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RESUMO 

 

O objeto da presente pesquisa é o Parque Moscoso, parque urbano situado no centro histórico 

da cidade de Vitória/ES, e suas interfaces com educação, memória e cidade. O objetivo da 

investigação é compreender de forma crítica as relações entre memória e cidade para propor 

material educativo, voltado para o estudo desse, a ser compartilhado e validado por meio de 

formação de professores. Assim, busca responder: quais são os interesses em conflitos que se 

condensam na história do Parque Moscoso? Que tipo de experiência subjetiva memorialísticas 

diante dessa história possuem alguns sujeitos que frequentaram esse lugar? Para alcançar esse 

objetivo utilizamos três metodologias de pesquisa: uma voltada para a elaboração do estudo 

sobre o Parque Moscoso, outra empregada na formação de professores, e, por fim, uma 

específica para o material educativo. A investigação do objeto de pesquisa Parque Moscoso 

está inserida dentro das chamadas pesquisas qualitativas de abordagem exploratória. Para 

isso, nos utilizamos da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental. Em relação à 

formação de professores a escolha foi pela pesquisa intervenção com ações colaborativas, de 

acordo com Freitas e Damiani. Por fim, em relação ao material educativo tomamos como 

referência os momentos pedagógicos de Saviani e Ciavatta que por meio de uma análise 

crítica e de historicidade dos acontecimentos, utiliza a fotografia como fonte histórica. Para a 

leitura de imagens optamos pela perspectiva dialógica e polifônica trazida por Bakhtin. Em 

termos de referenciais teóricos, na linha da educação dialogamos com as propostas da 

Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica, tendo como principais 

referências Vigotski e Saviani, respectivamente. Em relação aos estudos da educação na 

cidade tomamos como referências Chisté e Sgarbi, Freire, Gadotti e Lefrebvre. Por fim, em 

relação à memória, a pesquisa dialoga com Jacques Le Goff no que diz respeito ao tratamento 

que dá a fotografia como fonte de pesquisa e memória. Em linhas gerais concluímos que o 

Parque Moscoso é um espaço educativo que por meio de sua memória e, dependendo das 

mediações promovidas, pode revelar contradições sociais que vem se constituindo juntamente 

com a história da cidade. 

 

Palavras-chave: Educação na Cidade. Memória. Formação de professores. Pedagogia 

Histórico-Crítica. Parque Moscoso. 



 

ABSTRACT 

 

The object of this research is the Parque Moscoso, an urban park located in the historical 

center of the city of Vitória/ES, and its interfaces with education, memory and city. The 

purpose of the research is to critically understand the relations between memory and city to 

propose educational material, aimed at the study of this, to be shared and validated through 

teacher training. Thus, it tries to answer: what are the interests in conflicts that condense in 

the history of Moscoso Park? What kind of subjective memorialistic experience in this story 

do some of the subjects that attended this place have? To achieve this goal, we used three 

research methodologies: one focused on the study of Parque Moscoso, another teacher 

training center, and, finally, a specific one for educational material. The investigation of the 

Parque Moscoso research object is part of the so-called exploratory approach qualitative 

research. For this, we use bibliographical research and documentary research. Regarding 

teacher training, the choice was for intervention research with collaborative actions, according 

to Freitas and Damiani. Finally, in relation to the educational material, we take as reference 

the pedagogical moments of Saviani and Ciavatta who, through a critical analysis and 

historicity of events, use photography as a historical source. For the reading of images we 

opted for the dialogical and polyphonic perspective brought by Bakhtin. In terms of 

theoretical references, in the line of education we dialogue with the proposals of Historical-

Cultural Psychology and Historical-Critical Pedagogy, having as main references Vigotski 

and Saviani, respectively. Regarding education studies in the city, we refer to Chisté and 

Sgarbi, Freire, Gadotti and Lefrebvre. Finally, in relation to memory, the research dialogues 

with Jacques Le Goff regarding the treatment of photography as a source of research and 

memory. In general terms we conclude that Parque Moscoso is an educational space that, 

through its memory and, depending on the promoted mediations, can reveal social 

contradictions that have been forming along with the history of the city. 

 

Keywords: Education in the City. Memory. Teacher training. Historical-Critical Pedagogy. 

Parque Moscoso. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ainda na graduação em Ciências Sociais submeti projeto de pesquisa sobre o Parque 

Moscoso ao Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC), na Universidade 

Federal do Espírito Santo (Ufes), em 2014/2015. Essa pesquisa intitulada Paisagem 

Urbana: a Memória do Parque Moscoso, sob orientação da professora Doutora Aline 

Trigueiro, do Departamento de Ciências Sociais teve como objetivo analisar, a partir de 

fotografias antigas do Parque Moscoso, as relações entre natureza e sociedade, tendo 

como recorte histórico a primeira metade do século XX. 

A ideia para esse estudo se iniciou com uma fotografia de família antiga do dia da 

inauguração do Parque Moscoso, onde estavam presentes o meu tataravô professor e 

jornalista Manoel Antônio Franco, entre familiares e amigos, no dia 19 de maio de 1912 

(Figura 01). De origem fluminense, ele trabalhou no Espírito Santo como inspetor geral 

dos estabelecimentos de ensino, no governo de Jerônimo Monteiro (1908-12). 

Aproveito, inclusive, essa pesquisa para homenagear meu tataravô, meu bisavô, minha 

avó e minha mãe – quatro gerações de professores1. 

Figura 01 - Inauguração do Parque Moscoso, 1912 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora (1912). 

Ao iniciar a pesquisa sobre o Parque Moscoso, percebemos o potencial de desenvolver 

um trabalho educativo em relação ao parque e a cidade de Vitória. Além disso, 

                                                         
1 Tanto meu tataravô, como meu bisavô emprestaram seus nomes a escolas no Espírito Santo. Uma escola 

municipal em São José do Calçado e uma escola estadual em Muniz Freire, respectivamente. 
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encontramos nos acervos um material rico, aparentemente pouco explorado, 

principalmente muitas fotografias antigas e relatos em jornais e revistas de época que 

retratavam cenas cotidianas do parque. A partir disso, comecei a me perguntar se seria 

possível trabalhar com questões da nossa realidade, trazendo o Parque Moscoso como 

elemento principal da pesquisa, refletindo a partir dele vários aspectos ligados à 

formação da cidade. Também percebi a chance de se trabalhar com questões da nossa 

localidade, muitas vezes deficientemente exploradas nas salas de aula. 

Somado a isso, trabalhei durante um tempo com atividades pedagógicas voltadas para 

escolas da Grande Vitória2 através de um projeto de educação ambiental que tinha como 

cenário de visitação o Centro de Educação Ambiental de uma unidade de produção 

integrada de aços planos, localizada no município de Serra/ES. Em seguida trabalhei em 

uma unidade de conservação com projetos socioambientais voltados para a conservação 

da Mata Atlântica, em Aimorés/MG. Foram experiências ligadas a dois espaços de 

educação não formal que me deram a possibilidade de avançar nos conhecimentos nessa 

área. 

Todas essas questões me levaram a buscar o Mestrado Profissional em Ensino de 

Humanidades do Instituto Federal de Educação, situado no Campus Vitória. Trata-se do 

primeiro curso dessa linha no Brasil, sendo essa pesquisa pertencente à primeira turma 

de formandos. Nossa pesquisa está inserida dentro da linha de pesquisa Formação de 

Professores, tendo como orientadora professora Doutora Priscila de Sousa Chisté Leite. 

Há de se destacar que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

Também está integrada ao Grupo de Estudo sobre Educação na Cidade e Humanidades 

(Gepech) 3 , registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 

O objetivo geral da nossa pesquisa foi compreender de forma crítica as relações entre 

memória e cidade para propor material educativo, voltado para o estudo do Parque 

                                                         
2 Abrange os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari e Fundão. 
3 O Gepech iniciou suas atividades no início de 2016, juntamente com o Mestrado Profissional em Ensino 

de Humanidades. Possui como objetivos: a) discutir relações entre a cidade e a educação a partir de áreas 

do conhecimento ligadas as humanidades; b) planejar, executar e avaliar formações de professores da 

educação básica que contribuam com reflexões sobre os espaços da cidade; c) sistematizar materiais 

educativos que discutam e apresentem propostas relacionadas com a cidade. A metodologia é baseada em 

estudos bibliográficos, palestras, entrevistas e visitas a exposições que possibilitam novas aprendizagens e 

reelaborações de conceitos. 
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Moscoso em Vitória/ES, a ser compartilhado e validado por meio de formação de 

professores. Os objetivos específicos foram: a) refletir sobre os conceitos de educação, 

cidade e memória; b) sistematizar material educativo que apresente discussões sobre 

educação, memória e cidade; c) conhecer a cidade de Vitória através da memória do 

Parque Moscoso, a partir de fotografias remanescentes; e por fim d) planejar, executar e 

acompanhar formação de professores para divulgar o material educativo elaborado 

sobre o Parque Moscoso. 

De modo a delinear tais objetivos, no capítulo dois fazemos um diálogo com as 

pesquisas na área, momento em que foi estabelecido um diálogo com os estudos atuais 

que debatem as relações entre educação, memória e cidade, destacando como as 

abordagens se aproximam ou se distanciam de nossa pesquisa. Consultamos trabalhos 

nos bancos de teses e dissertações de universidades brasileiras, a fim de levantarmos o 

estado da arte de nossa investigação. Nesse quesito optamos por uma busca abrangente 

e multidisciplinar de pesquisas relacionadas ao nosso tema de investigação. 

No capítulo três foi apresentado o referencial teórico tendo como ponto de partida três 

eixos: educação, cidade e memória. Na parte educacional, dialogamos com a Psicologia 

Histórico-Cultural e com a Pedagogia Histórico-Crítica, tendo como maiores expoentes 

Vigotski (2010) e Saviani (1984, 2013, 2015), respectivamente. Em relação à educação 

na cidade o diálogo ocorreu entre Freire (1993), Gadotti (2005), Lefrebvre (1991), Silva 

(1979) e Chisté e Sgarbi (2016). No tocante ao conceito de memória, foram trazidas as 

contribuições de Le Goff (2013), um dos principais estudiosos desse tema. Também foi 

apresentado um panorama geral sobre as transformações ocorridas na cidade de Vitória 

e da história do Parque Moscoso, a fim de se fazer um retrospecto do nosso objeto de 

investigação. Por fim, trouxemos uma análise de como vem sendo processada a 

formação de professores no Brasil. 

No capítulo quatro foram apresentados os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados na pesquisa. Para o estudo do Parque Moscoso utilizamos pesquisa qualitativa 

com abordagem exploratória, de acordo com Gil (1989). Na formação de professores 

utilizamos a pesquisa intervenção com ações colaborativas, a partir de Damiani (2013) e 

Freitas (2010). Em relação às discussões sobre formação de professores dialogamos 

também com Ibiapina (2008). Quanto à análise dos dados produzidos durante a 
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formação de professores estamos em concordância com os ensinamentos da teoria da 

atividade de Moura (2000). O produto educativo foi baseado nos momentos 

pedagógicos de Saviani (1984) e nas ideias de Ciavatta (2001, 2008, 2007, 2009) que 

utiliza a fotografia como fonte histórica. Para a leitura de imagem utilizamos os 

pressupostos da abordagem dialógica e polifônica de Bakhtin (1987, 2000, 2004). 

O capítulo cinco dedicamos aos resultados da formação de professores que realizamos 

entre os meses de maio e julho, no Ifes (Campus Vitória), com professores da educação 

básica da rede pública, intitulado Educação na Cidade: estudos sobre o processo de 

modernização de Vitória, tendo como objetivo analisar em parceria com esse 

professores, o potencial educativo e crítico dos espaços da cidade, por meio da 

divulgação de materiais educativos, discussões teóricas e visitas a espaços da cidade de 

Vitória. O público-alvo foram professores dos anos finais do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio, licenciados nas áreas de Arte, Filosofia, História, Geografia e 

Sociologia4 . Nesse momento validamos nosso material educativo Parque Moscoso: 

espaço-memória da cidade de Vitória, com a colaboração dos professores do curso de 

formação. 

                                                         
4  Esse curso de formação de professores está relacionado com mais duas investigações: de Patrícia 

Guimarães Pinto, com a pesquisa intitulada "Educação na Cidade: o processo de modernização da cidade 

de Vitória em debate na formação de professores", sob orientação da Professora Doutorada Priscila de 

Souza Chisté Leite e de Israel David de Oliveira Frois com pesquisa intitulada "O entorno da Vale SA na 

perspectiva da educação na cidade: da miopia verde à catarse do pó preto", sob orientação da Professora 

Doutora Sandra Soares Della Fonte. 
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2 DIÁLOGO COM AS PESQUISAS NA ÁREA 

2.1  EDUCAÇÃO, CIDADE E MEMÓRIA 

O objeto de nossa pesquisa é o Parque Moscoso, parque urbano mais antigo de 

Vitória/ES, considerado um importante espaço com potencial educativo da cidade. 

Trata-se de um parque centenário que tem uma importante história na constituição da 

própria cidade. Esse trabalho pretende reconstruir a memória do parque a partir do 

levantamento de sua história que se mistura com momentos de convívio, lazer e cívico 

que tem grande potencial educativo, o que será desenvolvido no nosso trabalho. 

Como forma de levantarmos o estado da arte da nossa investigação foram levantadas 

pesquisas no Banco de Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes). Lançamos descritores relacionados ao objeto da 

pesquisa: “parque memória”, “parque educação”, “cidade educativa” e “cidade 

educadora”, conforme Quadro 01 apresentado abaixo: 

Quadro 01 - Pesquisas encontradas no Banco de Teses e Dissertações da Capes 

Descritor Geral Educação 

Parque Memória 32719 2079 

Parque Educação 136612 5150 

Cidade Educativa 72290 7273 

Cidade Educadora 66675 5150 
Fonte: Portal da Capes (2018). 

Para facilitar a seleção de pesquisas elegemos três Instituições de Ensino Superior (IES) 

brasileiras: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que apresentam 

maior quantitativo de pesquisas, segundo o próprio Portal da Capes (Quadro 02). Sem 

contar a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que apresenta pesquisas 

específicas relacionadas diretamente ao objeto de pesquisa Parque Moscoso que serão 

apresentadas em um tópico à parte. 

Quadro 02 - IES com mais pesquisas desenvolvidas, segundo descritores pesquisados e 

em ordem de classificação 

 Parque 

Memória 

Parque Educação Cidade 

Educativa 

Cidade 

Educadora 

1º lugar USP Biblioteca Central USP USP 

2º lugar UFRJ FEUSP UFRJ UFRJ 

3º lugar UFMG PUC/SP PUC/SP PUC/SP 
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 Parque 

Memória 

Parque Educação Cidade 

Educativa 

Cidade 

Educadora 

4º lugar UFRGS Biblioteca Setorial 

de Educação 

Unicamp Unicamp 

5º lugar Unicamp UFsCar UFRGS UFRGS 
Fonte: Portal da Capes (2018). 

Quadro 03 - Número de pesquisas desenvolvidas por cada IES segundo cada descritor 

pesquisado 

 Parque 

Memória 

Parque 

Educação 

Cidade 

Educativa 

Cidade 

Educadora 

USP 2651 8604 6622 6277 

UFRJ* 1736 __ 3305 3190 

UFRGS 1295 4724 2132 1954 

Unicamp 1257 5478 2162 2055 
* Por não termos encontrado pesquisas com o descritor “Parque Educação” na UFRJ, definimos nos 

limitar às três outras IES para nos aprofundarmos melhor nos seus bancos de dados. 

Fonte: Portal da Capes (2018). 

À título de organização, dividimos os resultados, de acordo com os descritores, e, 

fizemos uma filtragem dos trabalhos mais significativos para a nossa pesquisa, 

conforme próximos tópicos. A escolha desses trabalhos se deu a partir da leitura dos 

títulos e resumos das pesquisas resultante das buscas com aproximações do eixo 

temático, assim como dos fundamentos teóricos e filosóficos da nossa investigação. 

Para isso, resolvemos buscar os repositórios institucionais de teses e dissertações de 

cada uma das IES mencionadas anteriormente, sendo que cabe destacar que abarcamos 

pesquisas de diferentes áreas, privilegiando uma abordagem abrangente e 

multidisciplinar. 

2.1.1 Parque e Memória 

Em pesquisa na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São 

Paulo (USP), lançando o descritor “parque memória”, destacamos as pesquisas de: 

Zimmermann (2006), Araújo (2008), Bartalini (1999), Ribeiro (2012), Dourado (2008) 

e Rostoldo (2008). 

Quadro 04 - Pesquisas com o descritor “Parque e Memória” 
Autor(a) Título Ano Instituição Dissertação/Tese 

Cíntia Allen 

Zimmermann 

Memória e identidade da 

Praça Pádua Salles em 

Amparo, S.P. 

2006 

Faculdade de 

Arquitetura e 

Urbanismo/USP 

Dissertação 

Denise Puertas 

de Araújo 

A preservação de bens 

arquitetônicos em Santos: 

1974-1989 

2008 

Faculdade de 

Arquitetura e 

Urbanismo/USP 

Dissertação 
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Autor(a) Título Ano Instituição Dissertação/Tese 

Vladimir 

Bartalini 

Parques públicos 

municipais de São Paulo: 

a ação da municipalidade 

no provimento de áreas 

verdes de recreação 

1999 

Faculdade de 

Arquitetura e 

Urbanismo/USP 

Tese 

Vanessa Costa 

Ribeiro 

Várzea do Carmo a 

Parque Dom Pedro II: de 

atributo natural a artefato 

(décadas de 1890 a 1950) 

2012 
Faculdade de 

História /USP 
Dissertação 

Guilherme 

Mazza Dourado 

Belle Époque dos Jardins: 

da França ao Brasil do 

século XIX e início do 

XX 

2008 

Faculdade de 

Arquitetura e 

Urbanismo/USP 

Tese 

Jadir Peçanha 

Rostoldo 

A cidade republicana na 

Belle Époque capixaba: 

espaço urbano, poder e 

sociedade 

2008 
Faculdade de 

História /USP 
Tese 

Andréa Borghi 

Moreira Jacinto 

Afluentes de memória: 

itinerários, taperas e 

histórias no Parque 

Nacional Grande Sertão 

Veredas 

1998 

Faculdade de 

Antropologia/ 

Unicamp 

Dissertação 

Marcelo Kiefer  

Cidade: memória e 

contemporaneidade 

Ênfase: Porto Alegre – 

1990/2004 

2005 
Faculdade de 

Arquitetura/UFRGS 
Dissertação 

Zita Rosane 

Possamai  

Cidade fotografada: 

memória e esquecimento 

nos álbuns fotográficos – 

Porto Alegre, décadas de 

1920 e 1930 

2005 
Faculdade de 

História/UFRGS 
Tese 

Fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo; Biblioteca Digital da 

Universidade Estadual de Campinas; Biblioteca Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(2018). 

Inicialmente, o trabalho de Zimmermann (2006) assemelha-se com a nossa investigação 

na medida em que busca reconstruir (no caso), a memória de uma praça por meio de 

estudo de sua história que diz respeito à história da própria cidade. O objeto de 

investigação é a Praça Pádua Salles, no município de Amparo/SP, onde se pretende 

construir a memória da mesma, a partir do levantamento da sua história que se 

referência a história da cidade. Para abordar memória cita Jacques Le Goff, a principal 

referência nesse campo também presente na nossa investigação. No nosso caso, trata-se 

de um parque urbano, o Parque Moscoso, todavia, fizemos os mesmos estudos, por 

analogia, buscando referências que se relacionem à memória e conhecimento do lugar. 

Por sua vez, o trabalho de Araújo (2008) trata da preservação do patrimônio 

arquitetônico (monumentos) da cidade de Santos, cuja constituição se assemelha com a 
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cidade de Vitória por se tratarem de cidades litorâneas e mais antigas do país. Ambas 

possuem um importante patrimônio arquitetônico ainda que tivessem passado por 

inúmeras transformações ao longo do tempo. Araújo (2008) em sua pesquisa pretende 

compreender como e em que momento a cidade passa a discutir a preservação de sua 

arquitetura como forma de transmissão de valores culturais e da memória da cidade. Da 

mesma forma o Parque Moscoso é considerado um importante patrimônio arquitetônico 

de Vitória, fazendo parte da própria constituição da cidade. 

Também nos interessamos pelo trabalho de Ribeiro (2012) que fez um resgate 

interessante de representações visuais (cartões postais, óleos sobre tela, fotografias, etc.) 

da região da Várzea do Carmo, porção da várzea do rio Tamanduateí entre o núcleo 

antigo da cidade de São Paulo e o povoado do Brás, entre o período de 1890 e 1950, 

como forma de se conhecer o imaginário e as memórias ligadas a essa área que foi 

transformada no Parque Dom Pedro II. Em nossa pesquisa também trabalhamos com 

visualidade, levantando fotografias de acervos público e privado de diferentes períodos 

do Parque Moscoso, além de cartões postais muito comuns à época. 

A pesquisa feita por Dourado (2008) mostra como os franceses influenciaram o 

desenvolvimento da cultura paisagística na América do Sul, entre os séculos XIX e as 

duas primeiras décadas do século XX, com a repercussão internacional da reforma de 

Paris, inclusive elevando-se ao posto de uma das mais belas capitais verdes da Europa 

oitocentista, elevando o prestígio desses profissionais que começaram a ser requisitados 

para trabalhar na reforma e intervenção urbana, executando parques, praças e programas 

de arborização viária. Como não poderia ser diferente, o projeto do Parque Moscoso 

também foi influenciado por essa tendência. 

Valeu a pena também investir na leitura do trabalho de Bartalini (1999) que fez um 

profundo trabalho que diz respeito ao estudo de parques urbanos na cidade de São Paulo 

(Aclimação, Anhanguera, Carmo, Guarapiranga, Ibirapuera, Luz, Piqueri e 

Previdência), já que tratamos de um parque urbano na cidade de Vitória. Sua análise se 

deu a partir de quatro variáveis: as formas de lazer nas áreas verdes da cidade; a 

organização administrativa para atender às demandas por áreas verdes de lazer; a 

produção de áreas verdes pelo poder municipal; planos e projetos de áreas verdes de 

recreação. 
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Nessa mesma ideia encontramos a tese de Rostoldo (2008) cujo título é “A cidade 

republicana na Belle Époque capixaba: espaço urbano, poder e sociedade” que faz um 

panorama histórico sobre as mudanças ocorridas na cidade de Vitória, no início do 

século XX, inclusive, aborda o governo Jerônimo Monteiro (1908-1912), governo que 

construiu o Parque Moscoso. A pesquisa analisa as mudanças no espaço urbano, 

examinando os conflitos sociais que nele se desenrolaram e as visões dos sujeitos 

históricos envolvidos. A leitura deste trabalho ajudou compreender a sociedade daquela 

época e a concepção inicial do Parque Moscoso. 

Na Biblioteca Digital da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), digitando o 

descritor “parque memória”, encontramos seis trabalhos, no entanto, não existe 

aproximação direta com o nosso projeto, com exceção de um trabalho produzido por 

Jacinto (2008) que por meio de uma abordagem antropológica, faz considerações 

interessantes a respeito do Parque Nacional Grande Sertão Veredas/MG, onde se 

verifica diferentes discursos, memórias e ações referentes ao lugar, onde a partir disso 

se percebe que se trata de um espaço múltiplo atravessado por diferentes 

temporalidades. De forma semelhante com o que realizamos em relação ao Parque 

Moscoso ao tratar o mesmo como espaço de memória por meio de uso de narrativas de 

entrevistas e textos gerados durante a formação de professores. 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) destacamos duas pesquisas. A 

dissertação de Kiefer (2005) que traça considerações e exemplos sobre a memória e 

contemporaneidade na consolidação e caracterização das cidades, tendo como enfoque 

de análise a cidade de Porto Alegre. A pesquisa apresenta a reconstrução da memória 

(sob formas construídas) na vida contemporânea, como ligação entre diferentes 

temporalidades. Mostra as transformações da cidade que se encontram na sobreposição 

das camadas de tempo. Também o trabalho de Possamai (2005) que se apresenta 

bastante significativo para a nossa pesquisa na medida em que faz uma relação entre 

fotografia e cidade baseado no imaginário da modernidade urbana, a partir de 

interpretação de imagens entre as décadas de 1920 e 1930. A partir de metodologia de 

análise quantitativa e qualitativa, buscou-se verificar a construção de uma visualidade 

de cidade baseado num imaginário de modernidade urbana. 
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Foi muito rica a leitura desses resumos, pois vieram ao encontro da nossa proposta, 

principalmente àquelas que trabalham a memória através da visualidade do espaço 

urbano. 

2.1.2 Parque e Educação 

Ao pesquisar o descritor “Parque e Educação”, nos deparamos com duas pesquisas da 

Universidade de São Paulo e duas pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, com as quais nos identificamos, conforme abaixo: 

Quadro 05 - Pesquisas com o descritor “Parque e Educação” 
Autor(a) Título Ano Instituição Dissertação/Tese 

Natalia 

Tarinazzo 

Figueira  

O parque como espaço 

educativo: práticas 

corporais num projeto de 

formação de professores 

para educação infantil 

2014 
Faculdade de 

Educação /USP 
Dissertação 

Sandra 

Regina 

Pardini 

Pivelli 

Análise do potencial 

pedagógico de espaços 

não-formais de ensino para 

o desenvolvimento da 

temática da biodiversidade 

e sua conservação 

2006 
Faculdade de 

Educação /USP 
Dissertação 

Elvio Araújo 

Garabini 

Parques urbanos aqui, ali, 

acolá 
2004 

Faculdade de 

Arquitetura/UFRGS 
Dissertação 

Felipe 

Silveira de 

Souza 

O espaço público 

contemporâneo: a 

complexidade vista a partir 

de parques urbanos de 

Porto Alegre 

2008 
Faculdade de 

Geografia/UFRGS 
Dissertação 

Fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo; Biblioteca Digital da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2018). 

Na Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo (USP), escolhemos inicialmente a 

dissertação de Figueira (2014), cujo título é “O parque como espaço educativo: práticas 

corporais num projeto de formação de professoras para educação infantil” que tem 

relação com nosso trabalho, pois trabalhamos com formação de professores, tendo o 

parque como referência. No entanto, a educação infantil não será o segmento da 

educação contemplado em nosso trabalho. 

Também não compartilharmos o mesmo referencial teórico que no caso da pesquisa é 

baseado nas teorias pós-críticas. Por outro lado, Pivelli (2006) se dedica ao estudo de 

espaços não formais de educação, dentre eles os parques, e, discute como esses lugares 

apresentam potencial educativo para o desenvolvimento da temática biodiversidade. 
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Estuda quatro espaços de educação não-formal situados no litoral de São Paulo: Parque 

Ecológico Voturuá (São Vicente), Jardim Botânico Chico Mendes (Santos), Museu de 

Pesca (Santos) e Acqua Mundo (Guarujá). Segundo o pesquisador esses espaços vêm 

sendo cada vez mais procurados pelas escolas e conseguem estabelecer expressividade a 

partir de experiências educacionais inovadoras e relevantes que contrapõem seus 

paradigmas existenciais e exercem constante pressão para a mudança dos cenários 

institucionais. 

Analisando o repositório de teses e dissertações da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), encontramos a pesquisa de Garabini (2004) que faz uma retrospectiva 

sobre a construção dos parques urbanos, no período entre meados dos séculos XVIII e 

XIX, abordando em uma das suas partes a influência do movimento moderno na 

constituição dos mesmos. Fez uma pesquisa na literatura abordando a origem e o 

desenvolvimentos dos parques europeus e americanos, capazes de elucidar, de que 

maneira, as diversas concepções de parques públicos urbanos têm mudado durante o 

passar do tempo, a priori, influenciadas pelas características culturais e 

socioeconômicas das populações, e paralelamente, seus tipos de alocação na trama 

urbana. Como o Parque Moscoso, nasce a partir desse ideal de modernidade, a 

dissertação se apresenta como importante fonte de análise. 

Do mesmo modo temos o trabalho de Souza (2008), a respeito da análise de 

sociabilidades a partir de três parques urbanos em Porto Alegre, na tentativa de mostrar 

suas origens, suas características, suas diferenças e similaridades. Contudo, nos 

distanciamos do referencial teórico aplicado à pesquisa ligada ao paradigma da 

complexidade de Edgar Morin. A partir do quadro de interações que se visualiza nos 

parques urbanos é a não produção de sociabilidades, quando os espaços públicos, além 

de gerar o encontro, passam a promover, concomitantemente, o desencontro. 

De modo geral as pesquisas elencadas sobre o assunto Parque e Educação nos levam a 

concluir que existem trabalhos que apostam nos espaços de não formal, como os 

parques – objeto de estudo da nossa investigação –, como espaços privilegiados de 

aprendizado nas suas mais diversas possibilidades e potencialidades. 
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2.1.3 Cidade Educativa 

Quanto ao descritor “cidade educativa”, destacamos os trabalhos de Vieira (2012), 

Nascimento (2012) e Bartalini (2013), conforme quadro abaixo: 

Quadro 06 - Pesquisas com o descritor “Cidade Educativa” 
Autor(a) Título Ano Instituição Dissertação/Tese 

Elisa Vieira  

A cidade e o governo 

dos homens: sobre o 

lastro educacional da 

urbanidade 

contemporânea 

2012 
Faculdade de 

Educação/USP 
Dissertação 

Mario 

Fernando 

Petrilli do 

Nascimento 

Arquitetura para a 

educação: a 

contribuição do espaço 

para a formação do 

estudante 

2012 

Faculdade de 

Arquitetura e 

Urbanismo/USP 

Dissertação 

Marina 

Mayumi 

Bartalini 

A cidade, a arte e a 

educação: a experiência 

das derivas urbanas e 

sua potencialidade 

educativa 

2013 
Faculdade de 

Educação/Unicamp 
Dissertação 

Fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo; Biblioteca Digital da 

Universidade Estadual de Campinas (2018). 

Na Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo (USP), destacamos os trabalhos de 

Vieira (2012) e Nascimento (2012). Primeiramente, Vieira (2012), na dissertação “A 

cidade e o governo dos homens: sobre o lastro educacional da urbanidade 

contemporânea” tem como investigação a cidade e a educação na atualidade, 

destacando a proposta internacional da cidade educadora, considerado pela autora algo 

que escapa da articulação entre as formas de organização da cidade e os modos de 

existência possíveis de seus habitantes. Utiliza como referencial teórico o pensamento 

de Michel Foucault, o que vem de encontro à nossa pesquisa. 

Por outro lado, Nascimento (2012) cita em sua pesquisa, cujo título é “Arquitetura para 

a Educação: a contribuição do espaço para a formação do estudante” as ideias da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) ao 

lançar o relatório “Aprender a Ser” publicado sob supervisão de Edgard Faure, em 

1972. Trata-se de uma dissertação na área de Arquitetura e Urbanismo, tendo como 

pano de fundo o movimento das Escolas Novas em São Paulo, com pouca contribuição 

para o nosso trabalho já que não tratamos a cidade a partir dessa perspectiva da 

UNESCO. 
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Na Biblioteca Digital na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), chamou nossa 

atenção uma pesquisa intitulada “A cidade, a arte e a educação: a experiência das 

derivas urbanas e sua potencialidade educativa”, de Bartalini (2013). Trata-se de uma 

dissertação na área da educação sobre relatos de experiências relacionados às práticas 

educativas em espaços de educação não formal situados na cidade de Campinas/SP, o 

que vem ao encontro da nossa pesquisa já que nossa pesquisa tem como objeto de 

estudo um parque urbano. No entanto, o referencial teórico não se identifica com a 

nossa proposta. 

Notamos que existe uma certa confusão no uso das terminologias “cidade educativa” e 

“cidade educadora”, por isso, a necessidade atenta de leitura das dissertações e teses 

para compreendê-las melhor. Também identificamos várias teses e dissertações com 

essas duas temáticas produzidas em Portugal por meio do Portal da Capes. 

2.1.4 Cidade Educadora 

Com o descritor “Cidade Educadora”, destacamos os trabalhos de Lopes (2011), Morigi 

(2014) e Wink (2011).  

Quadro 07 - Pesquisas com o descritor “Cidade Educadora” 
Autor(a) Título Ano Instituição Dissertação/Tese 

Ana 

Carolina 

Louback 

Lopes 

Os meandros da produção 

pública na construção da 

paisagem periférica paulistana: 

o caso dos equipamentos 

educacionais 

2011 

Faculdade de 

Arquitetura e 

Urbanismo/USP 

Dissertação 

Valter 

Morigi  

Cidades educadoras: 

possibilidades de novas 

políticas públicas para 

reinventar a democracia 

2014 
Faculdade de 

Educação/UFRGS 
Tese 

Ingrid 

Wink 

Cidade educadora e juventudes: 

as políticas públicas e a 

participação dos jovens na 

cidade de Gravataí-RS 

2011 
Faculdade de 

Educação/UFRGS 
Dissertação 

Fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo; Biblioteca Digital da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2018). 

Em pesquisa na Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo (USP), destacamos o 

trabalho de Lopes (2010) chamado “Os meandros da produção pública na construção da 

paisagem periférica paulistana: o caso dos equipamentos educacionais” que aborda 

políticas educacionais em São Paulo, ao tratar do Centro de Estruturação Urbana 

http://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Ingrid+Wink&vl(1045019533UI0)=creator&vl(1045019534UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=CAPES_V1&scp.scps=scope%3a(%22CAPES%22)%2cEbscoLocalCAPES%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Ingrid+Wink&vl(1045019533UI0)=creator&vl(1045019534UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=CAPES_V1&scp.scps=scope%3a(%22CAPES%22)%2cEbscoLocalCAPES%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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(CEU)5, projeto idealizado dentro da ideia de cidade educadora de Paulo Freire que 

pretendia uma reformulação do ensino, considerando a integralidade da formação do 

indivíduo e a conquista da cidade pela escola, reconhecendo nas diversas estruturas 

urbanas um rico potencial pedagógico. Apesar do trabalho não ter relação direta com o 

nosso projeto, acaba explicando a proposta do conceito de cidade educadora voltada 

para a importância da arquitetura do edifício público para o desenho da cidade. 

Por sua vez, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi encontrada a 

tese de Morigi (2014) denominada “Cidades educadoras: possibilidades de novas 

políticas públicas para reinventar a democracia” que dá relevo à proposta das cidades 

educadoras da Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE). Trata-se de 

um estudo de caso onde o pesquisador vai realizar um paralelo entre três cidades 

educadoras com mais de dez décadas de engajamento à proposta da AICE: Barcelona, 

Espanha; Porto Alegre, Brasil e Rosário, Argentina, analisando a perspectiva da 

reinvenção das relações urbanas e, a partir das políticas públicas ali efetivadas, discutir 

os limites e as possibilidades de avanço6. 

Na dissertação de Wink (2011) foram pesquisadas as mediações existentes entre o 

processo de participação/formação política dos jovens da cidade de Gravataí/RS e as 

políticas públicas voltadas à participação das juventudes, sustentadas na concepção de 

cidade educadora, entre os anos de 2009 e 2010. A pesquisa – enquanto um estudo de 

caso – se inscreve a partir de uma abordagem qualitativa, orientada pelas premissas 

teórico-metodólogicas do materialismo histórico-dialético. A pesquisadora dialoga com 

Freire, Gadotti, dentre outras referências. O principal objetivo consistiu em analisar, 

interpretar e problematizar as contradições existentes entre as possibilidades e a 

materialidade do exercício de uma cidadania emancipatória dos jovens, levando em 

consideração o referencial trabalhado no conceito de cidades educadoras. Nesse sentido, 

entender, na perspectiva das cidades educadoras, que contribuições e/ou limitações as 

                                                         
5 “Os CEUs figuram como um novo conceito de equipamento público, que ultrapassa as possibilidades de 

um equipamento educacional ou cultural, fundamentando-se no princípio da formação integral e do 

acesso democrático da população às diversas modalidades de serviços públicos. Inspirados nas Praças de 

Equipamentos de Paulo Freire, os CEUs carregavam entre suas expectativas o anseio de constituir mais 

do que um equipamento institucional, configurando-se como um elemento estruturador do bairro” 

(LOPES, 2010, p. 151). 
6 A cidade de Vitória/ES faz parte da lista da Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE) 

que reúne mais de 450 cidades em 40 países do mundo. 
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políticas públicas podem trazer aos jovens da cidade de Gravataí na 

construção/materialização de uma cidadania emancipatória. 

Há de destacar que no diálogo com os estudos ligados à Educação na Cidade (CHISTÉ; 

SGARBI, 2015) não estamos nos referindo na nossa pesquisa à proposta de renovação 

da educação apresentado pela Comissão Internacional sobre o Desenvolvimento da 

Educação, criado pela UNESCO em 1971, cujos estudos foram compilados no relatório 

Apprendre à être, publicado em 1973 (SILVA, 1979). Estamos em sintonia com as 

ideias trazidas por Freire (1993) quando coloca a cidade como educadora e educanda, 

de forma dialógica e que a educação se faz presente cotidianamente e em todos os seus 

espaços. Nesse sentido nos alinhamos à proposta de Paulo Freire na perspectiva da 

cidade educativa e de forma mais abrangente educação na cidade tomando a mesma 

como uma educação que [...] promove a humanização, o empoderamento e a construção 

da cidadania plena que visa a transformação social, segundo Chisté e Sgarbi (2016, p. 

21-22). 

2.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Devido à importância da formação de professores na nossa pesquisa, resolvemos 

analisar pesquisas que tivessem como foco a formação de professores dentro da 

abordagem da Pedagogia Histórico-Crítica. Pesquisando na Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações (BNTD) encontramos 227 pesquisas para o nosso campo de 

estudo. A busca dessa vez foi feita lançando os descritores: “formação de professores” e 

“Saviani”. Dessa forma, todas as pesquisas têm em comum a formação de professores 

sob a perspectiva das concepções trazidas da Pedagogia Histórico-Crítica. Selecionamos 

três pesquisas a partir da leitura dos resumos: Schneider (2014), Linhares (2013), Soares 

(2008) e Cruz Junior (2010). 

Quadro 08 - Pesquisas com os descritores “Formação de Professores” e “Saviani” 
Autor(a) Título Ano Instituição Dissertação/Tese 

Juliete 

Schneider 

Formação de Professores: um 

Estudo sobre os docentes do 

curso de Pedagogia e sua 

relação com a Educação 

Básica 

2014 
Faculdade de 

Educação/UFSC 
Tese 

Renata 

Linhares 

A contribuição da Psicologia 

Histórico-Cultural de Vigotski 

para a formação de professores 

e Educação Escolar 

2013 
Faculdade de 

Educação/UFG 
Dissertação 
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Autor(a) Título Ano Instituição Dissertação/Tese 

Kátia 

Cristina 

Dambiski 

Soares 

Trabalho Docente e 

Conhecimento 
2008 

Faculdade de 

Educação/UFSC 
Tese 

Antônio 

Fernandes da 

Cruz Junior7 

A produção acadêmica sobre a 

formação continuada de 

professores de Educação Física 

2010 

Faculdade de 

Educação 

Física/Ufes 

Dissertação 

Fonte: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (2018). 

Ao fazermos a leitura das pesquisas, percebemos que cada uma delas apresenta suas 

peculiaridades que no conjunto, se complementam o que é bastante interessante para o 

entendimento do nosso trabalho. Primeiramente, apresentamos em linhas gerais as três 

pesquisas selecionadas; em seguida, fizemos as aproximações e os distanciamentos 

entre elas e a nossa pesquisa; e por fim, realizamos uma síntese de como essas pesquisas 

podem contribuir para o nosso trabalho. 

A tese de Schneider (2014) cujo título é “Formação de Professores: um Estudo sobre os 

docentes do curso de Pedagogia e sua relação com a Educação Básica”, defendida na 

Universidade Federal de Santa Catarina, estabeleceu como tema principal a relação que 

os docentes dos cursos de Pedagogia, logo formadores de professores, estabelecem com 

a educação básica. A pergunta central da sua pesquisa é como mediar o conhecimento 

teórico e a prática da escola de educação básica no processo dessa formação. Tomou 

como fundamento teórico geral as ideias de Saviani e Cury, dentre outros que 

compreendem o fenômeno educativo como uma síntese de várias determinações. 

No referencial teórico destacou a importância do conceito de práxis8 a partir de Sánchez 

Vásquez na mediação da formação profissional. Também destacou a compreensão de 

aspectos teóricos da profissão docente, além de fazer um panorama histórico da 

formação de professores no Brasil, o que é algo que acrescenta em muito ao nosso 

trabalho. Tratou-se de um estudo empírico realizado junto aos cursos presenciais de 

Pedagogia de quatro instituições públicas da Grande Florianópolis com o objetivo de 

                                                         
7 Pesquisa orientada pela professora Dra. Sandra Soares Della Fonte (PPGEH/Ifes – Campus Vitória). 
8 Para Sánchez Vázquez (2007, p. 109) “a relação entre teoria e práxis é para Marx teórica e prática; 

prática, na medida em que a teoria, como guia da ação, molda a atividade do homem, particularmente a 

atividade revolucionária; teórica, na medida em que esta relação é consciente”. Saviani (2013) utiliza o 

significado atribuído à práxis, a partir de Sánchez Vázquez compreendendo a mesma “[...] como um 

conceito sintético que articula a teoria e a prática. Em outros termos, [...] uma prática fundamentada 

teoricamente” (SAVIANI, 2013, p. 120). 
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verificar tanto as condições institucionais como as condições individuais dos 

formadores para estabelecer relações com a educação básica. 

