
 

PLANO DE AULA 

 

Tema: Letra “U” 

- Unha de vaca 

- Urutau 

 

Objetivos 

 

- Conhecer a fauna e flora do cerrado; 

- Compreender os conteúdos apresentados; 

- Debater sobre os temas; 

- Aplicar uma atividade no final de cada explicação. 

 

Tempo estimado: Uma aula de 4 horas 

 

Material necessário  

 

Papel A4; lápis de escrever; tinta guache e lápis de cor. 

 

Desenvolvimento 

 

No primeiro momento serão explicados os temas Unha-de-Vaca e Urutau e 

depois será lido para as crianças uma “Lenda pata de vaca”. No segundo momento 

vamos construir uma ilustração sobre um dos temas da aula. 

 

Avaliação 

 

A partir da construção da lenda com os alunos podemos ao final da aula avaliar 

se o conteúdo ministrado foi absorvido com êxito pelos alunos. 

 



 

UNHA-DE-VACA 

Bauhinia sp. 

  

Nomes comuns: pata-de-vaca, casco-de-vaca, mororó, pata-de-boi, unha-de-boi. 

  

Família: Fabaceae. 

  

Floração: outubro a janeiro. 

  

Frutificação: junho a agosto.   

  

Fitofisionomia: Mata de Galeria, Florestas Estacionais e Cerradão.   

  

Características gerais: 

A pata-de-vaca é uma espécie bastante utilizada no paisagismo urbano, pois apresenta flores de cores 

contrastantes com o verde de sua folhagem. É uma espécie espinhenta e de baixo porte, cuja altura 

varia de 5 à 9 ,metros de altura. O plantio pode ser feito, inclusive, em ruas  estreitas e sob fiação 

elétrica em alguns casos. Sua madeira, de baixa durabilidade perante a exposição ao tempo, é utilizada 

na carvoaria, caixotaria e obras leves. Por ser uma espécie pioneira e de rápido crescimento, esta 

espécie é indicada para recuperação de áreas degradadas.   

 São originárias da Ásia e quase todas as espécies brasileiras possuem espinho e têm flores brancas e lilás, que 

chamam a atenção por sua beleza. Entre elas, as mais comuns são a Bauhinia candicans, a Bauhinia forficata e 

a Bauhinia variegata. As folhas da pata-de-vaca são utilizadas tradicionalmente no Brasil com fins curativos. 
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URUTAU 

 

Emblemático e misterioso, aparece em lendas, contos, poesias e no imaginário, pelo 

meio rural e até nas grandes cidades, onde às vezes sua presença inusitada aparece 

divulgada pela imprensa. Mas é, antes de tudo, um desconhecido: mais é conhecido pela 

fama do que pela ave em si. 

Na realidade, são raras as pessoas que já viram um deles, ou que escutaram o seu 

belíssimo canto noturno. E menos ainda aquelas que têm conhecimento de suas 

estranhas adaptações, relatadas apenas em tratados científicos pouco acessíveis ao 

público leigo. 

Já no período quinhentista, essa ave fascinante foi mencionada pelo Padre Francisco 

Soares1, no clássico "Coisas notáveis do Brasil", de 1594. Também aparece em diversas 

outras crônicas e obras descritivas posteriores, sobre o Brasil e países vizinhos. Uma 

delas é o "Libri Picturati", série de iconografias do Período Mauriciano e a outra 

"Historiae Rerum Naturalium Brasiliae" de George Marcgrave (1648), onde o 

urutau é tratado por "ibijau". 

Desde então, aparece constantemente associado ao folclore nativo e, com freqüência, à 

música popular: 

 

"Queria ver se essa gente 

Também sente 

Tanto amor, como eu senti 

Quando eu te vi em Cariri 



 

Atravessava um regato no quartau 

E escutava lá no mato 

O canto triste do urutau 

Caboca, demônio mau 

Sou triste como o urutau" 

 

Urutau não tem só um: só no Brasil são cinco espécies, todas pertencentes à 

família dos nictibiídeos (em latim, Nyctibiidae) e ao gênero Nyctibius. 

