
O PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA  
E SEU PADRINHO ESPIRITUAL TOM JOBIM 

Não quero fogo, quero água 
(deixa o mato crescer em paz) 

O chão no chão 
O pé na pedra 
O pé no céu 

Deixa o tatu-bola no lugar 
Deixa a capivara atravessar 

Deixa a anta cruzar o ribeirão  
O jacú já tá velho na fruteira 
O lagarto teiú tá na soleira... 
Deixa a onça viva na floresta 

Deixa o peixe n'água que é uma festa... 

Borzeguim (Tom Jobim) 

O Parque Nacional do Itatiaia é uma Unidade de Conservação Federal que tem 
como objetivo conservar e preservar, para fins científicos, educacionais, 
paisagísticos e turísticos todo o seu patrimônio cultural e natural. Foi criado em 
14 de junho de 1937, sendo o primeiro Parque Nacional do Brasil. A sua área é 
de 30.000 ha com 14 pontos de destaques nos quesitos ciência, beleza, saúde, 
paz e tranquilidade. 

O Parque está localizado no maciço do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira. O 
nome Itatiaia significa "Rocha Cheia de Pontas", evidenciando o aspecto de 
suas formações rochosas. Fica situado à sudoeste do Estado do Rio de 
Janeiro, com sede no Município de Itatiaia. 

Há uma "simbiose espiritual": Tom Jobim e o Parque, no Musical "ViVerdeSom" 
do Grupo de Educação Ambiental do Parque Nacional. 

O Musical se inicia com "Águas de Março", passa por "Borzeguim" e finaliza 
com o "Barquinho" de Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli, fazendo tucanos, 
saíras, guachos, trinca-ferros, saudades, maracanãs, tuins, bem-te-vis, 
sanhaços, jacús e sabiás entrarem numa sinfonia de cantos e cores inseridos 
aos jequitibás, quaresmeiras, ipês e cedros articulados com as bromélias, 
musgos e orquídeas. 

Bailando, aparece o caxinguelê... e lá se vai o quati olhando os macacos, no 
alto das trilhas que ligam as belezas naturais, do Lago Azul, Piscina Maromba, 
Cachoeiras Itaporani, Poranga, Véu de Noiva e o pôr-do-sol dos Três Picos. 

O amanhecer no Maciço das Prateleiras com seus imponentes blocos de 
rochas - 2.548 metros de altitude, oferece uma bela vista do Vale do Paraíba e 
te coloca no caminho do Pico das Agulhas Negras - 2.787 metros, a declarar 
que o Parque Nacional do Itatiaia é o Parque do Amor e da Cultura. 

No alto das Agulhas Negras ligue Tom Jobim ao nosso poeta Vinícius de 
Moraes e declame: 



SONETO DE FIDELIDADE 
 (Vinícius de Moraes) 

De tudo, ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento 

Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir do meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento 

E assim, quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 

Que não seja imortal, posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure. 

Léo Nascimento 

 