Outra dissertação analisada foi a de Linhares (2013) realizada na Universidade Federal 

de Goiás, cujo título é “A contribuição da Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski 

para a formação de professores e Educação Escolar”. Essa investigação é um bom 

exemplo do tipo de pesquisa que estamos realizando que é a aproximação entre a 

Pedagogia Histórico-Crítica com a Psicologia Histórico-Cultural. Esse trabalho tem a 

intenção de ampliar as discussões entre a psicologia e a educação, destacando a 

contribuição da psicologia para a formação de professores. A autora se baseia em 

autores conhecidos nos estudos da história da psicologia e da educação como Dermeval 

Saviani. 

Para compreensão das contribuições da psicologia histórico-cultural fez leitura das 

obras de Vigotski, buscando os fundamentos da psicologia histórico-cultural e a 

educação escolar que foram organizados nas categorias: aprendizagem e 

desenvolvimento; desenvolvimento das funções psicológicas superiores; formação de 

conceitos e a superioridade dos conceitos científicos em relação os cotidianos. Também 

estudou a produção do grupo Estudos Marxistas em Educação, mais especificamente os 

trabalhos de Newton Duarte e Lígia Márcia Martins, que fazem a interface psicologia 

histórico-cultural e formação de professores. Os trabalhos desses dois expoentes dessas 

duas áreas de investigação serão utilizados em nossa pesquisa, o que torna a sua leitura 

obrigatória. 

A tese de Soares (2008), defendida da Universidade Federal de Santa Catarina, sob o 

título “Trabalho Docente e Conhecimento”, teve como objetivo diagnosticar e analisar, 

no período entre 1998-2007, em textos de literatura especializada na área da pesquisa 

em Educação, como tem sido entendido o trabalho docente e questões como suas 

funções, formação, profissionalização, competências e saberes. Focou no conteúdo 

teórico-metodológico dos textos referentes aos trabalhos e pôsteres apresentados nas 

reuniões anuais da ANPEd (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Educação) nos grupos de trabalho Formação de Professores (GT 08) e Trabalho e 

Educação (GT 09). 



40 

Destacou a partir de pesquisas recentes algumas tendências: o empobrecimento da 

noção de conhecimento; a valorização da epistemologia da prática e o enaltecimento das 

competências na formação dos trabalhadores de modo geral e dos docentes, em 

particular. No desenvolvimento do trabalho se discute em que sentido, os termos 

formação, profissionalização e trabalho docente se relacionam hoje: a 

profissionalização, articulada a uma determinada concepção de competência, calcada na 

experiência imediata, no saber/fazer, favorece o fortalecimento de uma concepção de 

formação de professores que secundariza a necessidade da compreensão dos 

fundamentos teóricos, epistemológicos e ontológicos, que embasam o trabalho docente. 

Pretendemos ir na contramão dessas tendências. Nossa formação de professores será 

baseada em uma formação humana ampla onde será dado pleno acesso ao conhecimento 

sistematizado elaborado sobre o processo de modernização da cidade de Vitória, com 

destaque para o Parque Moscoso. 

A pesquisa de Schneider (2004) é muito interessante porque em um dos seus 

subcapítulos pretende compreender o papel do formador dos profissionais do magistério 

como mediadores no processo educativo de formação inicial dos pedagogos. Coloca o 

papel do formador como mediador importante no processo de articulação entre teoria e 

prática da profissão. Para isso, destaca a importância conceitual da práxis, segundo 

Sánchez Vázquez, como fundamento para a mediação da formação profissional. A 

diferença entre nossas pesquisas é o fato de trabalharmos com formação continuada e 

não formação inicial, também o fato de não trabalharmos com o formador.  

Na pesquisa de Schneider (2004) existe uma preocupação de se vincular a análise às 

diferentes concepções de formação em disputa e cujas peculiaridades educacionais 

implicam em mudanças no papel do professor. Destaca ainda que hoje o professor tem 

estado sob forte influência de uma racionalidade técnica 9  que resulta em grandes 

limitações na sua tarefa educativa. Em nossa formação de professores pretendemos 

desenvolver professores críticos, de forma a desenvolverem suas potencialidades 

enquanto profissionais da educação, por meio de processos formativos, dentro da 

perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica. 

                                                         
9  Segundo Ramalho, Nuñes e Gauthier (2004 apud Schneider, 2014, p. 136), está baseada no 

“‘treinamento das habilidades’, na qual o professor é um mero executor/reprodutor (técnico) de saberes 

produzidos por especialistas”. 
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Destacamos a dissertação de Cruz Junior (2010) defendida no Programa de Pós-

Graduação em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que 

analisa a produção acadêmica sobre a formação de professores no âmbito da Educação 

Física, através de um estudo na produção acadêmica publicada em revistas 

especializadas, entre os anos de 2000 a 2009. Identificou que os trabalhos priorizavam a 

noção de prática imediata, de reflexibilidade a partir do micro e das questões intra-

escolares. O pesquisador reitera que não se pode deixar de reforçar a tese de que a 

formação continuada não deve prescindir de uma formação humana ampla. Nossa 

formação de professores pretende seguir essa mesma perspectiva, como forma de não 

constituirmos mais docentes desintelectualizados, contribuindo para que a preocupação 

com a apropriação e socialização do conhecimento elaborado, seja cada vez menor no 

interior das escolas. 

O trabalho de Soares (2008) apresenta textos presentes em leitura especializada, mais 

especificamente dos anais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd), no período entre 1998-2007, que apresenta um panorama de como 

vem sendo realizado o trabalho docente e questões relacionadas. Focamos nos 

resultados apresentados nas pesquisas, de grande valia, porque vamos realizar uma 

formação de professores na nossa pesquisa, e com isso, precisamos aprender com outros 

trabalhos na área. O eixo Formação de Professores é o que apresenta o maior número de 

pesquisas, com quase oitenta trabalhos reunidos. Uma das questões colocadas nos 

resultados é a valorização da epistemologia da prática, o que coincide com os resultados 

da pesquisa de Cruz Junior (2010), comentada anteriormente. 

Linhares (2013) avança na contribuição da Psicologia Histórico-Cultural para a 

formação de professores, o que faz parte do nosso referencial. A Pedagogia Histórico-

Crítica tem como base a Psicologia Histórico-Cultural nos fundamentos de sua 

elaboração, conforme assinalou Saviani. A pesquisa coloca que a Psicologia Histórico-

Cultural, vem adquirindo projeção, principalmente a partir da década de 1990, onde 

houve um crescimento na produção de conhecimento através do pensamento de 

Vigotski. 

Em sua pesquisa Linhares (2013) estudou o grupo Estudos Marxistas em Educação por 

considerar que as discussões apresentadas por esses pesquisadores vêm trabalhando 
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com os conceitos vigotskianos relacionando sempre com o processo de escolarização, 

com enfoque no pensamento marxista, portanto, vinculando a Psicologia Histórico-

Cultural com a formação de professores. Exemplo disso é a produção teórica de Newton 

Duarte e Lígia Márcia Martins, que apresenta os fundamentos da Psicologia Histórico-

Cultural para referenciar a formação de professores. 

Para além de se colocar junto às teorias educacionais críticas, o Grupo Estudos 

Marxistas em Educação posiciona-se no campo das teorias pedagógicas críticas. 

Também nem toda teoria da educação é uma teoria pedagógica, pois se entende, a partir 

de Saviani (2008), que uma teoria pedagógica busca equacionar, de alguma maneira, os 

problemas específicos da escola, orientando o processo de ensino-aprendizagem. Assim, 

no campo educacional, foram sistematizadas algumas teorias pedagógicas críticas ou 

contra-hegemônicas, sendo que o grupo de pesquisa acima referenciado se filia às ideias 

da Pedagogia Histórico-Crítica. 

Linhares (2003) apresenta o pensamento desses pesquisadores em dois tópicos da 

pesquisa. O primeiro A formação histórico-social do indivíduo e o desenvolvimento do 

psiquismo humano na perspectiva da psicologia histórico-cultural, que apresenta a 

discussão sobre psiquismo humano incorporando o conceito de funções psíquicas 

superiores. O segundo tópico deste capítulo, Papel da educação escolar no 

desenvolvimento do psiquismo humano, destaca o papel educacional para a teoria de 

Vigotski a partir das categorias de aprendizagem e de desenvolvimento e formação de 

conceitos e a superioridade dos conceitos científicos em relação aos conceitos 

espontâneos (LINHARES, 2013). 

Elaboramos, executamos e sistematizamos uma formação de professores que tem como 

orientação metodológica as discussões desenvolvidas por Saviani. Nossa proposta é 

diferenciada, estando na contramão da maioria das formações que vem acontecendo 

pelo país que se firmam na racionalidade técnica e que resultam em grandes limitações 

na tarefa educativa do professor (SOARES, 2008). Em nossa formação de professores 

pretendemos formar professores críticos, dentro da perspectiva da Pedagogia Histórico-

Crítica. 

Em Schneider (2014) observamos a utilização da categoria práxis, segundo Sánchez 

Vázquez que será a mesma concepção de práxis utilizada na nossa dissertação. A práxis 
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aparece como fundamento para a mediação da formação profissional, colocando o papel 

fundamental do professor formador como mediador que visa à transformação social. 

Nossa pesquisa busca ampliar as práticas pedagógicas, apresentando novos espaços com 

potenciais educativos dentro da nossa cidade, assim como questionar a realidade 

educativa na busca de novas proposições que sejam reverberadas em sala de aula. 

Destacamos alguns pontos que consideramos mais importantes para o desenvolvimento 

do nosso trabalho, com base na tese de Soares (2008). Em primeiro lugar explicar o 

termo formação continuada que se refere aos processos de formação realizados na 

forma de aperfeiçoamento ou qualificação dos professores que já têm uma determinada 

formação inicial, geralmente por meio de cursos, palestras, eventos e outros programas 

ofertados pelas próprias escolas ou pelas mantenedoras, no caso da educação pública, 

pelas Secretarias Municipais ou Estaduais de Educação, bem como, pelo Governo 

Federal. 

Por outro lado, vimos o que não fazer na formação continuada: existe uma crítica 

comum colocada por essas pesquisas que é o modo como os cursos de formação 

continuada tem sido implementado. Vários autores colocam a necessidade de rever as 

propostas de formação continuada tomando como locus da formação a própria escola, 

como objeto do processo de formação as práticas escolares nela desenvolvidas e, como 

centro do processo de formação continuada, o professor. É possível também perceber 

que, por vezes, a formação continuada é vista como responsabilidade individual dos 

professores que devem investir no seu desenvolvimento profissional. 

Os textos apresentados apontam uma forte tendência em ações formativas pautadas na 

prática imediata, no cotidiano escolar, na troca de experiências, na resolução de 

problemas na escola e, ao mesmo tempo, fica em segundo plano a discussão sobre 

necessidade dos docentes adquirirem uma forte base teórica que lhes permita 

compreender sua prática e intervir conscientemente na realidade para além do nível 

empírico. O conhecimento na formação dos docentes é visto como algo a ser 

mobilizado para responder as demandas da prática imediata. 

A nossa formação de professores busca se aproximar do que pretende o Grupo Estudos 

Marxistas em Educação, de acordo com Linhares (2013, p. 74 apud ESTUDOS 

MARXISTAS EM EDUCAÇÃO 2013, s/p): 
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[...] contribuir para a construção da pedagogia histórico-crítica, entendida 

como uma pedagogia marxista. Dessa forma, o grupo alia-se à luta que 

Dermeval Saviani tem travado em defesa da socialização, pelo trabalho 

educativo escolar, do conhecimento científico, filosófico e artístico. Esse 

processo escolar de socialização do conhecimento sistematizado é 

considerado pelo grupo um elemento estratégico fundamental no processo de 

superação da sociedade baseada na lógica do capital. 

Segundo Linhares (2013) essa discussão sobre o papel da escola na transmissão de 

conhecimentos historicamente sistematizados pela sociedade demarca a defesa do 

vínculo entre a Psicologia Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica pelos 

pesquisadores do Grupo Estudos Marxistas e Educação. Dentro do contexto do 

pensamento pedagógico brasileiro, delimitar o trabalho no processo de construção de 

uma pedagogia é um ato político que busca apresentar contribuições para uma proposta 

pedagógica, visando ao final contribuir para a prática pedagógica concreta. Após o 

diálogo com outras pesquisas que, de alguma forma, se relacionam a nossa, 

apresentamos a partir de agora o referencial teórico que embasa nossa investigação 

baseada no tripé: educação, cidade e memória. 

2.3 PESQUISAS REALIZADAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO (Ufes) 

Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) algumas pesquisas se destacaram no 

sentido de se aproximarem de nossa investigação. Não existe um banco de dissertações 

e teses constituído, por isso, pesquisamos em cada um dos sites de Programas de Pós-

Graduação, mais especificamente nos existentes no Centro de Ciências Humanas e 

Naturais (História, Geografia, Ciências Sociais), Centro de Educação (Educação), 

Centro de Educação Física e Desportos (Educação Física) e Centro de Artes (Artes e 

Arquitetura). 

Quadro 09 - Pesquisas realizadas relacionadas ao tema de nossa pesquisa 

Autor(a) Título Ano 
Programa de 

Pós-Graduação 
Dissertação/Tese 

Vanderson 

Moreira Silva 

Alves 

A produção do espaço 

urbano de Vitória-ES pela 

construção imobiliária entre 

o final do século XIX e 

meados do século XX 

2015 Geografia Dissertação 

Anna Karine de 

Queiroz Costa 

Bellini 

Espaços públicos abertos e 

usufruto da paisagem: 1860 

a 1916 – Vitória (ES) 

2014 
Arquitetura e 

Urbanismo 
Dissertação 

Agnes Leite 

Thompson 

O novo paradigma do saber 

e os dispositivos urbanos 
2012 

Arquitetura e 

Urbanismo 
Dissertação 
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Autor(a) Título Ano 
Programa de 

Pós-Graduação 
Dissertação/Tese 

Dantas Ferreira para uma cidade educadora 

Renata 

Cerqueira do 

Nascimento 

Salvalaio 

Política oficial de 

preservação em Vitória: 

análise de uma trajetória 

(1900-2000) 

2016 Artes Dissertação 

José Cândido 

Rifan Sueth 

Espírito Santo, um estado 

‘satélite’ na Primeira 

República: de Moniz Freire 

a Jeronimo Monteiro 

(1892-1912) 

2004 História Dissertação 

Gilton Luís 

Ferreira 

A reinvenção da cidade: a 

transformação das ruas e o 

reordenamento da vida na 

cidade de Vitória/ES – 

1890/1928 

2016 História Tese 

Johelder Xavier 

Tavares 

Escola no Parque: 

processos de 

institucionalização da 

educação infantil na cidade 

de Vitória (ES) no século 

XX 

2010 Educação Tese 

Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo (2018). 

No Programa de Pós-Graduação em Geografia encontramos a dissertação de Alves 

(2015) que aborda a produção do espaço urbano da cidade de Vitória pela construção 

imobiliária entre as décadas finais do século XIX e as primeiras décadas do século XX. 

Esse trabalho auxilia entender como foi à ocupação da área do Parque Moscoso e a 

construção de casas na região por encomenda feita pelas elites locais. O pesquisador 

também identifica que tanto o governo estadual como o governo municipal foram 

protagonistas no processo de modernização da cidade, onde foi criada uma legislação 

que ordenaram demolições, afastamentos, recuos e alinhamentos, de acordo com uma 

arquitetura moderna. Sem contar o fato do Estado ter sido o grande promotor 

imobiliário, construindo até mesmo residências para os funcionários públicos, que vem 

ocorrer na área onde foi construído o Parque Moscoso. 

Alves (2015) ainda destacou o projeto do Novo Arrabalde, ocorrido na gestão de Moniz 

Freire (1892-1896) que tem importância na nossa investigação no entendimento de 

construção da cidade e décadas mais tarde de um esvaziamento paulatino da região do 

Parque Moscoso com o passar das décadas. Trata-se de um projeto que visava à 

expansão urbana de Vitória promovendo a ocupação da parte norte da cidade. O projeto 
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foi realizado pelo sanitarista Saturnino de Brito, mas a ocupação do novo bairro só se 

deu de fato, a partir dos anos 1940.  

De outro modo, a dissertação de Bellini (2014) defendida no Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo com o título “Espaços públicos abertos e o 

usufruto da paisagem: 1860 a 1916 – Vitória/ES” complementa a ideia com uma 

pesquisa sobre espaços públicos abertos e o usufruto da paisagem. Essa investigação 

teve a intenção de capturar o “olhar do citadino” sobre a cidade, em especial suas 

impressões sobre a paisagem local, na virada do século XIX para o século XX. A autora 

cuidou de identificar locais que promoviam a vivência cotidiana da população, tendo 

como um dos destaques o Parque Moscoso. A autora apresenta muitas fotos 

interessantes, além de fazer um trabalho muito minucioso sobre o antes e o depois da 

criação do Parque Moscoso e o que isso representou para a cidade de Vitória. 

Também destacamos a pesquisa de Ferreira (2012) na mesma área intitulada “O novo 

paradigma do saber e os dispositivos urbanos para uma cidade educadora”. A pesquisa 

aborda a formação de dispositivos urbanos dentro de um novo paradigma do saber, o 

qual corresponde ao processo de implicação/multiplicação entre espaço do saber e 

espaços urbanos. A pesquisa faz um diálogo com os campos da Filosofia, da Sociologia, 

da Educação e sobretudo Arquitetura e Urbanismo. Aparentemente, o trabalho não tem 

relação direta com a nossa pesquisa. Trata-se de um estudo ocorrido no município de 

Vitória denominado “Território do Bem”, mostrando como a apropriação e a produção 

de espaços contribuem para a formação de dispositivos urbanos. 

Nesta pesquisa nos aproximamos das ideias de cidade educadora de Paulo Freire, 

divulgadas a partir da década de 1990, onde em linhas gerais se toma em consideração a 

própria cidade, em seu uso e desenvolvimento, atribuindo ao espaço urbano funções 

educativas. Paulo Freire tinha um conceito de fazer da cidade uma escola, a partir da 

perspectiva da pedagogia da autonomia e da apropriação democrática do espaço urbano. 

Como foi possível identificar, as pesquisas encontradas na perspectiva da cidade 

educadora estão dentro da área da Arquitetura e Urbanismo, evidenciando mais a parte 

de ocupação dos espaços e equipamentos públicos, o que se distancia da nossa pesquisa. 

A dissertação de Salvalaio (2016) intitulada “Política oficial de preservação em Vitória: 

análise de uma trajetória (1900-2000) do Programa de Pós-Graduação em Artes analisa 
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as políticas oficiais voltadas para a preservação do patrimônio cultural edificado de 

Vitória ao longo do século XX, buscando situar a questão dentro do contexto nacional 

de proteção desse patrimônio. Traz informações sobre tombamento e monumentos 

situados de Parque Moscoso que merecem atenção na pesquisa. Não se focará na 

investigação a questão do patrimônio cultural, todavia, o conhecimento da existência 

dos monumentos e o significado dos mesmos se faz importante na nossa pesquisa. 

No Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas, destacamos 

as pesquisas de Sueth (2004) e Ferreira (2016). Primeiramente, a dissertação “Espírito 

Santo, um estado ‘satélite’ na Primeira República: de Moniz Freire a Jeronimo Monteiro 

(1892-1912)”, defendida em 2004. A contribuição dessa pesquisa está no fato de 

apresentar com detalhes os governos de Moniz Freire e Jerônimo Monteiro que ganham 

relevo em nossa pesquisa. A tese de Ferreira defendida em 2016 chamada “A 

reinvenção da cidade: a transformação das ruas e o reordenamento da vida na cidade de 

Vitória/ES – 1890/1928”, por outro lado, trata do processo de modernização pelo que 

passou Vitória, baseada na racionalidade técnica, tendo repercussões nas formas de 

organização espacial, relações sociais, hábitos e costumes advindos do universo urbano 

ocidental. Tais questões vão repercutir nas vivências realizadas no Parque Moscoso 

como novo espaço público construído nesse período. A tese abarca também o período 

de governo de Florentino Avidos que também será considerado em nossa investigação. 

Por fim, destacamos a tese de Tavares (2010), desenvolvida no Centro de Educação 

intitulado “Escola no Parque: processos de institucionalização da educação infantil na 

cidade de Vitória (ES) no século XX”. Por meio de uma análise histórica sobre os 

processos de institucionalização da educação infantil na cidade de Vitória, toma como 

marco espaço-temporal a criação do antigo Parque Infantil Ernestina Pessoa que 

funcionou no Parque Moscoso, entre os anos de 1932 a 2007. A partir de Walter 

Benjamin analisa documentos do início do século XX relacionados à instrução púbica 

na então Província do Espírito Santo. Muito embora não compartilhamos dos mesmos 

referenciais teóricos, a presente pesquisa apresenta grande importância para o 

entendimento das relações entre escola e parque.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 EDUCAÇÃO, CIDADE E MEMÓRIA 

Tendo em vista que o objetivo de nossa pesquisa é compreender as relações memória e 

cidade para propor material educativo, voltado para o estudo do Parque Moscoso em 

Vitória (ES), a ser compartilhado e validado por meio da formação de professores, faz-

se necessário um aprofundamento em relação aos eixos: educação, cidade e memória. 

Para isso, dividimos o capítulo referencial teórico em três subcapítulos. 

No primeiro subcapítulo, apresentamos os pressupostos relacionados à educação, onde 

apresentamos as contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-

Cultural para este estudo. Em seguida, no segundo subcapítulo, tratamos das discussões 

relacionadas à educação na cidade. Por fim, no terceiro subcapítulo focamos no aporte 

teórico voltado à memória e como o Parque Moscoso apresenta-se como um espaço de 

memória da cidade. 

3.1.1 Pressupostos educacionais: contribuições da Psicologia Histórico-Cultural e 

da Pedagogia Histórico-Crítica 

Apresentamos nesta seção as bases teóricas que subsidiam nossa pesquisa, em termos 

educacionais, focadas tanto na Psicologia Histórico-Cultural quanto da Pedagogia 

Histórico-Crítica. A partir desse propósito apresentamos de forma breve as principais 

ideias que rodeiam cada uma dessas teorias. 

3.1.1.1 A Psicologia Histórico-Cultural 

Em 1920 a psicologia histórico-cultural, através de Vigotski, Luria e Leontiev, na antiga 

União Soviética, atual Rússia, procurou a superação dos enfoques idealistas ou 

materialistas mecanicistas presentes na psicologia desde o seu início. Essa nova 

abordagem afirmava a natureza social do psiquismo humano (MARTINS, 2013). 

Aproximadamente meio século mais tarde surge no Brasil uma proposta diferenciada 

que vem a ser a Pedagogia Histórico-Crítica que apresentamos mais à frente (SAVIANI, 

2013). 
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Segundo Duarte (2013b) para que a psicologia histórico-cultural colabore para a prática 

educativa é necessária à mediação da Pedagogia Histórico-Crítica. Para o autor a 

psicologia histórico-cultural surgiu em um contexto de luta pelo socialismo, assim, uma 

pedagogia compatível com ela seria aquela que teria uma perspectiva de superação do 

capitalismo. Daí a Pedagogia Histórico-Crítica como uma pedagogia marxista se 

apresentaria mais coerente entre as mediações entre à psicologia histórico-crítica e a 

educação escolar. 

Vigotski e Leontiev foram os primeiros que afirmaram a natureza social do psiquismo 

humano, diferenciando-o do psiquismo animal, quando discorreram sobre o 

desenvolvimento de funções psicológicas superiores, atributo que faz parte da psique 

dos homens e condição central para a inteligibilidade. A atividade cognoscitiva 

demanda registro e armazenamento das objetivações históricas e a comunicação através 

dos quais se realizam as apropriações dessas objetivações. Então, a atividade 

cognoscitiva está baseada em condições histórico-sociais de transmissão, ou seja, de 

ensino (MARTINS, 2011b). 

Vigotski (apud MARTINS, 2013, p. 291) afirma a natureza social do psiquismo 

humano definindo-o:  

Como um sistema interfuncional e caracterizando-o no processo de superação 

de seus constituintes naturais, elementares, em direção à conquista de novas 

propriedades, instituídas pela apropriação dos signos da cultura e 

denominadas como funções psíquicas superiores. 

Quando a Pedagogia Histórico-Crítica propõe como tarefa principal da educação escolar 

a humanização por meio da apropriação do patrimônio cultural humano genérico, 

encontra correspondência na psicologia histórico-cultural que não leva em consideração 

a simples aparência do psiquismo humano, mas suas possibilidades máximas de 

expressão e, sobremaneira, as condições sociais às quais esse desenvolvimento se 

subordina (MARTINS, 2013). 

O trabalho educativo cumpre a tarefa de produzir de forma indireta e intencional, em 

cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens. Todavia, nos perguntamos se somente a escola cumpre esse papel 

de transmissão de conhecimentos? Não, a escola não é única a transmitir 

conhecimentos. No pensamento trazido por Vigotski através da psicologia histórico-
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cultural e de Saviani por meio da pedagogia histórico-cultural se ancoram na ideia da 

apropriação da cultura, a transmissão de conhecimentos clássicos, através do ensino 

sistematizado. 

A educação escolar tem importância e tem um papel decisivo no desenvolvimento da 

consciência transformadora dos indivíduos. Por quê? Para Martins (2011b) esse objetivo 

não é atingido pelos saberes habituais do cotidiano em prejuízo dos saberes clássicos. 

Assim, compete à escola ensinar aquilo que não teríamos acesso fora dela: o 

conhecimento historicamente sistematizado pela humanidade. Nesse processo, Duarte 

(2007, p. 94) completa a ideia de que “[...] o único bom ensino é aquele que transmite 

ao aluno aquilo que o aluno não pode descobrir por si só [...]”. 

No entanto, Vigotski (2010, p. 448) coloca que “o próprio aluno se educa” e que “sobre 

o professor recai um novo papel importante. Cabe-lhe tornar-se o organizador do meio 

social, que é o único fator educativo. Onde ele desempenha o papel de simples bomba 

que inunda os alunos com conhecimento pode ser substituído com êxito por um manual, 

um dicionário, um mapa, uma excursão” (VIGOTSKI, 2010, p. 448). A partir disso, 

entendemos que Vigotski deixa claro que o processo educativo não se centra somente 

no professor. 

Complementando a ideia, Vigotski (2010, p. 448) expõe que “quando o professor faz 

uma conferência ou explica uma aula, apenas em parte está no papel de professor: 

exatamente naquele que estabelece a relação da criança com os elementos do meio que 

agem sobre ela. Onde ele simplesmente expõe o que já está pronto”. Ainda comenta o 

perigo da personalidade do professor sobressair nessa situação o que faz o professor 

sentir-se instrumento da educação, como um gramofone que só reproduz o que está no 

disco. 

Em relação ao processo educativo, Vigotski (2010) de forma muito elucidativa coloca 

que só a vida educa e que essa vida deve se fazer presente dentro da escola, para tornar 

o processo educativo dinâmico e rico. Ainda coloca que “o maior erro da escola foi ter 

se fechado e se isolado da vida com uma cerca alta” (VIGOTSKI, 2010, p. 456). E faz 

uma crítica contundente aos modelos de escola do seu tempo: 

[...] na escola do futuro essas janelas estarão abertas da forma mais 

escancarada, o professor não só irá olhar mas participará ativamente das 
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‘obrigações da vida’. O que criava o bolor e a estagnação da nossa escola 

devia-se ao fato de que nela as janelas para o vasto mundo estavam 

hermeticamente fechadas, e fechada antes de tudo na alma do próprio 

professor (VIGOTSKI, 2010, p. 457). 

Vigotski entende a vida como criação que se encontra dentro e fora da escola, a partir 

dessa ideia, entendemos que o ensino deve ocorrer também para além dos muros da 

escola, pois é possível fazer educação em qualquer lugar onde há vida, como nos 

espaços da nossa cidade. 

Na cidade do futuro provavelmente não haverá um único prédio em que 

apareça o letreiro ‘Escola’, porque escola, que no pleno sentido da palavra 

significa ‘lazer’ e destinou pessoas especiais a um edifício especial para 

ocupações com ‘lazer’, estará toda incorporada ao trabalho e à vida e se 

encontrará na fábrica, na praça pública, no museu, no hospital e no cemitério 

(VIGOTSKI, 2010, p. 456). 

Quando focamos na educação na cidade não pretendemos a desvalorização da escola. 

Ao contrário, temos a intenção de fazer uma leitura da cidade que passa 

necessariamente pela mediação escolar. O centro da nossa intervenção está no 

fortalecimento da educação pública na medida em que fazemos uma formação de 

professores que visa sensibilizar e principalmente problematizar a relação dos 

professores com os espaços urbanos, para se sentirem inspirados a tomarem como 

objeto de ensino conteúdos interligados com aspectos da cidade. 

A partir disso, entendemos que o próprio Vigotski deixa uma brecha para entender que 

o processo educativo ultrapassa os limites da escola, o que apresentamos mais adiante. 

3.1.1.2 A Pedagogia Histórico-Crítica 

A Pedagogia Histórico-Crítica surgiu dentro de um movimento pedagógico no Brasil, 

no final da década de 1970, tendo como finalidade a busca de se encontrar uma 

alternativa à pedagogia dominante que se apresentava no país, com o desenvolvimento 

de análises críticas da educação, evidenciando, sobretudo seu caráter reprodutor. Esse 

movimento não estava vinculado somente ao Brasil, mas tratava-se de um movimento 

de caráter internacional, cujas teorias foram elaboradas no final da década de 1960 e 

início da década de 1970, como segundo aponta o próprio Saviani como forma de 

compreender o fracasso do movimento de maio de 1968 ou mais amplamente dos 

movimentos da década de 1960, marcados pela rebelião dos jovens (SAVIANI, 2013). 
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Quanto à escolha da terminologia Pedagogia Histórico-Crítica, Saviani (2013 p. 119) 

faz a seguinte colocação: 

Na busca da terminologia adequada, concluí que a expressão histórico-crítica 

traduzia de modo pertinente o que estava sendo pensado. Porque exatamente 

o problema das teorias crítico-reprodutivistas era a falta de enraizamento 

histórico, isto é, a apreensão do movimento histórico que se desenvolve 

dialeticamente em suas contradições. A questão em causa era exatamente dar 

conta desse movimento e ver como a pedagogia se inseria no processo da 

sociedade e de suas transformações. Então, a expressão histórico-crítica, de 

certa forma, contrapunha-se a crítico-reprodutivista. É crítica, como esta, 

mas, diferentemente dela, não é reprodutivista, mas enraizada na história. Foi 

assim que surgiu a denominação. 

A Pedagogia Histórico-Crítica teve influência dos clássicos da cultura, de um modo 

geral, da filosofia, em particular, assim como da pedagogia, inclusive, nessa parte inclui 

autores da história pedagógica no Brasil, como Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, 

Anísio Teixeira e Paulo Freire (SAVIANI, 2013).  

As bases teóricas da Pedagogia Histórico-Crítica têm fundamento em Marx. Nas 

palavras de Saviani (2013, p. 119): 

Quando se pensam os fundamentos teóricos, observa-se que, de um lado, está 

a questão da dialética, essa relação do movimento e das transformações; e, de 

outro, que não se trata de uma dialética idealista, uma dialética entre os 

conceitos, mas de uma dialética do movimento real. Portanto, trata-se de uma 

dialética histórica expressa no materialismo histórico, que é justamente a 

concepção que procura compreender e explicar o todo desse processo, 

abrangendo desde a forma como são produzidas as relações sociais e suas 

condições de existência até a inserção da educação nesse processo. 

A Pedagogia Histórico-Crítica elaborada por Demerval Saviani e ampliada por seus 

colaboradores entende a educação como instrumento primordial no processo das 

mudanças sociais, estando constantemente em movimento dialético com a sociedade. 

Essa teoria é baseada na transformação do real, um movimento histórico e dialético 

defendido por Marx, sendo a prática o ponto de chegada e o ponto de partida e tendo a 

educação como fator de mediação (SAVIANI, 1984). Segundo Saviani (2015, p. 35) “a 

categoria de mediação é central na Pedagogia Histórico-Crítica a tal ponto que, para 

essa teoria pedagógica, a educação é entendida como uma atividade mediadora no 

interior da prática social global”10. 

                                                         
10 ‘“Mediação’ é uma categoria central da dialética que, em articulação com a ‘ação recíproca’, compõe 

com a ‘totalidade’ e a ‘contradição’, o arcabouço categorial básico da concepção dialética da realidade e 

do conhecimento” (SAVIANI, 2015, p. 26). 
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Para Saviani (2013, p. 06) “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens”. Cada indivíduo singularmente precisa tomar 

para si tudo aquilo que os outros seres humanos já produziram e se apropriaram, ou seja, 

tudo aquilo que faz parte do conjunto de produções humanas. Senão, cada geração teria 

que reconstituir a história humana, tornando dificultoso o seu avanço (MARSIGLIA; 

MARTINS, 2013). 

Em outras palavras, o ato educativo deve ser tomado como um processo de 

humanização, o que significa considerar que a educação, nessa perspectiva, contribui 

para a formação do indivíduo como um agente ativo no processo de desenvolvimento e 

transformação das relações sociais (SAVIANI, 2013), portanto a educação consiste em 

ato consciente, deliberado e intencional da produção e reprodução histórica da 

humanidade construída pelos homens de forma coletiva e individual. 

Esse trabalho pedagógico deve ocorrer o quanto antes, na busca da apropriação, por 

parte de cada aluno, das objetivações humanas que se encontram representados na 

ciência, na filosofia e nas artes (SAVIANI, 2015). Na perspectiva da Pedagogia 

Histórico-Crítica a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber 

sistematizado. Ou seja, “[...] de um saber elaborado e não ao conhecimento espontâneo; 

ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado [...]” (SAVIANI, 2013, p. 14). 

O processo de humanização para a Pedagogia Histórico-Crítica se faz com o contato 

com o outro. Trata-se da função precípua da educação. Isso ocorre com a transmissão 

do conhecimento socialmente e historicamente constituído, segundo Saviani (1984). 

Como ocorre isso? Segundo Duarte (2007, p. 93): “o indivíduo humano se faz humano 

apropriando-se da humanidade produzida historicamente. O indivíduo se humaniza 

reproduzindo as características historicamente produzidas do gênero humano”. 

Para a Pedagogia Histórico-Crítica a transmissão dos conhecimentos científicos 

historicamente sistematizados é condição para o desenvolvimento humano e função 

primordial da educação escolar. Por isso, defende a transmissão desses conhecimentos 
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objetivados historicamente e consolidados pela prática social do conjunto dos homens 

(MARTINS, 2013). 

A Pedagogia Histórico-Crítica eleva à escola ao local do saber historicamente 

sistematizado e espaço privilegiado para a socialização desse saber, assim, a escola deve 

valorizar a transmissão de conhecimentos que façam diferença no desenvolvimento dos 

indivíduos e que incidam sobre as contradições sociais por eles enfrentadas, em favor da 

plena formação humana (MARTINS, 2013). 

A educação escolar tem importância e tem um papel decisivo no desenvolvimento da 

consciência transformadora dos indivíduos. Para Martins (2011) esse objetivo não é 

atingido pelos saberes habituais do cotidiano em prejuízo dos saberes clássicos. Assim, 

compete à escola ensinar aquilo que não teríamos acesso fora dela: o conhecimento 

historicamente sistematizado pela humanidade. 

Quando a Pedagogia Histórico-Crítica propõe como tarefa principal da educação escolar 

a humanização por meio da apropriação do patrimônio cultural humano genérico, 

encontra correspondência na psicologia histórico-cultural que não leva em consideração 

a simples aparência do psiquismo humano, mas suas possibilidades máximas de 

expressão e, sobremaneira, as condições sociais às quais esse desenvolvimento se 

subordina (MARTINS, 2013). Através de uma leitura crítica e reflexiva podemos 

proporcionar uma produção do conhecimento sobre o Parque Moscoso, através das 

fotografias, tendo como fio condutor sua memória. Como forma de mediar esse 

conhecimento produzimos um material educativo e realizamos uma formação de 

professores, de modo a divulgar esse conhecimento. 

Em nossa pesquisa planejamos, executamos e acompanhamos uma formação de 

professores que teve como orientação metodológica a discussão desenvolvida por 

Saviani (1984) quando apresenta o método de ensino, em que sugere uma sequência de 

trabalho formada por cinco momentos que se articulam entre si. Entretanto, esses 

momentos não podem ser considerados como uma fórmula ou algo rígido, pois servem 

como um importante subsídio para o direcionamento do trabalho pedagógico, o que 

aconteceu na nossa formação de professores e na elaboração do produto educativo, de 

forma que eles vivenciem processo semelhante com seus próprios alunos. 
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Cabe apontar que não nos referimos aos momentos pedagógicos como passos 

sequenciais e procedimentais relacionados à prática pedagógica. Consideramos que a 

metodologia está dividida em momentos pedagógicos somente para finalidades 

didáticas, pois cada momento possui outros momentos dentro de sua própria realização, 

acabando um momento se articulando e se relacionando com o outro momento 

(CHISTÉ, 2016)11. Assim, os momentos pedagógicos sugeridos por Saviani (1984) são 

os seguintes: a prática social, a problematização, a instrumentalização, a catarse e a 

prática social, conforme a seguir. 

A prática social é considerada como a síntese das relações sociais em um determinado 

momento histórico, é o ponto de partida da proposta metodológica, na qual estão 

situados tanto o professor quanto os alunos. Todavia enquanto agentes sociais 

diferenciados, professor e alunos podem se posicionar de diferentes formas em relação a 

essa prática social comum. Do ponto de vista pedagógico, ambos se encontram em 

níveis diferentes de compreensão (conhecimento e experiência) da prática social 

(SAVIANI, 2008).  

Segundo a Pedagogia Histórico-Crítica, nesse momento, os alunos se encontram em um 

nível de compreensão fragmentado (sincrético) no que diz respeito ao conteúdo 

apresentado pelo professor. Enquanto o professor se encontra numa chamada “síntese 

precária” o que significa que apesar de ter em mente os objetivos do ensino, articulando 

teoria e prática, ainda não conhece os níveis de compreensão dos alunos no ponto de 

partida (MARSIGLIA; OLIVEIRA, 2016).  

Devemos levar em conta que os alunos apresentam uma visão sincrética, pois possuem 

um entendimento ainda superficial, formado por vivências empíricas do cotidiano, 

ligadas às impressões imediatas. Por outro lado, o professor, já teria passado por essa 

análise, pela mediação do abstrato, ascendendo a uma compreensão concreta, ou seja, 

                                                         
11Conforme Chisté (2016) Saviani elabora seu método baseado em momentos (prática social inicial; 

problematização; instrumentalização; catarse e o retorno à prática social), tendo em vista a 

interdependência entre eles. O termo “passos” apresenta-se inadequado visto que esse transmite a ideia de 

uma sequência cronológica que não existe nesse caso. Para fins didáticos o mais apropriado seria a 

utilização do termo “momentos”, conforme aponta o próprio Saviani (2008), pois os mesmos encontram-

se articulados num mesmo movimento, único e orgânico. Sem contar que na prática cada momento pode 

conter outros momentos do método em sua realização, uma vez que são articulados e se relacionam. 
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apreendendo a realidade como uma síntese de múltiplas determinações, como unidade 

da diversidade (SAVIANI, 2015). 

Segundo Chisté (2016, p. 04) “nesse primeiro momento do método articula-se ao nível 

de desenvolvimento efetivo do aluno (tendo em vista a adequação do ensino aos 

conhecimentos já apropriados) e ao desenvolvimento iminente, no qual o ensino deve 

atuar”. Tanto Marsiglia (2011) quanto Martins (2011) concordam que é necessário 

trabalhar naquilo que o aluno ainda não sabe e não reforçar o já aprendido. Para que o 

professor atue eficazmente junto aos alunos, precisa ter uma compreensão sintética da 

prática social, ou seja, deverá ter um entendimento articulado das múltiplas 

determinações que caracterizariam a sociedade atual (SAVIANI, 2015). 

Para Saviani (2015, p. 37), a problematização é “[...] o ato de detectar as questões que 

precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e como a educação poderá 

encaminhar as devidas soluções”. É importante pontuar também que o momento da 

problematização perpassa todos os outros, ou seja, eles são reiterativos, complementares 

e dialéticos. 

Segue-se à instrumentalização que de acordo com Saviani (2008, p. 57) “trata-se de se 

apropriar dos instrumentos teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos 

problemas detectados na prática social”. Todavia, como tais instrumentos são 

produzidos socialmente e preservados historicamente, a sua apropriação pelos alunos 

está na dependência de sua transmissão direta e indireta por parte do professor. O 

professor pode transmitir esses instrumentos diretamente como também pode indicar 

meios por meios dos quais a transmissão pode ser efetivada. 

Já de posse dos instrumentos básicos, mesmo que adquirido de forma parcial, trata-se 

“[...] do momento da expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática 

social a que se ascendeu” (SAVIANI, 2008, p. 57). Esse quarto passo chama-se catarse 

– expressão tomada de empréstimo de Gramsci. Segundo Saviani (2015, p. 37) a catarse 

acontece “[...] quando ocorre a efetiva incorporação dos instrumentos culturais, 

transformados em elementos ativos de transformação social”. Para Chisté (2016) é a 

passagem da síncrese à síntese, onde o sujeito poderá manifestar sua compreensão de 

forma mais elaborada, ou seja, trata-se do momento de culminância do processo 

educativo, onde ele apreende o fenômeno de forma mais complexa. 
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Por fim, o quinto passo é o ponto de chegada que é a própria prática social, 

compreendida não mais em termos sincréticos pelos alunos. Ao mesmo tempo em que 

os alunos ascendem ao nível sintético, alcançando supostamente o mesmo ponto do 

professor no ponto de partida, diminui-se a precariedade da síntese do professor, cuja 

compreensão se torna mais orgânica. Essa elevação dos alunos ao nível do professor é 

de suma importância para entender a especificidade da relação pedagógica. Percebe-se 

durante todo o processo que a prática social se alterou qualitativamente (SAVIANI, 

2008). 

