
14/JUNHO /2014 – 77 ANOS DO PARQUE NACIONAL DO 

ITATIAIA (PNI) E OS FRAGMENTOS DA HISTÓRIA DO BRASIL 

 

DIA 14/JUNHO/2000, o PNI completava 63 anos e o locutor que vos fala estava ancorado (fixar, firmar: 

ancorar as idéias em sólida argumentação) nas matas do PARNA e manuseava alguns fragmentos da 

história do Brasil. 

No Planalto do Itatiaia, um abrigo de pedras com uma varanda de frente para um dos mais bonitos 

cenários do país, o Pico das Agulhas Negras. Esse abrigo tinha uma tabuleta, cuja identificação era o 

nome Rebouças. 

O Jornalista, Fotógrafo e Historiador Marcos Sá Corrêa, autor do clássico “Itatiaia. O Caminho das Pedras 

-2003” perguntado por mim se o Rebouças do Abrigo era o Engenheiro-Naturalista-Abolicionista, ele 

respondeu que sim e aí comecei a busca dessa importante informação. 

Em 2006,quando o Parque completou 69 anos ,subimos o Planalto do Itatiaia e colocamos no abrigo uma 

placa identificando André Pinto Rebouças (13/JANEIRO/1838-09/MAIO/1898). 

André Pinto Rebouças, um grande brasileiro, que em plena Monarquia impressionado com a criação do 

primeiro Parna do Mundo, o Yellostone (1872-Estados Unidos), escreveu, solicitou e lançou a criação do 

primeiro Parque Nacional ao seu amigo Pedro II, no ano de 1876 e que só foi criado na República, após 

61 anos decorrido da solicitação. Quem criou foi o Presidente da República Getúlio Dornelles Vargas 

(19/ABRIL/1882-24/AGOSTO/1954), o personagem mais importante da história brasileira do século XX. 

-DECRETO Nº1713 DE 14 DE JUNHO DE 1937-D.O.U. 

......Transforma a Estação Biológica de Itatiaia em Parque Nacional do Itatiaia......................... 

  

No baixo Itatiaia duas placas chamavam e chamam atenção, uma fincada na parede da administração do 

Parque, onde se lê : 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA-WASHINGTON LUIS. 

MINISTRO DA AGRICULTURA- GEMINIANO LYRA CASTRO. 

ESTAÇÃO BIOLÓGICA DE ITATIAIA- 

MCM XXIX-1929. 

Washington Luis, nascido em Macaé –RJ, com carreira política em São Paulo era Senador antes de 

concorrer à Presidência da República como candidato único e tomar posse no dia 15/NOVEMBRO/1926. 

Washington Luis nomeou nos sete (07) Ministérios existentes pessoas com formação estranha às pastas. 

Na Agricultura, o oculista (não confundir com oftalmologista) Geminiano Lyra Castro e na Fazenda,o 

Advogado e Deputado Federal pelo Rio Grande do Sul Getúlio Dornelles Vargas, com os comentários da 

imprensa que o Ministro da Fazenda não entende de finanças,mas sabe tudo de política e, portanto, 



pavimentou as maledicências ,só ficando um ano no Ministério.    No dia 25/NOVEMBRO/1927 sem 

concorrência é eleito Presidente do Rio Grande do Sul (na época a denominação do cargo era este, o que 

hoje é Governador) e no dia 25/JANEIRO/1928 entra no palácio do governo carregado e ovacionado 

pelos gaúchos. 

Em 1930,Getúlio Vargas disputou e perdeu a eleição para Presidente da República,o eleito foi o 

Presidente de São Paulo, Júlio Prestes. 

Vargas não aceitou o resultado e comandou a revolução gaucha e mineira depondo Washington Luis e 

impedindo a posse do eleito. 

Assim, Getúlio tomou posse no dia 03/NOVEMBRO/1930 como o Chefe do Governo Provisório (1930-

1934),Presidente Constitucional (1934-1937) e por fim ,Ditador (1937-1945),quando é deposto e volta em 

eleição direta em 1950 e se suicida com um tiro no coração em 24/AGOSTO/1954,com 72anos. Getúlio 

foi poder durante dezenove 19 (dezenove) anos e realmente saiu da vida para entrar na história. 