Os urutaus são aves noturnas restritas às regiões mais quentes do Novo Mundo, que 

pertencem ao género Nyctibius e à família Nyctibiidae. Também são chamados de mãe-

da-lua. Conhece-se um fóssil de Nyctibius griseus do Pleistoceno de Lapa da 

Escrivaninha, Lagoa Santa, Minas Gerais. É uma ave típica do cerrado e é considerada 

rara. O urutau é uma ave de hábitos noturnos, que dificilmente se deixa ver. Sua 

alimentação é constituída basicamente de insetos que apanha em pleno voo, 

principalmente os grandes, porém pode comer outros animais de pequeno porte, 

como morcegos, lagartos e pequenos pássaros. 

É uma ave que utiliza muito bem sua plumagem para se camuflar. Para se 

defender dos predadores, o pássaro tem uma plumagem cinza. Geralmente, pousa em 

troncos de árvores e muitas vezes é confundido com um galho seco. Normalmente se 

passa por um pedaço de madeira, um galho de árvore ou mesmo troncos partidos ou em 

pé. Costuma ficar estático, não se assustando facilmente. Alcança até 37 cm fora a 

cauda.  

Urutaus têm invariavelmente olhos enormes. Afinal, grandes globos oculares têm muita 

utilidade para animais de vida noturna, pois favorecem uma considerável entrada de luz 

no cristalino, permitindo que as imagens sejam muito mais facilmente divisadas em 

momentos de escuridão. Entretanto, não é apenas essa característica que chama a 

atenção nessas aves. Uma das adaptações mais curiosas encontradas na avifauna 

brasileira está no fato deles poderem enxergar tudo o que se passa nas imediações de 

seu poleiro, mesmo estando com os olhos fechados! 

 Tal como muitos outros organismos que passam totalmente desapercebidos de 



 

nossa visão em plena região central das cidades grandes, o urutau também pode ser 

encontrado nas metrópoles. Isso mesmo! E, tal como no mato, ele confia na sua 

camuflagem, permanecendo estático nas árvores da arborização urbana. Ali, raramente é 

visto, exceto quando alça vôo, durante a noite, para se deslocar de um local a outro ou 

simplesmente para caçar os grandes insetos que lhe aparecem à frente. Nessas situações, 

abre as asas e assume um deslocamento errante, porém decidido, sendo possível notar a 

longa cauda auxiliando o ziguezaguear por entre as árvores e postes de iluminação. 

Também na mata seu comportamento é esse, mais parecido com um fantasma grisalho 

de vôo silencioso como o das corujas: 

São aves exclusivamente insetívoras, tendo especial predileção por invertebrados 

grandes, que compensem o gasto energético despendido para persegui-los. De 

comportamento calmo e observador, o urutau pode capturar grandes besouros, 

mariposas e outros animais, lançando-se rapidamente com vôos de assalto na direção 

destes, capturando-os nos troncos ou sob as folhas. Em geral prefere caçá-los em vôo, 

quando os apreende graças ao formato de sua boca descomunalmente grande. 

Arborícolas por excelência, não descem ao solo. Pousam geralmente na ponta de 

troncos mortos (figura 2), parecendo um prolongamento destes, mas também em 

posição transversal a galhos mais grossos, hábito mais reservado ao período noturno; 

gostam também de estipes de palmeiras mortas e mourões de cerca. 

 Este pássaro habita na região norte e nordeste da Argentina, nas matas do 

Paraguai, no Norte do Uruguai e do Brasil, onde lhe são atribuídos vários nomes: 

Jurutaui na região amazónica; Ibijouguaçú entre os Tupis e Mãe-da-Lua entre os 

mineiros. Estas designações correspondem a diversas regiões linguísticas: à dos tupis e 

guaranis e à do idioma quichua. O nome urutau é tupi e significa “ave fantasma”. 