Como já colocado anteriormente, os momentos acontecem sempre e em todo processo 

educativo como se fosse uma espiral com os momentos acontecendo a toda hora que o 

aluno avança. O aprendizado crítico proporciona uma análise dos fenômenos para além 

do imediato, o que realizamos com o estudo do Parque Moscoso. Sem contar, que revela 

modos de usos e de ocupação de uma parte importante da cidade que no momento se 

encontra um pouco deixada de lado. 

A partir de agora apresentamos as ideias relacionadas à educação na cidade, haja vista 

que nossa investigação se faz tomando uma parte do cenário da cidade: o Parque 

Moscoso. 

3.1.2 A Educação na Cidade 

Nesse momento trazemos os referenciais teóricos importantes que subsidiará nossas 

análises referentes tanto aos estudos da cidade, quanto da educação, e, principalmente a 

junção de ambas categorias com a educação na cidade. Antes de tudo, convém 

definirmos o que entendemos por cidade. Para isso, tomamos de empréstimo o 

entendimento de cidade de Lefebvre (2001, p. 62) que no trecho abaixo apresenta 

algumas definições a respeito: 

Neste ponto, conviria definir a cidade. Se é exato que o conceito se solta 

pouco a pouco das ideologias que o veiculam, ele deve ser formulado no 

curso dessa caminhada. Portanto, propomos aqui uma primeira definição da 

cidade como sendo projeção da sociedade sobre um local, isto é, não 

apenas sobre o lugar sensível como também sobre o plano específico, 

percebido e concebido pelo pensamento, que determina a cidade e o urbano. 

Longas controvérsias a respeito dessa definição mostraram bem as suas 

lacunas. Antes de mais nada, ela exige algumas precisões suplementares. 

Aquilo que se inscreve e se projeta não é apenas uma ordem distante, uma 

globalidade social, um modo de produção, um código geral, é também um 

tempo, ou vários tempos, ritmos. Escuta-se a cidade como se fosse uma 
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música tanto quanto se a lê como se fosse uma escrita discursiva. Em 

segundo lugar, a definição exige complementos. Ela ilumina certas 

diferenças atuais: entre os tipos de cidade resultantes da história, entre 

os efeitos da divisão do trabalho nas cidades, entre as persistentes 

relações “cidade-território”. Donde uma outra definição que talvez não 

destrói a primeira: a cidade como sendo conjunto das diferenças entre as 

cidades. Por sua vez, também esta determinação se revela insuficiente; 

pondo em evidência antes as particularidades do que as generalidades, ela 

negligência as singularidades da vida urbana, os modos de viver da cidade, o 

habitar propriamente dito. Donde uma outra definição, pela pluralidade, 

pela coexistência e simultaneidade no urbano de padrões, de maneiras de 

viver e vida urbana (o pavilhão, o grande conjunto, a co-propriedade, a 

locação, a vida cotidiana e suas modalidades entre os intelectuais, os artesãos, 

os comerciantes, os operários, etc.). Essas definições (relativa aos níveis da 

realidade social) não pretendem ser exaustivas e não excluem outras 

definições (grifo nosso). 

Lefebvre (2001) aborda um direito à cidade que de modo geral significa um viver a 

cidade em sua plenitude, revalorizando os significados existentes na cidade, sobretudo o 

seu valor de uso, entendendo a mesma diferentemente da cidade como uma mercadoria, 

como um produto de consumo de acordo com os interesses do capital que acaba 

marginalizando os que detêm menos posses, enquanto na verdade todos sem distinção 

têm direito à cidade. 

O remanejamento da cidade ocorre sempre por uma estratégia de classe que não tem 

relação com a realidade da cidade, com sua própria vida, segundo Lefebvre (2001). 

Relembra o exemplo de Paris que viveu entre 1848 e Haussmann o auge da vida urbana 

na capital – vida retratada em poesia e literatura, mas que mais tarde se encerrará. Para 

ele a vida urbana é permeada por encontros, confrontos, diferenças, conhecimentos e 

reconhecimentos recíprocos (inclusive no confronto ideológico e político) dos modos de 

viver que coabitam na cidade. 

Em sua obra, Lefebvre faz uma constante oposição entre o valor de uso e o valor de 

troca, tendo como referência conceitos criados por Karl Marx12. Mas, o que seria valor 

                                                         
12 “O foco de Marx em O Capital, sua obra madura, é a sociedade capitalista, a forma de organização 

social mais desenvolvida e mais variada de todas já existentes. [...] A unidade analítica mais simples dessa 

sociedade e a expressão elementar de sua riqueza é a mercadoria, forma assumida pelos produtos e pela 

própria força de trabalho, e composta por dois fatores: valor de uso e valor de troca. Por um lado, a 

mercadoria tem a propriedade de satisfazer as necessidades humanas, sejam as do estômago ou da 

fantasia, servindo como meio de subsistência ou de produção. Por ser útil, ela tem um valor de uso que se 

realiza ou se efetiva no consumo, enquanto o que não se consome nunca se torna mercadoria. Coisas úteis, 

porém, podem não ser mercadorias, desde que não sejam produtos do trabalho ou não se destinem à troca 

(como a produção para uso próprio). Para calcular o valor de troca de uma mercadoria, mede-se a 

quantidade da ‘substância’ que ela contém, o trabalho, embora para isso não se levem em conta as 

diferenças entre habilidades e capacidades de seus produtores individualmente e, sim, a força social 

 



59 

de troca e o valor de uso na obra de Lefebvre? Para o autor, o valor de uso corresponde 

a cidade, a vida urbana, o tempo urbano, enquanto o valor de troca são os espaços 

comprados e vendidos, o consumo de produtos, dos bens, dos lugares e dos signos. 

A cidade e a realidade urbana dependem do valor de uso. O valor de troca e a 

generalização da mercadoria pela industrialização tendem a destruir, ao 

subordiná-las a si, a cidade e a realidade urbana, refúgios do valor de uso, 

embriões de uma virtual predominância e de uma revalorização do uso 

(LEFEBVRE, 2011, p. 14). 

Ainda em relação à cidade, concordamos com Lefebvre (2001) quando faz a 

diferenciação entre habitat e habitar. O habitat é a moradia reduzida à função de morar 

numa cotidianidade alienada, enquanto habitar é o viver plenamente a cidade – como 

pretende nosso trabalho. Lefebvre (2001) esclarece que o direito à cidade deve ser 

compreendido não apenas quanto à garantia de acesso às condições mínimas de 

reprodução social, mas também direito à vida urbana, valorizando a obra em detrimento 

do produto.  

Conforme coloca Lefebvre (2001, p. 12): 

A própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação 

irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das 

trocas, na direção dos produtos. Com efeito, a obra é valor de uso e o produto 

é valor de troca. O uso principal da cidade, isto é, das ruas e das praças, dos 

edifícios e dos monumentos, é a Festa (que consome improdutivamente, sem 

nenhuma outra vantagem além do prazer e do prestígio, enormes riquezas em 

objetos e em dinheiro). 

Em diálogo com Gadotti (2006) consideramos que a cidade, além de cumprir suas 

funções tradicionais (econômica, social, política e de prestação de serviços), exerce 

também outra função cuja finalidade é a formação para e pela cidade, uma função 

educativa. Ele propõe uma pedagogia da cidade “[...] para nos ensinar a olhar, a 

descobrir a cidade, para poder aprender com ela, dela, aprender a conviver com ela” 

(GADOTTI, 2006, p. 05). 

Freire (1993, p. 16) coloca a educação “[...] enquanto processo permanente e a vida das 

cidades, enquanto contextos que não apenas acolhem a prática educativa, como prática 

social, mas também constituem, através de suas múltiplas atividades, em contextos 

                                                                                                                                                                     
média, o tempo de trabalho socialmente necessário, isto é, ‘todo trabalho executado com grau média de 

habilidade e intensidade em condições normais relativas ao meio social dado’. Ou seja, o valor de troca é 

feito segundo o tempo de trabalho gasto na sua produção em uma sociedade e em um período dados” 

(QUINTANEIRO; BARBOSA; OLIVEIRA, 2003, p. 45).  
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educativos em si mesmas”. A partir desse ponto de vista é possível promover educação 

em qualquer espaço da cidade. Dessa forma, “[...] o educador deve contemplar a cidade, 

pensar a cidade, extrair de cada espaço dela as lições que possam dar mais vida às 

pessoas, humanizar os cidadãos”, como colocado por Chisté e Sgarbi (2016, p. 11)13. 

Segundo Lefebvre (2001) a cidade pode apoderar-se das significações políticas, 

religiosas e filosóficas, o que faz dela um conjunto significante. A cidade existe e tem 

voz nos edifícios, nos monumentos, e se faz nas ruas e praças, pelos vazios, como 

também pela teatralização espontânea dos encontros que nelas acontecem, sem contar as 

festas, as cerimônias, com seus lugares determinados. 

Devemos considerar a cidade como um artefato, conforme nos ensina Meneses (1996, p. 

149): 

A cidade é artefato, coisa complexa, fabricada historicamente produzida. O 

artefato é um segmento da natureza socialmente apropriado, ao qual se impôs 

forma e/ou função e/ou sentido. Espaços, estruturas, objetos, equipamentos, 

arranjos gerais, etc., todavia, foram produzidos por forças que não é possível 

excluir do entendimento: forças econômicas, territoriais, especulativas, 

políticas, sociais, culturais, em tensão constante num jogo de variáveis que é 

preciso acompanhar. Em última instância, o artefato é sempre produto e vetor 

deste campo de forças nas suas configurações dominantes e nas práticas que 

ele pressupõe. 

Em outras palavras, a cidade deve ser pensada como algo fabricado que gera e suporta 

um complexo campo de forças econômicas, territoriais, especulativas, políticas, sociais 

e culturais, historicamente produzidas a partir do envolvimento de diversos agentes, 

comportando ainda uma terceira dimensão, também fundamental, que é a da 

representação. Desse ponto de vista, então, a cidade pode nos ensinar sobre sua fatura, 

sobre os agentes neles envolvidos, sobre seus interesses e seus sentidos simbólicos 

(MENESES, 1996). 

Dentro disso também trabalhamos com a ideia lançada por Freire (1993) de que o 

conjunto das memórias da cidade também exerce função educativa, pois são 

manifestações vivas da cultura. O nosso trabalho pretende ativar essa memória ligada ao 

Parque Moscoso em conexão com a cidade, que fala “[...] de épocas diferentes, de 

                                                         
13 Nos aproximamos da concepção de “cidade educativa” de Paulo Freire, entendendo que a educação e 

um ato político, não neutro e ideológico, e de forma mais ampla, da “educação na cidade”, como sendo 

aquela que promove a humanização, o empoderamento e a construção da cidadania plena com vistas à 

transformação social (CHISTÉ; SGARBI, 2016). 
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apogeu, de decadência, de crises, de força condicionante das condições materiais” 

(FREIRE, 1993, p. 24). 

Após trazermos considerações sobre o entendimento do Parque Moscoso através da 

perspectiva da educação na cidade, apresentamos o Parque Moscoso como espaço de 

memória, ponto central da nossa investigação. 

3.1.3 O Parque Moscoso como espaço-memória da cidade 

O Parque Moscoso é o parque urbano mais antigo da cidade de Vitória. Trata-se de um 

espaço na concepção trazida por Lefebvre (2016). É um espaço formado, modelado a 

partir de elementos históricos, mas também politicamente. Esse espaço também é 

atravessado por uma ideologia que faz parte de sua constituição. De acordo com 

Lefebvre (2002, p. 142) “o espaço, considerado como produto, resulta das relações de 

produção à cargo de um grupo atuante”, o que vem a ser bem pertinente para o 

entendimento das transformações do espaço do Parque Moscoso. 14 

Mas, o que é memória 15 ? Le Goff (1992, p. 423) considera “a memória, como 

propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um 

conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou 

informações passadas, ou que ele representa como passadas”. Já Pierre Nora (1978 apud 

LE GOFF, 2000, p. 54) conceitua memória coletiva como “o que fica no passado vivido 

dos grupos, ou o que estes grupos fazem do passado”. 

Pollak (1989) trata da memória e do esquecimento e destaca o “enquadramento” da 

memória que reinterpreta continuamente o passado de acordo com os conflitos travados 

no presente, de acordo com a identidade dos grupos detentores dessa memória e da 

consolidação de uma história, como no caso dos judeus no pós-guerra. Em outro texto 

                                                         
14 Para Lefebvre (2016, p. 60) “[...] o espaço foi formado, modelado a partir de elementos históricos ou 

naturais, mas politicamente. O espaço é político e ideológico. É uma representação literalmente povoada 

de ideologia. Existe uma ideologia do espaço. Por quê? Porque esse espaço, que parece homogêneo, que 

parece dado de uma vez na objetividade, na sua forma pura, tal como o constamos, é um produto social. A 

produção do espaço não pode ser comparada à produção deste ou daquele espaço particular desta ou 

daquela mercadoria. E, no entanto, existem relações entre a produção das coisas e a produção do espaço. 

Esta se vincula a grupos particulares que se apropriam do espaço para geri-lo, explora-lo. O espaço é um 

produto da história, com algo outro e algo mais que a história no sentido clássico do termo”. 
15  Etimologicamente, a palavra memória significa: 1) capacidade de lembrar; 2) recordação; 3) em 

computação, dispositivo que pode receber, conservar e restituir dados (MEMÓRIA; HOUAISS, 2001, p. 

293). 
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Pollak (1992) aborda os processos e dos autores que intervém na formalização e na 

consolidação da memória. Também discute a importância da história oral para o 

surgimento das “memórias subterrâneas” ligadas pelas imposições da ordem social. 

Nesse sentido, trabalhamos informações sobre o parque, com a finalidade de refletir e 

construir um material pedagógico direcionado para formação de professores com 

enfoque no conceito de memória. Le Goff (1992, p. 402) coloca que a fotografia é um 

suporte que permite “[...] guardar a memória do tempo e da evolução cronológica” – por 

isso, sua utilização será importante no nosso trabalho. A partir dessa ideia, 

reconstruímos a memória do Parque Moscoso por meio da leitura de imagens, onde 

levantamos registros de épocas passadas, o que complementamos com a realização de 

entrevistas. 

A Escola dos Annales16 desde o seu início propõe a utilização de fontes históricas não-

verbais, conforme nos traz Cardoso e Mauad (1997, p. 568-69): 

Num período da historiografia quando a máxima seguida era ‘a história faz-

se com textos’, aquela posição não teve maior impacto. No entanto, imbuídos 

deste caráter generalizador dos testemunhos, Marc Bloch e Lucien Febvre, os 

fundadores dos Annales, conclamaram em 1929 os historiadores a saírem dos 

seus gabinetes e farejarem, tal como o ogre da lenda, ‘a carne humana’ – em 

qualquer lugar onde pudesse ser encontrada por quaisquer meios. Para os 

historiadores que ouviram o apelo de Bloch e Febvre, o texto ganha 

contornos mais amplos, incluindo toda a produção material e espiritual 

humana: é preciso trabalhar, ‘[...] em suma, com tudo o que, sendo do próprio 

homem, dele depende, lhe serve, o exprime, torna significante a sua presença, 

atividade, gosto e maneira de ser’. É claro que o que está permeando esta 

nova perspectiva documental é uma total transformação da ótica tradicional 

da história. Não mais uma história do individual, das singularidades de uma 

época, sintetizada na idéia de uma narrativa dos grandes fatos e dos grandes 

vultos. O que está em questão, a partir de então, é o desvendamento das 

especificidades de épocas históricas, compreendidas a partir de seu caráter 

transindividual. De lá para cá, tanto a noção de documento quanto a de texto 

continuaram a ampliar-se. Agora, todos os vestígios do passado são 

considerados matéria para o historiador. Desta forma, novos textos, tais como 

                                                         
16 É um movimento historiográfico fundada por Lucien Febvre e Marc Bloch em 1929 que pretendeu ir 

além da visão positivista da história como crônica de acontecimentos, substituindo o tempo breve da 

história dos acontecimentos pelos processos de longa duração, com o objetivo de tornar inteligíveis a 

civilização e as "mentalidades". Renovou e ampliou o quadro das pesquisas históricas ao abrir o campo 

da História para o estudo de atividades humanas até então pouco investigadas, rompendo com a 

compartimentação das Ciências Sociais (História, Sociologia, Psicologia, Economia, Geografia humana e 

assim por diante) e privilegiando os métodos pluridisciplinares. Em geral, divide-se a trajetória da escola 

em quatro fases: primeira geração - liderada por Marc Bloch e Lucien Febvre; segunda geração - dirigida 

por Fernand Braudel; terceira geração - vários pesquisadores tornaram-se diretores, destacando-se a 

liderança de Jacques Le Goff e Pierre Nora, além de Philippe Ariès e Michel Vovelle; na arqueologia, 

destaca-se Jean-Marie Pesez; quarta geração - a partir de 1989, destacando-se Bernard Lepetit. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Historiografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucien_Febvre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marc_Bloch
https://pt.wikipedia.org/wiki/1929
https://pt.wikipedia.org/wiki/Positivista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_Sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernand_Braudel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques_Le_Goff
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Philippe_Ari%C3%A8s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Michel_Vovelle
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arqueologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Pesez
https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lepetit
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a pintura, o cinema, a fotografia etc., foram incluídos no elenco de fontes 

dignas de fazer parte da história e passíveis de leitura por parte do historiador. 

A Nova História17  mais à frente continua nessa tendência de ampliar as fontes de 

pesquisa, destacando a fotografia como fonte de estudo e memória. História que é 

realizada a partir do estudo dos chamados lugares da memória coletiva como os lugares 

topográficos (arquivos, bibliotecas e museus); lugares monumentais (cemitérios ou 

arquitetura); lugares simbólicos (comemorações, peregrinações, aniversários, 

emblemas); lugares funcionais (manuais, autobiografias, associações) (LE GOFF, 

2000). 

Segundo Le Goff (2000, p. 54): 

A História Nova procura criar uma história científica por meio da memória 

coletiva que pode se interpretada como ‘uma revolução da memória’ que leva 

esta a efetuar uma ‘rotação’ em relação a alguns eixos fundamentais: ‘uma 

problemática abertamente contemporânea… e um procedimento 

decididamente retrospectivo’, ‘a renúncia a uma temporalidade linear’ em 

proveito dos múltiplos tempos vividos ‘nos níveis em que o individual se 

enraíza no social e no colectivo’. 

Segundo Dosse (2003, apud GONZALEZ, 2011), apesar da Escola dos Annales se 

colocar em paralelo com o marxismo em um debate direto com o positivismo, pode-se 

inferir que os Annales se constituíram em uma terceira via entre o marxismo e o 

positivismo. Segundo o autor se as críticas ao marxismo apareciam veladas nas 

primeiras gerações, na terceira, ao negar qualquer tentativa de totalidade histórica, ela se 

torna mais clara. Contudo, no mesmo artigo, Gonzalez (2011) expõe que Hobsbawn 

(1998) aponta que as críticas realizadas não eram voltadas para o materialismo 

histórico-dialético, mas a um certo “marxismo vulgar” baseado em alguns pontos como: 

o determinismo econômico, a relação mecânica entre infraestrutura e superestrutura, e, 

por fim, uma leitura positivista, reducionista e parcializada de Marx. 

Não pretendemos adentrar em polêmicas ao adotar Le Goff (1992, 1997, 2000, 2013) 

como referencial teórico para a categoria memória, pois consideramos importantes suas 

contribuições que são pertinentes e justificam sua utilização na pesquisa no que tange a 

                                                         
17 Corrente historiográfica surgida nos anos 1970 e correspondente à terceira geração da chamada Escola 

dos Annales. “Nova também porque os objetos da História – Foucault é, a esse respeito, um exemplo bem 

marcante – mudaram. Da História dos grandes homens e das grandes sínteses, passou-se à História dos 

povos e das mentalidades, rica, mas menos fácil de delimitar” (LE GOFF, LADURIE, DUBY et. al., 1977, 

p. 09). 
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ampliação das fontes de pesquisa que até então eram restritas às fontes textuais, 

destacando o uso da fotografia como fonte de estudo e memória que se apresenta com 

grande relevância na produção dessa investigação. Como nossa pesquisa tem como um 

dos eixos principais a pesquisa fotográfica, preferimos apostar nas considerações do 

teórico em relação a esse item tão somente. 

Ao tratarmos das memórias das pessoas comuns, pretendemos trabalhar sob a ótica da 

“história vista de baixo”18. Nesse sentido, Sharpe (1992) dá relevo à escola francesa dos 

Annales que não somente aprofundou nosso conhecimento do passado, mas também 

proporcionaram reflexões metodológicas demonstrando o uso inovador das formas 

conhecidas de documentação e o modo como novas questões sobre o passado podiam 

ser formuladas. Também contribuíram para a reconstrução do mundo mental das 

pessoas das classes inferiores e na composição do contexto do que poderia ser escrita a 

história vista de baixo. 

Existiu uma tentativa com o advento da República de causar o apagamento da memória 

do Centro Histórico do Rio de Janeiro, processo semelhante àquele vivenciado pela 

cidade de Vitória. Todavia, essa memória nunca é totalmente apagada, pois é possível 

perceber nas imagens, a permanência de outras épocas passadas. Muitas fotografias 

foram geradas no período republicano como forma de registro e documentação das 

transformações urbanas, o estilo arquitetônico e a moda no período. Tanto o governo 

Pereira Passos, no Rio de Janeiro, como o de Jerônimo Monteiro, em Vitória, contratou 

fotógrafos oficiais para dar visibilidade às obras e feitos realizados (SCHÜTZ-

FOERSTE, FERREIRA, CONTI, 2011)19. 

A ligação da fotografia com a memória leva em consideração que a mesma de acordo 

com Mauad (2008, p. 27) é o “[...] resultado de um processo de construção de sentido”. 

Ou seja, a fotografia está relacionada a uma produção social que diz respeito às formas 

de ser e de agir do momento histórico em que foram produzidas. A fotografia a partir 

                                                         
18 Trata-se de uma perspectiva alternativa à “história da elite”, abrindo a possibilidade de uma síntese 

mais rica da compreensão histórica, de uma fusão da história da experiência do cotidiano das pessoas com 

a temática dos tipos mais tradicionais da história (SHARPE, 1992). 
19 Todavia devemos levar em consideração que esses mesmos acervos produzidos pelos governos revelam 

uma intencionalidade, o que pode ao mesmo registrar uma lembrança ou levar a um esquecimento de uma 

determinada época, determinados episódios, determinados lugares, etc. 
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desse entendimento, revela-nos através da leitura de imagem, pistas que não são 

perceptíveis ao primeiro olhar, mas que concedem sentido social à fotografia produzida. 

Segundo Abreu (2010) as fotografias não dão uma exatidão descritiva do passado, assim, 

devemos olhar para atrás com desconfiança. Devemos analisar a dualidade 

verdade/mentira que recebemos do passado, além de questionarmos o que se coloca 

como documento-rastro. Essa noção de rastro ligada à memória também está 

relacionada à ocultação. Dessa forma, o trabalho do investigador que analisa o passado 

com base em fotografias é escavar, não no sentido de ficar com as evidências dadas pela 

superfície, mas desmitificando-a e atentando para o que sob ela se esconde20. 

Abreu (2010, p. 19) ainda coloca que dualidade presença/ausência que faz parte da 

ligação da fotografia com o passado é comum, principalmente quando se trabalho a 

partir do rastro, do vestígio: 

A fotografia, ao mesmo tempo em que certifica uma presença, também o faz 

com a ausência. Sendo a memória o meio pelo qual o passado ganha vida, 

fazendo da sua realidade também uma ficção, sua atividade requer uma 

exploração dos rastros do tempo. Na visão da história benjaminiana, não 

podemos conhecer o passado com exatidão, mas apenas o articularmos. Não 

temos acesso a uma totalidade dele, uma vez que só cintila em um instante de 

perigo. Fotografia, memória e história se entrelaçam nesse momento 

visionário. Momento-rastro. 

Entre as manifestações relacionadas à memória coletiva, entre o século XIX e início do 

século XX, encontra-se o aparecimento de dois fenômenos. O primeiro ligado à 

Primeira Guerra Mundial que é a construção de monumentos aos mortos – um túmulo 

ao Soldado Desconhecido. O segundo é a fotografia que inova a memória: “[...] 

multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma precisão e uma verdade visuais nunca antes 

atingidas” (LE GOFF, 2000, p. 48). 

Bourdieu (1965 apud LE GOFF, 2000, p. 48) coloca em evidência o significado do 

álbum de família. 

A galeria de retratos democratizou-se e cada família tem, na pessoa do seu 

chefe, o seu retratista. Fotografar as suas crianças é fazer-se historiográfico 

da sua infância e preparar-lhes, como um legado, imagem do que foram… O 

                                                         
20  Abreu (2010) explica que os documentos desde sempre estão associados à prova, testemunho, 

constatação e dessa forma relacionada à questão da verdade. As fotografias especificamente auxiliam a 

comprovar acontecimentos e para o senso comum se caracterizam como documentos incontestáveis da 

existência de um determinado objeto ou fenômeno. 
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álbum de família exprime a verdade da recordação social. Nada se parece 

menos com a busca artística do tempo de família, ritos de integração a que a 

família sujeita os seus novos membros. As imagens do passado dispostas em 

ordem cronológica, ‘ordem das estações’ da memória social, evocam e 

transmitem a recordação dos acontecimentos que merecem ser conservados 

porque o grupo vê um factor de unificação nos monumentos da sua unidade 

passada ou, o que é equivalente, porque retém do seu passado as 

confirmações da sua unidade presente. É por isso que não há nada que seja 

mais decente, que estabeleça mais a confiança e seja mais edificante do que 

um álbum de família: todas as aventuras singulares que a recordação 

individual encerra na particularidade de um segredo são banidas e o passado 

comum ou, se quiser, o mais pequeno denominador comum do passado tem o 

brilho quase presunçoso de um monumento funerário frequentado 

assiduamente. 

Le Goff (2013, p. 485-86) explica que a memória e a sua forma científica, a história, 

aplicam-se a dois tipos de materiais: os documentos e os monumentos. No mesmo texto 

faz a diferenciação entre ambos, conforme abaixo: 

A palavra latina monumentum remete à raiz indo-europeia men, que exprime 

uma das funções essenciais do espírito (mens), a memória (memini). O verbo 

monere significa ‘fazer recordar’, de onde ‘avisar’, ‘iluminar’, ‘instruir’. O 

monumentum é um sinal do passado. Atendendo às suas origens filológicas, o 

monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, 

por exemplo, os atos escritos. [...] O monumento tem como características o 

ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades 

históricas (é um legado à memória coletiva) e o reenviar a testemunhos que 

só numa parcela mínima são testemunhos escritos. O termo latino 

documentum, derivado de docere, ‘ensinar’, evoluiu para o significado de 

‘prova’ e é amplamente usado no vocabulário legislativo. É no século XVII 

que se difunde, na linguagem jurídica francesa, a expressão titres et 

documents, e o sentido moderno de testemunho histórico data apenas do 

início do século XIX. O significado de ‘papel justificativo’, especialmente no 

domínio policial, na língua italiana, por exemplo, demonstra a origem e 

evolução do termo. O documento que, para a escola histórica positivista do 

fim do século XIX e do início do século XX, será o fundamento do fato 

histórico, ainda que resulte da escolha, de uma decisão do historiador, parece 

apresentar-se por si mesmo como prova histórica. A sua objetividade parece 

opor-se à intencionalidade do monumento. Além do mais, afirma-se 

essencialmente como um testemunho escrito. 

Le Goff expõe que o século XX assistiu ao triunfo do documento com a escola 

positivista. Segundo Fustel de Coulanges coincide com a ascensão do texto. A partir de 

então, todo o historiador que trate de historiografia ou do ofício de historiador recordará 

que é indispensável o recurso ao documento. Tempos depois os fundadores da Escola 

dos Annales alargam a noção de documento: “[...] a história faz-se com documentos 

escritos, sem dúvida. Quando estes existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem 

documentos escritos, quando não existem” (FEVRE, 1949, p. 428 apud LE GOFF, 

2013, p. 490). Contudo, foi na década de 1960 que se viu uma explosão do documento, 

o que levou a uma verdadeira revolução documental. 
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Esta revolução é, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa. O interesse da 

memória coletiva e da história já não se cristaliza exclusivamente sobre os 

grandes homens, os acontecimentos, a história que avança depressa, a história 

política, diplomática, militar. Interessa-se por todos os homens, suscita uma 

nova hierarquia mais ou menos implícita dos documentos; por exemplo, 

coloca em primeiro plano, para a história moderna, o registro paroquial que 

conserva para a memória todos os homens [...]. O registro paroquial, em que 

são assinalados, por paróquia, os nascimentos, os matrimônios e as mortes, 

marca a entrada na história das ‘massas dormentes’ e inaugura a era da 

documentação em massa (LE GOFF, 2013, p. 490-491). 

Para Le Goff (2013, p. 496-497) não existe neutralidade no documento: 

O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma 

montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade 

que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais 

continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser 

manipulado, ainda que pelo silêncio.  

Como a fotografia é resultado de uma produção social, devemos analisá-la como 

desconfiança, como dito anteriormente. Além das fotografias juntam-se os cartões-

postais que constituem os novos arquivos familiares, “[...] a iconoteca da memória 

familiar” (LE GOFF, 2000, p. 49). Em relação às fotos de família, Le Goff (1997, p. 40) 

revela que “[...] o pai nem sempre é o retratista da família: a mãe é o muitas das vezes. 

Devemos ver aí um vestígio da função feminina de conservação da lembrança ou, pelo 

contrário, uma conquista da memória do grupo pelo feminismo”. 

Até pouco tempo atrás, a fotografia tinha circulação mais fechada e mais divulgada nos 

meios científicos e entre espaços sociais de maior poder aquisitivo 21 . Começou a 

integrar o acervo das famílias por meio dos “lambe-lambes” que foram os que 

popularizaram a fotografia, uma vez que ficavam disponíveis em praças e logradouros 

públicos, além de percorrer o interior retratando famílias e eventos (SCHÜTZ-

FOERSTE; FERREIRA; CONTI, 2011).  

No que diz respeito ao contexto da cidade de Vitória, haviam os lambe-lambes no 

Parque Moscoso que ficavam à disposição da clientela, conforme identifica Vilaça 

(2001, p. 12): “Todo mundo ia ao Parque Moscoso, e quem não gostaria de guardar para 

sempre a lembrança do passeio?” E ainda completa: 

                                                         
21 Segundo Mauad (2008) o controle dos meios técnicos de produção cultural (que se relaciona tanto 

àquele que detém o meio quanto o grupo ao qual ele serve, no caso de um fotógrafo profissional) foi 

privilégio da classe dominante ou frações desta até meados de 1950. 
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Crianças marinheiras, cavalheiros engomados de linho branco, damas com 

sombrinhas e flor nos cabelos, senhoras empoadas com o pó da idade, 

anjinhos da festa de coroação, homens enfiados em batas de confrarias 

religiosas, militares empoleirados em reluzentes coturnos, enfim, nem se 

imaginava a vida sem prontidão e a urgência do lambe-lambe (VILAÇA, 

2001, p. 14). 

Segundo Vilaça (2001) os lambe-lambes do Parque Moscoso tinham maior freguesia 

entre as décadas de 1920 até 1940, cujas fotografias compunham os guardados de 

família, mas até recentemente eram muito solicitados para realizarem fotografias 3x4 

para crachás, fichas de emprego e carteiras de trabalho, resistindo ao avanço 

tecnológico. Hoje ainda existem os lambe-lambes no Parque Moscoso que não utilizam 

o sistema antigo, mas uma máquina digital dentro de um lambe-lambe, como se fazia 

antigamente. 

Gordon (1998), tomando como ponto de partida a dimensão política da memória, 

enfatiza que ela depende da posição do narrador, podendo ser além de múltipla, 

contraditória. Dessa forma, os fragmentos discursivos se misturam aos elementos 

históricos e, portanto, são interpretados e reinterpretados, combinados e recombinados, 

selecionados e até mesmo omitidos. Esses fragmentos discursivos podem ser 

identificados no caso da nossa investigação a respeito do Parque Moscoso, por meio de 

entrevistas, dos materiais produzidos sobre o Parque Moscoso (livros, poemas, crônicas, 

fotografias, dentre outros). 

A partir das reminiscências dos entrevistados sobre as vivências realizadas no Parque 

Moscoso, temos condições de refazer a memória do próprio espaço:  

A memória do espaço preenche as ausências dos lugares praticados, numa 

localização incerta de vivências passadas e eventos ‘memoráveis’. A 

narração de um evento que surge da memória é também ela construtora do 

espaço. O sonho conforma a ausência, o que ali já não está, mas que nos 

possibilita a vivência do espaço perdido que se confunde com o desejado, 

informando-o de sentido (CAMPELO, 2012, p. 19). 

Dentro dessa ideia, Le Goff (2000) acrescenta que a memória não é somente uma 

conquista, mas também um instrumento de governo e um objetivo de poder: 

Apoderar-se da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações 

das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as 

sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são 

reveladores desses mecanismos de manipulação da memória colectiva (LE 

GOFF, 2000, p. 12). 
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As imagens têm grande potencial como mediadoras de processos educativos, 

ressignificando os olhares sobre os espaços de circulação na cidade de Vitória. Além 

disso, as fotografias são como documentos históricos, não apresentando um caráter 

ilustrativo tão somente, mas, ao contrário, “[...] suscita lembranças, evoca semelhanças, 

associa referências e permite a reconstrução da teia de relações vividas” (SCHÜTZ-

FOERSTE; FERREIRA; CONTI, 2011, p. 12). 

Mesmo com todas essas transformações que sofreu o Parque Moscoso com o passar das 

décadas, pode-se dizer que suas qualidades estéticas desempenharam grande papel na 

sua manutenção. Isso se deve não somente por seus monumentos em si, mas também 

por seu espaço ser e ter sido apropriado para festas, desfiles, eventos políticos, passeios 

e diversões em geral com o passar do tempo (LEFEBVRE, 2011). O próprio Parque 

Moscoso pode ser considerado de acordo com Lefebvre (2002) um monumento repleto 

de símbolos que se mal aproveitados se oferecem à contemplação passiva, por outro 

lado, apresentam uma concepção de mundo, ao mesmo tempo em que a cidade é 

projetada e nela projeta a vida social. 

Nesse sentido, buscamos trabalhar com registros imagéticos do Parque Moscoso, com a 

finalidade de refletir e construir um material pedagógico direcionado para formação de 

professores com enfoque no conceito de memória através da leitura de imagens, como 

apresentado no capítulo mais à frente. 

3.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

A formação de professores tem recebido cada vez mais atenção do meio acadêmico, 

entretanto, o seu surgimento é muito novo no campo educação. Surge na década de 

1960 a partir da ideia trazida dos recursos humanos para o campo da educação que 

afirma que a qualidade de ensino estaria atrelada à qualidade dos professores (CRUZ 

JUNIOR; DELLA FONTE; LOUREIRO, 2014). Trata-se de um assunto muito 

discutido, principalmente devido a algumas questões ligadas às concepções trazidas pela 

política de formação de professores, que vem ocorrendo no Brasil, gerando críticas, 

conforme a seguir. 

Teixeira (2013) identificou para além da criação de formas de interferência por parte do 

governo nas práticas educativas desenvolvidas nas escolas pelos professores, sobretudo, 
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na formação de professores, a descaracterização do papel do professor e a redução do 

trabalho educativo a um saber-fazer circunstancial. A partir dessa ideia entende-se que o 

desenvolvimento profissional docente deve se pautar na prática, colocando em primeiro 

lugar a formação de competências como substituta da formação teórica e acadêmica, 

com a qual não concordamos. 

Marsiglia e Martins (2013) tem observado que essa prática social, de acordo com o 

modelo econômico atual não se consolida. Hoje a atuação do educador não se sustenta 

em modelos teórico-práticos e, sim, em práticas esvaziadas que preparam o indivíduo 

para o mercado de trabalho. A própria formação de professores torna-se filão do 

mercado. Muitas vezes essas formações se revestem como progressistas, mas na 

verdade ocultam implicações de uma formação pautada no saber fazer, conhecer, 

conviver e ser, isto é, no “aprender a aprender”22. 

Ao analisar as políticas de formação dentro das mudanças que vem ocorrendo no mundo 

do trabalho e das relações sociais no mundo e sobretudo no Brasil, Kuenzer (1999) 

coloca que elas dificultam a constituição da identidade do professor como cientista da 

educação para constituí-lo como tarefeiro, tendo em vista o aligeiramento e a 

desqualificação de sua formação por conta da viabilização das políticas neoliberais no 

campo da educação, em desenvolvimento no país desde 1994. 

A entrada no Brasil com maior força dessas ideias ocorreu na década de 1990 onde se 

sucederam vários documentos oficiais, leis, diretrizes e decretos que subsidiaram 

reformas na educação brasileira com recomendações de organismos internacionais e 

regionais sobre a necessidade de reforma na educação básica para compensar a 

diferença existente entre as exigências do sistema produtivo e as possibilidades de 

                                                         
22 Segundo Newton Duarte (2006, p. 01), “[...] mais que um lema o ‘aprender a aprender’ significa, para 

uma ampla parcela dos intelectuais da educação na atualidade, um verdadeiro símbolo das posições 

pedagógicas mais inovadoras, progressistas e, portanto, sintonizadas com o que seriam as necessidades 

dos indivíduos e da sociedade do próximo século. Pretendemos neste trabalho apontar para o papel 

ideológico desempenhado por esse tipo de apropriação das ideias de Vigotski, qual seja, o papel de 

manutenção da hegemonia burguesa no campo educacional, por meio da incorporação da teoria 

vigotskiana ao universo ideológico neoliberal e pós-moderno”. 
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resposta do sistema educativo no desenvolvimento de recursos humanos para entrada no 

mercado do trabalho e cultura da empregabilidade (MAZZEU, 2011)23. 

Esse tipo de formação que vem predominando no Brasil, desde a década de 1990, tem 

como um dos seus pilares a epistemologia da prática, resultados das pesquisas 

realizadas por Donald Schön. Ele defende uma epistemologia baseada na construção do 

conhecimento a partir de um “saber fazer fazendo”, por meio de um tutorado, “[...] na 

qual o aprendiz teria a chance de observar e aprender a prática de um prático 

praticando” (CAMPOS; PESSOA, 1998, p. 194 apud TEIXEIRA, 2013, p. 19)24. 

Newton Duarte (2003) faz uma crítica às ideias de Donald Schön quanto aos processos 

de formação do “profissional reflexivo” no campo da formação profissional e na 

formação de professores colocando que se trata de uma epistemologia que desconsidera 

o conhecimento científico, teórico e acadêmico e uma pedagogia que desvaloriza o 

saber escolar. Segundo Schön a escola deveria deslocar sua atenção do conhecimento 

escolar para o conhecimento tácito (cotidiano) e, dessa forma, deixar de lado o saber 

escolar em favor das formas de percepção e pensamento da prática cotidiana. Essa 

forma de educação escolar constitui o fundamento da formação do professor reflexivo. 

Por isso, acredita que o saber escolar também deveria deixar de ser o fundamento dos 

cursos de formação de professores25. 

Na década de 1990, a UNESCO, através da “Comissão Internacional sobre Educação 

para o Século XXI”, coordenado por Jacques Delors, elaborou um documento que 

levantou as necessidades e tendências essenciais na formação dos indivíduos para os 

enfrentamentos de natureza social, cultural, econômica e política, centralizado no papel 

da educação (MAZZEU, 2011). Dentro dessa perspectiva, elaboraram um novo conceito 

                                                         
23 Destacamos a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien (Tailândia), em 

1990, que originou o documento Declaração Mundial de Educação para Todos. Trata-se de um marco 

para o início das reformas político-educacionais nos países com maior índice de analfabetismo do mundo 

(Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão), segundo Shiroma, 

Moraes e Evangelista (2004 apud MAZZEU, 2011). 
24 Essa teoria tem fundamentos epistemológicos na teoria da indagação de John Dewey, tendo destaque no 

Brasil na teoria do professor reflexivo. Também na teoria do conhecimento tácito de Michael Polanyi 

(TEIXEIRA, 2013). 
25 Para Nereide Saviani (2003, p. 15) “[...] saber escolar é um conjunto de conhecimentos, idéias, hábitos, 

valores, convicções, técnicas, recursos, artefatos, procedimentos, símbolos etc. selecionados da cultura 

global da sociedade e organizados para fins de ensino, em processos/relações peculiares, que compõem o 

modo de ser/fazer/ sentir da escola”. 
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de educação que concede mais autonomia aos indivíduos em um mundo em constantes 

mudanças: 

Trata-se do conceito de educação como um continuum: o aprender a 

aprender, edificado sobre quatro pilares que sintetizam o caráter de prontidão 

que deve ser formado nos educandos. São eles: aprender a conhecer, aprender 

a fazer, aprender a viver juntos, e aprender a ser. 

Para Duarte (2000 apud MARTINS, 2010) esse conjunto de ideias expressam 

proposições educacionais a serviço do projeto neoliberal, projeto político de adequação 

das estruturas e instituições sociais às características do processo de reprodução do 

capital. Segundo Martins (2010, p. 27): 

A formação reflexiva de professores tem na ‘prática’ docente o critério de 

referência em torno do qual o professor, em formação inicial ou contínua, 

deva construir conhecimento, problematizar o trabalho docente e buscar as 

alternativas necessárias à melhoria da educação escolar. 

A reforma educacional brasileira produziu reflexos na formação de professores. 

Segundo Mazzeu (2011, p. 156) a primeira mudança concreta na formação docente no 

Brasil foi proposta com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) através da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Em 1998 foi 

publicado os Referenciais para a Formação de Professores para a Educação Infantil e 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental. E no ano de 2002 foram lançadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica.  