Outra placa num pedestal, que os funcionários da época da criação do PARNA DO ITATIAIA 

(14/JUNHO/1937) chamavam de pedra fundamental. 

E lá está gravado com arte sobre pedra,o dia que a política de preservação ambiental dava o primeiro 

passo para proteção efetiva de um espaço geográfico no país. 

  

PLACA: 

PRESIDENTE-GETÚLIO VARGAS. 

MINISTRO DA AGRICULTURA-ODILON BRAGA. 

Saindo do pedestal e subindo 481 colinas encontramos o Centro de Visitantes, cuja arquitetura é 

encaixada na natureza e compõem uma das mais bonitas edificações do país, projeto do arquiteto Ângelo 

Murgel       (1907-1978). 

O Centro de Visitantes (CV) no ano 2003 recebeu a devida placa, batizando –o de Wanderbilt Duarte de 

Barros (1916-1997),ex-chefe do Parque no período de 1943 a 1956 e ancorou o auditório Tom Jobim e o 

espaço Vinicius de Moraes. O CV finalmente foi restaurado no ano 2007(aniversário de 70 anos) pelo 

então Chefe Walter Behr que aproveitou um projeto da minha gestão (2001) e agora o atual Chefe 

Gustavo Tomzhinski prepara mais uma restauração do imponente prédio do competente Murgel. 

Em um canto qualquer do CV, jazia uma foto encardida e praticamente desfigurada e no acervo da 

biblioteca, uns boletins sobre a flora e fauna do Parque. 

Na foto, restaurada, foi identificado o Presidente da República- Getúlio Vargas,o Ministro da Agricultura, o 

Advogado Odilon Duarte Braga, o General Góis Monteiro e o Chefe da Estação Biológica de Itatiaia, o 

Pesquisador Paulo Porto, no dia da inauguração do Parque (14/JUNHO/1937). 

Mais uma coincidência, o General Góis Monteiro foi o comandante militar da revolução que levou Vargas 

ao poder (1930), na época Tenente-Coronel servindo no Rio Grande do Sul. 



Os Boletins de Pesquisa eram e são uma relíquia criada e editada por Wanderbilt ,com os maiores nomes 

da ciência brasileira que pesquisaram no PNI. Pesquisadores como Zikán, Olivério Pinto, Rudolf Barth, 

Alexandre Curt Brade e Dulsen que são encontrados digitalizados no site do Parque. Na continuidade da 

publicação dos Boletins encontramos o nº 11-“Estrutura,Tradição e Modernidade no Percurso do Arquiteto 

Ângelo Murgel: Parque Nacional do Itatiaia e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, dois projetos 

urbanísticos”.-Fábio José Martins de Lima-UFJF-2003- 

Hoje, quando o PNI completa 77 anos acreditando na natureza e sendo protegido por seus funcionários 

(os ex e os atuais) , pesquisadores, professores, alunos, voluntários , montanhistas , mantiqueiristas e os 

guias de turismo, nos deixam uma emoção contida e um otimismo que o Parque com o passar do tempo 

se encontra inserido no seu som, imagens e o colorido de uma flora, fauna e belezas naturais que 

sonhamos para o país 

“O passado existe para ser lembrado, para ajudar e compreender o presente e para pensar o futuro. O 

passado continua presente. O passado não passa” .(Tostão-campeão de futebol do mundo-

1970.Médico.Ex-Professor de Medicina da UFMG e atualmente cronista esportivo da Folha de São 

Paulo). 

Fontes: 

André Rebouças-Estado do Paraná-Excursão ao Salto da Guayra ou Sete Quedas-1897-RJ. 

Marcos Sá Corrêa-“ITATIAIA.O CAMINHO DAS PEDRAS.”2003-METALIVROS. 

Lira Neto- Getúlio -1882-1930-Dos anos de formação à conquista do poder-Companhia das Letras-2012. 

Jornal Folha de São Paulo-2013. 

Boletins de Pesquisa do PNI-SITE DO PNI. 

Em, 14/junho/2014. 

  

LÉO NASCIMENTO-MÉDICO VETERINÁRIO-CRMV Nº1153. 

ANALISTA AMBIENTAL PNI-ICMBio. 

 


