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Na cidade de Teresópolis, no alto da serra 
fluminense, num lugar chamado Granja 

Guarani, há um mirante abandonado. Também 
conhecido como Quiosque das Lendas, foi tombado 
em 1982 pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Cultural, o que, infelizmente, ainda não garantiu 
que ele seja restaurado e retome seu antigo esplendor. 

Mesmo em meio à destruição, porém, ainda 
é possível apreciar um pouco da beleza desse 
monumento arquitetônico. Sua azulejaria é um 
verdadeiro tesouro, uma das obras mais fantásticas 
do artista português Jorge Colaço, que se inspirou 
no livro O Guarani, de José de Alencar para realizá-la. 



O Mirante foi erguido há quase 100 anos! 
Em 1929, Arnaldo Guinle, da rica e 

conhecida família carioca, idealizou o monumento 
que se tornaria uma atração turística de Teresópolis. 
Ele não apenas escolheu um local com vista 
lindíssima, mas também quis que o mirante 
fosse, ele próprio, um local imponente e decidiu 
encomendar a um artista português, Jorge Colaço, 
célebre mestre da azulejaria, a arte que revestiria 
as paredes do monumento que já foi considerado 
uma das construções arquitetônicas mais bonitas 
do estado do Rio de Janeiro. 

Hoje o Mirante da Granja Guarani está cercado 
de mato, perdeu o telhado e sofre com as pichações, 
resultados de um processo de desvalização do 
patrimônio público, fruto de um ciclo vicioso de 
esquecimento e destruição por parte de um povo 
que insiste em desvalorizar a sua história.



Detalhe de “adamastor”,
dos painéis azulejares do 

Palácio Hotel do Buçaco
Fábrica de Loiça de Sacavém

(1907).

Á direita, o artista português Jorge Colaço
(1868-1942)

Colaço é conhecido no mundo inteiro e suas 
obras são conservadas e apreciadas por sua 

beleza e importância artística e cultural. A arte da 
azulejaria chegou a Portugal através dos mouros, 
um povo islâmico do Norte da África que povoou a 
Península Ibérica durante a Idade Média. Os mais de 
mil painéis de azulejos de Colaço estão espalhados por 
mais de cem lugares diferentes: prédios, murais, estações 
de trem e até mesmo castelos. Todos preservados e 
reverenciados, como deve acontecer com obras raras.



No Brasil, infelizmente, a situação é bem 
diferente. Mesmo tendo sido tombado há 

quase 40 anos, o Mirante da Granja Guarani ainda 
aguarda as providências necessárias para ser tratado 
com o devido cuidado, isto é, para o seu restauro e 
sua conservação. 

Um dos objetivos do Projeto Mirante das 
Lendas é justamente divulgar esse tesouro histórico 
e incentivar as tão aguardadas ações de preservação. 

Vamos aproveitar essa oportunidade e nos 
encantar com um esplendor de imagens e histórias 
que o Mirante tem para contar. Os azulejos que ainda 
resistem à ação do tempo e ao vandalismo narram 
lendas dos nossos ancestrais indígenas Tupi-Guarani. 



Os Guaranis são uma das mais importante etnias 
indígenas da América do Sul. O território deles 

abrange, além de partes do Brasil, áreas da Bolívia, Argentina, 
Uruguai e Paraguai, onde a língua guarani é ainda uma dos 
idiomas oficiais do país. Os Tupis, por sua vez, têm origem no 
entorno dos rios Madeira e Xingu, afluentes do Amazonas. 
Eles eram nômades e sua cultura acabou se misturando com 
a Guarani, dando origem às lendas e ao ramo linguístico 
Tupi-Guarani. Os azulejos do nosso pequeno mirante em 
Teresópolis, nas cores amarela, azul e branca, ilustram quatro 
lendas desses povos: 

“A moça que saiu para procurar marido”

“o Anhangá e o caçador”

“o Dilúvio”

“De como apareceu a noite”. 

São as histórias gravadas nesse mirante, dentre 
outras, que agora vamos contar.



Audiolivro
gratuito

Assim começa o Mirante das lendas, um 
audiolivro inspirado na história do Mirante da Granja 
Guarani. 

o Ebook, Audiolivro e booktrailer estão 
disponíveis gratuitamente para todos aqueles que 
querem conhecer nosso patrimônio cultural e se 
encantar com as lindas lendas indígenas.

Direcionados ao público infantojuvenil, é um 
divertimento garantido para toda a família. 