Ambos documentos estão alinhados com as prescrições dos organismos internacionais 

para a formação docente26. Em linhas gerais são baseados na formação de competências 

e pela prática reflexiva como falado anteriormente, promovendo “[...] a redução do 

trabalho educativo a um saber-fazer circunstancial, os saberes e os conhecimentos 

àqueles construídos na e pela prática e a formação de competências no lugar da 

formação teórica e acadêmica” (MAZZEU, 2011, p. 162). 

Atualmente tem sido observado nas formações de professores o “[...] descarte da teoria, 

da objetividade e da racionalidade expresso na desqualificação dos conhecimentos 

                                                         
26 Diferentemente disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil foram resultado de 

ampla participação dos movimentos comunitários, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de 

trabalhadores, dos movimentos de redemocratização do país, além, evidentemente, das lutas dos próprios 

profissionais da educação. A Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 2009 fixa as Diretrizes Curriculares 

para a Educação Infantil. 
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clássicos, universais, e em concepções negativas sobre o ato de ensinar” (MORAES, 

2001; DUARTE, 1998 apud MARTINS, 2010, p. 20). 

Ao contrário, Marsiglia e Martins (2013) compreendem que a educação escolar é um 

“[...] lócus privilegiado de formação filosófica, teórica e metodológica para o exercício 

do trabalho docente” (MARSIGLIA; MARTINS, 2013, p. 98). É com essa ideia com a 

qual nos identificamos nessa pesquisa. Para as autoras não adianta frisar na prática que 

fica restrita ao cotidiano, ligado à prática utilitária e pragmática e não levar em 

consideração a teoria – somente a conciliação entre teoria e prática que possibilitará 

sínteses explicativas, de múltiplas determinações, da própria prática. 

Para Martins (2010, p. 28 apud MARSIGLIA; MARTINS, 2013, p. 98-99) a 

valorização docente exige o reconhecimento “[...] da formação e o trabalho do professor 

em toda a sua complexidade, como fundamentalmente, condição para a plena 

humanização dos indivíduos, sejam eles alunos, sejam professores”. Para que isso 

ocorra necessário o desenvolvimento de capacidades que são requisitadas e mobilizadas 

por aquilo que identifica a profissionalidade do professor, ou seja, sua prática social 

cuja capacidade principal é a capacidade de ensinar (MARTINS, 2010). 

Como falado anteriormente, o trabalho educativo para Saviani (2013, p. 06) “[...] é o ato 

de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. Ao analisar essa 

citação percebe-se que o trabalho educativo se trata de um tipo de atividade organizada, 

planejada e voltada para um determinado fim (MARSIGLIA; MARTINS, 2013). 

A Pedagogia Histórico-Crítica tem muito a oferecer à formação de professores, pois 

busca em linhas gerais superar as concepções pragmáticas que limitam a prática 

pedagógica a um saber-fazer orientado para a resolução de problemas ou para a atuação 

eficiente do professor em um contexto particular no qual, o trabalho educativo se 

desenvolve, tendo como fundamento essencial o conhecimento tácito. Assim propõe a 

reflexão filosófica e o conhecimento científico como maneiras de avançar no 

desenvolvimento das práticas pedagógicas para além desse pragmatismo (TEIXEIRA, 

2013). 
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Martins (2010, p. 14) coloca que a formação de professores é uma síntese de múltiplas 

determinações. A autora faz uma análise da relação entre formação profissional e 

atividade produtiva do professor, entendendo a formação de professores como “[...] uma 

trajetória de formação de indivíduos, intencionalmente planejada, para a efetivação de 

determinada prática social”. Ou seja, uma prática social relacionada ao conjunto dos 

homens num dado momento histórico e não de sujeitos isolados. 

Segundo Côco, Chisté e Jordane (2016, p. 88) a Pedagogia Histórico-Crítica “[...] inclui 

a educação no processo social e histórico de humanização do homem. Os homens 

produzem a existência e, neste ato, são também produzidos, humanizados”. A partir 

dessa ideia a nossa proposta de formação de professores deve ser mediada não dentro de 

uma concepção neoliberal de humanização, mas de “[...] um processo dependente da 

produção e reprodução em cada indivíduo particular das máximas capacidades já 

conquistadas pelo gênero humano” (MARTINS, 2010, p. 15). Uma proposta de modelo 

de formação alternativo em que se pretenda o desnivelamento da prática social e que 

questione a realidade fetichizada e alienada que se impõe aos indivíduos (MARTINS, 

2010). 

Acreditamos em uma formação de professores dentro de uma perspectiva reflexiva que 

não se esgota na formação inicial. Também que a formação do professor em serviço, 

como pretende ser o nossa, se faça dentro do cotidiano escolar, atendendo às demandas 

e desejos individuais dos professores. Por fim que os conteúdos previstos façam sentido 

aos questionamentos sobre a prática docente em sintonia com a teoria (CÔCO; 

CHISTÉ; JORDANE, 2016). A nossa proposta para a formação de professores se 

seguirá mais à frente. Na próxima seção, entramos na parte das considerações 

metodológicas. 

Pretendemos com esse curso apresentar aos professores as possibilidades de 

compreender a cidade de Vitória e o seu processo de modernização que se iniciou no 

final do século XIX, com foco no seu potencial educativo. A partir da observação 

prática dos pesquisadores os espaços da cidade são pouco explorados prevalecendo o 

uso da sala de aula na maior parte do tempo. Tomamos como referência a cidade de 

Vitória, e, a partir dela, problematizamos aspectos sociais, políticos, culturais e 

econômicos referentes ao processo de modernização com suas contradições sociais e 
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ambientais. Trata-se de uma oportunidade de se discutir questões de nossa realidade 

local, o que será possível acontecer através desse curso.  

3.2.1 A nossa formação de professores 

Consideramos que para manter o diálogo com o materialismo histórico-dialético é 

necessária uma teoria que também se embase nesse método. Compreendemos que a 

Pedagogia Histórico-Crítica preconizada por Demerval Saviani, se assenta e se inspira 

nesses princípios. De tal modo, entendemos que, na busca por “compreender as 

determinações que se ocultam sob as aparências dos fenômenos que se manifestam 

empiricamente à nossa percepção” (SAVIANI, 2015, p. 36), faz-se necessário o uso do 

método marxiano, para que “[...] partindo dessa aparência, alcançar a essência do objeto 

de estudo, capturar sua estrutura e dinâmica, bem como suas múltiplas determinações” 

(LAVOURA; MARSIGLIA, 2015). 

[...] Consideramos que o materialismo histórico-dialético pode contribuir 

para o entendimento epistemológico nas investigações sobre práticas em 

espaços educativos, pois suas dimensões ontológicas, axiológicas e 

gnosiológicas integram uma filosofia da transformação, a qual visa, por meio 

da análise histórica e dialética da realidade, alcançar sínteses que retomem, 

em outra dimensão, a conhecimento inicial, e visam, em última estância, à 

transformação social e coletiva (CHISTÉ, 2018, p. 08). 

Nesse processo de desvelar a aparência da prática social, a educação tem a função 

essencial de mediação, visto que o ser humano é um ser social, dependente do outro 

para se desenvolver. Segundo Saviani (2013) a formação de professores é fundamental 

na busca pela transformação social, pois a busca pela competência técnica deve estar em 

total articulação com o compromisso ético-político. Depreende-se, assim, que a 

educação é eminentemente política, contrariando a lógica pedagógica utilitarista que se 

compromete apenas com a manutenção do status quo. Como dissemos, entendemos que 

o docente precisa se apropriar os instrumentos técnicos/teóricos que embasarão o 

processo dialético de desvelamento da realidade concreta em conjunto com os 

estudantes. 

Para que o processo de formação de professores insira-se em uma dinâmica totalizadora, 

a Pedagogia Histórico-Crítica traz à luz a concepção dos múltiplos saberes que 

configuram o processo educativo (SAVIANI, 1996) e que estão alinhados com a 

perspectiva de competência técnica e compromisso ético-político, quais sejam: saber 
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atitudinal; saber crítico-contextual; saberes específicos; saber pedagógico, e o saber 

didático contextual. Assim, o saber atitudinal é aquele referente às atitudes do 

professor, ou seja, a postura dele diante dos colegas e discentes no que diz respeito à 

disciplina, ao diálogo, ao respeito, à coerência daquilo que se fala com o que se faz e na 

equidade ao mediar as relações. 

Já o saber crítico-contextual está relacionado com o entendimento das condições sociais 

e históricas que determinam a tarefa educativa, ou seja, o docente necessita 

“compreender o contexto com base no qual e para qual se desenvolve o trabalho 

educativo” (SAVIANI, 1996, p. 149). Os saberes específicos, que correspondem a um 

recorte do conhecimento socialmente produzido pela humanidade estabelecido por 

disciplinas como a Arte, a História, a Geografia, a Sociologia e a Filosofia são também 

saberes valiosos, na medida em que o professor deve ter o domínio dos conteúdos a 

serem abordados para subsidiar a socialização enriquecida do recorte estabelecido.  

Ressalta-se, ainda, o saber pedagógico, que possibilita a construção da identidade do 

professor como profissional da educação, fundado em princípios teóricos científicos da 

educação. E por fim, o saber didático contextual, que se baseia no fazer docente, isto é, 

na dinâmica do trabalho do professor, como a “organização e realização da atividade 

educativa no âmbito da relação educador-educando” (SAVIANI, 1996, p. 149). 

Portanto, nosso curso de extensão buscou contribuir com a apropriação de múltiplos 

conhecimentos, com o objetivo de possibilitar questionamentos e respostas relacionadas 

com o processo de modernização da cidade de Vitória. 

Sobre o estudo das cidades em si nossa proposta de formação foi subsidiada no campo 

sociológico e filosófico de Henri Lefebvre (2001, 2002) dando base às pesquisas que 

foram reunidas no curso de formação de professores. Segundo Lefebvre (2001) é 

preciso que seja assegurado a apropriação da cidade por meio da compreensão do seu 

espaço, capaz de contribuir com o desvelamento das contradições que integram o 

fenômeno urbano. Nesse sentido, consideramos que a educação pode contribuir com a 

ampliação do direito à cidade conforme preconiza o autor. Os resultados dessa formação 

de professores serão apresentados mais à frente. 
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4 A CIDADE DE VITÓRIA E O PARQUE MOSCOSO  

 

Neste capítulo fazemos um esforço de nos voltarmos aos vestígios do passado, tendo 

como eixo os sujeitos invisibilizados na história (esse olhar “visto de baixo”) e os 

conflitos postos por interesses sociais distintos, tentando fazer uma leitura contra-

hegemônica à história oficial. Assim como surge com projeto central de uma elite que 

passa a ser mais tarde um lugar periférico. Antes de adentrarmos no Parque Moscos, 

faremos uma rápida incursão sobre a construção da cidade de Vitória. 

 

Fundada oficialmente em 08 de setembro de 1551, a cidade de Vitória possui um dos 

conjuntos arquitetônicos mais representativos do Brasil. O primeiro núcleo a ser 

povoado no Espírito Santo foi Vila Velha. Como esta não oferecia segurança contra os 

ataques dos índios que habitavam a região, Vasco Coutinho procurou em 1549 um lugar 

mais seguro e encontrou numa ilha montanhosa onde fundou um novo núcleo com o 

nome de Vila Nova do Espírito Santo, em oposição ao primeiro, que passou a ser 

chamado de Vila Velha. As lutas contra os índios continuaram até que os portugueses 

obtiveram uma grande vitória e, para marcar o fato, a localidade passou a se chamar 

Vila da Vitória.  

A Ilha de Vitória começou a ser povoada pelos colonos portugueses por volta de 1537, 

quando doada pelo donatário Vasco Fernandes Coutinho, de papel passado e assinado, 

ao fidalgo Duarte de Lemos. Era chamada de Ilha de Santo Antônio pelos portugueses e 

Guananira (Ilha do Mel) pelos indígenas. Esta ilha tornou-se a capital e principal cidade 

da Capitania do Espírito Santo por razões estratégicas de defesa dos portugueses e pela 

exuberância da natureza, com água farta e limpa. 

Sua extensão territorial limita-se ao norte com o município de Serra, sul com Vila 

Velha, oeste com Cariacica e leste com o Oceano Atlântico. Seu território é constituído 

de uma ilha principal, com área de 29.31 Km², uma parte continental, situada ao Norte, 

com extensão de 39.66 Km². Integra também ao território municipal as Ilhas Oceânicas 

de Trindade e o Arquipélago de Martin Vaz, situadas a 1.140 Km da costa, com área de 

10.92 Km². Além desses espaços, Vitória possui diversas ilhas menores no seu entorno, 

que juntamente com sua baía compõe seu território de 98.194 Km² (IBGE, 2010). 

http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/geral/dados/Territorio/AREAS_TERRITORIAS_2014_NOVO.pdf
http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/geral/dados/Territoria_segundo_ibge_2010.pdf
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O Parque Moscoso está situado na Região Administrativa 1 – Centro (Figura 02). É a 

área onde se iniciou o processo histórico de ocupação e formação da cidade de Vitória, 

por isso abriga os principais monumentos e edificações históricas e culturais que 

caracterizam as diferentes fases do desenvolvimento da cidade. Uma característica 

marcante da região é a divisão física que divide a parte mais elevada das demais áreas. 

A parte conhecida como Cidade Alta tem como principais ícones a Catedral 

Metropolitana, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário e a sede do Palácio do 

Governo do Estado. 

Já a parte baixa da cidade é caracterizada pela diversidade e dinamismo comercial, onde 

a sede administrativa do Banco do Estado (Banestes), localizado na Praça Oito, o Porto 

de Capuaba e o tradicional Mercado da Vila Rubim retratam a multiplicidade 

econômica da região. Com o processo de crescimento e a expansão da cidade, a partir 

das décadas de 1970 e 1980, ocorreu um esvaziamento socioeconômico em direção a 

demais regiões da cidade. Projetos de Revitalização buscam dinamizar as atividades 

comerciais e culturais na região. Dentre as nove Regiões Administrativas a do Centro 

possui menor área e quanto população, é a segunda com maior densidade demográfica 

(hab/km²). 

Figura 02 - Localização da Região Administrativa 1 - Centro 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2017). 

http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/dados_regiao/fotos/cidadealta.png
http://www.vitoria.es.gov.br/turismo.php?pagina=catedralmetropolitana
http://www.vitoria.es.gov.br/turismo.php?pagina=catedralmetropolitana
http://www.vitoria.es.gov.br/turismo.php?pagina=igrejansradorosario
http://www.es.gov.br/Governo/paginas/Palacio_Anchieta.aspx
http://www.es.gov.br/Governo/paginas/Palacio_Anchieta.aspx
http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/dados_regiao/fotos/banestes2.jpg
http://www.vitoria.es.gov.br/turismo.php?pagina=pracaoito
http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/dados_regiao/fotos/capuaba2.jpg
http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/dados_regiao/fotos/capuaba2.jpg
http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/dados_regiao/fotos/vilarubim.png
http://www.vitoria.es.gov.br/secom.php?pagina=noticias&idNoticia=12912
http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/dados_socioeconomicos/densidade_habitacional/Tab1.pdf
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O Parque Moscoso fica situado em bairro de mesmo nome: Parque Moscoso, ocupando 

uma área de 24 mil metros quadrados de área (Figuras 03 e 04). Na seção 3.2.2 

abordamos a história da formação e desenvolvimento do parque. 

Figura 03 - Localização do Parque Moscoso em Vitória 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2017). 

Figura 04 - Localização aérea do Parque Moscoso em Vitória 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2017). 

Nesse momento do trabalho apresentamos a história do Parque Moscoso, desde as suas 

origens até os dias atuais. Ao estudar o Parque Moscoso, trata-se de abordar uma parte 

da História Regional – a do Parque Moscoso e como essa região influenciou a formação 
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de Vitória, a partir do estudo das relações sociais que se processaram dentro dele27. 

Mais antes disso, apresentamos dados a respeito da formação da cidade de Vitória e os 

momentos de modernização pelos quais a cidade atravessou, com destaque para as 

transformações ocorridas na virada do século XIX para XX, em sintonia com reformas 

urbanas desenvolvidas em outras cidades, como a do Rio de Janeiro e, em seguida, 

damos atenção ao processo de construção do Parque Moscoso em si, a partir de 1912, 

durante o governo de Jerônimo Monteiro. 

4.1 A CIDADE DE VITÓRIA E AS TRANSFORMAÇÕES URBANÍSTICAS 

A capitania do Espírito Santo experimentou durante muito tempo isolamento promovido 

pelo governo de Portugal que impedia comércio com outras capitanias e com países 

estrangeiros, ao mesmo tempo era proibida a abertura de estradas para Minas Gerais. A 

própria cidade de Vitória viveu isolada durante muito tempo, sem ligações de transporte 

com as regiões norte e do sul28. A partir do momento que cessou o risco de invasões, a 

cidade vai descendo da elevação e ocupando também as partes baixas. Vão surgir 

pequenos cais que darão suporte ao embarque e desembarque de mercadorias. Também 

surgem as primeiras casas comerciais exportadoras de café que funcionam como 

atracadouros, com portas abrindo-se diretamente sobre o mar (MENDONÇA et. al., 

2009). 

Segundo Mendonça et. al. (2009), desde o período colonial, o Espírito Santo teve 

ocupação restrita ao litoral, começou a apresentar algumas mudanças com a emergência 

do café durante a segunda metade do século XIX. As construções realizadas obedeciam 

às feições das demais povoações portuguesas que a historiografia compreende como 

espontâneas, irregulares e desordenadas, mas que na verdade obedece ao chamado 

                                                         
27 Segundo José D’Assunção Barros (2004) o espaço regional não está ligado a um recorte administrativo 

ou geográfico necessariamente, mas pode se referir a um recorte antropológico, cultural ou qualquer outro 

escolhido. 
28 Em pesquisa realizada por Carvalho (2008) sobre o cotidiano mercantil capixaba oitocentista revela que 

a Vila da Vitória, apesar de, geograficamente, tratar-se de uma ilha, não se manteve alheia às populações 

circunvizinhas, funcionando como entreposto comercial e principal núcleo urbano, onde se reuniam o 

poder jurídico e o poder político da Capitania do Espírito Santo. Outro elemento preponderante para a 

compreensão da dinâmica mercantil, foi à constatação da Vila da Vitória como ambiente frequentado por 

diferentes matizes de consumidores, moradores ou não da Vila, já que neste perímetro urbano funcionava 

o principal entreposto comercial e varejista da Capitania. 
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urbanismo conveniente luso-brasileiras29, segundo Bastos (2012). Dessa forma, através 

da ocupação e da colonização do interior por imigrantes europeus e a expansão da 

cultura do café indicam alterações dinamizadoras, ainda que poucas, no quadro da 

economia estadual. 

O projeto de um Novo Arrabalde, como será visto mais à frente terá o caráter 

complementar no âmbito do governo de Moniz Freire (1892-96) que tinha como 

propósito de centralizar o comércio de café do Espírito Santo e parte de Minas Gerais na 

cidade de Vitória (MEDONÇA et. al., 2009). Campos Junior (1996) identifica que o 

governo se tornou o maior agente no processo de urbanização de Vitória ao analisar as 

origens do Novo Arrabalde. Isso se dá pela ausência na região central de investidores 

que tomassem iniciativa a esse respeito, então, o governo aparece como concentrador do 

excedente produtivo, atuando principalmente como promotor do novo ambiente a ser 

construído na cidade. 

Devido a sua posição geográfica privilegiada, explorada desde o século XIX, Vitória, 

aos poucos assume sua vocação portuária, se tornando um lugar de destino político e 

econômico do Espírito Santo, tendo sido, desde então preparada para superintender 

capital e porto (IJSN, 1981). A existência do porto está relacionada ao processo de 

desenvolvimento a partir da própria cidade de Vitória, reunindo em suas proximidades 

atividades mercantis que davam apoio ao seu principal produto de início que era o café 

de exportação, junto com a presença de todo um aparato público-administrativo, dada 

sua condição de capital (IJSN, 1996) (Figura 05). 

 

 

 

 

                                                         
29 “Conjunto de aspectos e fatores envolvidos nos processos de implantação, aumento e conservação de 

povoações em que rezavam costumes e preceitos muito antigos de decoro, conveniência e adequação. 

Com efeito, o costume português de edificar praças e povoações – que se formou em muitos séculos de 

discursos letrados e experiências práticas na arte de construir – adaptava-se às várias circunstâncias 

encontradas nos sítios onde as implantavam. E isso não deve ter sido apenas por haver, já se escreveu, 

uma ‘tendência’ portuguesa para adaptação. Estudos sobre a cultura lusitana indicam tal tendência, mas 

há que se considerar que ela também vinha estimulada, por assim dizer, internamente, através de um 

preceito secular das artes, da ética e da arquitetura. Esse preceito secular era o decoro, que fundamentava 

os processos de adaptação dessas artes desde a antiguidade até, pelo menos, o final do século XVIII, 

visando sempre a âmbitos variados de conveniência; no caso específico da arquitetura, principalmente à 

formosura, à decência e à comodidade de edifícios e cidades” (BASTOS, 2012, p. 201-202). 
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Figura 05 - Panorama da capital do Espírito Santo, a partir de Vila Velha. Autor 

desconhecido, 1888 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (1888). 

Com a proclamação da República, foram iniciadas transformações urbanísticas em 

várias cidades brasileiras. Algumas delas foram reformadas, imitando Paris, enquanto 

outras foram expandidas como Viena e Barcelona e outras ainda foram criadas. Belo 

Horizonte, por exemplo, nova capital mineira ficou pronta em 1897; São Paulo já vinha 

recebendo melhoramentos desde 1870; e por fim Rio de Janeiro que vem a ser para o 

Brasil, o exemplo que Paris era para o mundo (QUINTÃO, 2005). 

Para os governos da Primeira República a cidade de Vitória “[...] não poderia continuar 

apresentando os sinais de um passado indesejável, de uma cidade pouco produtiva para 

os padrões modernos, modos de vida marcadamente provincianos [...]” (PINTO 

JUNIOR, 2012) 30 . Com a produção do café em alta, a cidade então passou a ser 

beneficiada economicamente, perdendo aos poucos as suas características coloniais para 

dar lugar a um centro comercial e urbano moderno à altura de outras cidades brasileiras 

(CANAL FILHO et. al., 2012) (Figura 06)31. 

                                                         
30 No primeiro mandato de Moniz Freire de 1892-96, o governo experimentava grande prosperidade no 

setor econômico. O resultado do exercício financeiro do ano de 1893 se encerrou com saldo positivo, as 

propriedades se valorizavam, a moeda também se valorizou, o comércio de Vitória, principalmente com o 

porto de Cachoeiro de Santa Leopoldina importava diretamente da Europa mercadorias, manufaturas, 

enlatados e bebidas. No segundo mandato de 1900-04, o governo não obteve o mesmo resultado, 

passando um período de crise política e financeira. A receita caiu, ocorreu queda do café e não conseguiu 

realizar serviços de saneamento na capital, devido aos poucos recursos (DERENZI, 1995). 
31 “Moderno (lat. Tardio modernus, do lat. modo: recentemente, agora mesmo). 1. Termo que se opõe a 

clássico, tradicional. Considera-se que, do ponto de vista histórico, a filosofia moderna inicia-se com 

Descartes e Francis Bacon, caracterizando-se por sua ruptura com o pensamento medieval, sobretudo com 

a escolástica. O pensamento moderno valoriza o indivíduo, a consciência, a subjetividade, a experiência, 

a atividade crítica, em oposição às instituições, à hierarquia, ao sistema e à aceitação dos dogmas e 
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Figura 06 - Vista da cidade de Vitória a partir da baía. Em primeiro plano o cais da 

Alfândega. No alto, destaca-se a Igreja Matriz e o Maciço Central. Marc Ferrez, 1884 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (1884). 

Na virada do século XVIII para XIX foi dado início ao processo imigratório em 

consequência do desenvolvimento da hinterlândia do rio Santa Maria da Vitória e, a 

partir disso, a função portuária ganhou novo impulso até os dias atuais. Foi o café que 

deu impulso ao desenvolvimento das comunicações marítimas fluviais e ferroviárias no 

início do século passado e, geraram transformações significativas na economia regional, 

tendo reflexo nas cidades através da ampliação da malha urbana e remodelação dos 

setores mais antigos com a abertura e retificação de vias e demolição da grande maioria 

do casario (IJSN, 1978). (Figura 07). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
verdades estabelecidas, que caracterizam a ordem social medieval e o pensamento escolástico” 

(MODERNO, JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008, p. 191). 
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Figura 07 - Parque Moscoso. Vista da região entre a rua do Ocidente, atual João dos 

Santos Neves e rua General Osório. Autor desconhecido, 1908 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (1908). 

O comércio era realizado próximo ao mar onde iam e chegavam mercadorias, como 

descreve Derenzi (1995, p. 151): 

Um bonde de tração animal trafegava pela cidade baixa, de Vila Rubim ao 

Forte São João, passando pelo largo da Conceição, ruas do Rosário, 

Cristóvão Colombo e Barão de Monjardim. Na rua do Comércio flutuam ao 

largo saveiros e ‘pontões’ da casa Hard, Rand & Cia., carregados de café à 

espera de navios. As pequenas pontes, construídas sobre estacas de coqueiro, 

dos clubes Álvares Cabral e Saldanha da Gama, serviam de amarração às 

lanchas, iates e barcaças à vela, de cabotagem, dos municípios litorâneos. 

Botes com nome sugestivos e guarnecidos de tapetes esperavam passageiros 

a tostão para Argolas, São Carlos, Pôrto Velho ou visitas a bordo. 

Carregadores de toalhas borradas de crochê, enroladas ao pescoço, charlavam 

nos quiosques à espera de carretos. Canoas do Marinho, de Cariacica e do 

Lamarão vendiam lenha, frutas, caranguejos, cal, tijolos, areia e água. [...] As 

firmas importadoras, Manoel Evaristo Pessoa, Viana Leal, Casa Garantia e 

representantes comerciais preferiam-na por ter o mar a bater-lhe nas portas 

dos fundos, por onde recebiam as cargas desembarcadas dos saveiros e 

alvarengas. J. Zinzen, principalmente, com sua casa de café e artigos 

europeus, ocupava grande frente, com edifício majestoso anexo ao armazém. 

Ostentava, nas janelas do sobrado, os escudos consulares da Alemanha, da 

Áustria-Hungria e da Bélgica. 

Em termos urbanísticos, as transformações nas cidades nesse período no Brasil tiveram 

influência da urbanização francesa que atingiu várias cidades ao redor do mundo. Paris 

iniciou sua reforma urbana em 1850, através de seu prefeito Georges-Eugène 
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Haussmann, governado pelo imperador Napoleão III32, instaurando a chamada cultura 

do moderno que representou novas formas de interações sociais, agir, pensar e se sentir 

de forma moderna. Foi um rompimento com o passado medieval, considerado caótico 

em relação ao (des)ordenamento urbano (QUINTÃO, 2005). 

Segundo Siqueira e Ferreira (2015), as cidades de Paris, Londres também havia se 

constituído em metrópole no mesmo período, assim como outras cidades europeias de 

mesmo porte. Para Pesavento (2002, apud SIQUEIRA; FERREIRA, 2015), a capital da 

França se fez metonímia da modernidade33 urbana devido a força das representações 

construídas sobre a cidade, através da grande produção literária, dos debates e da 

projeção urbanística dos seus projetos. 

Na passagem do século XIX para o século XX foi iniciado o estudo das cidades, onde a 

técnica ligada à noção de higiene urbana é introduzida modificando o meio existente, 

como forma de solucionar problemas econômicos, sociais e morais, sendo que o ponto 

central dos problemas urbanos eram as epidemias que ameaçavam de forma crescente 

não somente a saúde da população, mas também a economia de importantes cidades 

tanto na Europa como nas principais cidades brasileiras (MENDONÇA et. al., 2009). 

No Espírito Santo destacamos os governos de Moniz Freire (1892-96/1904-08), 

Jerônimo Monteiro (1908-12) e Florentino Avidos (1924-28) que foram importantes nas 

transformações do espaço urbano de Vitória, sendo todos representantes das forças 

políticas dominantes no Espírito Santo. Segundo Lefebvre (2002) cada grupo político, 

em particular cada aparelho se estabelece a partir de uma ideologia que se desenvolve e 

alimenta, o que vemos em relação às políticas voltadas para a cidade. A partir de agora 

abordamos os principais governos da Primeira República e suas contribuições para 

Vitória. 

Começamos com Moniz Freire (1892-96/1904-08). A partir de seu governo ocorre uma 

política diferenciada de intervenções que vão transformar a cidade de Vitória, criando 

                                                         
32 Era sobrinho de Napoleão Bonaparte. 
33 “Característica daquilo que é moderno. Em um sentido geral, a modernidade se opõe ao classicismo, ao 

apego aos valores tradicionais, identificando-se com o racionalismo, especialmente quanto ao espírito 

crítico, e com as ideias de progresso e renovação, pregando a libertação do indivíduo do obscurantismo e 

da ignorância através da difusão da ciência e da cultura em geral” (MODERNIDADE, JAPIASSÚ; 

MARCONDES, 2008, p. 190). 
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uma Comissão de Melhoramentos da Capital, tendo à frente o engenheiro-sanitarista 

Francisco Saturnino de Brito (1864-1929)34 que projetou um Novo Arrabalde35 (Figura 

08), em direção às praias da zona leste da ilha, desde o Suá até a ponte da Passagem, 

aumentando de cinco a seis vezes a área ocupada pela cidade. 

Figura 08 - Novo Arrabalde, 1896 

 
Fonte: Memória Visual da Baía de Vitória (1896). 

Mendonça et. al. (2009) explica que haviam outras áreas mais próximas à cidade 

possíveis de se fazer esse crescimento. Localidades fora do munícipio foram de pronto 

descartadas porque não detinham condições de salubridade para receber o novo bairro: 

regiões alagadas, de mangues, com poucos mananciais e distantes. Entretanto, a zona 

praiana escolhida também possuía essas mesmas condições. Uma região despovoada, 

longe, sem ligação direta com o núcleo de ocupação, ora com terrenos secos e arenosos, 

ora com terrenos alagadiços de manguezal. 

                                                         
34 Nasceu em Campos dos Goytacazes (RJ) e desenvolve sua formação técnica como engenheiro civil 

(1887) na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, adquirindo embasamento teórico e capacitação para atuar 

em diversos campos de sua área. Antes do Novo Arrabalde trabalhou no projeto e construção de ferrovias 

e Minas Gerais, Ceará e Pernambuco, na planta topográfica de Piracicaba, na comissão da carta cadastral 

do Rio de Janeiro e na comissão de construção da nova capital de Minas Gerais (MENDONÇA et. al., 

2009). 
35 Compreende atualmente os bairros da Praia do Canto, Praia do Suá, Santa Lúcia, Barro Vermelho e 

parte de Itararé. Também compreendia dois núcleos urbanos menores ao longo da antiga Estrada de 

Rodagem (atual Avenida Vitória), via de ligação do Novo Arrabalde com a cidade: a Vila Monjardim, 

núcleo operário (atual Jucutuquara) e a Vila Hortícula (atual bairro do Horto) (MENDONÇA et. al., 2009). 
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O Novo Arrabalde é a primeira experiência de elaboração de plano de expansão de uma 

área da cidade realizada por Saturnino de Brito, tendo realizado entre 1896-1926 

projetos de saneamento e expansão em mais de quarenta cidades nas várias partes do 

Brasil, constituindo figura-chave para o entendimento da história do urbanismo no país 

(MENDONÇA et. al., 2009). 

A expansão da cidade de Vitória em direção às praias abrangeu abastecimento de água, 

rede de esgotos, aterros, arruamentos e edifícios públicos (FREITAS, 2002). Segundo 

Derenzi (1995, p. 146) “os eixos das avenidas Norte-Sul e da Penha não podiam ser 

melhor orientados. Usando artifícios de numerologia positivista deu, às vias e quadras, 

dimensões múltiplas de sete, perfeitamente harmônicas”36.  

Antes disso, eram poucas e inexpressivas as transformações no âmbito urbanísticos 

ocorridas em Vitória que encontra situação político-econômica extremamente favorável. 

Primeiramente, o que acontece é que com a proclamação da República, os Estados 

adquirem maior autonomia política, o que permitiu fazer empréstimos diretamente com 

fornecedores de capital no exterior, o que facilitou o Espírito Santo sair da situação de 

isolamento nacional. Por outro lado, a alta da safra do café aumentou o orçamento 

público, como nunca visto antes, o que possibilitou que o governo colocasse em prática 

suas ações (MENDONÇA et. al., 2009). 

Depois de um tempo sem grandes intervenções no sítio físico de Vitória, vem o governo 

de Jerônimo Monteiro37  que elabora um programa amplo de urbanização chamado 

Plano de Melhoramentos e de Embelezamento de Vitória que compreendeu jardins, 

parques, com destaque para a construção do Parque Moscoso – objeto de nossa 

pesquisa, arborização, desapropriação de matas, alargamento de ruas e iluminação 

pública e particular, arruamentos e edifícios (FREITAS, 2002; DERENZI, 1995). 

O foco maior de Jerônimo Monteiro era na desarticulação de um modelo urbano 

colonial que atrasava o desenvolvimento econômico, sem contar as condições sanitárias 

                                                         
36  Avenida Norte-Sul é a atual Avenida Leitão da Silva, enquanto a avenida da Penha se refere a 

conhecida Reta da Penha (MENDONÇA et. al., 2009). 
37 Jerônimo Monteiro deu impulso à área cultural criando na mesma época: Biblioteca Estadual, Arquivo 

Público e Escola de Belas Artes (LOPES, 2011). 
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que eram péssimas, desde a virada do século, o que colaborava para as endemias que 

causavam mortes. 

Cidade suja, sem esgotos, as fezes eram guardadas em toneis de madeira à 

espera do despejo, à noite. Quintais cobertos de imundícies, moscas, 

mosquitos, ratos, lixo por todas as ruas, matagal em todos os terrenos baldios 

(...). Os cemitérios regorgitavam de cadáveres (DERENZI, 1995, p. 121). 

Assim era necessário continuar a modernizar as cidades no que se referia a 

infraestrutura 38  e ao embelezamento (FOLLADOR; FERREIRA, 2015), ou seja, a 

cidade de Vitória deveria ser identificada com as concepções de modernidade 

capitalista, ideário defendido por diversos setores das elites brasileiras. A cidade-cais 

colonial foi transformada numa cidade-porto moderna, inserindo Vitória numa nova 

rede de relações políticas, sociais e econômicas locais e globais (CANAL FILHO, 

2011). 

Jerônimo Monteiro atravessava em seu governo um período de crise política, social e 

econômica. Derenzi (1995) relata os vários problemas: imigrantes insulados no interior 

sem comunicação, falta de escolas, falta de policiamento e de autoridades (jagunços 

atacando cidades no interior), porto sem condições sanitárias, cidade desconfortável, 

finanças arruinadas, descrédito internacional, baixa do preço do café, pobreza 

progressiva. Mesmo assim, deu início ao seu conjunto de obras e a reforma da estrutura 

econômica e política, o que obteve êxito. 

O governo Jerônimo Monteiro39, em menor escala, foi como o de Francisco Pereira 

Passos (1902-06)40 no Rio de Janeiro, responsável por uma grande reforma urbana, no 

início do século passado que serviu de referência para todo o país (MENDONÇA, 

2015). Ambos os processos de modernização se aproximavam em diversos pontos, 

dentre eles: na execução de aterros, na construção de avenidas próximas ao mar, na 

expansão do porto e no atendimento privilegiado às classes dominantes (PINTO 

JUNIOR, 2012). 

                                                         
38 Durante o governo Jerônimo Monteiro foram realizados drenagem, aterros, água, esgoto, limpeza 

pública, visita domiciliária, hospital de clínica, de isolamento, cemitério, matadouro e lavanderia 

(DERENZI, 1995). 
39  Destacamos matéria no jornal em que Jerônimo Monteiro é chamado de “o propulsor do nosso 

progresso” (DIÁRIO DA MANHÃ, 1910e, p. 02). 
40 Francisco Pereira Passos foi prefeito do Rio de Janeiro entre 1902 e 1906. Estudou na França de 1857 a 

1860, onde presenciou as reformas urbanas promovidas por Georges-Eugène Haussmann, mais conhecido 

como Barão de Haussmann (FOLADOR; FERREIRA, 2015). 
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Na reforma realizada no Rio de Janeiro, nas novas avenidas abertas perfilaram-se 

elegantes edifícios de linhas modernas, voltados à residência da burguesia e às lojas, 

bancos, restaurantes, cinemas, museus, teatros, bibliotecas, construções de um cenário 

que dividia a força de trabalho de um lado e o ócio de outro. Nas pontas dessas avenidas 

eram construídas praças e jardins públicos, com esculturas e monumentos, para 

transformá-los em lugares voltados às interações sociais e à flânerie41 (LOPES, 2011). 

Isso tudo foi uma grande inspiração para os governos no Espírito Santo. 

As novas avenidas construídas deram lugar ao tráfego de carros e calçadas largas para 

os pedestres, o que significava símbolos do progresso e das necessidades da vida 

moderna. No Rio de Janeiro, para alargar e construir essas avenidas, Pereira Passos 

derrubou centenas de velhos casarões transformados em sua maioria em cortiços onde 

residiam as camadas mais pobres da população, principalmente ex-escravos e 

imigrantes no chamado “bota-abaixo”42 (LOPES, 2011)43(Figura 09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
41  “Para Baudelaire, as ruas, avenidas e as galerias, na metade do século XIX, eram símbolos de 

modernidade urbana e locais privilegiados para a flânerie. As ruas e avenidas da metrópole moderna 

estimulavam o transitar prazeroso do flâneur, que desvelava e vivenciava nelas as mais imprevisíveis 

experiências sensoriais e perspectivas, concretas e imaginárias, objetivas e subjetivas, deixando-se 

envolver por cores, cheiros, sabores, toques, olhares, vozes, movimentos, luzes, sons, potencializando a 

memória e uma profusão de sensações” (LOPES, 2011, p. 33). 
42 Ocorreu a derrubada de centenas de submoradias, e o arrasamento dos morros de Santo Antônio e do 

Castelo. Boa parte da população que habitava a região do Centro e, subitamente, se viu desabrigada 

precisou improvisar novos alojamentos nos morros da cidade e nos subúrbios, uma vez que não houve 

uma política pública de planejamento da remoção. 
43 Com o fim da escravidão há uma migração maciça de ex-escravos do campo para as cidades, onde vão 

disputar com os recém-chegados imigrantes europeus as precárias condições de emprego e moradia. A 

proliferação de doenças colabora o desequilíbrio econômico e político de algumas cidades ao atingir a 

classe trabalhadora que impulsionava a economia como também a burguesia. Com expectativa de 

progresso trazida pelo início da república, além da inserção da malha ferroviária, redefinindo a economia 

e possibilitando contatos regionais, propiciam o desenvolvimento de projetos que vão sanear e embelezar 

várias cidades no país (MENDONÇA et. al., 2009). 
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Figura 09 - Avenida Central. Augusto Malta, 1903 

 
Fonte: Biblioteca Nacional (Brasil) (1903). 

Com inspiração parisiense a Avenida Central (Figura 10) é o principal projeto de 

Pereira Passos. O novo logradouro tornou-se símbolo da produção do espaço como 

mote civilizador. As obras foram iniciadas em 1903, sob a responsabilidade técnica de 

Paulo Frontim. Foram demolidas cerca de 1600 construções residenciais (na maioria 

habitações coletivas) ao longo de cinco meses. Os 1800m de comprimento e os 33m de 

largura (cortados por um passeio público ao meio e bordeados por calçadas de 7m, nos 

moldes da Champs Elisèes) substituíram inúmeras ruas, imprimindo ao centro da cidade 

o modelo do novo elitismo e elegância metropolitanos (O’DONNELL, 2008). 
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Figura 10 - Cartão-postal da Avenida Central (atual Avenida Rio Branco), Rio de 

Janeiro, RJ [191-?] 

 
Fonte: Biblioteca Nacional (Brasil) (19-?). 

Vivia-se o tempo da Belle Époque44, mesmo período em que foi concebido o Parque 

Moscoso. Costa e Schwarcz (2000, p. 10-11) tratam desse importante momento na 

virada do século do XIX para o XX: 

Estamos falando, portanto, de um momento em que uma certa burguesia 

industrial, orgulhosa de seu avanço, viu na ciência a possibilidade de 

expressão de seus mais altos desejos. Tal qual uma revolução industrial que 

não acaba mais, aqueles homens passavam a domar a natureza a partir de 

uma miríade de invenções sucessivas. Cada novo invento levava a uma 

cadeia de inovações, que por sua vez abria perspectivas e projeções inéditas. 

Dos inventos fundamentais aos mais surpreendentes, das grandes estruturas 

aos pequenos detalhes, uma cartografia de novidade cobria os olhos desses 

homens estupefatos com suas máquinas maravilhosas. Momento para sonhar 

e imagina, a chegada da virada do século enchia os olhos daqueles ‘cidadãos 

novideiros’. Era hora de não só mapear o presente, como também de planejar 

o futuro. 