 

 

Pousado na ponta de um galho seco, fitando a lua e estremecendo a calada da noite, 

emite um canto bruxuleante que mais parece um lamento humano. Tem uma cabeça 

chata, olhos grandes e muito vivos, a boca rasgada de tal forma que os seus ângulos 

alcançam a região posterior dos olhos. A sua cor parda em tons de canela com riscas 

transversais e escuras permite-lhe adaptar-se perfeitamente ao galho da árvore, passando 

completamente despercebida. Este seu disfarce associado a uma perfeita imobilidade 

protegem-na dos seus predadores e permitem-lhe caçar as suas presas (besouros e 

borboletas) com uma grande facilidade. 



 

 

O seu grito é, provavelmente, o mais pavoroso de quantos se conhecem no mundo das 

aves. 

Em forma de "hu-hu-hu", que se faz ouvir após o anoitecer, procura, a solidão mais 

espessa dos bosques, de onde faz desprender a sua voz cheia de lamentos. Para muitos, a 

sua voz é semelhante ao clamoroso lamento de uma mulher que termina com 

amortecidos "ais". O seu canto provoca, portanto, espanto e piedade aos que possam 

ouvi-lo e é também fantasmagórico. "Meu filho foi, foi, foi" - interpreta o povo.  

A par da voz queixosa e plangente, uma quase invisibilidade, confere-lhe o carácter de 

um ente misterioso. Muitos não o tomam por uma verdadeira ave, mas sim por um ser 

fantástico, inacessível à mão e aos olhos humanos. Já outros, porém, não duvidam de 

sua existência, mas consideram-no como um ente enigmático e superior, dotado de 

muitas qualidades fora das leis naturais, entre elas, o preservar das seduções e a pureza 

das jovens moças.  

Conta-se que antigamente, matavam para esse fim uma dessas aves e tirava-se a pele 

que era, posteriormente, seca ao sol. Esta servia para os pais sentarem as suas filhas, nos 

três primeiros dias a partir do início da puberdade. No término desse tempo, as jovens 

saíam "curadas", isto é, invulneráveis às tentações das paixões desonestas que as 



 

pudessem atrair. As qualidades sobrenaturais deste pássaro destacam-se nas crendices 

populares. As penas e a pele do urutau são para muitas pessoas bastante milagrosas. 

Assim, se para muitos o Urutau é, muitas vezes, associado a maus presságios, para 

outros e, segundo a mitologia Tupi-Guarani, trata-se de uma ave benfeitora (abençoada). 

Vem de André Thevet, cronista francês (1503-1592), uma breve descrição de seu valor 

mítico entre o povo brasileiro, transcrito por Nomura (1996): 

 

"Entre todas as aves da terra, existe uma que os selvagens 

não matariam nem mesmo feririam por nada deste mundo 

[...]. Dizem as pobres criaturas que esse canto lhes faz 

recordar os entes queridos que se foram. Este pássaro 

seria um enviado dos mortos, trazendo boa sorte para os  

amigos que ainda viviam e azar para seus inimigos". 

Segundo uma lenda recolhida por Câmara Cascudo, a mãe-da-lua fora mulher 

extremamente amiga de festas. Deixou o marido, a quem adorava, doente e dançou toda 

a noite. Voltando encontrou Paulo, o esposo morto. Desesperada de remorsos e 

convulsa de arrependimento, soltou um grito feroz e transformou-se na mãe-da-lua. Até 

hoje chama Paulo! Paulo! e soluça uma risada de martírio. Canta sempre à noite, seja 

ou não de luar. Nestas últimas seu canto parece mais longo e mais profundo, partindo do 

seio da mata escura. 

Tudo isso levou o urutau a ser figura popular no folclore brasileiro. Uma das histórias 

mais difundidas conta que a mãe-da-lua seria uma jovem que perdeu seu amor. Era uma 

menina do sertão muito feia, mas muito inteligente. Certa noite, encontrou um belo 

príncipe nas redondezas e conseguiu impressioná-lo com sua inteligência. Quando o 

príncipe estava prestes a pedi-la em casamento, a lua cheia surgiu por detrás das 

montanhas, iluminando o rosto da jovem. Assustado com sua feiúra, o príncipe fugiu 