Esperamos que aproveitem esta viagem! 

O audiolivro pode ser acessado através do QR code acima 
e/ou baixado na página do livro o Mirante das lendas, 

na seção de Ebooks gratuitos, no site da NAU editora: 

https://naueditora.com.br/ebook_gratuito/audiobook-o-
mirante-das-lendas/ 

A audição poderá ser realizada em sincronia com a 
fruição dos belos desenhos e colagens de Edmundo 

Souto, nas páginas seguintes.



Ali e Lia eram irmãos



- Nossa, Lia! Olha aquele 
pequeno castelo escondido!







O Velho Oscar e sua inseparável 
amiga Araguacy, a arara falante.



- As pessoas que moram 
nas cidades não estão 
acostumadas ao silêncio... 
Mas, quando aprendem, 
adquirem mais paz interior e 
passam a perceber coisas que 
nunca haviam visto antes.



Pode me chamar de Araguaci. 
Sem “dona”, pois não me fica 
bem. Eu entendo que você 
não acredite no que não vê, 
mas como já dizia o sábio 
Shakespeare na peça Hamlet: 
“há mais coisas entre o céu e 
a Terra do que supõe nossa vã 
filosofia”.



Então eu vou contar 
para vocês algumas 
histórias gravadas 
nessas paredes 
mal conservadas, 
com belas lendas 
indígenas. Eu adoro 
contar estórias para 
pessoas que querem 
ouvi-las.





Existia uma linda índia guarani 
chamada Nheambiú, que se 
apaixonou por um guerreiro tupi 
chamado Cuimbaé. Só que o 
amor deles era proibido porque 
os tupis eram inimigos mortais 
dos índios guaranis. Um dia, as 
duas tribos entraram em guerra, 
e o valente guerreiro Cuimbaé 
virou prisioneiro dos guaranis.



A indiazinha um dia foi andando, 
andando e chorando muito, 
sem rumo, para dentro da mata 
até desaparecer. Todos ficaram 
preocupados. O cacique, então, 
junto com outros guerreiros, 
entrou na floresta à procura de 
sua filha Nheambiu.



Só depois de muitas e muitas 
horas de busca é que a triste 
índia foi encontrada. Ela estava 
paralisada, muda, sem dar sinal 
de vida. Parecia uma estátua de 
pedra, aparentava estar morta.



O feiticeiro foi chamado e disse 
que Nheambiú tinha perdido a 
fala para sempre...



Todos ali presentes ficaram 
paralisados e imediatamente 
se transformaram em árvores 
e galhos secos, bem secos, 
enquanto a triste e inconsolável 
índia virou um pássaro chamado 
Urutau. 



Ela voava, voava e, quando 
cansada, pousava naqueles 
galhos secos das árvores amigas 
e chorava muito. Continua 
chorando até hoje a perda do 
seu amado e, diz a lenda, assim 
continuará para sempre.



- Para mim, isso é meio inexplicável. Se 
é amor, por que precisa doer? Não faz 
sentido.

- Você sabe como surgem essas histórias, 
essas lendas? Os seres humanos sempre 
foram muito curiosos. Para ter uma 
resposta para o que eles desconheciam, 
inventavam essas lendas, que ajudavam 
a responder as suas dúvidas e aos seus 
medos. O amor é um sentimento muito 
forte, inexplicável, e às vezes causa 
espanto em quem sente.





- O Anhangá é um espírito protetor 
das florestas. Ele assume várias 
formas, dependendo de quem ele está 
protegendo.







- Dizem alguns caboclos que quando 
o Anhangá assovia, a caça e os peixes 
desaparecem como que por encanto, 
por isso ele é o terror dos caçadores e 
pescadores maus, que agem por esporte, 
não para a subsistência. 









- Essa talvez seja o 
melhor exemplo de 
história comum a 
vários povos, dizem 
que quase todas as 
civilizações antigas, 
gregas, sumérias, 
maias etc. possuíam 
histórias semelhantes à 
do grande dilúvio. 



- Não temos como saber se é verdade ou 
não, o importante, no caso do dilúvio, 
é descobrir que a destruição pelas águas 
representa a Ressurreição e até mesmo 
a Fertilidade. O dilúvio simboliza o 
renascimento de um povo. No caso da 
história dos sumérios, essa mudança toda 
foi ordenada pela divindade Enlil.
Ele ficou furioso porque a humanidade 
estava fazendo muito barulho e não 
o estava deixando dormir. Então 
esbravejou: “ - Eu vou acabar com essas 
pessoas. Eu não aguento mais!”