Nesse período surgem novas descobertas e tecnologias como o telefone, o telégrafo sem 

fio, a luz, o cinema, a bicicleta, o veículo, o avião, entre outras invenções. O cenário 

                                                         
44 A Belle Époque (expressão francesa que significa bela época) foi um período de cultura cosmopolita na 

história da Europa que começou no fim do século XIX, com o final da Guerra franco-prussiana, em 1871, 

e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Com o surgimento de algumas tecnologias, 

como o cinema e o telefone, por exemplo, a Belle Époque se caracterizou como a "era de ouro" para a 

sociedade francesa no âmbito cultural e científico. Assim, Paris transformou-se em referência mundial em 

educação, ciência e arte (BELLE ÉPOQUE, AZEVEDO, 2012). 
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artístico é subvertido com o nascimento do Impressionismo e da Art Nouveau. Paris se 

torna o centro cultural mundial com seus cafés-concertos, balés, operetas, livrarias, 

teatros, boulevards e a alta costura inspirando e influenciando o mundo inteiro. No 

Brasil a ligação com a França é profunda nesta fase. Entre os membros da elite 

brasileira, era inconcebível não ir a Paris ao menos uma vez por ano, para estar se 

informado das mais recentes inovações. O período da Belle Époque é também um 

período de ambiguidades, a exemplo do que ocorria no Rio de Janeiro: 

Na corte carioca conviviam, da mesma maneira, realidades distintas: os 

saraus elegantes, com seus costumes à francesa, e as festas populares, que 

deixavam as ruas coloridas entre tantas congadas, reisadas, batuques, 

entrudos e procissões. Os novos carros que começavam a circular causavam 

engarrafamentos e trombadas, sobretudo quando emparelhados aos veículos 

de tração animal. Por fim, não há como esquecer que a escravidão deixava, 

ainda, marcas evidentes no cotidiano local (COSTA; SCHWARCZ, 2000, p. 

11). 

No livro “Tudo o que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade” de 

Marshall Berman (1982) existe uma discussão sobre o conceito de modernidade e mais 

do que isso apresenta o caráter paradoxal do que venha a ser moderno. De um lado, as 

possibilidades transformadoras desta noção estão atreladas em igual intensidade às 

perspectivas destruidoras. Segundo o autor se o novo confere a promessa de aventura, 

progresso e superação de barreiras, do mesmo modo este poderia vir a desencadear a 

perda do que já fora alcançado, o que confirma o paradoxo da experiência moderna. 

Isso é o que Berman (1982, p.20), citando Marx, denominou dialética da vivência da 

modernidade, ou seja, “[...] ser moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição 

[...] é fazer parte de um universo no qual, tudo que é sólido desmancha no ar”. 

Retomando o caso de Vitória, o pesquisador Gilton Luís Ferreira na tese “A reinvenção 

da cidade: a transformação das ruas e o reordenamento da vida na cidade de Vitória/ES 

– 1890/1928”, defendida em 2016, aborda com muita propriedade as transformações no 

espaço urbano na cidade de Vitória, que refletia um novo ordenamento social de uma 

sociedade em remodelação. No processo de modernização que ocorria em Vitória vários 

tipos sociais como vendedores, quitandeiras, prostitutas, marinheiros, malandros, 

desocupados, dentre outros foram expulsos desse processo, graças aos Códigos de 

https://www.infoescola.com/movimentos-artisticos/impressionismo/
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Posturas45, que restringiam cada vez mais os usos e ocupações dentro da cidade em 

processo de transformações urbanísticas e sociais (FERREIRA, 2016). 

Na década de 1920, em Vitória, ocorreram mais transformações na paisagem da cidade 

de Vitória com intervenções feitas por Florentino Avidos (1924-28) que realizou várias 

obras na cidade: retificação, alargamento e abertura de novas ruas46. Além disso foram 

realizados drenagem, pavimentação e reforço do abastecimento de água e rede de 

esgoto. Foram construídos núcleos residenciais, prédios púbicos, cais do porto, ponte 

sobre a baía, iluminação, calçadas, jardins e monumentos (DERENZI, 1995)47. 

Figura 11 - Vista parcial de Vitória, mostrando o Parque Moscoso, a Avenida 

República, a antiga Igreja Batista, os armazéns do cais do Porto de Vitória. Ao fundo a 

Baía de Vitória. Foto adquirida de Rui de Oliveira. Vitória-ES. Data: 1932[?] 

 
Fonte: Memória Visual da Baía de Vitória (1932?). 

                                                         
45 O Código de Posturas era uma medida política de estabelecimento de uma ordem, a partir de um 

conjunto de normas com o objetivo de estabelecer uma regulamentação coletiva de convívio social nas 

cidades (FERREIRA, 2016). Em Vitória, o Código de Posturas de 1893 proposto por Cleto Nunes 

obrigava o licenciamento de obras e plantas com determinadas exigências. Cleto Nunes é o nome de uma 

das ruas do Parque Moscoso, bairro que ele autorizou arruar enquanto era presidente do Conselho 

Municipal. 
46 Registra-se também que o governo indenizou os lucros cessantes das casas comerciais recuadas ou 

avançadas durante o período das obras como ocorreu como recuo da Avenida Jerônimo Monteiro, em 

1924. 
47 Florentino Avidos contou com a colaboração de seu filho engenheiro Moacir Avidos, recém-formado 

em Engenharia. 
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Segundo Klug (2009) trata-se de mudanças na relação da paisagem natural com a 

paisagem construída: são reiniciadas obras no porto, suspensas em 1906, com a 

construção de três primeiros galpões na região do Parque Moscoso, ficando prontos 

entre 1927 e 1928. Essa intervenção transformou a relação da cidade com a baía, tanto 

físico quanto visual, reduzindo a área de percepção da baía. Um exemplo disso está na 

relação apresentada na Figura 11 que mostra o Parque Moscoso sem relação direta com 

a baía de Vitória devido à presença dos armazéns do porto. 

Foi construída a ponte Florentino Avidos ou Cinco Pontes48, inaugurada em 1927, o que 

permitiu a continuidade das obras do porto de Vitória várias vezes paralisadas. Foi 

realizado um aterro do Porto dos Padres até o Forte São João, dando sequência ao 

processo de avanço sobre o corpo d’água. Projeta-se o estabelecimento de uma via 

litorânea, ainda é construída a Avenida Capixaba que se diferencia por ser reta e ampla 

– típica das cidades modernas (KLUG, 2009). Durante o governo Florentino Avidos, 

Vitória experimentou uma grande valorização imobiliária. A construção da ponte, do 

porto e o sistema rodoviário rendaram maior volume de negócios (DERENZI, 1995) 

(Figura 12). 

Figura 12 - Ponte Florentino Avidos. Photo Paes, 1936 

 
Fonte: Memória Visual da Baía de Vitória (1936). 

                                                         
48 Também foi construída a Ponte de Colatina em seu governo. 



95 

Em 1945 foram concluídos os estudos e intervenções sobre o funcionamento do sistema 

viário de interligação das zonas da cidade, incluindo o projeto da Avenida Marechal 

Mascarenhas de Morais, mas conhecida como Beira-Mar. Foi priorizado a partir dessa 

década, ações governamentais voltadas ao automóvel e, por conseguinte, à fluidez do 

tráfego. O governo Jones dos Santos Neves (1951-54) se volta para um esforço de 

modernização industrial, o que implica um reordenamento do espaço urbano de Vitória 

com destaque para o aterro da Esplanada Capixaba (Figura 13) (FREITAS, 2002). 

Figura 13 - Foto aérea da baía de Vitória, com navio entre o centro de Vitória e o cais 

de Paul. Ao fundo, a Ilha do Príncipe, Vila Velha e Cariacica. Carlos Botelho. Data: 

08/08/1961 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (1961). 

Na década de 1960, no governo Christiano Dias Lopes Filho (1967-71) ocorreu um 

processo de erradicação dos cafezais e, consequente grande imigração do campo é que 

se inicia um processo de alterações mais significativas na região, que se agrava na 

década 1970 devido ao impacto ambiental causado pelo contingente populacional que 

afluiu para a região, assim como pela industrialização através da implantação dos 

Grandes Projetos, a partir da década de 197049 (IJSN, 1978). 

                                                         
49 “Os projetos formulados abrangiam cinco áreas de atividades, demandavam cerca de 5 bilhões de 

dólares em investimentos, os quais seriam alocados nos seguintes complexos: siderúrgico (usinas de 

pelotização e siderurgia), paraquímico (indústria de celulose), portuário (terminal do corredor de 

transportes para exportação), naval (estaleiro de desmonte e construção naval) e turístico (investimentos 
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Segundo Zorzal e Silva (1998) a década de 1970 teve como resultado uma mudança 

radical no ritmo, na escala e na orientação dos investimentos, fazendo com que a 

economia regional fosse cada vez mais orientada pela lógica e dinâmica do mercado 

internacional, tendo como líder a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), atual Vale, 

incluindo investimentos no sistema portuário. Nesse período vamos observar um maior 

processo de verticalização pelo qual vai passar o Centro de Vitória, conforme nos 

mostra a Figura 14. Para Dadalto (1999) Vitória passou por duas mudanças 

arquitetônicas. A primeira ocorreu no início do século XX, quando o estilo eclético 

negava o passado colonial, como já mostrado anteriormente. Enquanto a segunda, 

ocorreu a partir da década de 1960, quando os altos edifícios passaram a ocupar o lugar 

dos quarteirões.  

Figura 14 - Vista panorâmica do Centro de Vitória. Ao fundo a 

Avenida Beira-Mar e Penedo. Paulo Bonino, 1960 

 
Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (1960). 

                                                                                                                                                                     
na região litorânea sul do ES). Dos cinco, apenas os dois últimos não se viabilizaram. Além de navegar 

numa conjuntura de ventos favoráveis, o governo contou, sobretudo, com apoio da estatal Vale do Rio 

Doce, que realizava concomitantemente movimentos de atração de investidores para diversificar 

atividades e potencializar o transporte de cargas pela ferrovia Vitória-Minas. Por meio do modelo das 

joint ventures49, então em voga, a CVRD atraiu investidores japoneses, italianos e espanhóis para compor 

os referidos complexos siderúrgicos e paraquímico, além de realizar grandes investimentos no sistema 

portuário” (ZORZAL E SILVA, 2010, p. 39). 
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Com os passar das décadas o Espírito Santo foi se adaptando as mudanças econômicas e 

políticas decorrentes do processo de globalização graças a uma conjugação de fatores 

internos e externos, a partir da década de 1960, conciliado com argumento trazido por 

estudiosos a de que o Espírito Santo está em uma posição geográfica estratégica no 

cenário brasileiro e internacional, o que influenciou na localização de investimentos de 

grande porte, funcionando como mais um fator de atração do capital. Em curto prazo de 

tempo modifica seu perfil agro-exportador em meados da década de 1960 para urbano-

industrial nas próximas décadas (ZORZAL E SILVA, 1998). 

Ao final da década de 1970 o Centro de Vitória se caracterizava como a área mais 

intensa em termos de serviços e comércio, o mesmo na área educacional e institucional, 

atraindo grande contingente de pessoas para consumo e produção desses serviços. 

Enquanto isso, fora algumas poucas partes localizadas que já possuíam uma crescente 

movimentação o que indicava as alterações que viriam ocorrer, o Novo Arrabalde ainda 

se destacava como pacata área residencial (MENDONÇA et. al., 2009). 

A partir da década de 1990, o Centro de Vitória é superado em termos de 

disponibilidade, oferta e sofisticação dos serviços que oferece. Também são transferidos 

para o Novo Arrabalde as novas sedes da Assembleia Legislativa e dos Tribunais de 

Contas e da Justiça. Assim, aquela área outrora concebida como expansão do Centro de 

Vitória passa a se configurar como um novo e independente centro (MENDONÇA et. 

al., 2009). 

4.2 ANTECEDENTES DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE MOSCOSO 

Após termos realizado um panorama geral da história da construção da cidade de 

Vitória, apresentamos nessa seção as características da área onde foi construído o 

Parque Moscoso, e como ocorreram os primeiros melhoramentos na região. A partir 

desse ponto iniciamos a narrar cronologicamente a história da formação e 

desenvolvimento do Parque Moscoso levando em conta a ampla e complexa pesquisa 

documental encontrada sobre assunto50. 

                                                         
50 No produto educativo não buscamos apresentar o Parque Moscoso a partir de uma seriação, sucessão 

ou cadeia de fatos de antes e depois. Contudo, para fins de produto educativo iniciamos nossa incursão 

pelo Parque Moscoso a partir do presente que como nos ensina Ciavatta (2009) é o ponto de partida para 
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O Parque Moscoso foi construído em uma área chamada inicialmente Lapa do 

Mangal51, formada por terrenos alagados pelas marés, cujo canal constituía um dos 

limites da cidade de Vitória, no final do século XIX (Figura 15). Era uma área formada 

em grande parte por mangues, próxima ao porto, formada pela mistura de água salobra e 

água poluída desses esgotos formando um grande brejo inundando toda região até os 

morros do Moscoso e de Santa Clara, onde as águas eram estancadas e se mostravam 

firmes por razões óbvias, pois se tornou depósito de detritos e dejetos humanos52. 

Figura 15 - Baía de Vitória. Vitor Frond, 1888 

 
Fonte: Biblioteca Nacional (Brasil) (1888). 

Como em outras cidades brasileiras, na região onde foi construído o Parque Moscoso, 

sob o pretexto da modernização e higienismo iniciou-se um processo de segregação 

socioespacial, como apresentamos mais à frente. Segundo o jornal A Gazeta (2014) o 

                                                                                                                                                                     
a ação. Também é o ponto de chegada em que a pesquisa, numa espécie de movimento circular, parte de 

fatos e a eles retorna. Assim, apresentamos os principais assuntos que circulam em volta da existência do 

Parque Moscoso. Numa tentativa de ultrapassar a dimensão da “história oficial”, buscamos novas fontes 

que revelem novas visões a respeito desse espaço na cidade. 
51 Por se tratar de área de mangue. 
52 Vitória fica três séculos e meio desde sua fundação dentro do seu núcleo histórico inicial. As partes 

baixas da ilha são de difícil ocupação, por conta dos constantes alagamentos e influência das marés e 

ainda o risco de invasões estrangeiras e ataques indígenas. Isso fez com que a orla tivesse uma ocupação 

rarefeita, sendo que as partes mais altas eram mais favoráveis ao povoamento, onde foram construídos 

prédios oficiais e religiosos. Todavia, o solo de topografia acidentada obriga uma ocupação em ruas e 

ladeiras estreitas e tortuosas (MENDONÇA et. al., 2009).  
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porto de Vitória era muito conhecido devido aos sérios riscos de contágio, conforme 

apresenta trecho abaixo: 

No registro dos navegantes, o pôrto de Vitória adquirira fama pela beleza 

panorâmica do canal de acesso e pelo perigo do contágio de epidemias 

mortíferas. A história demográfica da cidade está marcada, através dos 

séculos, por infortúnios dolorosos. Suas condições sanitárias não ofereciam 

resistências aos surtos das moléstias imigratórias e transmissíveis. Por muitas 

das vêzes a letalidade atingiu cifras impressionantes, que as crônicas contam 

com cores melancólicas. Febre amarela, peste bubônica e varíola, em cidade 

pobre e sem defesa, exterminam populações. As obras de saneamento são 

caras. Exigem recursos vultuosos, técnicos e materiais (DERENZI, 1995, p. 

159). 

Para termos uma ideia de como funcionava o serviço de abastecimento de água e 

saneamento da cidade, no início do século passado, as casas eram abastecidas por pipas 

por uma empresa da família Guimarães, enquanto o esgoto era recolhido por uma 

empresa da família Oliveira Santos. Ambos os serviços eram feitos de forma rudimentar 

e artesanal. De porta em porta os dejetos eram recolhidos dentro de tonéis em carroças 

puxadas a burros e lançados no mar próximo aos armazéns do encontro das ruas do 

Comércio e Presidente Pedreira, próximas ao cais Schimid (A GAZETA, 2014). 

Elmo Elton (2014) aborda em seu livro Velhos Templos e Tipos Populares de Vitória 

sobre Manoel de Oliveira Dias, o “Mané Coco” – um tipo popular de Vitória, dessa 

época53. Ele e outros tantos carregadores passavam nas casas de famílias moradoras da 

cidade alta, clientela certa e grande, e, carregavam barris onde eram depositados fezes e 

urina, além de lixo da casa, até serem descarregados na maré, no Porto dos Padres ou no 

Cais de São Francisco. Em uma dessas caminhadas, em 1911, ao passar pela antiga Rua 

do Egito (atual Rua Francisco Araújo), despregou-se o já apodrecido fundo do barril 

que levava à cabeça, derramando-se todo o conteúdo fétido sobre ele54. A Figura 16 

apresenta um grupo de trabalhadores na fila da água no Largo de Santa Luiza, como 

fazia o personagem acima citado. 

                                                         
53 Frehse (2010) em um artigo comenta que em São Paulo, nos fins dos 1800 barris repletos de águas 

servidas e de materiais fecais eram lançados nas várzeas da cidade ou mesmo nas bocas de lobo e sarjetas 

das ruas, o que causava sérios problemas de saúde pública. 
54 Esses barris eram chamados de “tigres” e seus carregadores eram chamados “tigreiros” que eram 

escravos que levavam sobre a cabeça toneis carregados de excrementos que eram despejados à beira da 

maré. O nome se deve ao aspecto dos carregadores, pois os comuns transbordamentos deixavam rastros 

no corpo do carregador que se assemelhava a listras sinuosas. Existem versões que afirmam que o apelido 

foi dado porque, ao avistar os negros levando barris de dejetos, os transeuntes, com medo de ficarem 

sujos, afastavam-se rapidamente, como se fugissem de um animal selvagem. 
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Figura 16 - Fila da água no Largo de Santa Luiza, Vitória, 1908. Coleção Maria Stella 

de Novaes 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (1908). 

A umidade do local causava transtornos ao funcionamento do Quartel da Polícia Militar 

(DIÁRIO DA MANHÃ, 1908a). Além disso, eram realizados constantemente 

campanhas de vacinação aos residentes dessa área para prevenir doenças como “febres 

de mau caracter e beri-beri” (DIÁRIO DA MANHÃ, 1910a, p. 01; DIÁRIO DA 

MANHÃ, 1910b). Também procediam à desinfecção de prédios e “a guerra contra os 

mosquitos”55 (DIÁRIO DA MANHÃ, 1911a, p. 02). 

As primeiras intervenções no sentido de tentar melhorar a região ocorreram no governo 

de Francisco Alberto Rubim (1812-19), período em que foi realizado um aterro para 

ligar o Porto dos Padres à Santa Casa de Misericórdia, originando a Rua do Comércio 

(hoje Avenida Florentino Avidos). Todavia, no que foi feita essa obra para facilitar o 

acesso ao hospital, acabou piorando a situação porque causou obstrução que impedia 

limpeza natural do local pelo movimento das marés. Como forma de contornar a 

situação foi necessário fazer o aterro na parte interna da região que foi iniciado em 

1888, no governo de Henrique Ataíde Lobo Moscoso (1888-89) (VITÓRIA EM 

DADOS, 2015; FREITAS, 2015). 

                                                         
55 Esse momento se assemelha à reforma sanitária ocorrida no Rio de Janeiro com Oswaldo Cruz. 



101 

Bresciani (2014) relata que no século XIX ocorriam denúncias e investigações 

relacionadas às más condições das habitações da população operária estabelecendo o 

tripé pobreza-doenças-perigo social como um dos eixos das intervenções na cidade, 

sobretudo, nas cidades da Europa. Tratava-se de um problema relacionada às condições 

de higiene urbana, mas também de uma segregação socioespacial que se vai configurar 

de forma cada vez maior com a implantação do Parque Moscoso e a constituição do 

bairro de mesmo nome. 

Na França, em 1824, o médico Parent Duchatelet56 desenvolveu pesquisa em que fazia 

relação entre ambientes insalubres e certas doenças que dava prosseguimento à ideia de 

eliminar ou diminuir as emanações telúricas por meio de aterros de pântanos, 

pavimentação de vias e construção de calçadas e atenção às edificações – ‘rebocar, 

forrar, pintar, caiar paredes, tetos e madeiramentos’, ou seja, ‘vestir uma couraça contra 

o miasma’ (CORBIN, 1989, p. 119 apud BRESCIANI, 2004, p. 66). 

Outro médico francês chamado Jules Rochard57 também fazia crítica às cidades do 

Novo Mundo que despejavam seus esgotos sem tratamento em rios, quando poderiam 

agir de forma diferente das cidades europeias, pois se tratavam de cidades novas com 

ruas largas e regularidade no traçado urbano. Também fazia crítica às autoridades de 

várias cidades portuárias que despejavam esgoto diretamente no mar, a exemplo de 

Marselha, Toulon, Havre, Nápoles e Rio de Janeiro (BRESCIANI, 2009). 

Na cidade de Vitória, no ano de 1876, Manoel Goulart de Souza, inspetor de saúde 

pública elaborou um relatório sobre as condições sanitárias da cidade, e, a partir desse 

quadro sugeriu medidas de saneamento para melhorias urbanas, inclusive com foco no 

Mangal do Campinho (VITÓRIA, 2007). Havia uma preocupação com o mangue que 

era a fonte desses “miasmas” o que acabou sendo aterrado. Como as cidades marítimas 

citadas acima aqui também o esgoto era lançado diretamente ao mar, contaminando suas 

águas. Certamente, o Parque Moscoso foi construído atendendo à tendência da política 

                                                         
56 Desenvolveu estudos relacionadas aos aspectos da higiene urbana, no início do século XIX. 
57  Rochard desenvolveu pesquisas desde 1820, pelo menos, relacionadas às doenças endêmicas ou 

relacionadas a atividades profissionais, poluição das águas dos rios urbanos por determinadas indústrias 

como a do preparo do curo e tingimento de tecidos, esgotos, e, depois de 1832, ao reaparecimento da 

cólera morbus em numerosas cidades europeias (BRESCIANI, 2009). 
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sanitária desenvolvida a partir das vagas epidêmicas ocorridas na Europa no século 

XIX. 

O serviço de aterro do Campinho começou em 1882 e finalizado em 1888, sendo que o 

período de 1889 a 1891 foi um período de estagnação das obras. Todavia, o reinício das 

obras pode ter tido como motivação a publicação em 1893, de um Código de Posturas 

da Intendência Municipal da Cidade de Vitória que possuía dentre os objetivos listados 

“o esgotamento de pântanos e águas estagnadas, aterros, tapamento de terrenos abertos 

e valas e canalização de águas”. Segundo Bresciani (2004, p. 66): 

A ‘higiene física’ conjugada a ‘higiene social’ passava a exigir a aeração do 

tecido urbano muito denso, para isso contribuindo a presença de árvores e 

fontes e a implantação de equipamentos técnicos próprios a dar vazão aos 

mais variados fluxos – água, esgoto, gás, veículos (CARS; PINON, 1991, p. 

12-13). Formava-se uma nova sensibilidade sensorial dos pontos de vista 

olfativo e visual que estabelecerá sólidos liames entre as intervenções nas 

cidades e a noção de embelezamento, a duradora relação entre o belo estético 

e a limpeza. 

Devido à carência de mão-de-obra foram empregados no serviço de aterro presos e 

desempregados. Contou com participação direta do então governador Henrique Ataíde 

Lobo Moscoso que fiscalizava a obra todos os dias, mas que acabou falecendo em 

decorrência de uma doença possivelmente contraída enquanto supervisionava as obras 

(KUSTER, 2003). Em sua homenagem, a Câmara de Vitória deu ao lugar aterrado o 

nome de Vila Moscoso, já demarcado para edificações e arruamento (ELTON, 1999)58. 

A Figura 17 mostra a região ainda com focos de alagamento, antes das intervenções que 

viriam a ser realizadas por Jerônimo Monteiro que dá prosseguimento às obras com o 

Plano de Melhoramentos da Capital com enfoque em obras de infraestrutura, como 

vimos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
58 Durante o governo de Afonso Cláudio de Freitas Rosa (1889-90), foi erguido um busto em homenagem 

a Henrique Ataíde Lobo Moscoso (ELTON, 1999). 
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Figura 17 - Parque Moscoso, 1906 

 
Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1906). 

Jerônimo de Souza Monteiro (1908-12) retoma os termos do acordo firmado com a 

Companhia Torrens, celebrado em 1890, com a finalidade de realizar serviços de 

infraestrutura na cidade, objetivando resolver problemas de inundações que eram 

frequentes ocasionadas pelas chuvas e pelas variações da maré. Vitória recebe 

melhoramentos como serviços de água, esgotos, luz e transporte por bondes elétricos, 

abertura de novas ruas, construções, entre elas de armazéns e galpões como o da 

empresa Hard, Rand & Cia que estocava café para exportação (FERRARI, 2005). 

Para escoar definitivamente as águas quando a maré estava alta foi construída uma vala 

coletora com vários drenos que convergiam para essa vala principal, direcionando as 

águas para o mar possibilitando o secamento do mangal59 (Figura 18). Uma comissão de 

oito engenheiros foi contratada para o estudo da drenagem e do aterro da obra. De 27 de 

agosto de 1910 e 26 de fevereiro de 1911 foi contratada a empresa Duarte e Beiriz para 

realizar o desmonte e a terraplanagem de toda a área e com Paulo Motta Teixeira foi 

                                                         
59 O canal da Rua da Vala projetado no governo anterior pelo engenheiro Pedro Bosísio (DERENZI, 

1995). 
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contratado o ajardinamento da maior parte da área a ser beneficiada (LINDENBERG, 

1984; LINDENBERG, 2014). 

Figura 18 - Dreno superficial das águas pluviais e de nascente nas redondezas do 

quartel. A. Soares, 1910 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (1910). 

Figura 19 - Desmonte do morro para aterro do Campinho, 1910 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (1910). 
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Vale ressaltar que foram utilizadas nas obras ferramentas simples, como pás, picaretas e 

burros com carroças – não foram utilizados carroceiros60 (Figura 19). O material para o 

aterro era escasso na ilha. A solução foi à utilização de materiais de um desmonte de um 

morro próximo e dos escombros da antiga Santa Casa de Misericórdia que foi demolida, 

pois já estava muito velha (quase centenária) e construída uma nova no mesmo lugar – 

mais ampla e moderna. 

Figura 20 - Aterro do Campinho, 1910. Ao fundo, Quartel da Polícia Militar 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (1910). 

A intenção da obra foi também a de “[...] tornar aquele local um dos pontos mais 

attrahentes de nossa capital” (DIÁRIO DA MANHÃ, 1910c, p. 02). Havia por parte da 

administração uma preocupação de melhorar “[...] a esthetica da capital e fornecer typos 

elegantes para novas construcções [...]”, o que foi iniciado com a construção de cem 

novas casas no bairro Moscoso “[...] de feitio moderno e obedecendo aos preceitos da 

hygiene moderna [...] (DIÁRIO DA MANHÃ, 1910d, p. 02) (Figura 20). Após o aterro 

                                                         
60 “Os burros iam e vinham com suas carroças, sem carroceiros para guia-los. Nas abas dos morros 

próximos, trabalhadores braçais, com suas pás, enchiam as carroças de terra, onde, após a descarga por 

outros trabalhadores, levava outra chicotada e retornava paciente ao ponto de carregamento, e a cena se 

repetia o dia todo” (MORAES, 1994, p. 60). Conta-se a história de um burro que fazia o trajeto sem 

carregar nada no seu lombo (A GAZETA, 2014). 
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do Campinho parte da área foi destinada a construção de casas para funcionários 

públicos, enquanto outra parte da área foi alienada (CAMPOS JUNIOR, 1996) (Figura 

21). 

Figura 21 - Casas dos funcionários públicos, 1911 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (1911). 

Em 1910 foi inaugurado um chafariz chamado Fonte dos Cavalos marcando o final das 

obras do aterro e o início da construção do Parque Moscoso. Serviu como fonte de 

abastecimento de água dos moradores da região. Com os serviços de saneamento 

concluídos, a cidade se abriu para nova fase do progresso, com promessas de rápido 

desenvolvimento, dado principalmente pelo aumento da população. O encerramento das 

obras foi com o ajardinamento do local, dando lugar a uma grande praça que veio a se 

chamar Parque Moscoso, o mesmo nome dado ao bairro após o aterramento (Figura 22) 

(ESPÍRITO SANTO, 1910). 
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Figura 22 - Início da construção no Campinho, 1910 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (1910). 

Nesse sentido, a praça ajardinada surge dentro do processo de modernização da cidade 

de Vitória. Segundo Ferreira (2016, p. 259-60) “[...] uma das ações que mais 

evidenciam a presença e concatenam os paradigmas da modernização no território 

urbano foram obras de construção de parques, praças e jardins públicos”. Como 

mencionado anteriormente a reforma de Paris realizada por Haussmann serviu de vitrine 

para outras cidades ao redor do mundo tendo chegado ao Brasil, como abordado 

anteriormente. Além de implantação de uma infraestrutura urbana esses projetos 

pretendiam implantar uma rede de parques, praças e arborização urbana (DOURADO, 

2008). 

A Figura 23 apresenta um panorama de como ficou a área toda aterrada para dar início à 

construção do Parque Moscoso e sua integração com a cidade de Vitória. 
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Figura 23 - Vista geral de Vitória, destacando-se o aterro do Campinho, futuro Parque 

Moscoso. Ao fundo, a Baía de Vitória e o Penedo. Paulo Motta 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (s/d). 

Segundo Margotto (2004) graças ao comércio do café, em pouco tempo, Vitória vai 

deixando ser uma cidade apenas burocrática para desenvolver seu lado comercial. Foi 

com o crescimento econômico da cidade que se iniciaram as preocupações com o 

aspecto físico da capital. E qual seria a função desses jardins nas cidades? De acordo 

com Dourado (2008, p. 16) “[...] havia uma mentalidade que considerava a difusão de 

jardins públicos capaz de civilizar a massa de trabalhadores e inibir as convulsões 

sociais”. Ainda acrescenta que “na Alemanha de fins do século XVIII, o filósofo Karl 

Gottlob Schelle tratou de sublinhar que o estágio de avanço de um povo era diretamente 

proporcional ao seu apego aos jardins públicos” (DOURADO, 2008, p. 16-17). A partir 

dessa ideia passamos a compreender que a praça ajardinada entra no projeto de 

modernização da cidade com outras concepções para além do embelezamento, o que 

discutimos no próximo item. 

O aterro do Campinho ocorreu à serviço do progresso e da civilização, graças aos 

conhecimentos técnicos e especializados modernos que pretendiam mais que o 

embelezamento das cidades, mas principalmente sua salubridade: “Desapareceu o 

reguinho. Onde outr’ora se via o extenso e famoso tremedal - Campinho, viveiro de 

moluscos e mosquitos, fóco de beri-beri, ostenta-se agora a risonha Villa Moscoso, com 
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bello parque caprichosamente ajardinado” (DIÁRIO DA MANHÃ, 1911, p. 02), como 

apresentamos a seguir. 

4.3 A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MOSCOSO 

A partir de agora apresentamos o projeto original do Parque Moscoso, desenhado por 

Paulo da Motta Teixeira no início do século XX. Segundo Figueira (1994, p. 45): 

 

O Parque era grandioso, belo. Local nobre, cercado de casas por todos os 

lados, cortado por lagos. À direita o começo da ladeira Santa Clara, que 

levava à Cidade Alta. À esquerda, se tomava o rumo da Rua Caramuru, se 

passava sob o viaduto, se podia subir para a Favela de Ouro, onde residiam 

famílias capixabas quatrocentonas. 

Como abordado anteriormente, o Parque Moscoso foi projetado dentro de um olhar 

modernizante onde todos os vestígios da cidade provinciana foram substituídos pelo 

projeto francês de urbanização que tinha como finalidade consolidar uma política 

urbana para repensar as áreas metropolitanas, com ênfase nos eixos: embelezamento, 

racionalização, higienização do espaço público (SOUSA, 2012), como falado no início 

desse texto. Um trecho do jornal Diário da Manhã (1911b, p. 01) retrata bem esse 

momento: 

Já é um facto reconhecido e proclamado o desenvolvimento de Victoria, que 

se desperta de uma apathia longa e profunda para entrar, bela e catita, no 

concerto progressista das mais adeantadas capitais do paiz. Mau grado as 

fúrias do velho J. Machado, o progresso caminha irresistível e forte. 

Rompendo dificuldades, não encarando entraves, ele caminha sempre. E na 

sua trajectoria luminosa, em cada etapa vencida, deixa um marco glorioso, 

cravado sobre a ruina dos retrógrados esmagados. Victoria progride. Ainda 

hontem tivemos occasião de ver a Villa Moscoso, que se vae transformando 

em um bellissimo bairro da capital, pelos serviços já muito adeantados do 

aterro e do parque, em execução e pelas construcções que se estão ali 

levantando para attestar o nosso bom gosto. Em diversos pontos da capital, os 

andaimes denunciam as novas construcções com que o governo e a iniciativa 

particular vão substituindo a feição feia e anti-esthetica dos casarões 

conventuaes da Victoria antiga. [...] Tudo isso quer dizer que, dentro de 

pouco tempo, a nossa capital pouco terá que invejar as suas co-irmãs mais 

belas e adeantadas da Republica. 

A Figura 24 apresenta um aspecto geral do Parque Moscoso, enquanto ainda uma praça 

ajardinada. 
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Figura 24 - Aspecto do Parque da Praça Moscoso, 1912 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (1912). 

A inauguração do Parque Moscoso ocorreu festivamente no dia 19 de maio de 1912. O 

nome do parque foi em homenagem ao ex-presidente da província Henrique Ataíde 

Lobo Moscoso, conforme citado anteriormente. Mas antes disso, ocorreu uma grande 

solenidade com o lançamento da primeira pedra com a presença do então presidente da 

república, Marechal Hermes da Fonseca, em visita à capital, no dia 21 de julho de 1911. 

O Parque Moscoso é de autoria do paisagista Paulo Motta Teixeira61 (Figuras 25 e 26). 

Ele foi contratado para planejar e executar o projeto, dando início às obras em 1910. 

Foram dois anos de construção que tem 30 mil m2 de superfície. Paisagista leigo, não 

possuía curso superior, mas detinha o conhecimento necessário para transformar uma 

área abandonada em um dos mais importantes logradouros públicos da cidade. A obra 

pelo serviço de ajardinamento custou a quantia de 34:000$000 (trinta e quatro contos de 

réis) (LINDENBERG, 1984)62. 

 

 

                                                         
61  Também responsável pelo Horto Municipal (A GAZETA, 2014). Também foi o responsável pelo 

projeto da Catedral de Vitória e de muitas vilas em Vitória. Desejava criar um jardim botânico 

(TATAGIBA, 1978). 
62 Manteve contrato de conservação do Parque Moscoso, ao mesmo tempo em que cuidava da Praça Oito 

de Setembro e da Rua Pedro Palácios (TATAGIBA, 1978). 
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Figura 25 - Parque Moscoso, imediatamente após a implantação do projeto 

paisagístico de Paulo Motta, 1912 

 
Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1912). 

 

Figura 26 - Paisagem mais aproximada do Parque Moscoso e vista para sobrados na 

Avenida Cleto Nunes, por volta de 1914 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (1914). 
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Um trecho do relatório do governo de Jerônimo Monteiro (1908-12), referente à 

construção do Parque Moscoso faz menção ao trabalho de Paulo da Motta Teixeira: 

“[...] neste trabalho o contractante demonstrou muito zelo e muito gosto [...]” 

(ESPÍRITO SANTO, 1910, p. 288). Derenzi (1995, p. 161) refere-se a Paulo da Motta 

Teixeira63 como “um esteta, um panteísta romântico” e faz o seguinte comentário a seu 

respeito: 

Tôda sua alma, se refletiu na forma harmoniosa do jardim que desenhou, 

construiu e matizou de mil arbustos policrômicos. As minúcias são quase 

ourives: lago, ‘ruínas’, repuxos, fonte luminosa, recantos sombrios, 

labirintos, pontes, tudo caprichosamente perfeito. Não esqueceu os cisnes 

abstratos e os gansos vigilantes contra os profanadores intrusos. Paulo Mota 

difundiu o gôsto e o amor à jardinagem. 

As obras foram iniciadas de acordo com a moda do século XIX – o estilo eclético. 

Foram incluídos no jardim: fontes luminosas, repuxos, ruínas de templos greco-latinos, 

caminhos sinuosos e lagoas com ilhotas artificiais com sapos e pontes em concretos 

cujos parapeitos imitavam troncos de árvores64 (Figura 27). 

Figura 27 - Mapa original do Parque Moscoso 

 
Fonte: Muniz (1985). 

                                                         
63 No projeto introduziu árvores ornamentais, precursor do Horto, pretendia fazer um jardim botânico. 

Grande desenhista, sendo autor do projeto da catedral e de muitas vilas em Vitória. Faleceu em 1937 

(DERENZI, 1995). 
64 Dezenove esculturas foram enviadas de Hamburgo para ornamentação do Parque Moscoso. 
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Macedo (2015, p. 27) nos explica o que vem a ser o Ecletismo, o que nos auxilia a 

compreender o projeto original do Parque Moscoso: 

A denominação Ecletismo é uma associação direta com a arquitetura do 

período em que essa linha projetual de paisagem predomina. Como o estilo 

arquitetônico, a linha projetual é também, no Brasil, baseada em manuais 

europeus, totalmente aberta a modismos estilísticos. [...] A vegetação 

utilizada, mesmo que tropical, deve ser sempre organizada de modo a refletir 

um ideário qualquer, cópia de um modelo ou construção de um espaço bem 

organizado, totalmente diferenciado dos pré-existentes, ordenado segundo 

regras explícitas que conduzem à criação de um cenário bastante parecido 

com o das metrópoles europeias. Cenário, na realidade, totalmente anódino, 

pois o modelo europeu, ao passar para a cidade tropical, sofre adaptações 

expressivas que se refletem tanto na configuração dos cenários, como no 

comportamento social. 

É uma maneira romântica de se tratar o espaço livre, tendo origem na Europa do século 

XVIII, consolidando-se no século XIX, quando ocorre a formação das cidades 

modernas típicas do processo industrial, então em curso. Nesse movimento vemos a 

introdução da vegetação no espaço urbano, ora na formação dos jardins privados, ora na 

construção na construção dos jardins públicos para lazer, ou na ideia de tratamento 

especial das vias públicas através da arborização. Temos exemplos dos boulevards 

parisienses com sua arborização ordenada, a concepção de cidades e bairros-jardim, os 

hortos botânicos, os parques públicos, as vias-parque, as praças ajardinadas, a residência 

isolada no lote e cercada de jardins tratados – tratam-se de figuras urbano-paisagísticas 

que se consolidam na passagem do século XIX para o século XX, caracterizando uma 

nova forma de se pensar o espaço e a paisagem urbana (MACEDO, 2015). 

Ainda conforme nos explica Macedo (2015) o ecletismo divide-se em duas correntes: a 

clássica e a romântica65 . Cada uma delas é resultado de uma etapa da arquitetura 

paisagística brasileira. A clássica prevalece do início ao meio do século XIX, 

influenciada pela Missão Francesa, responsável por implantar o neoclassicismo 

arquitetônico no país, e advém da forte tradição portuguesa no tratamento dos jardins. 

Por sua vez, a romântica é típica da segunda metade do século e tem como primeiro 

                                                         
65 “Na corrente Clássica, o espaço é tratado a partir de um parcelamento geométrico do solo, o que 

favorece a criação de pisos e caminhos estruturados por eixos, convertidos para um ponto principal, 

conectados aos diversos acessos. A vegetação é disposta de uma maneira expositiva e entremeada por 

objetos pitorescos, como fontes e esculturas. Já a Romântica concebe o espaço de modo a recriar a 

imagem do parque e do jardim anglo-francês da segunda metade do século, com clara inspiração nos 

cânones ingleses. A cenarização constitui-se de um forte apelo do projeto. Grandes gramados e arvoredos 

em maciços são introduzidos, dialogando com lagos românticos, edifícios pseudogregos, estátuas e outros 

elementos. Os caminhos são sempre orgânicos e os eixos geométricos não são permitidos” (MACEDO, 

2015, p. 27). 
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projeto de porte a reforma do Passeio Público do Rio de Janeiro, em 1862, considerado 

um projeto significativo no espaço público e inicialmente configurado dentro da linha 

clássica. A convivência entre as duas linhas, a partir do romantismo, deram origem a 

uma série de projetos híbridos ao longo do ecletismo paisagístico brasileiro, período que 

durou de 1783, com a inauguração do Passeio Público do Rio de Janeiro, até 1932, com 

o início do trabalho de Roberto Burle Marx para a Prefeitura de Recife. 

O Parque Moscoso, no seu início considerado uma praça ajardinada, era dividido por 

duas alamedas principais. A principal se chamava Alameda Paulo da Motta Teixeira, 

em formato retilíneo, destinada a desfiles cívicos e paradas militares. A Alameda 

Central que atravessava o parque transversalmente era mais larga que as demais 

(Figuras 28 e 29). Também foram projetados coreto, orquidário e alamedas que 

dividiam o parque em quatro partes bem definidas. 

Figura 28 - Vista do Parque Moscoso 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (s/d). 

 

 

 

 

 

 

 



115 

Figura 29 - Alameda, Parque Moscoso. Autor desconhecido, 1920 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1920). 

Um texto publicado no Diário da Manhã (1911b, p. 02) compara o Parque Moscoso ao 

jardim do Éden – tamanha beleza e tranquilidade, inclusive, com aspecto idílico. A 

partir disso, identificamos um componente nostálgico de uma natureza recuperada pelo 

romantismo que exerce influência em vários campos, inclusive na arquitetura. O Parque 

Moscoso era uma tentativa de se reaproximar de uma natureza (mesmo de uma natureza 

estetizada), permeada por uma emoção artística 66 . Segundo Muniz (1985, p. 40) o 

Parque Moscoso se tornou o “cartão de visitas” da cidade, e segundo a autora, “[...] o 

desenho desenvolto e coerente dos jardins determinava as áreas de recreação para todas 

as faixas etárias”. 

