefone 
daquele menino que quer entrar 

para a nossa turma.
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— Deixe-me ver, pediu Raul. — Então é o Nilo? Não, eu 
não quero que ele entre para a nossa turma!
— Mas... começou a dizer Rui, sem entender.
—  Nem mas, nem més, nem mis, nem mós, nem 
mus — exclamou Raul.
— É isso mesmo, disse Rebeca. — O que os outros vão 
dizer? E as meninas? Não, ele não se parece conosco... 
Ele é diferente, estranho, se veste mal, sempre sozinho e, 
como se não bastasse, dizem que... CONVERSA COM OS 
BICHOS!

— O Nilo NÃO! —  disseram ao mesmo tempo. 

Rui ficou muito triste. Não era a primeira vez 
que eles discutiam sobre o que significava “ser 
amigo”. Para ele, amigo não tem que ser igual, 
pensar do mesmo modo e concordar com tudo... 
Além disso, entre amigos não é preciso ter

 preferências, gostar mais de um ou de 
outro. Basta gostar de cada um de um modo 
diferente. Rui não acreditava em “melhor 
amigo”.
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Enquanto os três comiam, 
Rebeca e Raul demonstravam 
não ser muito educados. 
Jogavam lixo no chão e até 
tentaram acertar, com uma 
latinha de refrigerante, um 
pássaro que estava numa 
árvore próxima.
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Raul insistiu dizendo ao Rui:
— Você decide, porque nós já decidimos. 
O Nilo não fará parte da nossa turma!

Rebeca e Raul se levantaram e caminharam em 
direção a uma jabuticabeira. Rui ficou sozinho. 
Ele começou a limpar o local e se retirou tão 
chateado e cabisbaixo que até esqueceu de 
recolher o papel com o telefone do amigo que 
ficou jogado no chão, atrás de uma 
bela Sapucaia.
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— Que pena do Rui! — disse o Jabuti. 
— Ele é tão bonzinho!
— Eu fiquei até com vontade de 
conhecer o Nilo — comentou o 
Mico-Estrela. — Vocês os ouviram 
dizendo que o garoto até conversa com 
os bichos? Não é todo dia que a gente 
tem essa oportunidade...

Mas o Gavião Pinhé não concordou: 
— Ah, deixa isso para lá, minha gente. 
Vamos ao trabalho! O dia só está 
começando e a cadeia alimentar não 
pode esperar.

De repente uma sombra cobriu a todos. 
Assustados, os bichos olharam para o 
céu e observaram o início de um eclipse 
solar.
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O Jabuti era o mais assustado:  — Ôoopa! 
O Mico-Estrela pediu uma explicação para o 
Gavião, que nada respondeu a não ser exclamar:
— Está anoitecendo!
— Mas já?! — todos gritaram espantados.
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Como o dia escureceu, os animais 
noturnos acordaram confusos, e os 
animais diurnos não se recolheram, 
pois desconfiaram que algo não 
estava certo.

Então, o Gavião viu a Coruja Caburé e ambos 
quase morreram de susto. Passado esse primeiro 
momento, o Gavião começou a ironizar a ave noturna:

— Jabuti, vem aqui! Depressa, Jabuti, antes que a  
coisa desapareça. Olha para esta zoiuda. Você já viu 
algo tão feio em todo o ecossistema? 
E o Jabuti respondeu: — Eca!! 
— De onde surgiu uma tragédia dessa? 
— Eca!! —  repetiu o Jabuti. E completou: 
— E essas orelhas? Será que ela ouve mais que vê ou 
vê mais que ouve?
O Gavião e o Jabuti deram risadas em tom de 
zombaria. Mas o Gambá, que é bicho da 
noite, tomou as dores da sua amiga 
Coruja:

— Não liga não, Coruja! 
Olha o amigo dele! 
E apontou para o Jabuti.
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— Parece um coco que caiu em cima de um 
Esquilo! 
Todos riram.

O Gavião acabou perdendo a esportiva e disse 
em tom de quem queria dar o último golpe:
— Está bem, chega de piadinhas. O próximo 
foguete já está saindo. Podem voltar para o 
planeta de onde vieram. Este território é 
nosso! 

— Era só o que me faltava! — retrucou a 
Coruja. — Ninguém conhece melhor esta mata 
que nós, os bichos noturnos. As grutas, as 
frutas, o córrego, tudo aqui pertence ao nosso 
habitat.

— Grutas, frutas, córrego? Então são vocês 
que deixam saquinhos plásticos, papel de bala, 
restos de alimentos, fezes e outras porcarias 
por aqui?
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— Fezes? É claro! Ou vossa senhoria 
acha que Coruja usa vaso sanitário?

O diálogo ia de mal a pior, até que o 
sábio Tatu pediu a palavra:

— Eu sei o que está acontecendo. Meu avô 
me contava histórias sobre os 

bichos diurnos e dizia que um dia nos 
encontraríamos durante um eclipse do sol.

A Mariposa, que até então não tinha dito 
uma palavra, perguntou à Coruja: 
— Você já ouviu falar de eclipse? 

— Claro — respondeu com falsa 
autoridade — é uma peça de metal para 

prender papel! 
— Ora, não sejam tolos — bradou o Tatu! 

— Eu disse E-clip-se. Vejam com cuidado. 
A lua está na frente do sol. Por isso tudo 

escureceu.
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— Deixe-me ver se eu estou entendendo — disse o 
Gavião. —Todos os dias, quando o sol se põe e eu vou 
dormir, eles acordam, certo?! 