para nunca mais voltar. Desolada, a garota procurou uma feiticeira e pediu para ser 

transformada em uma ave, para buscar o príncipe onde quer que ele estivesse. A 

feiticeira consentiu, e assim nasceu a mãe-da-lua. No entanto, mesmo após longa 



 

procura, a garota em forma de ave não conseguiu encontrar o príncipe. Voltou à 

feiticeira e pediu para ser transformada de volta em gente, mas isso estava fora dos 

poderes da bruxa. Desde então, a garota vaga pela noite como uma ave feia e triste, e 

sempre que aparece a lua, solta seu pio melancólico “foi, foi, foi…”, lembrando do 

príncipe que a deixou. 

 

 

Conta a lenda que Nheambiú, uma bela moça, filha do Tuxaua da nação Guarani, se 

apaixonou profundamente por um bravo guerreiro Tupi chamado Cuimbaé, que havia 

sido feito prisioneiro pelos Guaranis. Nheambiú pediu aos seus pais que consentissem 

no seu casamento com Cuimbaé. Porém, esse e os posteriores pedidos foram 

terminantemente negados, com a alegação de que Cuimbaé era um Tupi, ou seja, um 

inimigo mortal dos Guaranis. Não suportando mais o sofrimento, Nheambiú 

desapareceu da Taba, causando um enorme alvoroço.  O velho cacique mobilizou então 

todos os seus guerreiros para que procurassem, por todo o lado, a sua preciosa filha. 

http://scienceblogs.com.br/caapora/2012/08/bichos-brasil-urutaus-maes-da-lua/378715g/
http://scienceblogs.com.br/caapora/2012/08/bichos-brasil-urutaus-maes-da-lua/378715g/


 

Após uma longa busca, a jovem foi encontrada no coração da floresta, paralisada e 

muda, como uma estátua de pedra. Ao vê-la, o pai sacudiu-a, mas ela não deu nenhum 

sinal de vida. Então, o seu pai mandou chamar o feiticeiro da tribo, que a examinou 

dizendo o seguinte ao cacique: - Nheambiú perdeu a fala para sempre; só uma grande 

dor poderá fazer Nheambiú voltar ao que era. Então começaram por informar a jovem 

índia de todas as notícias mais tristes possíveis: a morte do seu pai e a de todos os seus 

amigos. No entanto, nada surtiu efeito. A jovem continuou inabalável e intacta.  

Então o pajé da tribo aproximou-se e disse: - Cuimbaé acaba de ser morto. 

Nesse mesmo instante, o corpo da jovem moça estremeceu todo e ela, soltando 

repetidos lamentos acabando por desaparecer da mata. 

Todos os que ali se encontravam, cheios de dor, acabaram transformados em árvores 

secas, enquanto Nheambiú se transformou num Urutau ficando a voar, noite após noite, 

pelos galhos daquelas árvores amigas, chorando a perda do seu grande amor. 

 



 

Dizem que foi dessa lenda que se originaram algumas superstições populares 

relativamente ao Urutau.  

Uma dessas lendas, fala-nos de Jouma, um cacique dos Mocovies (Guaranis), que 

surpreende a Marramac, nos braços de um estrangeiro e o mata com flechas. Porém, 

perde posteriormente a razão e transforma-se num Urutau.  

Segundo uma outra versão, o Urutau é um menino, órfão de pai e mãe, que passa a vida 

muito triste, chorando a perda dos seus progenitores. Fita o Sol e a Lua e, quando os 

astros desaparecem, não faz mais do que lamentar-se.  

Contava uma lenda também, que o urutau foi uma pessoa que não quis visitar o Menino 

Jesus, e por isso hoje chora arrependido de Novembro a Janeiro.  

Outra lenda diz que "carta de amor escrita com pena de Urutau tem sempre resposta 

favorável". 

Já outra diz que a pele dessa ave preserva as donzelas dos deslizes e as protege contra os 

alheios de intenções menos honestas. 