4.4 O SURGIMENTO DE UMA ÁREA NOBRE 

O Parque Moscoso era próximo à Rua do Comércio (atual Avenida Florentino Avidos) 

(Figura 30), onde as casas foram quase todas construídas na segunda metade do século 

XIX por conta do porto, com o passar do tempo foi tomada de quiosques de madeira, 

                                                         
66 Para os românticos “a natureza era inspirada pelo espírito divino e que a imaginação humana individual 

poderia fundir-se na estrutura universal; mas também que a mente criativa, sendo profundamente solitária, 

ansiava pela harmonia entre o homem e a natureza” (WOLF, 2008, p. 06). 
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hexagonais ou redondos, cobertos de zinco, onde ‘tomava-se cachaça, comia-se linguiça 

e manjuba frita, bebia-se café requentado, caldo-de-cana [...]’. Os quiosques foram 

demolidos em 1920 porque ‘serviam de ponto de malandros, biscateiros, embarcadiços, 

local de discussões, de pancadaria, de forma que os cidadãos mais precavidos não os 

frequentavam, antes se distanciavam deles’ (ELTON, 1994 apud MARGOTTO, 2004, 

p. 38-39). 

Figura 30 - Porto de Vitória. Trecho da rua do Comércio, Porto dos Padres com 

atracadouros e quiosques. Ao fundo, a Santa Casa de Misericórdia e a Baía de Vitória. 

Autor desconhecido, 1909 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (1909). 

Em Vitória a densidade demográfica era bem menor que a da cidade do Rio de Janeiro e 

isso fez com que não ocorresse um “saneamento social”, como feito na capital onde se 

promoveu a derrubada de vários cortiços, o que levou a marginalização da população 

mais pobre, em quase totalidade negra. Todavia, a população mais pobre na região onde 

foi construído o Parque Moscoso, principalmente formada por trabalhadores foi 

removida para bairros mais afastados do centro da cidade (FOLLADOR; FERREIRA, 

2015). 

Segundo Lopes (2011, p. 37): 

A proposta de remodelar, higienizar e embelezar essa e outras capitais 

sintonizava-se com a utopia do progresso e da modernidade, e com o 

presságio de mudança da economia do país, do setor agrícola para o 
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industrial. Por outro lado, empanava a intenção de expulsar da área central da 

cidade a atividade informal ilegal, a vadiagem e os maus costumes, por 

destoarem daquele ideário. 

Conti (2011, p. 51) aponta para o “[...] o papel da elite realçado na concepção e 

transformação dos espaços públicos como forma de estabelecimento de uma nova 

ordem social, uma vez que esses espaços são objetos sociais, carregados de valores e 

sentidos próprios”. O Parque Moscoso foi concebido pelas elites locais. Segundo 

pesquisa de Ferreira (2016) a área do Campinho, antes da construção do Parque 

Moscoso, já apresentava uma rala e escassa urbanização, o que indicava a presença de 

pessoas na região (Figura 31). 

Figura 31 - Parque Moscoso. Rua General Osório, próximo ao atual Centro de Saúde. 

No alto, a Igreja do São Gonçalo (esquerda) e Palácio do Governo (centro). Autor 

desconhecido, 1908 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (1908). 

Em ambos os casos os projetos de modernização e urbanização das cidades, em que 

pese suas diferenças, foram conduzidos pelas elites locais que deixaram à parte a 

maioria da população dos benefícios sociais decorrentes dessas transformações. No caso 

de Vitória, curiosamente, a população com menor poder aquisitivo naquela época se 

encontrava na denominada “Cidade de Palha”, atual Vila Rubim, bairro vizinho ao 

bairro Moscoso, chamado à época “Villa Moscoso” (MARGOTTO, 2004) (Figura 32). 
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Figura 32 - Vila Rubim, Vitória, ES. Rua Marcos de Azevedo. Ao fundo o Mochuara. 

Autor desconhecido, 1908 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (1908). 

Segundo Derenzi (1995, p. 140), o loteamento do Campinho e da Vila Rubim 67 

ocorreram no mesmo período. Contudo, este último foi mal planejado pelo engenheiro 

responsável, segundo o autor. O nome “Cidade de Palha” surgiu em decorrência das 

moradias rústicas que existiam no local. Esse nome existiu até 1910 quando o barro e o 

sapé foram substituídos pelo zinco, telha e tijolos. Outros bairros se constituíram 

próximos ao Parque Moscoso, principalmente nas partes altas, nos morros próximos ao 

Parque Moscoso: Fonte Grande, Piedade, Santa Clara, do Moscoso e Ilha do Príncipe 

que fica na parte mais baixa, próximo ao porto. 

Enquanto a região do Parque Moscoso entrava na onda de modernização, recebendo 

investimentos públicos que atraiu a elite econômica e política para região, os 

trabalhadores foram empurrados para a periferia da cidade. Segundo Ferreira (2016, p. 

265) “As franjas da urbanização, a cidade de palha e os velhos arrabaldes 

                                                         
67 O nome do bairro tem origem no coronel português Francisco Alberto Rubim, que governou a capitania 

do Espírito Santo, no período de 1812-19. 
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permaneceram precários, como pode ser confirmado pelas petições - principal 

instrumento de diálogo entre a sociedade civil e o poder executivo municipal”68. 

Para Ferreira (2016) uma das razões da urbanização realizada por Moniz Freire ter 

avançado no sentido oeste em direção às praias seria a existência da Vila Rubim, região 

onde se encontrava grande parte da população pobre da cidade. Por conta disso, avançar 

a urbanização para esse lado representaria a inclusão desse segmento social nas ondas 

do progresso material da cidade, possibilitando que a população usufruísse dos 

benefícios da urbanização – o que não era de interesse do governo nem das classes 

dominantes. 

Com a construção do Parque Moscoso os terrenos ao redor do parque se valorizaram, e, 

logo em seguida, a região do Parque Moscoso acabou sendo o bairro que abrigaria a 

elite de Vitória, sendo construídas várias casas ao seu redor, verdadeiros palacetes 

ecléticos, sendo o parque considerado extensão de suas próprias casas, levando em 

consideração que não existiam muros ao redor do mesmo o que causava essa sensação 

de continuidade. Rémond (1997) coloca que às coletividades territoriais também estão 

submetidas aos domínios do político. É o que podemos inferir do Parque Moscoso que 

foi modelado de acordo com os anseios da elite econômica, e, principalmente da elite 

política de Vitória. 

Carvalho (2008) afirma em sua pesquisa sobre São Paulo, que o período entre 1870 e 

1920, concentra momentos de mudança na vida familiar e urbana na cidade. Nesse 

contexto, o palacete constituiu o modelo de habitação da elite em contraposição às 

residências filiadas à tradição portuguesa, caracterizadas por uma baixa capacidade de 

expressar formalmente a situação social de seu proprietário. As casas portuguesas, 

construídas por profissionais anônimos, eram usualmente organizadas numa forma 

simplificada de distribuição frente-fundos e alinhadas com a rua. No caso do Parque 

Moscoso a casa moderna através dos palacetes é uma simplificação dos modelos 

residenciais aristocráticos europeus adaptados às aspirações burguesas no século XIX, 

ainda que em menor escala em relação aos palacetes paulistas (Figuras 33 e 34). 

                                                         
68 Trata-se de “[...] um instrumento administrativo de uso geral, por meio do qual aos cidadãos era 

permitido ‘dialogar’ com o prefeito municipal” (FERREIRA, 2016, p. 276). 
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Figura 33 - Palacete Elias Chaves, São Paulo. Guilherme Gaensly (1843-1928) 

 
Fonte: Biblioteca Nacional (Brasil) (s/d). 

Figura 34 - Residência de Antenor Guimarães à Rua 23 de Maio, no Parque 

Moscoso, construída em 1913. Autor desconhecido, 1924 

 
 

 

Fonte: Memória Visual da Baía de Vitória (1924). 

Antes mesmo de terminar as obras do aterro, os lotes do quarteirão delimitado para o 

projeto já haviam sido vendidos (KUSTER, 2003). Apresentamos abaixo alguns 
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exemplos de casas construídas na região que mostram a riqueza das construções 

realizadas. As mudanças estéticas introduzidas internamente nas residências dessa 

época se deram por conta do Código de Posturas que obrigava a incorporação de poços 

de iluminação e ventilação para as antigas alcovas, no restante, apesar de mobiliário e 

decoração mais sofistificados, ainda apresentavam esquema funcional semelhante à fase 

anterior (CANAL FILHO, 2011). 

Um trecho do jornal Diário da Manhã (1912a, p. 02) retrata a integração do Parque 

Moscoso com as residências ao seu redor:  

[...] a praça Moscoso, hoje metamorfoseada n’um dos mais belos parques do 

Brasil, circumdada de edificações modernas, chics, que dão ao magnífico 

logradouro um encanto todo novo, há como que uma febre de melhoramento 

que entontece, que enleva.  

Segundo Pinto Junior (2012, p. 116) “junto com as novas paisagens arquitetônicas e 

urbanísticas da cidade, o projeto modernizador acabou renegando determinados 

aspectos do passado colonial, sobretudo os que faziam referência à cultura popular”. 

Essa modernização foi contraditória em vários aspectos, “[...] pois se por um lado 

afastava os sujeitos indesejáveis e/ou considerados incapazes de habitar as áreas 

civilizadas, por outro atraia para as suas cercanias os responsáveis pelo trabalho 

doméstico diário, pelo transporte de mercadorias, pela construção civil e demais 

serviços braçais” (PINTO JUNIOR, 2012, p. 116). 

Em termos de classes sociais, na Primeira República (1892-1912), a sociedade capixaba 

estava dividida em três segmentos sociais: primeiramente, uma elite formada por 

dirigentes políticos, altos funcionários do estado, juristas, altos comerciantes e grandes 

proprietários de terra. Em seguida, uma classe média constituída por profissionais 

liberais, médios e pequenos funcionários públicos, pequenos comerciantes, professores, 

pequenos proprietários de terras e operários, e, por fim, os menos favorecidos, como 

artesãos, meeiros, vendedores, empregadas domésticas, etc. (SUETH, 2006). 

Frehse (2010) em sua pesquisa sobre a cidade de São Paulo no fim dos Oitocentos 

identifica a circulação de uma nascente classe média formada profissionais liberais, 

fotógrafos, cronistas ou noticiaristas em jornais, atividades no setor de serviços (de 

infraestrutura urbana, por exemplo) e de finanças (nos bancos que emergiam), na 

burocracia urbana (como no caso de gerente ou fiscal nos récem-criados serviços 
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públicos). Mas antes deles já estavam presentes (como continua até hoje) segmentos 

mais pobres da população engajados na dinâmica de usos e atividades sociais na cidade 

formada por ambulantes que se aglomeravam nas calçadas, como quitandeiras (com 

seus tabuleiros de doces e carrinhos de verdura), tropeiros e carroceiros. 

A pesquisadora adverte para o fato de se excluir dos estudos das cidades atividades 

socialmente depreciadas, mas recorrentes e importantes na rotina das mesmas. Essa 

invisibilidade pode ser notada nas vivências no Parque Moscoso, no início da década de 

1930. De acordo com Novaes (s.d., p. 339 apud SUETH, 2006, p. 61) durante o dia 

frequentava o Parque Moscoso famílias e estudantes. À noite, ocorria o footing 

(passeio) das empregadas domésticas e dos militares, já que naquela área achava-se 

instalado o Quartel Militar, desde 1896”, o que não era visto com bons olhos conforme 

notícia abaixo: 

O Parque ‘Moscoso’ foi e ha de ser o ponto preferido para o passeio e 

descanso dos moradores da nossa capital. A Prefeitura Municipal, em bôa 

hora o está remodelando nos moldes dos grandes jardins cariocas. Ha porém, 

ali um grande inconveniente. Os tais coloquios de empregados nos recantos 

daquele jardim. Coloquios de ‘arrepiar os cabelos’. O dr. Pedro O’Reilly de 

Souza 3º delegado auxiliar vai sanear aquele logradouro publico, iniciando 

intensa campanha contra as raparigas que para ali se dirigem para a pratica de 

atos e colóquios que atentam contra a moralidade publica. Na noite de ontem 

a diligencia empreendida pela citada autoridade já foi coroada de êxito. 

Foram presos os ‘D. Juans’ e suas eleitas. Alertem-se, pois, ‘D. Juans’! Aí 

fica o aviso (DIÁRIO DA MANHÃ, 1934, p. 01).  

No prefácio do livro Memória e Sociedade: Lembrança de Velhos, João Alexandre 

Barbosa (2007, p. 15) faz considerações a respeito da obra de Ecléa Bosi e coloca que 

as pedras da cidade são como espaços da memória, mais especificamente a memória do 

trabalho daqueles que construíram a cidade. Assim, diz: “As pedras da cidade 

continuarão falando do esforço de cultura desenvolvido por homens e mulheres que 

trabalham”. Esse trabalho refere-se àqueles mesmos homens e mulheres que segundo 

Frehse (2010) fazem a cidade, mas que são poucos considerados nos estudos das 

cidades o que seria errado por vivermos em uma sociedade de classes. 

Para Prado (2004, p. 94) o Parque Moscoso tratou-se “[...] da construção do primeiro 

bairro destinado exclusivamente à nascente burguesia capixaba, num claro processo de 

segregação e hierarquização socioespacial”. As casas ao redor do Parque Moscoso 

foram construídas por meio da chamada “construção por encomenda” que predominou 
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na década de 1950. Foram construídas por famílias com expressão no cenário estadual 

no ramo comercial e político (CAMPOS JUNIOR, 2002). 

Os ideários republicanos mais a gestão regional fortalecida impulsionou as 

transformações urbanas e, a elite local, o estilo arquitetônico e a moda no período. 

Segundo Canal Filho (2004 apud SCHÜTZ-FOERSTE; FERREIRA; CONTI, 2011, p. 

27) “[...] em Vitória, as mudanças nos padrões urbanísticos e arquitetônicos da cidade 

acabaram por alimentar/reforçar uma mudança de comportamento, incluindo-a no 

contexto da belle époque brasileira” (Figura 35). 

Figura 35 - Senhoritas no recanto do 

Parque Moscoso, 1935 

 
Fonte: Revista Vida Capichaba (1935). 

Foi se estabelecendo no entorno do Parque Moscoso uma importante vida cultural que 

reunia a elite capixaba. Havia o Clube Vitória, legendário espaço de grandes 

acontecimentos sociais, a primeira sede do Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória 

(fundado em 194369), o Colégio Americano Batista (fundado em 191970, onde também 

                                                         
69 Em 1951, o Colégio Salesiano para a nova sede na Avenida Vitória. 
70 Hoje o prédio do Colégio Americano foi comprado pela Prefeitura Municipal de Vitória para ser sede 

de uma escola fundamental. 
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funcionou a sede da Primeira Igreja Batista de Vitória) e a Escola de Aprendizes 

Artífices71 (fundada em 1910), atual Instituto Federal de Educação. 

Em 1926 foi inaugurado o primeiro cinema na região chamado de Politheama, de 

aspecto simples, um barracão de madeira, mas que fazia muito sucesso. Veio a ser 

demolido em 1951 (KUSTER, 2003). O Santa Cecília foi construído no lugar do cinema 

Politheama (Figura 36). Hoje o Santa Cecília abriga uma igreja evangélica. Na época, 

possuía a maior tela de projeção do Espírito Santo. Quanto ao cinema São Luiz era um 

cinema considerado chique, construído com materiais sofisticados. O cinema nessa 

época considerado um programa refinado que agradava muito às elites – só se admitia a 

entrada em traje fino. Eram concorridas as matinês que ocorriam domingo pela manhã. 

E após o cinema, completavam o domingo com um passeio no Parque Moscoso 

(KUSTER, 2003). 

Figura 36 - Vista parcial da Avenida República, esquina com a Avenida 

Cleto Nunes. À direita hoje está edificado o cinema Santa Cecília. À 

esquerda o antigo prédio da Padaria e Confeitaria Sarlo. Foto adquirida 

de Rui de Oliveira 

 
Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (s/d). 

                                                         
71 Em 1910 quando Jerônimo Monteiro recebeu um telegrama do Ministério da Agricultura sobre a 

possibilidade do estado oferecer um prédio para o funcionamento da Escola de Aprendizes Artífices, a 

resposta foi imediata afirmando que desejava que o Espírito Santo fosse um dos primeiros a colocar em 

prática o funcionamento do ensino profissional (SUETH et. al., 2009). 
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Também passaram a existir os bares Dominó, Drink e do Caranguejo, além de 

importantes lanchonetes e padarias, como a padaria Sarlo. Muitos que passaram por ali 

se destacaram nos segmentos políticos, sociais e econômicos posteriormente (MAIA, 

2013; MAIA, 2011) 72 . O quartel da polícia militar 73  funcionava perto do Parque 

Moscoso. Foi construído com alvenaria à vista, com ameias e torreões medievais – 

arquitetura clássica no gênero (DERENZI, 1995). Era comum a ocorrência de atividades 

como evoluções e treinamentos na região (Figura 37). 

Figura 37 - Antigo quartel da Polícia Militar, no Parque Moscoso, onde está edificado o 

SESC, data desconhecida 

 
Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (s/d). 

Os pequenos palacetes e bangalôs construídos no meio do terreno foram por exigência 

do Código de Posturas vigente à época, havendo a partir disso uma valorização do 

bairro com a transferência das construções de melhor padrão que simbolizava o poder 

da aristocracia cafeeira. Segundo Muniz (1985), o bairro se tornou uma versão menor 

                                                         
72 Antes, funcionava o cinema Politheama. 
73 O quartel foi demolido e foi construído o prédio do SESC no seu lugar. 
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do chamado bairro-jardim74, comum na época. Trata-se do primeiro bairro planejado da 

cidade. Ao contrário de seu entorno composto de construções de aspecto simples, 

coladas umas às outras ao longo de ruas estreitas, ao redor do Parque Moscoso as ruas 

eram largas, os terrenos eram espaçosos e as residências cercadas por jardins 

(KUSTER, 2003). 

Nas próximas linhas serão apresentados os principais usos sociais do parque até a 

metade do século XX. Por seu um lugar de encontros, de muito movimento, aconteciam 

muitas atividades no Parque Moscoso. Preenchia as funções de um passeio público, 

ponto de encontro de muitos eventos na cidade de Vitória, tendo em vista a falta desses 

espaços de sociabilidade em Vitória. 

4.5 O CENTRO DO CENTRO 

As mudanças na região com a construção do Parque Moscoso repercutiram na vida 

social da cidade de Vitória, sendo o parque o epicentro de todas essas transformações 

que foram se sucedendo ao seu redor, conduzida pela elite capixaba. Esta seção tem 

como finalidade demonstrar como o Parque Moscoso até praticamente a metade do 

século passado era considerado o centro de atividades sociais, culturais, econômicas e 

políticas da cidade, o que vai se modificar mais tarde. 

Segundo Ferreira (2016, p. 265): 

Com a implantação definitiva do Parque Moscoso, as obras realizadas 

tornaram-se fatores de indução do incremento da urbanização do entorno e 

responsáveis pela expansão urbana da região. Provocaram também a 

valorização da parte baixa da cidade, uma vez que, do ponto de vista 

imobiliário, somente a parte alta era valorizada, dada a sua vocação 

residencial, boa infraestrutura e organização espacial. Com os novos 

investimentos, a região do Parque Moscoso tornou-se a nova fronteira de 

expansão urbana, destinada aos segmentos sociais mais abastados e um novo 

ambiente destinado às atividades residencial e de lazer, cumprindo também 

funções geradoras de sociabilidades e de embelezamento da cidade. 

Para Canal Filho et. al. (2012) o parque ocupava um espaço importante na cidade 

devido à carência de espaços de socialização e de diversão. Por sua vez, Tatagiba 

(1978) coloca que o parque era a principal atração, considerado no seu início o lugar 

                                                         
74 Bairro planejado segundo o conceito inglês de garden city. Geralmente são bairros nobres destinados às 

classes mais altas da sociedade. Apresentam praças, parques, intensa arborização em suas calçadas e 

traçado urbano diferenciado, podendo ser tortuoso, circundado por amplas avenidas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Jardim_(teoria)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bairros_nobres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arboriza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida
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mais bonito. Essas ideias ficam evidenciadas nas palavras de Vilaça (2001, p. 12) “[...] 

ir ao Parque Moscoso era passeio de luxo, as roupas domingueiras sacudindo o cheiro 

de naftalina, o corre-corre das crianças, as famílias caminhando em bandos de 

felicidade, os gansos grasnando”. 

O trecho da entrevista abaixo bem exemplifica qual era a dimensão de importância do 

parque para a população de Vitória. Uma população pequena e com poucos espaços 

como oferecia o Parque Moscoso: 

O parque atraia, o parque chamava. E vamos falar o seguinte, nós estamos 

falando da década de 50 e 60 e de uma época em que a população de Vitória 

na década de 50 era de 50 mil habitantes e na década de 60 era de 60 e 

poucos mil habitantes. Depois é que dispara, então o parque atendia bem a 

essa população que procurava pelo prazer de ir ao parque (Entrevistado nº 

10). 

Muito embora podemos concordar que se tratava de um espaço diferenciado no aspecto 

geral da cidade, o Parque Moscoso não se traduz somente a esses aspectos levantados 

acima. Nossa pesquisa tem como objeto compreender essa realidade permeada por 

interesses em conflitos que precisam ser “escavados” e “escovados a contrapelo” da 

história oficial. De fato, o Parque Moscoso ocupava um lugar central na vida social da 

cidade (Figura 38). 
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Figura 38 - Vista parcial do Centro de Vitória. Em primeiro plano o Bairro Moscoso. 

Ao meio o Parque Moscoso. Em cima à direita a Escola Maria Ortiz, o Palácio Anchieta 

e a Baía de Vitória. A esquerda a Igreja São Gonçalo. Vitória-ES, 1932[?] 

 
Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (1932?). 

Basicamente quem se apropriou do Parque Moscoso foram as classes sociais mais 

privilegiadas, sobretudo formada pela elite cafeeira, que construíram suas casas ao redor 

do parque em um processo de exclusão socioespacial. Segundo Ferreira (2016, p. 265): 

A construção do Parque Moscoso foi um marco no urbanismo capixaba, mas 

mesmo inicialmente sem muros físicos havia as muralhas sociais. Os espaços 

privados de acesso público, como teatros, casas comerciais, bares, cafés e 

restaurantes, pela lógica comercial já possuíam códigos e valores intrínsecos 

que naturalmente distinguiam quem deles poderia fazer uso, mas os espaços 

públicos, que deveriam ser de amplo acesso público, como os bulevares - 

assim chegaram a ser chamadas algumas ruas e avenidas da cidade, parque, 

praças e jardins -, por um conjunto de normas estabelecidas pela legislação 

urbanística também produziram sua lógica restritiva. 

No coreto do Parque Moscoso, a Banda da Polícia Militar realizava retretas75, desde 

1917 nas quartas e domingos (CANAL FILHO et. al., 2012). Apresentavam peças do 

repertório erudito e popular, como é possível identificar nas programações publicadas 

                                                         
75 “Exibição de uma banda de música, geralmente em lugar público” (RETRETA; AULETE DIGITAL, 

2015). 
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nas páginas do Diário da Manhã. O coreto que não existe atualmente era palco de 

constantes atrações culturais, algo que era escasso na cidade, o que chamava a atenção 

do público, pois, nessa época a cidade contava com um teatro e não possuía cinema. 

Naquela época existiram diversos clubes recreativos e carnavalescos. 

Foi neste momento que surgiu o Clube Vitória que sucedeu o Clube dos Boêmios, 

frequentado pela alta sociedade desde o início da inauguração do parque. Também era 

conhecido como “Aristocrático do Moscoso” (CANAL FILHO et. al., 2012) ou Clube 

do Moscoso (REVISTA VIDA CAPICHABA, 1934)76. Depois que o Clube Vitória foi 

transferido para sede própria, ainda no Parque Moscoso foram promovidos inúmeros 

concertos, conferências, festas beneficentes, colações de grau, recitais de declamação, 

etc. – considerado ponto social das famílias vitorienses (TATAGIBA, 1978)77. Segue 

abaixo um trecho que bem retrata isso: 

O Clube Vitória era o ponto de encontro mais tradicional e elegante da 

sociedade capixaba. Ali se reuniam, para as festas de gala, as moçoilas 

casadouras, os rapazes de boa família, os bons partidos, os apaixonados 

assumidos, os que namoravam escondido. E os pais. E as mães. A vigiar a 

prole e a cuidar das boas maneiras e dos bons costumes, e a se cumprimentar 

cordialmente, nas ocasiões solenes, como o réveillon. Que ali rompia, à meia 

noite de 31 de dezembro, ao toque da orquestra, ao apagar das luzes, 

saudando o ano novo com assovios, reco-recos e uma grande, genuína, 

alegria (FIGUEIRA, 1994, p. 45). 

As festas que ocorriam no Clube Vitória78 se estendiam pelas mediações do Parque 

Moscoso: “o clube se debruçava sobre o Parque Moscoso, de suas sacadas se avistavam 

as árvores, e não havia grades. O espaço era livre e as pessoas também. Vivia-se a 

verdadeira liberdade” (FIGUEIRA, 1994, p. 45). Conforme Campos Junior (1996), as 

realizações ocorridas em Vitória tiveram claro caráter de classe, dessa forma, as frações 

mais ricas foram favorecidas com essa política da centralização do café que atendeu os 

setores do comércio. No caso do Campinho e outras obras de infraestrutura ocorridas 

em Vitória estavam ligadas aos interesses políticos desses setores que reivindicavam 

                                                         
76 Na década de 1970 o Clube Vitória muda de endereço, mas continua no Parque Moscoso. Sua sede é 

construída em arquitetura moderna, por uma das primeiras arquitetas em Vitória chamada Maria do 

Carmo Schwab (KUSTER, 2003). 
77 Em 1912 instala-se o Clube de Regatas Álvares Cabral, junto com o Clube Vitória (KUSTER, 2003). 
78 Mais tarde o Clube Vitória trocou de lugar, perdendo o encanto e os sócios (FIGUEIRA, 1994). 
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melhorias na cidade acreditando que com isso se beneficiariam da concentração de 

atividades em Vitória79. 

Sueth (2006, p. 60) traz um panorama de como eram os espaços de lazer em Vitória 

nesse período: 

Eram poucas as opções de lazer. No mundo urbano, era comum fazerem-se 

passeios por praças e coretos para ouvir bandas de música. Faziam-se festas 

para comemorar batizados, aniversários e casamentos e, às vezes, 

realizavam-se bailes familiares. Aos domingos, dias santos ou datas cívicas, 

as pessoas reuniam-se para conversar, jogar futebol, entre outras atividades. 

Nas festas, ajudavam-se mutuamente, enfeitavam suas casas e consumiam 

quitutes e bebidas. A sociabilidade semanal, entretanto, dava-se nas missas 

dominicais e dias santos, quando todos se dirigiam à igreja, ou ainda, como 

preferiam outros, nos botequins e quiosques, para longas conversas. 

Registros encontrados na revista Vida Capichaba, segundo Canal Filho et. al. (2012, p. 

40) sinalizavam que “[...] o Parque Moscoso passou ao ser ponto de encontro dos 

capixabas, principalmente de uma elite, que o utilizavam para passear, fazer o footing80 

rotineiro, namorar, brincar, transformando o antigo ‘mangal’ em local de sociabilidade”. 

Também existiam os lambe-lambes que eram fotógrafos que entregavam as fotos na 

hora e que registravam todos esses momentos (VITÓRIA, 2007) (Figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
79 Foram criados rede de água, esgotos, energia elétrica e a introdução do bonde elétrico (CAMPOS 

JUNIOR, 1996). 
80 Termo inglês que se refere a passeio. 
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Figura 39 - Grupo de crianças no Parque Moscoso. Acervo da família Santos Neves 

 
Fonte: Estação Capixaba (s/d). 

De acordo com Vilaça (2001) as fotos retiradas pelos lambe-lambes faziam parte dos 

guardados de família – um patrimônio. O trecho abaixo narra como eles chegaram ao 

Parque Moscoso: 

O Parque Moscoso não era fechado não. Cercavam-no a beleza de 

construções, frontispícios carregados no rococó, azuis e rosas enfeitando as 

paredes com demãos de capixabismo, ornamentos que faziam dique ao vento 

e à claridade abriam-se de par em par, à guisa das janelas. Foi quando 

chegaram os lambe-lambes, no início da década de 30. ‘Soube, mas não 

posso precisar, que no tempo antigo era só um lambe-lambe’, arrisca Ilson 

Barroco. ‘Ele fez fortuna’. Todo mundo ia ao Parque Moscoso, e quem não 

gostaria de guardar para sempre a lembrança do passeio? (VILAÇA, 2001, p. 

13). 

Muitas paqueras ocorreram e muitos namoros se iniciaram no Parque Moscoso ficando 

conhecido inclusive como “jardim dos namorados” (Figura 40). Segundo a revista Vida 

Capichaba (1935, p. 10): 

O Parque Moscoso é o jardim dos namorados. Toda a noite, lá estão eles, á 

doce luz do luar, ou á claridade das lâmpadas electricas, sonhando o sonho 

bom dos espiritos felizes... Eles (Ella é a encantadora princesa de sangue 

italiano e elle, o moço querido das rodas elegantes) também vão ao Parque. E 

ficam lá, horas esquecidas... si os bancos falassem... 
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Figura 40 - Casal na ponte do Parque Moscoso, 1953 

 
Fonte: Estação Capixaba (1953). 

Desde o início o Parque Moscoso era visitado por turistas de passagem pelo Espírito 

Santo, incluindo estrangeiros. O registro do grande número de turistas é devido à 

proximidade com o porto de onde muitos desembarcavam para conhecer a cidade. 

Outros visitantes vinham a passeio do interior do estado ou mesmo de regiões 

periféricas da cidade. O orquidário que se chamava Parque de Orquídeas Barbosa 

Rodrigues era um dos lugares de destaque (Figura 41). Inaugurado em 1939 tinha um 

formato diferente. Era uma estrutura coberta por palha (CANAL et. al., 2012). Ali 

podiam ser admirados os mais raros e bonitos exemplares da flora orquidácea brasileira, 

no total de 350 espécies capixabas. Funcionava diariamente aberto à visitação pública 

(VITÓRIA, 1943)81. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
81 Durante o dia no horário de 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00; e durante a noite de 19:00 às 21:00, 

nas segundas, quartas e sextas-feiras (VITÓRIA, 1943).  
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Figura 41 - Orquidário do Parque Moscoso. Foto adquirida de Rui de Oliveira. Autoria 

desconhecida,1935 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1935). 

Segundo Macedo (2015, p. 41): 

O caráter do jardim é contemplativo, voltando-se para o flanar, para o 

encontro, para os almoços elegantes, bailes e convescotes de uma elite 

restrita, que se visita e vive em um mundo à parte do resto da população. 

Atividades que exigem um dispêndio físico, como os esportes, não estão em 

voga no século XIX. Somente no século seguinte, o tênis é introduzido como 

uma prática comum a essa sociedade, e algumas quadras são construídas em 

jardins ‘categorizados’, como os jardins da Vila Penteado, São Paulo (1903). 

Na década de 1930 foi construída quadras de tênis no Parque Moscoso – esporte 

praticado pelos moradores da região formada por profissionais liberais e comerciantes, 

geralmente à noite ou nos finais de semana. Era conhecido como Parque Tênis Club 

formada por duas quadras de saibro (Figura 42). Lá eram realizados torneios de tênis 

que reunia um público que gostava de acompanhar as partidas. O tênis considerado até 

hoje um esporte de elite era praticado por poucos. Ainda assim era uma opção esportiva 

ao lado do remo, futebol, vôlei e basquete que eram os esportes mais populares na época 

(SANTOS NEVES, 2017). 
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Poucos sabem que existiram duas quadras de tênis no Parque Moscoso que atendiam às 

classes privilegiadas que tinham o tênis como forma de lazer, distração e passatempo, 

conforme nos traz o trecho de entrevista abaixo: 

O Parque Tênis funcionava onde é a escola, o grupo escolar Ernestina 

Pessoa, o Parque Tênis tinha duas quadras, uma quadra de tênis pra cá, 

outra quadra de tênis pra lá, uma casinha onde ficava os apetrechos (redes, 

etc, e um rolo grande que passava). A quadra que era de barro, e aqui tinha 

uma sede social. E o parque tênis era um local onde aquilo que a gente pode 

chamar de aristocracia da época, comerciantes, advogados, médicos, os 

engenheiros, professores, magistrados iam jogar tênis (Entrevistado nº 10). 

 

Figura 42 - Parque Tênis Club 

 
Fonte: Estação Capixaba (s/d). 

O que se percebe é que o Parque Moscoso mais no seu início apresentava maiores traços 

de distinção social o que vem a ser minimizado com o passar das décadas e o declínio 

do Parque Moscoso. 

4.6 A CONCHA E A ESCOLA 

A partir de agora apresentamos uma outra fase pelo qual passou o Parque Moscoso, 

marcada pela construção de duas obras representantes da arquitetura brasileira moderna: 

o edifício do Jardim de Infância Ernestina Pessoa e a Concha Acústica (Figura 43). 

Nossa intenção não é adentrarmos na história de cada uma dessas edificações, mas 
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compreendermos como as mesmas se inserem e se relacionam com o espaço do Parque 

Moscoso. 

Ambas construções refletem uma mudança pela qual passava o país e a própria 

arquitetura e urbanismo brasileiros. Entre 1930-60 ocorreu uma transformação 

estrutural nos processos de desenvolvimento do país, sobretudo dado pela reestruturação 

produtiva industrial dirigida por dois governos nacionais: de Getúlio Vargas (1930-45) 

e Juscelino Kubitschek (1956-60). Nesse período também entram na pauta debates 

sobre expressões modernas na arquitetura e no urbanismo e a redefinição de cidade e 

habitação na América Latina82 (CERASOLI; FARIA; SAMBRICIO, 2014). 

Figura 43 - Reforma do Parque Moscoso realizada em 1952 
 

 
Fonte: Muniz (1985). 

O Jardim de Infância Ernestina Pessoa83 foi construído no lugar onde era o Parque 

Tênis Club, cujas dependências estão hoje ocupadas pela Escola da Ciência Física, 

pertencente ao município de Vitória (Figuras 44 e 45). A escola foi inaugurada na parte 

                                                         
82 Destacamos que nesse período ocorreu a construção e inauguração de Brasília (CERASOL; FARIA; 

SAMBRICIO, 2014). 
83 A expressão jardim de infância cunhada pelo pedagogo Fridriech Fröebel (1782-1852) vem do alemão 

Kindergarten que significa “jardim para as crianças”. Trata-se de uma abordagem educacional pré-escolar 

baseada tradicionalmente em brincar, cantar, atividades práticas como desenho e interação social como 

parte da transição de casa para a escola. As primeiras dessas instituições foram criadas no final do século 

XVIII na Baviera e em Estrasburgo para servir crianças cujos pais trabalhavam fora de casa. Para Fröebel, 

a ideia de “jardim de infância” significava que as crianças eram como plantinhas que deveriam ser 

cultivadas e cuidadas, enquanto os jardineiros que seriam os professores participariam do processo de 

desenvolvimento das plantas. 
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norte do Parque Moscoso, em 1932, quando foi criada a Secretaria da Educação e Saúde 

Pública, no governo do interventor Punaro Bley (FERREIRA, 2009 apud CANAL 

FILHO et. al., 2012). 

Figura 44 - Vista aérea do Jardim de Infância Ernestina Pessoa, no Parque 

Moscoso. Coleção Governo Jones dos Santos Neves, data desconhecida 

 
Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (s/d). 

 

As salas de aula davam para um jardim interno localizado de frente para o parque. 

Contém dentro de sua estrutura dois mosaicos vitrificados de autoria de Anísio 

Medeiros, além da estátua da professora Ernestina Pessoa - uma das primeiras 

professoras particulares de Vitória, em uma época em que não existiam creches ou 

escolas infantis (CANAL FILHO et. al., 2012). 
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Figura 45 - Vista parcial do Jardim de Infância Ernestina Pessoa, no Parque 

Moscoso. Coleção Governo Jones dos Santos Neves, data desconhecida 

 
Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (s/d). 

Apresentamos abaixo algumas fotos com algumas atividades que ocorriam no Jardim de 

Infância Ernestina Pessoa (Figuras 46 e 47). 

Figura 46 - Atividade ao ar livre no Parque Moscoso, 

data desconhecida 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (s/d). 
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Figura 47 - Professora com sua turma de alunos, data 

desconhecida 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (s/d). 

Nesse período também foi construída a Concha Acústica 84 , onde eram realizados 

concertos ao ar livre e outras diversões como show de calouros. Na sua inauguração 

ocorreram apresentações da Orquestra Sinfônica da Escola Nacional de Música, assim 

como coros orfeônicos e cantores de renome. Ambas as construções: escola e concha 

acústica são obras do arquiteto Francisco Bolonha dentro do modernismo85 da década 

de 1950. Essas obras representam a primeira intervenção no Parque Moscoso 

(ACHIAMÉ; BETTARELLO; SANCHOTENE, 1991) (Figuras 48 e 49). 

 

 

 

 

 

                                                         
84 “Construção formada por cobertura côncava que permite aumentar a reflexão dos sons emitidos. Em 

geral situa-se em espaços coletivos ou públicos, como parques e universidades, para apresentação de 

espetáculos destinados a público numeroso ao ar livre” (CONCHA ACÚSTICA, ALBERNAZ; LIMA, 

1997, p. 169). 
85 “Movimento arquitetônico introduzido no início deste século por arquitetos europeus e americanos, 

como Walter Gropius (1883-1969) e Frank Lloyd Wright (1869-1959). Caracteriza-se pelo uso de formas 

geométricas, composição assimétrica, ausência de ornamentação e amplas aberturas nas fachadas, 

geralmente em faixas horizontais. No Brasil é introduzido na década de 30 por Le Corbusier (1887-1966), 

sendo influenciado pelos princípios por ele estabelecidos. A arquitetura que segue os princípios do 

modernismo ou que tem suas características é chamada de arquitetura moderna. É também chamada de 

estilo internacional” (MODERNISMO, ALBERNAZ; LIMA, 1998, p. 393). 
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Figura 48 - Centro. Parque Moscoso. Vista interna, Concha Acústica. Autoria: Mazzei, 

decáda de 1970 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

A Concha Acústica foi construída na década de 1950 e inaugurada em 1953. Trata-se de 

um dos poucos exemplos brasileiros citados no livro Modern Architecture in Brazil, de 

Henrique Mindlin e consta no Dicionário da Arquitetura Brasileira, criado pelos 

arquitetos Corona e Lemos. Tais citações já justificariam por si só o tombamento que 

foi realizado pelo Conselho Estadual de Cultura, em 12 de novembro de 1986. Com ele 

pretendeu-se preservar o espelho d’água e os bancos de alvenaria, como complementos 

visuais de um importante patrimônio que contribui para a cultura capixaba (ACHIAMÉ; 

BETTARELLO; SANCHOTENE, 1991). 
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Figura 49 - Atividade na Concha Acústica. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

O Parque Moscoso começou a perder status quando iniciou o movimento migratório em 

direção às praias. Com isso, tanto o Parque Moscoso, quanto o centro da cidade 

perderam espaço como bairro sofisticado. A verticalização 86  é desveladora de 

segregações e processos de exclusão, com a despotencialização da rua, por conseguinte, 

do próprio Parque Moscoso, como identificamos no trecho da entrevista abaixo: 

Os primeiros prédios foram aqueles que eu falei, o Alfa e o edifício Moscoso. 

Então a partir da década de 50, final da década de 50 começa o processo de 

verticalização da Cidade de Vitória no seu centro urbano típico, na região 

do Parque Moscoso, depois na região da Praça Costa Pereira, Rua Sete e 

Rua Graciano Neves, depois um pouco na Cidade Alta e depois com a 

criação da Beira Mar, com o aterro todo da Beira Mar, toda aquela região 

hoje ocupada por prédios que ali está, no sentido do Saldanha da Gama. 

Esse processo conhecido com o processo do aumento da população de 

Vitória, mas é preciso levar em conta o seguinte, que o processo de 

                                                         
86  Lefebvre (2001) nos esclarece que com a explosão urbana rompe-se a relação polarizada centro-

periferia. Com isso, acaba ocorrendo uma redefinição do conceito de periferia. Antes era um termo que 

designava a região externa ao núcleo de poder econômico das cidades, enquanto hoje tem conotação 

econômica, social, política e cultural. Dito isso, a região do Parque Moscoso que nos idos das décadas de 

1930 e 1940 era considerada a área central da passa a ser considerada periferia da cidade com uma rápida 

e crescente desvalorização da região.  
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verticalização, ou seja, da construção de residências em apartamento, em 

prédios. O processo de verticalização que eu estou abordando é o das 

residências em prédio, ele é capitalizado, ele recebe os recursos financeiros 

para a sua edificação daquelas famílias de Vitória que eram melhores 

aquinhoadas economicamente. Quem foram os primeiros adquirentes de 

apartamentos nessa região do Parque Moscoso? Nessa região lá da Rua 

Sete, etc. foram comerciantes, foram advogados, magistrados, professores 

(não professores primários, mas professores de ensino médio que era o que 

havia na época começando, só depois que veio a Universidade), médicos, 

engenheiros. Então era uma elite de profissionais. Foram os primeiros 

adquirentes dos apartamentos construídos em Vitória, na medida em que 

com o crescimento urbano e com a chegada dos grandes projetos aqui, o 

Espírito Santo, a economia do ES, ela se desdobra, ela se desenvolve não 

ficando adstrita a produção cafeeira. Aí então a expansão urbana e o 

crescimento populacional vão ditar realmente a verticalização em outros 

pontos da Cidade, caminhando principalmente para a Praia do Canto, onde 

hoje estão essas edificações. Lembrando o seguinte, até a década de 60, final 

de 60, 70, começo de 80 talvez. Camburi era mato. Era mato, não havia 

Jardim da Penha, Jardim Camburi era Camburi. E a Ponte da Passagem 

não é essa que hoje existe aí cheia de tubos pra cima. Essa ponte era outra 

ponte que era a única forma de acesso a Camburi. A Ilha do Frade e a Ilha 

do Boi eram ilhas e ponto final, da Praia do Canto passava-se a pé quando a 

maré vazava para a Ilha do Frade e passava-se também para a Ilha do Boi, 

mas principalmente para a Ilha do Frade. Aquilo formava, baixava a maré e 

as pessoas ficavam tomando banho, passavam dentro da água pra lá. Então 

essa verticalização ela é bem típica de uma época que, cujas as raízes já 

estão no final dos anos de 1950 (Entrevistado nº 10). 