Todos responderam: — CERTO!

Foi vez da Coruja questionar: — E todas as noites, 
quando eu acordo o local está todo sujo, certo?

Todos responderam novamente: — CERTO! 
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— Mas isso é errado — interrompeu o Tatu.
— Então foi você, Senhora Coruja, que comeu um 
saboroso Camundongo que eu, Gavião, guardei atrás 
daquela árvore, certo?

— Daquela árvore? Não. Eu comi um Xororó que você 
deixou naquela outra, ali.

E recomeçou o bate-boca.
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Foi aí que o Mico-Estrela teve a grande ideia:
— Ei, esperem. Precisamos de ajuda. 
Vocês estão agindo como aqueles meninos 
que vimos há pouco, que não aceitavam o 
outro simplesmente porque ele era diferente. 

E procurou o papel com o número do 
telefone caído no chão. Daí, pediu ao Jabuti, 
que tinha celular (é, também na floresta 
algumas facilidades tecnológicas são muito 
aproveitadas!), que ligasse para o garoto.
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— Alô, eu preciso falar com o menino 
bonzinho!

O Tatu perdeu a paciência e pegou o telefone.
— Oi, Nilo? Quem está falando é o Tatu. Nós 
estamos precisando de você aqui na mata. 
Você pode nos ajudar?

— Claro — respondeu o garoto naturalmente.
— Eu sei que é estranho dizer isso, mas 
chegue antes que termine o eclipse.

Depois de algum tempo o garoto chegou e 
encontrou os animais ainda mal-humorados. 
Então o Jabuti lhe contou toda a história. 
O menino escutou tudo com muita atenção. 
Mas quando ia manifestar sua opinião, com 
todos bem atentos, o sol novamente apareceu. 
Os bichos da noite, então, apressaram-se em 
se esconder. O Jabuti lamentou-se, 
demonstrando desespero:
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— Oh, não! E agora, o que será do 
equilíbrio ecológico da floresta? 

— Agora só nos resta o plano B — explicou Nilo. 
— Esta noite, quando as criaturas da noite se 
levantarem, elas encontrarão o ambiente preparado 
para elas. Tudo muito limpo e muito bonito. 
Uma verdadeira surpresa!
Mas o Mico-Estrela retrucou:
— Vai sobrar pra nós? Enquanto a gente trabalha, 
eles vão ficar no bem-bom! Não é justo!

Nilo explicou: 
— Esse é um pensamento errado, que provoca 
inimizade, intolerância, solidão e ...
— E...?
— Guerra!
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— Não importa o que eles vão pensar — continuou Nilo. 
— A guerra só acontece quando os dois lados a aceitam. 
Então, se vocês não aceitarem, não haverá guerra... 
E continuou:

— As atitudes de respeito e bondade são como sementes 
lançadas sobre o solo: cedo ou tarde germinam, crescem e 
se multiplicam. É assim que as ações ecológicas se 
espalham —  com sensibilidade e raciocínio. Se os outros 
não quiserem participar, paciência, mas sua atitude pode 
convencer muitas pessoas.
Os animais olharam uns para os outros e concordaram. 
Prepararam o ambiente, plantaram mudas, regaram as 
flores, etc.... dia a dia, durante semanas.

Os animais noturnos, quando acordavam, ficavam 
maravilhados. A Mariposa quis criticar, mas os demais 
disseram:
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— É, pensando bem, é bom para todos nós. Vamos 
demonstrar nossa  amizade e vamos retribuir. Vamos fazer 
mais, muito mais. Vamos presentear aquele menino e toda 
a sua espécie com a água mais limpa, com os frutos mais 
doces, com as flores mais perfumadas, e com muito mais.

Assim, os animais diurnos e noturnos daquela floresta 
vivem em paz e em equilíbrio até hoje, apesar das 
diferenças. E Rebeca e Raul deixaram de ganhar um ótimo 
amigo... por enquanto.
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Como você sabe, a Lua e o Sol são astros muito presentes na realidade 

da Terra. São facilmente visíveis e estão continuamente interferindo na 

nossa vida. Algo muito curioso que acontece entre nós são os eclipses.  

De modo geral, eles ocorrem quando um corpo celeste projeta a sua 

sombra sobre outro corpo celeste. Como a Terra, o Sol e a Lua estão se 

movimentando no espaço, eventualmente pode ocorrer de a Terra se 

posicionar entre o Sol e a Lua. Esta receberá, então, a sombra da Terra, 

sendo esse fenômeno conhecido como Eclipse Lunar.

O que é eclipse?
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Outra possibilidade é a Lua se posicionar entre a Terra e o Sol. Então a 

Terra receberá a sombra da Lua e veremos a Lua à frente do sol. Nesse 

caso presenciaremos o Eclipse Solar. 

Os eclipses não acontecem sempre, pois a Terra, o Sol e a Lua precisam 

estar alinhados. É bom lembrar que olhar para o Sol é perigoso, até 

mesmo durante um eclipse. 

Há estudos que comprovam mudanças de comportamentos dos 

animais ao longo da ocorrência de eclipses.  Na nossa história isso se 

torna bem claro, não é mesmo? E então? Gostou de aprender um pouco 

mais sobre os eclipses? A propósito: o eclipse que ocorreu na história 

foi um eclipse solar ou lunar? 
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