Apesar de muito antiga, 
essa história só se tornou 
conhecida em 1849, 
quando um arqueólogo 
britânico descobriu em 
ruínas soterradas na 
Assíria, atualmente no 
Iraque, restos da famosa 
biblioteca de Nínive. Lá, 
foram encontradas 30.000 
plaquetas de argila com 
escritas cuneiformes que 
formavam 1.200 textos 
diferentes. 



Entre elas, estavam 12 plaquetas 
contendo escritas cuneiforme, um 
tipo de escrita criada pelos Sumérios 
cerca de 3.200 anos antes de Cristo, 
feita com o auxilio de um objeto em 
formato de cunha. Dizem que, junto 
dos hieróglifos egípcios, é a maneira 
mais antiga de escrita que existe. Pensem 
bem, observem a importância da escrita. 
Antigamente, as histórias das culturas 
eram passadas oralmente, de geração em 
geração, assim como as lendas indígenas 
nesses painéis do miran essa famosa 
epopeia de Guilgamesh. 



Na Índia, nas escrituras Védicas, o deus 
Vishnu se transformou em peixe para 
avisar que o Dilúvio estava chegando. 



- Exterminarei da superfície da terra 
o homem que criei, e com eles os 
animais, os répteis e as aves do céu, 
porque eu me arrependo de tê-los 
criado. 

No entanto, Deus viu em Noé, um 
homem justo e perfeito, no meio 
daqueles outros homens, e pediu que 
ele construísse uma arca de madeira, 
dividida em vários compartimentos.





A arca flutuou durante cento e 
cinquenta dias. Num deles, Noé soltou 
uma pomba, e ela voltou trazendo no 
bico uma folha verde de oliveira. Foi 
assim que ele compreendeu que as 
águas tinham baixado







Os animais também têm papel 
importante no Dilúvio dos Aztecas, 
um povo que vivia no centro-sul da 
América, onde hoje fica o México, e 
tinha uma mitologia rica em deuses e 
criaturas sobrenaturais. O dilúvio deles 
foi ordenado pela deusa Chalchitlicue. 







Os índios Tupinambás acreditavam 
num ser supremo chamado Monan. Foi 
ele quem criou o céu, a terra e todos os 
animais que viviam em grande harmonia. 
Um dia, Monan percebeu que a paz 
estava sendo quebrada, pois os homens 
começaram a se ofender, perdendo a 
cordialidade e deixando de ser justos 
e bons. Na cultura indígena, perder o 
respeito pelo outro e pela natureza é o 
que de pior pode acontecer! Por isso, 
Monan ficou furioso e mandou uma 
chuva de fogo sobre a Terra.





Depois de tudo ser incendiado, a 
Terra se tornou enrugada como um 
papel queimado. Somente um homem 
sobreviveu à destruição: Irin-Magé, 
que foi para o céu e virou defensor 
da humanidade. Todo dia ele pedia 
para Monan restaurar a Terra, que 
estava em chamas e sem nenhum 
habitante. Cansado daquela ladainha, 
Monan resolveu dar uma chance à 
humanidade e mandou um dilúvio 
para apagar o fogo.



Na China, a lenda é mais ou menos 
assim: há muitos anos houve uma 
enorme inundação, tudo virou um 
só oceano. As pessoas e as plantações 
ficaram sob as águas. Os humanos que 
sobreviveram pediram ao Imperador 
Celestial que fizesse as águas pararem 
de subir. Ele nem se mexeu, mas 
Gun, seu neto, vendo o sofrimento 
de todos, resolveu pedir ao avô que 
evitasse esse horror. O Imperador 
Celestial, mais uma vez, nem ligou. 



Ele argumentou que a humanidade 
deveria ser castigada porque estava 
cometendo muitos crimes. Gun 
decidiu agir por conta própria. Ele 
sabia que a única maneira de salvar 
os homens das inundações seria achar 
um bloco de solo mágico, chamado 
Terra Prolífera, que estava muito bem 
guardado num lugar secreto e de 
difícil acesso.





Não por acaso as primeiras 
divindades a surgir entre os povos 
são sempre associadas ao Sol, 
como o famoso deus Rá, do Egito. 
As divindades mais antigas são 
comumente ligadas a fenômenos 
da natureza. Veja na Escandinávia 
Thor, o deus dos trovões assim 
como Zeus, na Grécia, e Xangô, 
uma divindade Iorubá, africana, 
ligados também aos raios. 