 

Nas décadas de 1980 e 1990 o bairro deteriorou-se de modo que muitas famílias 

saíssem da região. Mesmo assim, mantém perfil residencial com vários prédios 

construídos na década de 1970 (KUSTER, 2003). Percebia-se que o Parque Moscoso ia 

perdendo a grandeza que tinha em outros tempos, como descreve (MORAES, 1994, p. 

61) “é um pulmão muito pequeno para os grandes espigões que o cercam 

indiscretamente e o sufocam, e para a densa população das imediações” (Figura 50). 

Elas saem de lá, porque saíram, porque houve o próprio aviltamento do 

Centro de Vitória (Entrevistado nº 10). 
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Figura 50 - Parque Moscoso, vista parcial. Foto tirada do prédio à 

esquina da Rua 23 de Maio e Avenida Cleto Nunes. Alfredo 

Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

O aviltamento do Centro de Vitória resultou numa perda da qualidade de vida para os 

habitantes da região, relacionada a problemas ligados à cultura da violência e do medo 

que começaram a ganhar maiores contornos devido à falta de investimentos e abandono 

da região, o que vai tornando a situação mais dramática com o passar do tempo. 

4.7 O INGRESSO PARA A DIVERSÃO 

Em 1973, no governo municipal de Chrisógono Teixeira da Cruz, ocorreram 

transformações mais drásticas no Parque Moscoso: foram alteradas linhas estruturais e 
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realizadas pequenas construções, mudando não somente sua ambientação, mas também 

sua função. Alamedas foram desviadas e estreitadas para dar lugar à capela ecumênica, 

quadra de esportes e instalados brinquedos e equipamentos infantis. Além disso, sua 

topografia foi alterada, sendo criados alguns morros artificiais (Figura 51). 

Figura 51 - Centro. Parque Moscoso. Vista interna. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

Também foram construídos muros com grade e iniciado sistema de cobrança de 

ingresso, por meio de portais e roletas, diferenciando-se da sua proposta inicial (Figura 

52). 

Não havia o menor receio de assaltos, de criminalidade. Isso era um absurdo 

em Vitória daquela época, década de 40, década de 50, década de 60. Eu 

tenho impressão que o Parque foi cercado. Eu sei que ele foi cercado pelo 

prefeito Chrisógono Teixeira da Cruz, eu acredito que tenha sido por volta 

de 1970 [...]. Então, fechou-se o parque passou-se a cobrar o ingresso numa 

medida de proteção do parque em si né, como digamos um monumento 

ecológico, e porque a essa altura já havia muita possibilidade de 

ocorrências desagradáveis dentro do parque, aí o parque foi cercado. Mas 

antes disso, era inteiramente aberto, né (Entrevistado nº 10). 
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Figura 52 - Portaria à Avenida Cleto Nunes. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

Na década de 1980 o Parque Moscoso passou a ter sérios problemas que iniciaram 

discussões públicas a respeito de seu uso. Nesse período era recebido diariamente 

aproximadamente três mil pessoas, registrando-se o maior afluxo de pessoas entre às 

7:00 e 10:00, sendo que aos sábados e domingos esse número triplicava, fazendo as 

cinco roletas do parque girarem até 15 mil vezes. Esse movimento era graças aos 

brinquedos e ao mini-zoológico que atraia frequentadores, principalmente dos bairros 

periféricos de Vitória em busca de lazer (A GAZETA, 1983). 

A existência de comércio ambulante no interior do Parque Moscoso, cerca de 50 tipos 

de comércio destruíram 3,5 m2 do espaço verde, invadindo os canteiros com trailers, por 

exemplo, destruindo a grama existente. Esses comerciantes pagavam uma taxa 

mensalmente, e dentre eles estão: os trailers, os fotógrafos (lambe-lambe), os que 

exploram carrocinhas de pipocas e churros, os que têm como comércio os brinquedos: o 

pedalinho (barquinhos) e o trenzinho. O parque ainda contava com uma pequena 

capela87 onde eram realizados casamentos e por ela era cobrada uma taxa de aluguel (A 

GAZETA, 1983). 

                                                         
87 Hoje não existe mais essa capela. 
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Em relação aos animais, ocorreram várias denúncias na Câmara Municipal em relação a 

maus-tratos, como falta de limpeza nas jaulas que causava mau cheiro. Muitos animais 

morreram por falta de alimentação, segundo denúncias 88 . Existiam 28 diferentes 

animais: 18 macacos, 15 sauís, uma irara, quatro patos, dois garnizés, cinco quatis, 

quatro gaviões, três veados, duas antas, uma jaguatirica, duzentos pombos, três faisões, 

quatro araras, uma coruja, cinco jabutis, uma onça, uma siriema, doze pavões, dez 

gansos e duas emas (A GAZETA, 1983) (Figuras 53 e 54). 

Apesar do divertimento e do prazer de estar no Parque Moscoso, um dos entrevistados 

aborda o problema dos maus-tratos aos animais, conforme abaixo: 

Na época que frequentava, não trabalhava lá, sempre ia aos domingos, com 

a família para passear, se reuniam muitas famílias e faziam piquenique. Mas 

com o tempo, as pessoas começaram a maltratar os animais, inclusive davam 

cigarros aos macacos para fumar. Esse foi um dos motivos que tiraram os 

animais e assim acabando o zoológico (Entrevistado nº 05). 

 

Figura 53 - Parque Moscoso. Tanque dos jacarés. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

                                                         
88 Segundo o administrador do parque ocorreu a diminuição do número de funcionários no parque o que 

pode ter prejudicado os serviços (A GAZETA, 1983). 
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Figura 54 - Parque Moscoso. Viveiro. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

A mercantilização do espaço trouxe prejuízos para sua própria infraestrutura, o que foi 

muito reclamado à época, inclusive em matérias de jornais. O valor de uso do parque 

ficou em segundo plano em relação ao seu valor de troca, ou seja, a obra foi substituída 

pelo produto, com isso, foi se perdendo o verdadeiro sentido de se estar naquele lugar, 

como nos explica Lefebvre (2001). O autor assinala também que mais recentemente o 

direito à natureza entrou para a prática social em favor dos lazeres. A partir disso, a 

natureza torna-se valor de troca, uma mercadoria. Esses lazeres comercializados acabam 

por destruir a naturalidade da qual as pessoas se ocupam com a finalidade de transitar 

por ela. Perdeu-se a dimensão do parque público, ou seja, ocorreu uma apropriação 

privada de um espaço público. 

4.8 PARQUE MOSCOSO NOS DIAS ATUAIS 

Em relação ao Parque Moscoso, nos anos 2000 existiu um movimento de se recuperar 

as suas características originais, no mesmo sentido do projeto de revitalização do Centro 

de Vitória. Foram recriados os mesmos caminhos, as fontes voltaram às posições 
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originais e o muro foi substituído por grades. Ocorreu um trabalho de recuperação de 

modo a se aproximar ao projeto original do parque. 

 

Todavia, o entorno do Parque Moscoso não é o mesmo desde sua inauguração em 1912. 

De lá para cá ficou evidenciada a progressiva mudança nos usos e nos tipos de 

edificações que foram se erigindo nas mediações do Parque Moscoso. Aquelas antigas 

residências de luxo foram transformadas em estabelecimentos comerciais e de serviços 

ou até mesmo demolidas para dar vez a edifícios de usos variados, sobrando ainda 

alguns exemplos. Circulam na região muitas pessoas, de diferentes regiões e classes 

sociais. O que é notado é que eles assumem diferentes atividades, em horas e dias 

diferentes, porém dividindo o mesmo espaço, considerando que a atual conjuntura 

alterou em parte os modos de vivência do espaço, hoje ocupado até por moradores de 

rua (Figura 55). 

Figura 55 - Moradores de rua, 2017 

 
Fonte: Pinheiro, Emannuel (2017). 

O Parque Moscoso vive um processo intenso de sucateamento e a região de um modo 

geral passa por um forte processo de envelhecimento. Sobre essa questão, uma 

entrevistada residente na região, traz o seguinte depoimento: 
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Não, não frequento. Inclusive para caminhar é ruim. O espaço se tornou 

pequeno, o parque hoje está perigoso, está sendo frequentado por... não tem 

sido bem frequentado o Parque Moscoso hoje. Então hoje até pra você levar 

os idosos está perigoso. Totalmente negativo. Hoje ninguém frequenta o 

parque, hoje o parque só é usado as vezes para caminhar, porque a maior 

parte das pessoas caminham por fora, porque ficou ruim de caminhar no 

parque. Criança quase não vai mais, abandonado. Inclusive apesar de tudo 

do Parque Moscoso, eu gosto de morar lá, eu não saio de lá. Apesar de todos 

os problemas eu gosto de morar lá, os moradores são muito antigos. É uma 

pena, porque o parque era um ponto de encontro de todo mundo, hoje você 

não conversa mais com as pessoas, eu ia com os filhos, no domingo de 

manhã, as outras pessoas também. Os idosos também, os meus pais iam lá e 

passeavam no parque, encontravam com outras pessoas. Hoje em dia não 

tem mais isso (Entrevistado nº 07). 

 

O depoimento abaixo mostra como era estar no Parque Moscoso em três momentos de 

vida: o primeiro quando criança, depois como mãe e mais tarde levando os netos. A 

partir dele percebemos as mudanças que vem se sucedendo na região e a relação da 

entrevistada com o Parque Moscoso com o passar do tempo: 

 
O Parque Moscoso era final de semana, isso quando eu era menina, o 

Parque Moscoso era final de semana, era festa, a gente fazia piquenique 

dentro do Parque Moscoso quando eu era menina. E ele era aberto, ele não 

era cercado o Parque Moscoso. Quando eu casei, e eu fui pra lá, Renata já 

tinha 7 anos (que é a minha filha mais velha), o menino tinha 4 e a outra 

tinha 1 ano, quando eu fui morar no Parque Moscoso. E era lindo o Parque 

Moscoso, muito bem arborizado, muito bem cuidado, muito limpo, a água 

das lagoinhas que tinha dos laguinhos que tinham, eram limpas, 

macaquinhos que iam na minha varanda, tinha arara, muita arara, macaco, 

leão, chegou a ter leão lá, que da minha casa a gente escutava o rugido dele. 

E as crianças todo dia, era o meu quintal, era no Parque Moscoso que as 

crianças brincavam lá, podiam ir lá, hoje em dia não pode ir mais. Antes 

quando eu era menina eu tirei muita fotografia, retrato, naquele que o 

homem enfia a cabeça, aquele lambe-lambe, eu tirava os meus retratos lá 

dentro do Parque Moscoso. Entendeu?! E, tinha muitos corais que iam 

cantar lá já na época que eu estava casada, tinha os corais das igrejas que 

iam cantar lá, tinha teatro lá, missa. Todo mundo que ia lá em casa com 

criança a gente ia no Parque. Geralmente depois do almoço a gente saia e 

levava eles para o parque, porque o sol estava mais fraco, a gente levava, 

mas normalmente eu ia de manhã, quando a moça limpava a casa, a gente 

passava duas horas no Parque Moscoso com as crianças. Tinha as pontes 

feitas de cimento, uma só tinha um lado que tinha que segurar, era 

estreitinha, o pessoal tinha medo na hora de passar e dava a volta. Mas era 

muito gostoso, a gente se encontrava lá, todo mundo que morava lá no 

Parque Moscoso levava os filhos lá. Meus filhos tiveram a infância dentro do 

Parque Moscoso. Saudade, saudade. Era muito bom. Depois quando eu fui lá 

com os meus netos eu me decepcionei com a sujeira, não tinha mais os 

animais que tinham, entendeu?! Me decepcionei muito, não tinha mais os 

patinhos que tinha, ele estava entregue as moscas. Foi daí que cercaram, 

mas não deu certo, dava muito mendigo lá dentro, e briga. Dava assim, 

casais não recomendados, né, aquele negócio. Então a gente já não ia mais, 
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eu tinha medo de ser assaltada lá dentro. Não, eu tenho medo de ir lá, pra 

ser sincera. Eu fiquei com medo do Parque Moscoso, o Parque Moscoso está 

muito perigoso. Não tem segurança nenhuma, se bem que nós estamos sem 

segurança em todos os lugares. Foi de muita utilidade, ele era bonito, ele era 

muito bonito, ele tinha atrativo, ele era muito bem cuidado. Porque o que eu 

posso falar é de antigamente, de agora não posso falar nada, tem que ser de 

antigamente, se é de antigamente ele era lindo, entendeu?! Ele era lindo, 

bem cuidado, era tudo... a concha acústica era pintada. Nunca eles deixaram 

aquela concha acústica feia, entendeu?! Nunca, nunca, nunca, nunca. As 

pessoas faziam muitos piqueniques lá, muitos, muitos, muitos piqueniques. 

Era um lugar de diversão, dos filhos dos pobres e dos ricos (Entrevistada nº 

4). 

 

O Parque Moscoso trata-se de um lugar que não apenas tem função ecológica, mas 

também de estética e de lazer, principalmente daqueles que moram próximos a ele. Há 

muitos anos é frequentado por famílias principalmente nos finais de semana que se 

utilizam de suas áreas para convivência e recreação. Dentro de nossa pesquisa 

procuramos fotos de famílias, como forma de se levantar essa memória afetiva que 

remetem às lembranças e experiências ligadas ao local, de um passado que é ainda 

rememorado no presente. É possível dizer que o capixaba tem pelo Parque Moscoso um 

verdadeiro sentimento de amor pelo lugar ou topofilia, como nos ensina Tuan (1980). 

 

Muitos moradores de Vitória que frequentaram o parque quando crianças se referem a 

ele como parque “gostoso”, ainda que esteja passando por sérios problemas. Notamos 

que a ideia de topofilia resvala numa certa romantização do Parque Moscoso que acaba 

por reduzir ou anular alguns conflitos, devido ao predomínio de uma memória 

saudosista relacionada às experiências lúdicas ligadas à infância. Por outro lado, 

notamos que aparentemente não há outro lugar na cidade que produz uma dimensão 

afetiva tão grande, como essa relacionada ao Parque Moscoso. Assim, podemos 

entender a topofilia como um ponto de partida para uma cidade que nos pertença, a um 

direito à cidade, como nos ensina Lefebvre (2001). 

 

Muitos acontecimentos ocorreram no Parque Moscoso nele desde a sua criação, que 

seria quase impossível de se identificar em poucas linhas, mas que o tornam um objeto 

de investigação instigante. Segundo Abreu (2010, p. 13) quando realizamos uma 

pesquisa histórica junto com a memória “[...] está em jogo o tempo do ‘agora’, na 

relação que esse tempo tem com um tempo passado”. É o que acontece quando 
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estudamos o Parque Moscoso. Assim, deixamos a pergunta: qual é a memória que 

desejamos deixar para o Parque Moscoso? 

No próximo capítulo apresentamos as metodologias empregadas na pesquisa. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

5.1 METODOLOGIAS EMPREGADAS NA PESQUISA 

Para alcançar esse objetivo aplicamos três metodologias: uma metodologia voltada para 

a elaboração do estudo sobre o Parque Moscoso, outra metodologia empregada na 

formação de professores. E, por fim, uma metodologia específica para o produto 

educativo que será apresentado no próximo capítulo que é dedicado exclusivamente a 

esse assunto. 

5.1.1 Metodologia para pesquisa sobre o Parque Moscoso 

A nossa pesquisa está inserida nas chamadas pesquisas qualitativas, com uma 

abordagem exploratória (GIL, 1989). Para o estudo do Parque Moscoso, utilizamos 

pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Em relação à pesquisa documental 

procuramos fontes conservadas em acervos de órgãos públicos como Arquivo Público 

Estadual, Biblioteca Estadual, Instituto Jones dos Santos Neves, Arquivo Histórico de 

Vitória, etc. Foram consultadas fontes primárias como fotografias, documentos oficiais, 

como relatórios de governo, dentre outros. Quanto à pesquisa bibliográfica destacamos 

a utilização de contribuições de autores que estudaram a história local, além de artigos 

em periódicos científicos, livros, teses e dissertações.  

Em relação à produção de dados realizamos entrevistas a partir de roteiros semi-

estruturados (APÊNDICE A). O critério de seleção dos entrevistados (QUADRO 10) 

ocorreu a partir de uma rede de contatos, onde buscamos pessoas que tiveram em algum 

momento de suas vidas algum tipo de experiência/vivência no Parque Moscoso. Todos 

os entrevistados assinaram o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE B). Os dados gerados foram analisados a partir do referencial teórico 

empregado na pesquisa89. 

Quadro 10 - Caracterização dos entrevistados 

Nº Entrevistado Caracterização 

01 AMNM 

Servidora pública, administradora, 48 anos, nascida e criada em Vitória, 

moradora do Parque Moscoso há 18 anos, casada, mãe de dois filhos 

jovens. 

                                                         
89 As entrevistas iniciaram com a aprovação da pesquisa no Comitê de Pesquisa em Ética (CEP) do Ifes. 



152 

Nº Entrevistado Caracterização 

02 RLC 
Porteira, solteira, nascida em Vitória, 51 anos, ex-frequentadora do 

Parque Moscoso, nascida em Vitória. 

03 FVC 
Diarista, 64 anos, casada, ex-moradora do Parque Moscoso, mãe de dois 

filhos, nascida em Colatina. 

04 LGV 
Dona de casa, 67 anos, ex-moradora do Centro de Vitória, casada, mãe 

de três filhos adultos, ex-frequentadora do Parque Moscoso. 

05 LSP 

Morador de Vitória, 42 anos, pedreiro, aluno de Teologia, casado, pai de 

dois filhos adultos, trabalhou como guarda no Parque Moscoso, 

frequentador do Parque Moscoso. 

06 DLF 

Natural do Rio de Janeiro, moradora de Vitória, pedagoga, mestranda, 

professora universitária, servidora pública na rede de ensino de Vitória, 

em seu trabalho com educação infantil já fez intervenções no Parque 

Moscoso, ex-moradora do Parque Moscoso. 

 

07 NMA 

Moradora do Parque Moscoso há 26 anos, comerciante, formada em 

Administração, mãe de dois filhos adultos que estudaram no Jardim de 

Infância Ernestina Pessoa. 

 

08 AMFMA 

Musicoterapeuta e pedagoga, 74 anos, nascida e criada em Vitória, 

frequentou Parque Moscoso, casada, mãe de uma filha adulta, ex-

frequentadora do Parque Moscoso. 

09 
RRF 

Fisioterapeuta, 29 anos, moradora de Vitória, frequentou bastante o 

Parque Moscoso quando criança. 

10 
LGSN 

Nascido e criado no Parque Moscoso, 83 anos de idade, historiador, 

escritor. 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

5.1.2 Metodologia para a realização da formação de professores 

Com relação à formação de professores a escolha foi pela pesquisa intervenção com 

ações colaborativas (DAMIANI, 2013; FREITAS, 2010). Segundo Damiani (2013, p. 

01) a pesquisa intervenção pedagógica é definida como “[...] uma pesquisa que envolve 

o planejamento e a implementação de interferências (mudanças, inovações pedagógicas) 

– destinadas a produzir avanços, melhorias, nos processos de aprendizagem dos sujeitos 

que delas participam – e a posterior avaliação dos efeitos dessas interferências”. 

Segundo Chisté (2018, p. 18): 

As pesquisas de cunho participativo, reafirmam-se como um procedimento 

investigativo que visa ao empoderamento dos participantes, dando-lhes a 

oportunidade de ampliar suas consciências de modo a agirem sobre o mundo, 

desvelando-se a contrapelo. Contudo, é necessário reafirmar que o esforço 

científico para conhecer a realidade não se resume a descrevê-la, mas 

também busca explicá-la para poder transformá-la. Por conseguinte, a 

pesquisa participante intenta captar a realidade através das percepções dos 

integrantes da investigação, mas não determina que a pesquisa empreendida 

termine nesse ponto. É necessário ir além das aparências ou da descrição dos 

fenômenos para encontrar explicações, realizar a viagem de retorno, 

conforme apontou Marx (2015). 
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Dentro das discussões sobre a formação de professores dialogamos também com 

Ibiapina (2008) quando propõe a necessidade de considerarmos os professores como co-

produtores do conhecimento, contribuindo para o aprimoramento do processo 

educativo, e, por conseguinte avaliando e validando o material educativo produzido. 

Concordamos com Ibiapina (2008) quando coloca que a pesquisa colaborativa questiona 

a realidade educativa em que pesquisadores e educadores trabalham em conjunto na 

implementação de mudanças e na análise de problemas. 

Quanto à análise dos dados gerados durante a formação de professores, nos baseamos 

em Moura (2000). Abordamos a ideia de Atividade Pedagógica (AP)90 entendida por 

este na perspectiva da educação escolar como uma prática social e coletiva, inserida no 

processo de desenvolvimento psíquico de cada participante. O fenômeno da AP coloca 

como categoria central o trabalho, considerado “[...] como dimensão ontológica que 

constitui o ser; como atividade vital humana e atividade mediadora do processo de 

humanização” (ARAUJO; MORAES, 2017, p. 53). Assim, buscamos incrementar o 

desenvolvimento cultural dos professores participantes por meio da apropriação dos 

conhecimentos teóricos abordados durante o curso de formação. 

A formação de professores nos demandou que buscássemos um referencial teórico que 

nos auxiliasse a compreender melhor esse momento. A Atividade Orientadora de 

Ensino (AOE) é uma proposição criada por Moura (2000) que vem sendo estudada pelo 

Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Atividade Pedagógica (GEPAPe), principalmente 

para o ensino da Matemática, mas como bem coloca Nascimento (2014, p. 278) “[...] a 

orientação didático-metodológica proposta da AOE não se refere apenas à 

particularidade desta ou daquela disciplina, mas como dissemos, parece-nos ser uma 

orientação didática geral para a organização do ensino como atividade de estudo”. 

A AOE nada mais é que a unidade entre a atividade de ensino e a atividade de estudo na 

Atividade Pedagógica (AP). De acordo com Nascimento (2014, p. 277): 

A atividade orientadora de ensino constitui-se em uma orientação teórico-

metodológica direcionada especificamente para a reconstituição de uma 

                                                         
90 “Atividade particular entre o conhecimento universal do gênero humano e o conhecimento singular do 

sujeito. E o que isso significa? Primeiramente, que estudar a Atividade Pedagógica na dimensão da 

categoria trabalho implica considerá-la como atividade que produz o humano no homem, como atividade 

que desenvolve a personalidade humana [...]” (ARAUJO; MORAES, 2017, p. 53). 
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atividade humana, em seus traços essenciais e necessários, nos processos de 

ensino e aprendizagem. A estrutura da atividade orientadora de ensino, ou os 

seus elementos, cumprem um papel de instrumentos para a organização do 

trabalho educativo, são um meio e uma orientação para a organização da 

atividade de ensino pelo professor na direção do desenvolvimento do 

pensamento teórico dos estudantes. 

Segundo Nascimento (2014, p. 279) para estudar a atividade a partir de um ponto de 

vista pedagógico e didático “[...] é preciso estudá-las em seus processos de 

desenvolvimento, porque somente assim podemos compreender as relações essenciais 

que as constituem e com as quais devemos agir nas ações de ensino e de 

aprendizagem”. Na organização do ensino, o conteúdo principal é o conhecimento 

teórico e seu objeto é a formação da personalidade do sujeito, no movimento de 

apropriação desses conhecimentos (ARAUJO; MORAES, 2017). 

Como forma de perceber o movimento de mudança na qualidade do pensamento do 

professor, Moura (2000, p. 64) apresenta o conceito de episódios de formação que 

significa: 

[...] Os episódios poderão ser frases escritas ou faladas que constituídos de 

cenas definidoras que o caracterizam. Esse se caracteriza por revelar uma 

interdependência entre os elementos de uma ação formadora. Assim, os 

episódios não são definidos a partir de um conjunto de ações lineares. Pode 

ser que uma afirmação de um elemento participante de uma atividade não 

tenha um impacto imediato sobre os outros sujeitos da coletividade. Este 

impacto poderá estar revelado em outro momento em que o sujeito foi 

solicitado a utilizar-se de algum conhecimento para participar de uma ação 

no coletivo. O pesquisador, tal como o produtor de cinema, é que faz a leitura 

dessas várias ações, que parecem isoladas, à procura das interdependências 

reveladoras do modo de formar-se. 

A ideia da formação de professores é a obtenção de dados que evidenciem o 

desenvolvimento profissional do professor. “Os procedimentos de entrevistas e/ou 

registros escritos de um fenômeno são instrumentos concebidos e desenvolvidos na 

metodologia qualitativa como forma de captar a perspectiva dos sujeitos participantes 

da investigação” (CEDRO; NASCIMENTO, 2017, p. 24).  

Para a produção de dados durante formação de professores utilizamos meios de 

registros de voz e imagem, à título de apontamento das atividades realizadas e posterior 

uso na análise dos dados. Segundo Bogdan e Biklen (1994) as transcrições são os 

principais dados de muitos estudos qualitativos, assim como os registros fotografados. 

Também utilizamos como dados de pesquisa os relatos produzidos pelos professores 
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durante os fóruns realizados via MOODLE91. Além disso, aplicamos um questionário 

através de um formulário disponível no Google Forms para conhecermos melhor o 

perfil dos participantes, cujos dados serão apresentamos no próximo capítulo.  

A formação de professores foi realizada através do Grupo de Estudos sobre Educação 

na Cidade e Humanidades (Gepech), no Ifes (Campus Vitória), que ofertou uma 

formação de professores na modalidade extensão voltada para profissionais da educação 

básica da rede pública, por meio de um curso intitulado Educação na Cidade: estudos 

sobre o processo de modernização de Vitória, cujos resultados serão apresentados mais 

à frente. A partir da abordagem metodológica especificada cabe destacar, nesta 

pesquisa, as responsabilidades tanto do pesquisador quanto do Ifes, enquanto instituição 

que sediou a realização do curso de extensão e dessa pesquisa, conforme Quadro 11. 

Quadro 11 - Responsabilidades do Pesquisador e do Ifes 
Do pesquisador Do Ifes 

1. Desenvolver a pesquisa conforme proposto neste 

projeto; 

2. Elaborar e apresentar os relatórios parciais e 

final ao Comitê de Ética em Pesquisa; 

3. Respeitar sempre valores culturais, sociais, 

morais, religiosos e éticos, bem como hábitos e 

costumes dos sujeitos envolvidos; 

4. Apresentar, à instituição e ao Comitê de Ética 

em Pesquisa, os resultados da pesquisa bem como 

das reflexões sobre o processo de formação em 

cursos de extensão; 

5. Organizar discussões sobre o tema educação na 

cidade de acordo com a abordagem histórico-

crítica na educação básica através curso de 

extensão.  

6. Armazenar os dados obtidos e utilizar as 

informações apenas para atingir os objetivos da 

pesquisa;  

7. Zelar pela privacidade e sigilo das informações 

ao final da pesquisa;  

8. Tornar público os resultados da pesquisa;  

9. Suspender imediatamente a pesquisa se perceber 

algum risco anteriormente não previsto e que afete 

diretamente os participantes;  

10. Assegurar que todas as normas legais sejam 

cumpridas nas diversas fases da pesquisa.  

1. Disponibilizar aos pesquisadores e aos 

professores cursistas, acesso aos espaços (físicos e 

virtuais) necessários, de forma que sejam 

garantidas as condições básicas para participarem 

do curso oferecido;  

2. Conceder os dados sócio-econômico-culturais 

dos professores cursistas, aos pesquisadores, a 

serem produzidos durante o processo de inscrição; 

3. Certificar os professores participantes do curso 

que alcançarem frequência igual ou superior a 

mínima exigida, que é de 75%, e cumprirem com 

as atividades propostas nos encontros presenciais e 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

                                                         
91 MOODLE é o acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, um software 

livre, de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual. Utilizamos o MOODLE disponibilizado 

pelo Ifes (Campus Vitória), onde desenvolvemos o nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_virtual
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5.1.2.1 O Gepech 

Os estudos sobre a cidade apresentam-se como temática importante no campo da 

educação, pois contribuem para a compreensão dos aspectos históricos, políticos, 

sociais, culturais, filosóficos e econômicos referentes ao desenvolvimento urbano. A 

partir de consulta realizada em janeiro de 2016 ao Diretório de Grupos de Pesquisas 

cadastrados e certificados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), foi constatado que poucos são os grupos que abarcam discussões 

sobre Cidade e Educação. 

A possibilidade de contribuir com esse nicho de pesquisa favoreceu a constituição de 

um grupo de estudos que integrasse alunos e professores do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) 

para a discussão da cidade como espaço potencial para ações e educativas. Desse modo, 

o Grupo de Estudos sobre Educação na Cidade e Humanidades (Gepech) iniciou suas 

atividades em março de 2016, compondo uma das linhas do Grupo de Pesquisa “Artes 

Visuais, Literatura, Ciências e Matemática: diálogos possíveis” cadastrado no CNPq.  

O Gepech tem como objetivos: 1) discutir relações entre a cidade e a educação a partir 

de áreas do conhecimento ligadas as humanidades; 2) planejar, executar e avaliar 

formações de professores da educação básica que contribuam com reflexões sobre os 

espaços da cidade; bem como 3) sistematizar materiais educativos que discutam e 

apresentem propostas relacionadas com a cidade.  As reuniões do grupo iniciaram 

juntamente com o recém implementado Mestrado Profissional em Ensino de 

Humanidades e ocorreram semanalmente com duas horas de duração cada encontro.  

Para a organização das atividades do Gepech foi optado por um referencial de 

abordagem crítica e dialógica, conforme proposições de Bakhtin (2000). Essa 

perspectiva valoriza a interação discursiva, em suas diferentes formas e manifestações, 

na promoção do conhecimento e na constituição dos sujeitos. A partir desse 

alinhamento teórico, as reuniões semanais do grupo se configuraram como eventos que 

promoveram encontros repletos de enunciados sobre/com a cidade. Encontros esses que 

potencializaram diálogos entre os participantes e desses com textos de referência sobre 

a cidade, com outros pesquisadores que elegem o tema cidade como foco principal de 

estudos, assim como com exposições culturais que apresentam a cidade por meio de 



157 

roteiros discursivos diversos. Temos um site que contém todas essas informações 

(Figura 56) 

Figura 56 - Site do Gepech 

 
Fonte: Gepech (2017). 

Nessa dinâmica, várias vozes foram contempladas na configuração de novos textos e, 

por consequência, promoveram a elaboração de outras compreensões pelos 

participantes, a respeito do conceito cidade e, mais especificamente, sobre a cidade de 

Vitória no Espírito Santo. O grupo estabeleceu diálogo com textos teóricos de autores 

como Lefebvre (2001, 2002); Canevacci (2004); Harvey (2014); Silva (1979), Klug 

(2009) e outros. 

Essa sequência de autores não foi definida a priori, mas sintetiza uma construção 

coletiva, pois foi acessada e integrada ao cronograma de estudos a partir de diálogos 

entre os participantes e com as primeiras referências que abordavam a noção de 

educação e cidade. Assim, à medida que desenvolviam os primeiros estudos, 

professores e alunos tomavam ciência de outras fontes consideradas relevantes para a 

exploração da temática privilegiada pelo grupo. Desse modo, a leitura dos textos numa 

perspectiva dialógica pressupõe que um texto abre possibilidades para outros textos, 

alimentando o fluxo da comunicação verbal (BAKHTIN, 2004) sobre a cidade.  

Ampliadas porque os integrantes do grupo assumiam atitudes de protagonismo quando 

realizavam as leituras das obras e sistematizavam roteiros de discussões para exploração 

de conceitos considerados importantes para a produção das propostas de pesquisas e 

https://gepech.wordpress.com/textos/
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elaboração de materiais educativos, desenvolvidos pelo Gepech, numa perspectiva 

crítica. Assim, esses encontros favoreceram a compreensão de conceitos chaves, como o 

de cidade educativa amplamente divulgado pelos documentos formulados pela Unesco, 

porém com muitas questões que guardam potencial de problematizações, conforme 

discutido por Silva (1979) e Chisté e Sgarbi (2015). 

A sistematização e as repercussões das várias ações (estudos bibliográficos, palestras, 

entrevistas e visitas a exposições) que integraram a metodologia de estudos do Gepech, 

nos permitem visualizar um caminho percorrido que contribuiu para aprendizagens e 

para reelaborações de conceitos. Entendemos esse percurso como primeiras ações de 

estudos que precisam ser intensificadas e aprofundadas, especialmente com atividades 

de pesquisas. 

Como modo de contribuir e compartilhar os conhecimentos sistematizados por esse 

processo de estudos, o grupo ofertou em maio de 2017 o primeiro curso de formação de 

professores para a divulgação de materiais educativos que contemplaram vários 

aspectos da cidade de Vitória em meio aos acontecimentos econômicos, políticos, 

ecológicos e sociais que colaboraram com a sua transformação. A presente pesquisa 

integrou essa formação de professores, juntamente com mais duas pesquisas, como será 

melhor detalhado no capítulo 05. 

5.1.3 Metodologia para o desenvolvimento do produto educativo 

Lefebvre (2016) coloca que ideias, conceitos e teorias contêm contradições que de 

pronto não são reconhecidas porque são recobertas por uma certa lógica, mas que 

pronto se manifestam e conduzem a teoria, seja ao seu fim, seja à sua renovação. Nesse 

sentido, nos referimos ao projeto do Parque Moscoso. A partir dessa premissa 

pretendemos iniciar o material educativo, realizando um diálogo a respeito do objeto de 

pesquisa, levantando as memórias relacionadas com esse espaço e como ele está 

inserido na cidade de Vitória. 

Uma possibilidade de responder essa pergunta seria apontar as potencialidades do 

Parque Moscoso como um espaço educativo dentro da cidade, muitas vezes não 

compreendido dessa forma. Levantamos questões que precisam de respostas e ao 

mesmo tempo também buscamos o conhecimento necessário para respondê-las, para 
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além de uma compreensão caótica e superficial da realidade (MARSIGLIA; 

OLIVEIRA, 2016). 

Ao se falar sobre o Parque Moscoso nos vários materiais produzidos sobre ele se 

constata que a história é contada e recontada de uma forma única sem ou pouco 

problematizar os aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos que envolvem o 

objeto de estudo. Assim, cabe possibilitar através desse produto educativo que os 

professores reflitam e identifiquem as contradições que surgem desse projeto urbano 

conduzido pelas elites locais. Dessa maneira, nosso produto educativo tem como 

objetivo facilitar o aprendizado e propor uma reflexão e criticidade relacionada a um 

espaço importante de nossa cidade que é o Parque Moscoso. 

Rodriguez (2014, p. 135) coloca que o educador não deve ser ingênuo, devendo 

identificar como a verdade hegemônica e totalitária imposta pela classe dominante, 

mediante o discurso e a linguagem se reproduz nos espaços institucionais formais, como 

a escola. Nossa proposta de produto educativo está na contramão do fenômeno da 

mercantilização da educação. 

Segundo Cária e Andrade (2011) existe uma rede de interesses no mercado de material 

didático na Educação Básica que cresce cada vez mais, chamando a atenção de grandes 

grupos internacionais no campo da educação. Essa crítica inclui o sistema de ensino 

apostilado considerado sinônimo de massificação e mercantilização do conhecimento, 

segundo Motta (2001). Para Kaplún (2003, p. 46) o livro didático trata-se de “[...] um 

objeto que facilita a experiência de aprendizado; ou, se preferirmos, uma experiência 

mediada para o aprendizado”. É o que pretendemos com o nosso material educativo. 

Trabalhamos dentro da abordagem elaborada por Kaplún (2003) de elaborarmos 

produto educativo dentro dos eixos conceitual, pedagógico e comunicacional. No eixo 

conceitual escolhemos as ideias centrais que serão abordadas pelo material, bem como 

o(s) tema(s) principal(is) através dos quais se procurará gerar uma experiência de 

aprendizado. O eixo pedagógico é o principal articulador do um material educativo 

porque expressa o caminho que estamos convidando alguém a percorrer, quais pessoas 

estamos convidando e onde estão essas pessoas antes de partir. Por fim, o eixo 

comunicacional que diz respeito ao formato e linguagem empregada no material 

educativo. Ele não é meramente instrumental, não é puro executor do eixo conceitual. 
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Ele propõe, através de algum tipo de figura retórica ou poética, um modo concreto de 

relação com os destinatários. 

A problematização é importante no sentido de suscitar questões advindas da prática 

social em relação ao Parque Moscoso. Como era a região onde foi construído o Parque 

Moscoso? O que existia antes do Parque Moscoso? Por que foi construído o Parque 

Moscoso? Em que momento histórico, político, econômico e cultural foi planejado o 

Parque Moscoso? Quem frequentava o Parque Moscoso no seu início? Como era o 

bairro que se formou ao redor do Parque Moscoso? Quem utilizava o parque? De que 

modo? Como está hoje? São perguntas que estão permeando nosso material educativo. 

Após termos levantado as condições materiais da sociedade de Vitória, no início do 

século XX, atravessada por questões políticas, econômicas, sociais e culturais daquela 

época, utilizamos instrumentos teóricos e práticos que auxiliarão na compreensão e na 

solução das questões provenientes da prática social. Por meio da memória, através de 

imagens da época, acionamos um conteúdo que vai trazer à tona uma compreensão em 

relação à totalidade dos fenômenos em torno da criação do Parque Moscoso e suas 

histórias – o que se vê, ou melhor, o que não se vê nessas imagens? Os momentos 

pedagógicos de Saviani (1984) nos oferecem subsídios para compreender melhor as 

contradições sociais advindas da modernização de Vitória e da existência do Parque 

Moscoso dentro desse processo urbano. 

Além disso, apresentamos fotos antigas de Vitória, como recurso pedagógico, em sua 

maioria do Parque Moscoso encontradas em acervos públicos de Vitória (Arquivo 

Histórico da Prefeitura Municipal de Vitória, Instituto Jones dos Santos Neves e 

Arquivo Estadual do Espírito Santo) 92 . As imagens têm grande potencial como 

mediadoras de processos educativos, ressignificando entendimentos sobre os espaços 

dentro da cidade de Vitória, como no caso do Parque Moscoso.  

Para trabalharmos com leitura de imagens, tomamos como referência o trabalho 

desenvolvido por Ciavatta (2001, 2008, 2007, 2009) que desenvolve um método de 

crítica à economia política a partir da historicidade dos acontecimentos, dos sujeitos, 

                                                         
92 Muitas dessas fotografias foram utilizadas durante o projeto. Ainda serão selecionadas para o produto 

educacional. 
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das estruturas sociais da origem e disputas na formação dos trabalhadores. A 

pesquisadora utiliza a fotografia como fonte histórica e trabalha com a memória e 

cidade, o que se torna muito apropriado para a nossa investigação. Para ela, as 

fotografias permitem ao leitor uma compreensão da totalidade social que não diz 

respeito a um modelo explicativo tão somente, mas a um conjunto dinâmico de relações 

que dizem respeito, necessariamente, à ação dos sujeitos sociais93. 

O material educativo em formato de livreto foi disponibilizado em forma digital e 

impresso durante a formação de professores, ainda como versão protótipo. A versão 

protótipo permitiu realizar modificações a partir das considerações dos professores 

durante a formação. Então, o material educativo foi produzido de forma processual, e, 

foi posteriormente validado pelos professores ao final do curso de formação, com 

critérios de validação específicos que serão apresentados mais à frente. 

Trabalhamos nesse produto educativo com leituras de imagem que evidenciam tanto os 

aspectos poéticos e intertextuais quanto os formais presentes nessas imagens 

(fotografias, textos, cartões-postais, etc.), ampliados pelo conhecimento da época em 

que se produziram essas imagens e dos modos de legitimação e divulgação das mesmas 

e, por fim, propor assuntos relacionados com os interesses dos professores (CHISTÉ, 

2015).  

Apresentamos na próxima seção as bases teóricas que utilizamos para a realização das 

leituras de imagem, tendo como base a perspectiva dialógica e polifônica de Mikhail 

Bakhtin. Aproveitamos também para debater um pouco a importância da fotografia 

(muita utilizada nas nossas leituras de imagem) como mediadora nos processos de 

ensino-aprendizagem e a importância da leitura de imagem na compreensão da nossa 

realidade. 

 

                                                         
93 Segundo Ciavatta (2001, p. 132): “No sentido marxiano, a totalidade é um conjunto de fatos articulados 

ou o contexto de um objeto com suas múltiplas relações ou, ainda, um todo estruturado que se desenvolve 

e se cria como produção social do homem. A dialética da totalidade (KOSIK, 1976) é uma teoria da 

realidade onde seres humanos e objetos existem em situação de relação, e nunca isolados, como alguns 

processos analíticos podem fazer crer. Neste sentido, a dialética da totalidade é um princípio 

epistemológico e um método de produção do conhecimento. Estudar um objeto é concebê-lo na totalidade 

de relações que o determinam, sejam elas de nível econômico, social, cultural, etc”. 
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5.1.3.1 Leitura de Imagem 

Nesta seção, trabalhamos com leitura de imagem através de uma perspectiva dialógica e 

polifônica, a partir de Bakhtin (2000), conforme apresentamos nas próximas linhas. Ao 

nos aproximarmos do conceito de dialogismo pudemos interligar a temática do Parque 

Moscoso apresentada por meio das fotografias com textos, trechos de entrevistas 94, 

reportagens de revistas e jornais, obras de arte, músicas ou poesias com a possibilidade 

de criar por meio da leitura uma rede de significações.  