Devido à sua existência misteriosa, o Urutau além das lendas era objeto de práticas 

supersticiosas. Os Guaranis acreditavam que partindo-se as asas e as pernas do pássaro 

durante a noite, no dia seguinte ele amanhecia perfeito. Segundo algumas crendices 

indígenas, esta ave nocturna revestia-se de atribuições que são inerentes ao Cupido. As 

penas do Urutau eram eficazes talismãs de amor. Assim sendo, aquele que conduzir 

uma de suas penas, atrai a simpatia e o desejo do outro sexo; que se consegue qualquer 

pretensão com a escrita com uma de suas penas. Acreditava-se ainda, que as suas penas 

e as suas cinzas eram remédios contra doenças.  

Há também quem diga que, na Amazônia, há o costume de varrer o chão, sob o véu das 

noivas, com as penas da cauda do Jurutauí (designação pela qual o Urutau é conhecido 

nesta região), a fim de se garantir para as futuras esposas todas as virtudes do mundo. 



 

Outra das crenças mais curiosas no poder sobrenatural do Urutau é a que faz referências 

à sua posição face ao ciclo solar. Quando o sol nasce o pássaro volta a sua cabeça para 

ele e acompanha-o no seu percurso. Quando o astro caminha para o Poente, começa 

então a entoar o canto dolorido "U - ru - tau". Conta-se também que, Couto de 

Magalhães elevou o Urutau à categoria dos deuses, reservando-lhe o segundo lugar da 

sua teogonia Tupi. Todas essas considerações, entretanto, levam-nos a classificar o 

Urutau como um pássaro feérico (mágico), que existe por direito próprio.  

A Mãe-da-Lua e o Bacurau 

O Bacurau era um rapaz caipira e muito tímido, 

gostava muito de caçar à noite. Um dia, andando pela 

floresta, encontrou uma moça muito bonita, a Mãe-da-Lua. 

Iniciou-se um diálogo entre ambos, e conversa vai, 

conversa vem, ele disse para ela: 

- Você quer casar comigo ? 

- Quero sim. Respondeu a Mãe-da-Lua 

- Pois vamos nos arrumar. Com trinta dias, nós 

casamos. 

- Tudo bem. Disse a moça. 

Por ser um rapaz pobre, teve que tomar um terno 

emprestado para o casamento. Pediu uma pena 

emprestada de cada passaro e, trinta dias após, estava 

tudo pronto para o casamento. O Bacurau convidou o 

Veado para fazer o casamento e todos os outros bichos 

para a festa que seria realizada. O Veado declarou-os 

casados e disse: 

- Agora podemos ir para o jantar e logo mais 

dançaremos um forró. 

Quando estavam todos assentados à mesa para o 

jantar, o macaco, muito gracioso, contou-lhes uma piada e 

todos riram muito. A Mãe-da-Lua abriu uma boca tão 

grande para rir, que o noivo Bacurau ficou assombrado e 



 

fugiu para a floresta. A noiva, percebendo que o noivo não 

voltaria mais, resolveu partir para a sua velha morada, 

onde até hoje canta: 

- João foi, foi, foi, foi... 

E ele constantemente responde: 

- Amanhã eu vou, amanhã eu vou... 

Como não devolveu o terno que tomou emprestado 

aos outros pássaros, não pode mais sair de dia. 

Graças a tanta participação no folclore autóctone, as penas desta ave passaram a 

ter valor simbológico em algumas regiões do Brasil, apropriando-se do significado de 

amuleto, utilizado - em geral - para assuntos passionais. "Com as penas do urutau, em 

algumas regiões da Amazônia, costumam varrer o chão sob a rêde da noiva, a fim de 

preservar a futura espôsa das seduções e faltas" (J. Veríssimo apud R. von Ihering, 

1968) e adiciona-se: "a fim de que elas sejam honestas, fiéis aos maridos e boas mães 

(Moraes, 1931 apud Nomura, 1996). 

 

O Urutau é um pássaro que pertence à Ordem dos Caprimulgiformes, família dos 

Nyctibiidae. No Brasil, ocorrem as seguintes espécies: Nyctibius grandis (Urutau, Mãe-

da-Lua Gigante); Nyctibius griseus (Urutau) e Nyctibius aethereus (Mãe-da-Lua Parda).  