Os tupi-guaranis contam esta lenda 
mais ou menos assim: quando a 
terra era bem novinha, a noite e 
os animais não existiam, existiam 
apenas as plantas, árvores e pessoas 
e todas as coisas falavam. O sol 
brilhava muito forte e as plantas e 
as árvores viviam sempre murchas e 
amarelavam logo. Só havia o dia e o 
brilho incessante do Sol...





A noite estava guardada dentro de 
um caroço de tucumã e protegida por 
uma cobra muito grande chamada de 
Boiuna, que vivia no fundo do rio. 
Tuliá, que era filha da grande cobra 
Boiuna, casou com um jovem guerreiro 
chamado Aruanã. Tuliá podia dormir 
sendo filha da Boiuna, mas ficava 
muito triste sabendo que seu amado e 
todos os outros não dormiam. A bela 
índia pede para Aruanã pedir para sua 
mãe, como presente de casamento, o 
caroço que guardava a Noite.



Aruanã foi encontrar a Boiuna e trazer 
a noite que estava guardada dentro de 
um caroço de Tucumã. De volta para 
casa, Aruanã ouviu um barulhinho 
dentro do caroço: eram os grilos e os 
sapinhos que sempre cantam logo que 
anoitece: cri, cri,cri, cri...” Aruanã 
muito curioso pensou: 
- Vou ver o que tem dentro. 





-Não, disse o assustado peixe 
Jaguariçá: se você abrir esse caroço, 
tudo poderá se perder na escuridão.
O barulhinho continuava insistente 
e a curiosidade de Aruanã foi 
aumentando, aumentando. Aruanã 
pensou: eu vou abrir assim mesmo.
- Nem pense fazer isso, pediu o 
pássaro Anuguaçu. 



Pare com isso! Você poderá colocar 
tudo a perder. Só Tuliá deverá deverá 
abrir esse caroço!
Aruanã não aguentou e deixou 
a curiosidade vencer. Com um 
machado abriu o caroço e pronto: 
CATAPLUM! A noite se libertou e 
tudo escureceu. 
 





A curiosidade é um grande bem 
para o homem, mas em algumas 
lendas e mitos é também a causa da 
sua desgraça. 
 



Aruanã foi avisado, várias vezes por 
diversos animais e não levou o aviso 
em consideração. Sua curiosidade 
superou sua prudência. Ele foi 
irresponsável. E arrependido, se 
lembrou: 
- Agora, Tuliá estará sabendo que 
eu abri o caroço e ficará furiosa.
 



Aruanã ficou preocupado com as 
consequências de sua imprudência 
e com medo da reação de Mas 
ela, apesar de chateada com a 
desobediência de Aruanã, não ficou 
triste nem brigou com ele. 



Agora finalmente poderiam dormir 
juntos à noite e o equilíbrio do 
mundo seria estabelecido. E assim 
os dias e noites passaram a se 
alternar, a vida ganhou um novo 
ritmo e todos finalmente puderam 
ter seu tempo de descanso. 



O importante é que nossas lendas 
não sejam esquecidas e por isso a 
importância de conservarmos este 
mirante e tantos outros lugares que, 
como ele, preservam a memória de 
nossos antepassados e a sabedoria 
passada de geração em geração. Cada 
pedaço da história contém um pouco 
do conhecimento que pode nos 
ajudar a construir um futuro melhor. 



Vamos nos organizar e chamar mais 
pessoas para conhecer e tornar esse 
castelo, bem, este mirante tão bonito 
quanto as suas histórias! Um lugar 
assim não pode se perder. Vamos 
ajudar a preservar este local que 
com sua imensa beleza continuará 
a nos contar essas incríveis lendas 
indígenas que fazem parte da nossa 
cultura, da nossa história e da 
história da humanidade. 







Lindo, solitário, vigilante, 
vislumbrando as colinas, um 

maravilhoso Mirante. Majestoso 
mesmo em ruínas. Em sua 
construção estão contadas lendas e 
histórias do bravo povo Tupi.
Cumpre-nos agora recuperá-las,
tratá-las para que, no futuro,
gerações venham conhecer o que 
está gravado ali: belos azulejos 
portugueses onde sentimos uma 
força, um lampejo de recuperar toda 
a beleza de um mundo que jamais
deveríamos esquecer.

FIM