Não constroem ninho. Tudo o que fazem, no período de reprodução, é depositar 

um único ovo em alguma forquilha de galho grosso a grande altura ou numa cavidade 

natural de seu poleiro noturno, onde permanecem em atividade de choco. O ovo é 

esbranquiçado com pequenas manchas cinzento-violáceas e pardacentas, e mede 

aproximadamente 4,0 x 2,5 cm. 

Demora cerca de um mês para ser devidamente incubado e dele sai um 

filhotinho quase todo coberto de fina e macia penugem branca, com algumas manchas 

mais escuras. Logo após o nascimento, o pequeno urutau precisa aprender que 

a magnífica camuflagem de seu corpo não basta para sua defesa. A imobilidade faz 

parte da arte de se ocultar. Assim, agarra-se firmemente ao poleiro, raramente se 

movendo e ficando, assim, parecido com um pedaço apodrecido de galho. 

Com o tempo, o jovem vai adquirindo uma cor mais escura e as penas 



 

das asas e cauda acabam por se desenvolver por completo após cerca de 50 dias. Trata-

se de um dos períodos mais longos entre a desova e o abandono do "ninho" 

dentre todas as aves da América do Sul, o que pode ser interpretado como uma 

comprovação da eficiência de sua capacidade de camuflagem (Sick, 1997). 

Urutau-pequeno  

 

Urutau-pequeno (Nyctibius griseus) 

A espécie mais comum, conhecida também como urutau-pequeno, é a que tem o nome 

científico de Nyctibius griseus. Distribui-se desde a Costa Rica, na América Central e 

por quase toda a América do Sul, com exceção das zonas mais frias da região andino-

patagônica. Na Argentina, é chamado urutaú; na Bolívia, guajojó ou uruta; no Paraguai, 

urutau, guaimingüe ou judío. Em inglês, o nome genérico é onomatopéico: potoo.  

Um macho adulto pesa entre 160 e 190 g. Sua plumagem pode ser cinza ou marrom e o 

peito tem um desenho negro compactado. Sob os olhos, tem um chumaço de penas, mas 

quando abre os olhos tal saliência praticamente desaparece. Alcança 37 cm de 

comprimento e uma envergadura de 85 cm. Alimenta-se de invertebrados, 

especialmente insetos.  

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20080410165440/fantasia/pt/images/1/13/Urutau.jpg
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20080410165440/fantasia/pt/images/1/13/Urutau.jpg


 

A fêmea bota um ovo salpicado, numa cavidade natural do extremo de um tronco de 

árvore e choca em posição ereta. Macho e fêmea incubam o ovo por cerca de 33 dias. 

Habitam cerrado, orla da mata, campos com palmeiras e árvores. Ocorre tanto nas 

florestas densas quanto nas bordas de mata, capoeiras e até mesmo em árvores isoladas 

das grandes cidades.  

Imóvel e quase invisível, passa a noite sobre um galho ou tronco morto, no qual 

facilmente se camufla, soltando um pio que soa como uma gargalhada fantástica e 

provoca medo instintivo.  

O bico é muito pequeno em relação à boca enorme, o que lhe dá a aparência de um 

grande sapo. O urutau o usa para caçar grandes insetos em vôo, aumentando 

consideravelmente a área da bocada e também para assustar os predadores.  

O olho é grande, como o das corujas (com as quais tem um parentesco distante) e 

igualmente lhe proporciona uma boa visão na escuridão da noite. Além disso, possui 

uma adaptação curiosa, não encontrada em nenhuma outra ave: quando fecha os olhos 

notam-se, em sua pálpebra superior, duas incisões ou fendas pelas quais a ave é capaz 

de observar os arredores sem abrir as pálpebras. Têm, portanto, o efeito de um "olho 

mágico", que torna particularmente eficiente sua camuflagem, ainda mais que o bulbo 

saliente do olho e a arrumação compacta das penas acima dele permitem a visão para 

cima e para trás, sem necessidade de mexer a cabeça.  

 