Para Chisté (2015, p. 295):  

Essa proposição reforça o fato de que todo texto se constrói como um 

mosaico de citações, todo texto é a absorção e transformação de um outro 

texto e, nessa ciranda de significações, o sujeito amplia o seu repertório 

cultural e sensível e se aproxima cada vez mais do universo do artista. 

Chisté (2015, p. 295-296) ainda coloca que esta relação dialógica entre vozes no interior 

de uma obra de arte está ligada com o conceito de polifonia adotado por Bakhtin (2000). 

Com base nessa ideia, é possível pensar que o artista, assim como os leitores, 

está impregnado por diferentes textos visuais e/ou verbais vistos e lidos que 

vão compor os seus repertórios criativos. Desse modo, compreendemos que, 

para que a leitura de uma obra seja realizada de modo aprofundado, é preciso 

[...] observar os indícios da presença de outras vozes e outros textos (os 

intertextos) na imagem analisada e, a partir dessas tramas, atribuir sentido a 

essas conexões. Como se, ao ler, pudéssemos traçar um possível caminho 

polifônico subjetivo e relativo a cada leitura de imagem realizada e também a 

cada leitor. 

A fotografia se apresenta como ponto principal das leituras de imagem 95. Segundo 

Ciavatta (2007, p. 114) “[...] a fotografia é parte importante da ampliação da capacidade 

humana de se representar, construindo a história e conferindo significado a essas 

representações”. Mediante essa ideia, para a autora, a fotografia é considerada uma 

parte da história que se constitui como princípio de memória que tem ligação com 

sentimentos, aspirações, interesses, projetos e não são simples fragmento da realidade. 

                                                         
94 Conforme apresentado na metodologia, entrevistamos dez pessoas que possuem alguma conexão com o 

Parque Moscoso. Trechos dessas entrevistas foram utilizados nas leituras de imagem que se seguirão, 

como forma de trazer e preencher com mais vida os repertórios que foram se formando em torno dos 

temas ligados às memórias do parque. 
95 Foi organizada uma série fotográfica que reúne aproximadamente cem e vinte fotografias do Parque 

Moscoso, do início do século XX até os dias atuais. 
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Segundo Cardoso e Mauad (1997, p. 582) “[...] a fotografia atua como importante meio 

através do qual se podem reestruturar os quadros de representação social e os códigos 

de comportamento dos diferentes grupos socioculturais, em contextos e temporalidades 

diversos”. É a partir desse entendimento que trabalhamos com fotografias de época, 

buscando revelar novas facetas do Parque Moscoso. 

Sobre a fotografia Mauad (2008, p. 26) explica que:  

As fotografias guardam, na superfície sensível, a marca indefectível do 

passado que as produziu e consumiu. Um dia já foram memória presente, 

próxima àqueles que as possuíam, as guardavam e colecionavam como 

relíquias, lembranças ou testemunhos. No processo de constante vir a ser 

recuperam o seu caráter de presença num novo lugar, num outro contexto e 

com uma função diferente. 

Carnicel (2010, p. 07) ao falar do caráter polissêmico da imagem fotográfica amplia a 

definição de fotografia: “[...] fruto de um olhar ingênuo ou crítico, asséptico ou 

contaminado, a fotografia em seus vários significados pode ser arte, documento, 

denúncia, relato, verdade, encenação, prova, história, memória”. No Brasil se verificou 

um aumento de pós-graduações, além de livros e periódicos, presentes em muitas áreas 

interdisciplinares que reúnem antropologia, artes, história, comunicação, arquitetura, e 

até mesmo psicológica. Esse dado revela os vários campos do conhecimento que deram 

vez à fotografia como objeto de conhecimento pela sua ampla possibilidade polissêmica 

(TACCA, 2010). 

Dentro da perspectiva do dialogismo, Chisté (2015, p. 295) faz uma importante 

consideração a respeito ao explicitar: 

Por conseguinte, interligar a temática do artista com outros textos, como 

reportagens de revistas, músicas ou poesias para criar, a partir da leitura, uma 

rede de significações. Essa proposição reforça o fato de que todo texto se 

constrói como um mosaico de citações, todo texto é a absorção e 

transformação de um outro texto e, nessa ciranda de significações, o sujeito 

amplia o seu repertório cultural e sensível e se aproxima cada vez mais do 

universo do artista.  

A importância de se trabalhar com leitura de imagens no material educativo vem no 

sentido de desvelar as contradições sociais, ou seja, desnaturalizar certas questões que 

são colocadas no dia a dia, tomadas como naturais, mas que na verdade não o são, 

percebendo que as mesmas são resultado de decisões, interesses (particulares e 

coletivos) e ideologias. Da mesma forma vem o estranhamento ao buscar entender as 

relações sociais corriqueiras para além da sua aparente normalidade, assumindo uma 
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postura investigativa mediante um mundo aparentemente conhecido e ordinário. 

Segundo Silva (2010, p. 177): 

Vivemos em uma sociedade visual com intensas transformações tecnológicas 

onde uma avalanche de imagens tem atravessado o espaço social e o mundo 

do espetáculo exerce uma influência considerável nas relações sociais. Por 

todos os lugares em que andamos, encontramos imagens que formam 

sentidos e criam significados. Tal situação pode interferir na naturalização 

das imagens por parte de professores e alunos. Mas o trabalho com imagens 

em sala de aula pode ainda se constituir em uma experiência riquíssima de 

aprendizado, servindo para o questionamento das verdades imagéticas e, 

portanto, para a sua desnaturalização. As ideias são frutos de uma 

determinada realidade e nelas estão inseridos elementos que podem formar 

conceitos ou questioná-los, contribuindo ainda para compreender o contexto 

no qual foram produzidas. 

Para Ciavatta (2009, p. 119) entender a fotografia como mediação96: 

[...] significa situá-la em sua gênese, conhecer as relações subjacentes ao 

objeto fotográfico, as razões de ser de determinada imagem, sua trajetória, 

seus usos e sua apropriação. Significa reconhecê-la como processo social 

complexo e desvelar sua realidade além da aparência sensível. 

Pretendemos apresentar uma “[...] visão historicizada de objetos singulares ou de 

acontecimentos cujo conhecimento deve ser articulado com o conjunto de relações 

sociais (estéticas, culturais, econômicas, políticas, dentre outras) que o constituem no 

tempo e no espaço” (CIAVATTA, 2007, p. 34). Ademais, “[...] nas fotografias 

remanescentes e na memória dos moradores, as temporalidades da própria vida, dos pais 

e dos avós parecem amalgamadas de apego ao lugar, pelos fatos e sentimentos mais 

marcantes” (CIAVATTA, 2007, p. 30). 

Segundo Ciavatta (2009) ao voltarmos no tempo, por meio das imagens, acabamos por 

apresentar um certo ponto de vista, algum historicismo que não se mostra apenas como 

uma argumentação, uma persuasão, um discurso, uma visão de mundo, uma certa 

concepção de história e de realidade. 

A escola acaba sendo reprodutora de certos modelos que reforçam a concepção da 

sociedade burguesa sem muitas das vezes não tendo noção do alcance do capitalismo 

em seus aspectos econômicos e culturais, o que acaba influenciando as práticas 

                                                         
96 Para Ciavatta (2001, p. 142) mediação “[...] é a especificidade histórica do fenômeno. A mediação 

situa-se no campo dos objetos problematizados nas suas múltiplas relações no tempo e no espaço, sob a 

ação de sujeitos sociais”. O conceito de mediação se aplica não somente aos processos materiais, como 

também aos fenômenos culturais e políticos dentro de um processo articulado de um conjunto de relações 

que se estabelecem nos diversos níveis da vida humana. 
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educativa97 . A própria fotografia desde o seu início foi apropriada pela burguesia, 

concentrando todo o processo de produção, circulação e consumo de imagens 

fotográficas até por volta da década de 1950 (MAUAD, 2008)98. 

Segundo Silva (2010, p. 173): 

[...] toda e qualquer fonte está sempre imersa em condições sociais de 

produção e são discursos representacionais do real. As fontes expressam 

valores políticos, sociais, culturais e religiosos, que devem ser lidos de forma 

crítica e não como verdades naturais e inquestionáveis. 

Mauad (2008) compreende que a imagem visual tem uma capacidade narrativa que diz 

respeito a uma temporalidade. E a partir disso, estabelece ligações com outras 

referências culturais de caráter verbal e não-verbal. Isso tem a ver com o dialogismo que 

segundo Bakhtin (2000) pressupõe a ideia de que todo enunciado está em diálogo com 

enunciados anteriores e posteriores. Dessa maneira, nenhuma obra pode ser vista como 

um sistema fechado, mas em diálogo, dentro de um processo de comunicação amplo. 

Ademais como falamos anteriormente não buscamos nesse trabalho apresentar o Parque 

Moscoso a partir de uma seriação, sucessão ou cadeia de fatos de antes e depois. Mas, 

apresentarmos os principais assuntos que circulam em volta da existência do Parque 

Moscoso através das fotografias por meio de temáticas, como apresentamos mais à 

frente. Numa tentativa de ultrapassar a dimensão da “história oficial”, buscamos novas 

fontes que revelem novas visões a respeito desse espaço na cidade (CIAVATTA, 2009). 

Para Ciavatta (2008, p. 38) tomar a fotografia como mediação significa “[...] interpretá-

la no conjunto das relações presentes no local e no tempo de sua produção”. Nesse 

sentido, focalizamos de forma complementar, fotografias da cidade de Vitória e do 

Parque Moscoso, juntamente com crônicas e poemas sobre o Parque Moscoso, além de 

cartões-postais dentre outras produções, buscando construir um percurso polifônico 

composto por fontes iconográficas e escritas pertinentes ao tema. 

                                                         
97 Segundo Althusser (1970) as instituições que fazem parte do aparato estatal como as escolas seriam 

responsáveis pela reprodução da ideologia dominante na sociedade capitalista funcionando como 

aparelho ideológico do Estado, perpetuando a qualificação da força de trabalho ao inculcar nos indivíduos 

formas de justificação, legitimação e ocultação das diferenças e conflito de classes. 
98 Cardoso e Mauad (1997, p. 576) “[...] a produção da mensagem fotográfica está atrelada ao controle 

dos meios técnicos de produção cultural que, até por volta da década de 1950, ainda era privilegio quase 

exclusivo de setores da classe dominante”. 
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Na próxima seção apresentaremos propostas de leituras de imagens como modo de 

refletir, a partir de fotografias antigas, textos literários, exemplares e estilos 

arquitetônicos, reportagens de jornais e revistas de época, obras de arte, cartões-postais, 

trechos de entrevistas, etc. sobre as memórias do Parque Moscoso. Trata-se de uma 

maneira diferente de se apresentar o Parque Moscoso. As imagens foram escolhidas de 

modo a representarem aspectos ligados às memórias do Parque Moscoso, tematizados 

da seguinte forma: memória das paisagens; memória da infância e memória das festas. 

O tema das paisagens está relacionado às várias transformações arquitetônicas e 

paisagísticas que ocorreram na área do parque, desde a sua criação até os presentes dias. 

A infância é outro tema principal no Parque Moscoso. Pode-se dizer que a mesma 

atravessou toda a história do parque, considerado desde o seu início um espaço lúdico 

da cidade, por isso, contando com a presença do público infantil. Por fim, chegamos ao 

tema das festas, considerando que o Parque Moscoso foi e ainda é palco de 

manifestações artísticas e culturais da cidade, com destaque para o carnaval. 

 

5.1.3.2 Memória das Paisagens do Parque Moscoso 

Tinha muitas brincadeiras na época, tinha uns carrinhos que a gente 

brincava lá, uns carros que alugava, umas ladeiras lá, e eles levavam a 

gente pra brincar lá. E tinha muito bicho, tinha leão na época. É... tinha 

jacaré, tinha vários bichos, completamente diferente de agora né. E tinha os 

brinquedos, cavalinho, balanços, brinquedo. Tinha uma igreja lá também, 

uma igrejinha. Tirava foto, tomava sorvete, comia pipoca. Nossa, amava, 

adorava. Passeio no dia de domingo era no Parque Moscoso (Entrevistada 

nº 01). 

A partir da Figura 57 iniciamos a leitura de imagem cujo tema principal é paisagens do 

Parque Moscoso. Não uma paisagem estática, singular, mas paisagens plurais que vem 

designar os vários cenários que foram se desenhando no Parque Moscoso, com o passar 

das décadas. Concordamos com a compreensão de paisagem de acordo com Besse 

(2014), segundo a qual ela é um território produzido e praticado pelas sociedades 

humanas por motivos econômicos, políticos e culturais. 

Dessa forma, o valor paisagístico não é considerado unicamente (embora também o 

seja), mas mais considerado em relação com a soma das experimentações das práticas 

desenvolvidas por um grupo humano nesse lugar. Considerando que a paisagem é uma 

obra coletiva das sociedades, podemos inferir que a paisagem é também um lugar de 
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memória. Ao abordar a paisagem urbana Cauquelin (2007) afirma que a cidade é a 

própria experiência paisagística. 

Enche-se de enthusiasmo quem se aventura a um passeio pela nossa capital 

tal o fervet opus que se nota por toda a parte. Para o lado de oeste, desde o 

longiquo bairro de S. Antonio até a praça Moscoso, hoje metamorfoseada 

n’um dos mais belos parques do Brasil, circumdada de edificações modernas, 

chics, que dão ao magnífico logradouro um encanto todo novo, ha como que 

uma febre de melhoramento que entontece, que enleva” (DIÁRIO DA 

MANHÃ, 1912a, p. 02) 

Figura 57 - Inauguração do Parque Moscoso, 1912 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (1912). 

Essa passagem citada acima é de um jornal de época que mostra as reformas que 

ocorriam em Vitória, no início do século XX, tendo o Parque Moscoso como epicentro 

das transformações urbanísticas que ocorriam pela cidade. A Figura 57 apresenta o 

Parque Moscoso depois de concluídos os serviços de drenagem, aterro e ajardinamento 

do local. A fotografia em preto e branco, apresenta uma boa definição, mesmo não 

sendo a foto original já que faz parte do Relatório de Governo de Jerônimo Monteiro 

(1908-12). Pode-se inferir que a intenção do fotógrafo era realizar registro imagético 

que evidenciasse as ações de um governo. 
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Percebemos por meio dessa fotografia a integração do parque com a cidade, sem muros 

e prédios ao redor. Nessa época, o Parque Moscoso tinha mais aparência de praça do 

que parque propriamente dito. A inauguração desse espaço gerou grande repercussão na 

cidade de Vitória que era carente de logradouros públicos, reunindo ao seu redor a alta 

sociedade capixaba, conforme aponta o excerto abaixo. 

A elegância installou-se lá para os lados do Parque Moscoso. Aquillo ali, 

aquelle trechosinho tão victoriensemente pacato, é o sangue-azul da cidade, a 

mais que authetica ‘vie dorée’ da capital-menina, Victoria-Jean Patou, 

Victoria-Adrian, espiritual e aristocratica, Victoria que enverga casaca e 

arrasta, tinha, forçosamente, que escolher para a sua big parade”, aquelle 

recanto. E escolheu mesmo. Não é lá a sede do ‘Victoria’? (DIÁRIO DA 

MANHÃ, 1936, p. 6). 

É possível identificar no centro da fotografia três homens com trajes sociais, sendo o do 

meio Paulo da Motta Teixeira99, paisagista do Parque Moscoso. Verificamos alamedas e 

caminhos do parque em meio ao lago e gramado. As vegetações utilizadas no projeto 

são rasteiras com a presença de árvores pequenas. Identificamos pontes, ruínas de 

colunas que remetem a arquitetura grega, caramanchões, postes de iluminação, lagoa e 

fontes de água.  

O Parque Moscoso é expressão do ecletismo brasileiro como visto anteriormente. 

Segundo Macedo (2015), a primeira metade do século XIX é considerada uma etapa de 

transição urbanística onde as cidades brasileiras passaram a apresentar uma nova forma 

e adaptarem-se às exigências da sociedade moderna. Arruamentos e bairros passam a 

ser constituídos, de forma a receber novas formas de uso, de tráfego e de arquitetura. O 

ajardinamento é uma dessas novidades. Como cópia de modelos europeus, o jardim do 

Parque Moscoso tem inspiração em parques europeus, como também dos parques 

construídos no Rio de Janeiro, a exemplo do Passeio Público e do Campo de Santana. 

A foto de autoria de Marc Ferrez, do Passeio Público do Rio de Janeiro, tirada em 1890, 

possibilita estabelecer relações entre as pontes presentes nesse espaço carioca e no 

Parque Moscoso. Se compararmos as Figuras 57 e 58 podemos inferir que existem além 

dos elementos decorativos que compõe a ponte outro aspecto comum: a preocupação 

                                                         
99 No projeto introduziu árvores ornamentais, precursor do Horto, pretendia fazer um jardim botânico. 

Grande desenhista, sendo autor do projeto da catedral e de muitas vilas em Vitória. Faleceu em 1937 

(DERENZI, 1995). 
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com a criação de pequenos cursos d’água que visam manter a humidade do ar, servir 

como elemento ornamental, conferindo ao espaço aspecto idílico. 

Os cursos de água e as pontes também estão em evidência na Figura 59. A imagem é de 

autoria de Revert Henrique Klumb, produzida em 1875, apresenta membros do corpo 

diplomático em frente ao Palácio Imperial, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Ao 

compararmos essas três fotografias (Figura 57, 58 e 59) podemos constatar que existiu 

uma tendência na época de projetar espaços que proporcionavam a seus visitantes 

deslocarem-se do tempo/espaço que viviam por meio da vivência diferenciada 

estabelecida nos espaços artificiais criados na cidade. 

Figura 58 - Passeio Público do Rio de Janeiro, c. 1890. Coleção Gilberto 

Ferrez, Marc Ferrez  

 
Fonte: Instituto Moreira Salles (1890). 
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Figura 59 - Membros do corpo diplomático e familiares em frente ao Palácio 

Imperial, 1875. Petrópolis-RJ. Coleção Gilberto Ferrez. Revert Henrique Klumb  

 
Fonte: Instituto Moreira Salles (1875). 

Encontramos o mesmo estilo de poste utilizado na Place de Vosges, situada no bairro de 

Marais, em Paris/França (Figuras 60). Trata-se da mais antiga praça planejada da cidade 

de Paris, também chamada de Praça Real porque foi construída no reinado de Henri IV, 

em 1612. Essa praça possui um grande jardim decorado com estátuas e fontes. Com um 

tamanho de 127x140 metros, a praça é rodeada por um conjunto de pavilhões de 

ladrilho vermelho construídos de forma simétrica, sendo que no térreo dos mesmos há 

vários restaurantes, cafés e lojas de arte. 
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Figura 60 - Place de Vosges, Paris (França) 

 
Fonte: Wikipedia (2017). 

Outro ângulo do Parque Moscoso100 apresenta esses postes de iluminação (Figuras 61 e 

62) que também ornamentavam as vias públicas próximas, parecidos com os postes 

utilizados em Paris (Figura 60) e no Rio de Janeiro (Figura 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
100 A luz elétrica chegou à cidade de Vitória com o plano de modernização de Jerônimo Monteiro (1908-

12) com a construção da primeira usina hidrelétrica do Estado. Antes, a iluminação noturna era feita 

com azeite de peixe, óleo de mamona e querosene. A iluminação pública a gás, por exemplo, foi 

inaugurada em Vitória em 1879, mas este tipo de iluminação se mostrava bastante oneroso, tanto que 

no último ano do Império, em 1899, o governo capixaba determinou que o serviço somente 

funcionaria nas noites sem luar. 



172 

Figura 61 - Cartão-postal do Parque Moscoso 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (s/d). 

Figura 62 - Parque Moscoso, recém-inaugurado, 1912 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (1912). 
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Figura 63 - Cartão-postal da Avenida Central (Rio de Janeiro, RJ), Phototypia A. 

Ribeiro; Maison Chic, [1912?] 

 
Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (1912?). 

Costa e Schwarcz (2000, p. 28) ilustram a estética europeia da Avenida Central (Figura 

63): 

Ícone dos novos tempos foi também a ‘nova avenida Central’ – atual avenida 

Rio Branco –, marco do novo projeto urbanístico da cidade do Rio de 

Janeiro, que se transformava em um verdadeiro cartão-postal, com suas 

fachadas art nouveau, feitas de mármore e cristal, seus modernos lampiões a 

luz elétrica, lojas de produtos importados e transeuntes à francesa. 

Retomando a imagem principal (Figura 57) que estamos a analisar, outro ponto que se 

apresenta em relevo refere-se à vista panorâmica que ela destaca. Ao longe podemos 

observar o Palácio Anchieta, na Cidade Alta, onde se iniciou o núcleo original da cidade 

cercada por casarões coloniais. Por muito tempo essa edificação foi considerada a maior 

do Espírito Santo. Hoje a região está dominada por edifícios que inviabilizam essa visão 

para o Palácio Anchieta. Identificamos a imponência desse prédio em relação às outras 

construções ao redor. 
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Inicialmente o prédio abrigava o Colégio São Thiago, construção jesuítica datada do 

século XVI. Na gravura em nanquim com bico de pena de André Carloni 101 , a 

construção apresenta-se ainda no seu estado original devido à presença da torre da igreja 

jesuítica que foi derrubada ainda no governo Jerônimo Monteiro para que o prédio se 

conformasse definitivamente ao formato de sede de governo. As imagens que se seguem 

nos ajudam a conhecer outro ângulo do Palácio Anchieta no seu estado original e a 

configuração desse prédio atualmente (Figuras 64 e 65). 

Figura 64 - Vista do Colégio São Tiago na Praça João Clímaco, antigo Largo Afonso 

Brás ou Praça da Misericórdia. Desenho de André Carloni, 1906 

 
Fonte: Memória Visual da Baía de Vitória (1906). 

 

 

 

 

                                                         
101 André Carloni nasceu na Bolonha, Itália, em 1883, e veio para o Estado em 1890. Ao ser contratado 

como pintor, em 1895, durante a construção do Theatro Melpômone, Carloni se descobriu como artista e 

começou a desenhar cartazes relativos a peças teatrais. Iniciou-se também na prática de projetar prédios e 

estradas, sendo o responsável por diversas atividades na área da construção civil. Também trabalhou na 

preservação do patrimônio cultural capixaba, sendo primeiro representante do antigo Serviço do 

Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional, hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). 
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Figura 65 - Fachada atual do Palácio Anchieta, 2017 

 
Fonte: Pinheiro, Emannuel (2017). 

Outra construção em destaque na imagem é o Colégio Normal Pedro II, construído em 

meados do século XIX, atualmente Escola Estadual Maria Ortiz (Figura 66) que fica ao 

lado do Palácio Anchieta. Na vista escolhida pelo fotógrafo é colocado em destaque o 

fundo dessa construção. 

Figura 66 - Escola Estadual Maria Ortiz, 2017 

 
Fonte: Pinheiro, Emannuel (2017). 
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Além dos destaques apresentados notamos, através da Figura 57, que nas imediações do 

Parque Moscoso existem casas de aspecto mais simples, principalmente ao lado 

esquerdo da imagem. Essa nova paisagem que se criava estava em contraposição ao que 

era o local antes, como mostra essa passagem do jornal da época: “E Jeronymo 

Monteiro trabalhou. [...] como também a elle deve o aterramento do Campinho, que é 

hoje uma praça belíssima e imensa em vez de um asqueroso lamarão fétido e doentio 

[...]” (DIÁRIO DA MANHÃ, 1912b, p. 02). Possivelmente essas casas mais simples já 

existiam antes da criação do Parque Moscoso e virão a desaparecer posteriormente com 

a construção de casas de maior padrão. 

Duas décadas mais tarde percebemos que a vegetação do Parque Moscoso cresceu 

(Figura 67). A fotografia em preto e branco apresenta uma visão mais ampla do cenário 

do Parque Moscoso, apresentando outro ponto de vista do local que revela ao fundo um 

morro que faz parte do Maciço Central102, já ocupado em sua base por moradias. Trata-

se de uma imagem que exalta o paisagismo, evidenciando a harmonia e a organização 

dos elementos. Como dissemos, o Parque Moscoso era formado por uma natureza 

idílica, um locus amoenus, um local aprazível (SCHAMA, 1996). 

Figura 67 - Vista parcial do Parque Moscoso, 1932[?] 

 
Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (1932?). 

                                                         
102 Área de Preservação Permanente (APP) de Vitória. 
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O Parque Moscoso era chamado também de “jardim dos namorados” (VIDA 

CAPICHABA, 1935, p. 10), “recanto esquecido do paraiso” ou “jardim dos nossos 

antepassados” (VIDA CAPICHABA, 1932, p. 15). Muniz (1985, p. 48) descreve o 

parque como um “paraíso artificial”. A partir disso, identificamos um componente 

nostálgico de uma natureza recuperada pelo romantismo que exerce influência em 

vários campos, inclusive na arquitetura. O Parque Moscoso era uma tentativa de se 

reaproximar de uma natureza (mesmo de uma natureza estetizada), permeada por uma 

emoção artística. Do desejo do encontro com aquilo considerado natural, divino e 

espiritual traduzidas em paisagens românticas construídas dentro das noções de sublime, 

belo e pitoresco. 

A Figura 68 reforça todos os adjetivos dados ao parque, pois trata-se da criação de um 

projeto que em seu fim conseguiu criar um espaço diferenciado para a cidade de Vitória. 

A lagoa tem grande presença na fotografia, onde também é possível verificar uma fonte 

à esquerda, junto do conjunto de vegetação formado por plantas e árvores abundantes. 

O Eden, o Paraiso da Victoria! Vós que me ledes talvez achaes singular que 

afirme ter a nossa capital o jardim das delicias do qual foram expulsos os 

paes da humanidade pela transgressão, pelo pecado original. De facto, agora 

o não tempos, mas em breve... E se me não querei dar crédito ´só terdes a 

bondade de acompanhar-me até ali, ao Campinho, á Villa Moscoso, e então 

haveis de ver que não sou um embusteiro, um contador de rodellas (DIÁRIO 

DA MANHÃ, 1911b, p. 02). 

Pinheiros, ciprestes entre outras plantas exóticas foram plantadas no Parque Moscoso, 

como forma de se aproximar dos jardins de países de clima temperado, e também 

referências à cultura grega, inclusive a instalação de ruínas, lembrando em muitos 

trechos a paisagem da região da Arcádia 103 . Argan (2014, p. 213) coloca que 

antigamente e não muito tempo atrás, a região do mito e do sagrado era a natureza. 

Completa dizendo que a natureza era o que se encontrava “[...] fora dos muros da 

cidade, o espaço não protegido, não organizado, não construído”. A natureza presente 

no Parque Moscoso estava representada por uma Arcádia cultivada e não uma Arcádia 

primitiva (SCHAMA, 1996), o que identificamos ao analisar na Figura 68. 

 

 

                                                         
103 Planalto da Grécia que em poesia se tornou o símbolo da simplicidade pastoril (ARCÁDIA; 

DICIONÁRIO INFOPÉDIA DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2018). 
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Figura 68 - Jardins do Parque Moscoso, 1940 

 
Fonte: Memória Visual da Baía de Vitória (1940). 

Segundo Besse (2014, p. 26) “[...] os jardins estão ligados a um sistema de ideias e de 

representações dos quais são expressões visíveis”. Projeta-se no Parque Moscoso uma 

ideia de natureza medida e controlada, a partir da concepção do paisagismo, como nos 

jardins europeus copiados. 

Por falar em Moscoso, eu tenho o meu fraco pela natureza, sou um grande 

admirador do Moscoso. Atualmente está adoravel: a sonolência de suas 

aguas; o matiz de suas flores; a coluna da ilha dos amores, triste e mutilada 

qual Venus de Milo; as alamedas perfiladas como em homenagem ás Deusa 

que ali transitam; o frêmito das palmeiras aos ósculos da viração; galhos que 

se entrelaçam ao açoite do vento como namorados que se abraçam ao açoite 

do amor; parsinho de noivos discretos lá no banquinho, distante da turba... 

Quanta poesia! Entretanto devia ser mais frequentado pela elite. Até pelos 

poetas o velho Parque sofre ingratidão de pouca frequência. Poucos 

namorados! Será que Cupido anda assim tão malandro, esquecendo os 

corações dos jovens?! Tambem ele é mais velho do que a Acropole de 

Athenas! (REVISTA VIDA CAPICHABA, 1933, p. 08). 

Na década de 1950 foram construídos o Jardim de Infância Ernestina Pessoa e a Concha 

Acústica, projetadas por Francisco Bolonha 104 . Ambas construções são exemplos 

significativos da arquitetura moderna brasileira. A Figura 69 apresenta uma vista 

                                                         
104 Francisco de Paula Lemos Bolonha (Belém, PA, 3 de junho de 1923 – Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

30 de dezembro de 2006) foi um arquiteto brasileiro. Autor de inúmeros projetos públicos e privados em 

todo o país, seus projetos se destacam pelas formas arrojadas e perfeição plástica. Desenhou outros 

projetos de escolas na cidade do Rio de Janeiro quando trabalhou na Divisão de Construções e 

Equipamentos Escolares do Estado da Guanabara, na década de 1960. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m_(Par%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1923
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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panorâmica, possivelmente tomada do alto de um edifício, onde é possível ter uma visão 

geral do Parque Moscoso com suas novas características, com destaque para a Concha 

Acústica onde são realizados espetáculos para um grande público ao ar livre. 

Figura 69 - Vista geral do Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

Como falado anteriormente, não existia muro ao redor do Parque Moscoso, como 

identificamos na Figura 57. Na década de 1970, por questões de segurança, o Parque 

Moscoso foi murado e gradeado, limitando sua utilização e modificando sua função 

inicial de local de passeio, descanso ou mesmo de passagem entre as ruas próximas. Um 

sistema de cobrança de ingressos com instalação de portarias e roletas foi instalada. A 

Figura 70 apresenta o parque murado. Sobre essa transformação do Parque Moscoso a 

escritora capixaba Marzia Figueira105 (1994, p. 47) escreve:  

O bonde passava ao redor, moroso, talvez para não perturbar o silêncio que 

no Parque se desfrutava. À sombra do qual se formavam pares, se namorava 

nos bancos – em sossego e paz. O ambiente era propício, além de convidativo 

e acolhedor. Por isso, as famílias também se reuniam por ali, não apenas as 

                                                         
105 Nascida em Vitória (ES). Formada em História na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). 

Jornalista de A Gazeta. Cronista e membro da Academia Espírito-Santense Feminina de Letras. 
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crianças e os namorados, os poetas e... os fotógrafos. Sim, porque como todo 

parque dos anos 50 o Moscoso também tinha seus lambe-lambe, de saudosa 

presença nos retratos amarelecidos pelo tempo... Depois, a cidade foi se 

modificando, o Clube Vitória trocou de lugar, perdeu o encanto – e os sócios. 

O Parque Moscoso ficou perigoso, foi cercado, trancado, patrulhado. A 

entrada deixou de ser franca – e risonha. Agora se paga ingresso, se impõem 

limites, se ditam regras, e proibições. Não tem mais bonde passando por lá, 

em direção à praça do Quartel. Aliás, não tem mais praça e nem Quartel. O 

Salesiano se mudou, foi para o Forte São João. Prédios se ergueram em volta, 

sufocando o verde, roubando o ar puro, emparedando o Parque em nome da 

ordem e do progresso. 

Figura 70 - Vista parcial do Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

Na Figura 70 observamos o início do processo de verticalização da cidade de Vitória 

com o aparecimento de alguns edifícios ao redor do Parque Moscoso, o que veio a 

substituir muitas das casas construídas no início do século XX. 

Na década de 1970 as linhas estruturais do parque foram alteradas e pequenas 

construções acrescentadas, mudando a ambientação e a função do mesmo. As alamedas 

foram desviadas, tornadas mais estreitas, dando lugar às quadras de esporte, à capela 

ecumênica e brinquedos industrializados de playgrounds para as crianças, modificando 
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ainda mais o seu primeiro uso. O parque antes totalmente plano teve sua topografia 

alterada com a criação de morros artificiais em alguns canteiros (Figura 71). 

Figura 71 - Vista interna do Parque Moscoso. Alfredo Mazzei 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

A autora Maria Helena Hees Alves106 (1994, p. 41) apresenta essa nova configuração 

espacial, inclusive, os animais que começaram a fazer parte do cenário do Parque 

Moscoso: 

Lá fora, além das grades, o burburinho e o calor de uma tarde de verão. Passo 

pelo quiosque dos macacos, pelo viveiro dos pássaros e vou indo, 

caminhando sem pressa. Paro diante de um jacaré estendido sobre uma pedra. 

[...] Tive esperanças de encontrar alguém que me inspirasse uma relação mais 

profunda com o Parque. Para isso continuei minha caminhada. Subi e desci 

morrinhos, passei por pontes e lagos e acabei sentada num banco à sombra de 

uma árvore. A meu lado um homem grisalho lia um livro. Tão alheio e 

absorto que nem deu pela minha presença. É esse que há de me dizer alguma 

coisa, pensei. Quem sabe perguntar logo e deixar de lado essa de advinhar o 

que diriam as pessoas que ali estavam naquela quarta-feira ensolarada? 

                                                         
106  Nascida em Vitória (ES). Formada em Biblioteconomia (Ufes). Escritora. Membro da Academia 

Espírito-Santense Feminina de Letras. Autora de O Manto do Rei (1986), Circo do Mico (1986), Troca-

Troca no Reino dos Bichos (1990) e A Venda do Senhor Vento (1990). 
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A Figura 72 representa esse momento de transformação do Parque Moscoso, onde a 

presença dos animais era uma grande atração para o público que comparecia no Parque 

Moscoso. Macacos, patos, veados, antas, faisões, jabutis, pavões, gansos, jacarés e até 

um leão faziam parte do espaço do Parque Moscoso. 

Figura 72 - Vista interna do Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

O Parque Moscoso passou por novas transformações, nos anos 2000, tentando voltar a 

sua ambiência da sua inauguração, na tentativa de se recriar espaços bucólicos, de 

apreciação da natureza e lazer contemplativo (Figura 73). Não podemos desconsiderar, 

todavia, que com o passar do tempo o Parque Moscoso vem apresentando um declínio 

por falta de investimentos. Geralmente à noite, como também acontece com outros 

centros brasileiros, a região do Centro acaba se tornando local de encontro, permanência 

e vivência de uma parcela da população marginalizada, como homossexuais, boêmios, 

alcoólatras, população de rua, prostitutos (mulheres, homens e travestis), desocupados, 

pedintes, etc. 
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Figura 73 - Alameda central do Parque Moscoso, 2017 

 
Fonte: Pinheiro, Emannuel (2017). 

Dessa leitura de imagem com foco nas paisagens do Parque Moscoso tentamos aplicar 

os diversos conceitos citados, em especial os que promoviam o diálogo entre as imagens 

e outras textos históricos, artísticos, sociais, comunicacionais, etc., resultando na 

composição de repertórios criativos que possibilitam uma leitura que remontou ao 

processo de urbanização da cidade de Vitória, tendo como foco as transformações 

ocorridas no Parque Moscoso nos seus vários momentos, o que possibilitou uma 

interpretação do processo de transformação do Parque Moscoso, de sua origem até 

chegar aos dias atuais. Esperamos que cada leitor possa estabelecer novas relações entre 

as imagens, criando diferentes percursos de leitura crítica e revelando processos 

criativos e de produção de sentidos relacionados ao desvelamento do processo de 

modernização da cidade de Vitória. 

Podemos inferir que o Parque Moscoso passou por várias alterações com o decorrer do 

tempo, com a alteração de sua paisagem. No próximo tópico apresentamos outra leitura 

de imagem relacionada com a memória da infância, onde podemos focar no papel (e na 

importância) da criança na perpetuação da memória do Parque Moscoso. 
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5.1.3.3 Memória da Infância do Parque Moscoso 

Olha, as lembranças que eu tenho da minha infância no Parque Moscoso, 

elas sempre são muito boas, muito agradáveis, na medida que a gente vai 

envelhecendo se torna ainda mais douradas, né. Eu convivi eu vivi muito ali 

no Parque Moscoso, eu andava de bicicleta no Parque Moscoso, eu comecei 

a frequentar o Parque Moscoso quando eu era garoto pequeno levado pelo o 

meu pai. Havia ali uma tradição que era dar pão aos peixinhos, havia muitos 

peixinhos ali naquele lago. Havia pato, havia várias aves. Então a gente ia 

lá regularmente para esse tipo de ritual (Entrevistado nº 10 - LGSN, 83 

anos). 

O Parque Moscoso, em todas as suas fases, pode ser considerado como um espaço de 

vivência de muitas famílias. As crianças tiveram oportunidades de utilizar o parque 

como mostram as fotografias a seguir. Tuan (1980, p. 111) ao tratar da paisagem mostra 

como “[...] a natureza produz sensações deleitáveis à criança, que tem mente aberta, 

indiferença por si mesma e falta de preocupação pelas regras de beleza definidas”107. A 

Figura 74 abre essa seção em que pretendemos falar sobre a memória da infância no 

Parque Moscoso. 

Figura 74 - Vista parcial do Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

                                                         
107 Tuan (1980) faz uma crítica à vida moderna onde o contato físico com o meio ambiente natural é cada 

vez mais indireto e limitado a ocasiões especiais. Para ele, o adulto deve aprender a ser complacente e 

descuidado como uma criança, se quiser desfrutar polimorficamente da natureza. 
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Em meio à vegetação, bancos e construções observamos a presença de brinquedos 

infantis como balanços afixados em um pátio de areia. Na foto acima quatro crianças, 

acompanhadas por adultos trajando roupas típicas da década de 1970 brincam nesses 

balanços. Em volta dos brinquedos notamos um viveiro de pássaros. Existe a presença 

de árvores que fornecem sombra, inclusive, uma delas está bem em destaque na 

fotografia. As árvores como palmeiras parecem dar um ar mais tropical ao ambiente. 

Outras vegetações rasteiras junto com bancos rodeiam toda extensão espacial o que 

proporciona um recanto ideal para um parquinho. 

O cenário do Parque Moscoso como um todo surge como espaço privilegiado de 

brincadeiras entre as alamedas e equipamentos construídos dentro dela, como possível 

verificarmos em um trecho da crônica de Luiz Guilherme Santos Neves108, “O menino e 

o Parque”, em que ele descreve um trajeto feito por ele de bicicleta, quando criança, por 

toda extensão do Parque Moscoso, a qual remete suas lembranças de infância: 

Firme na bicicleta, o menino contorna o coretinho com telhado de flandres e 

escadinha lateral onde a poucos metros desse coreto armava-se um tablado 

em que pulavam os foliões e mascarados que no Carnaval vinham a pé de 

Caratoíra e Vila Rubim cantando animadamente sambas e marchinhas; o 

menino passa em seguida em frente ao Orchidário, escrito com ch, que tem o 

formato de uma oca indígena gigantesca; roda agora pela fonte dos Cavalos, 

o mais antigo monumento do Parque; avança na direção do Clube Vitória, na 

esquina da Avenida Cleto Nunes, mas sem sair do Parque; dobra para a 

esquerda onde fica hoje a Concha Acústica; corta transversalmente a grande 

alameda dos oitis que, de ponta a ponta, vara o Parque, dando-se o menino à 

brincadeira de fazer a bicicleta tirar um fino na máquina fotográfica de um 

lambe-lambe, apoiada num tripé de madeira; atinge a curva em que, do outro 

lado da Cleto Nunes localizavam-se o Cine Politeama e a Padaria Sarlo; vira 

à esquerda e segue pelo piso de areia grossa tendo à sua direita a Avenida 

República com seus canteiros centrais, postes com luminárias e trânsito 

nenhum, e tendo à esquerda o lago central do Parque com as ilhas artificiais 

que lhe dão graça e servem de cenário de romance para os namorados se 

fotografarem ao estilo das décadas de 30 e de 40; chega agora na extremidade 

em que fica a esquina da Avenida República com a Rua José de Anchieta, 

onde mais à frente situa-se o Quartel da Polícia Militar com suas ameias 

eriçadas para uma guerra que nunca houve; ganha novamente a alameda 

Paulo Mota, ladeada por fícus verdejantes, rente aos quais o menino tira 

outro fino, já sabemos que se trata de um jovem ciclista que gosta de tirar 

finos, pedalando a bicicleta. Nessa alameda o menino atinge um conjunto de 

fícus majestosos, hoje substituídos por uma cancha esportiva rasteira e rasa, 

perto dos quais tinha lugar o recreio dos alunos do curso primário do Colégio 

Sagrado Coração de Jesus, da professora Mariazinha Silva, o menino entre 

eles; passa depois pelo chafariz com suas clássicas figuras esculpidas em 

                                                         
108  Nasceu em Vitória/ES, no Parque Moscoso, em 27/09/1933. Formado em História, professor, 

historiador, folclorista, cronista e romancista. Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito 

Santo e do Centro Cultural de Estudos e Pesquisas do Espírito Santo (Cultural-ES). Autor de várias obras 

didáticas e de romances e crônicas, inclusive de literatura infantil. 
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bronze cujos jorros o vento espalha; chega próximo do alambrado do Parque 

Tênis por onde ramas de trepadeiras se engatam; enviesa para a esquerda, e – 

atenção, senhoras e senhores, atenção porque, fechando o périplo pelo Parque 

Moscoso, o menino, com sua hercúlea bicicleta preta, aro 28 e farol 

niquelado no meio do guidon, vai passar pelo banco de concreto sem encosto, 

reto como uma tábua, duro como uma pedra, onde num indeterminado dia de 

sua infância, acompanhado pelo pai, merendou banana prata diante de um 

jardim com flores de inesquecíveis corolas amarelas. Embora o menino não 

seja capaz de identificar esse banco duro e reto quando bicicleteia ao lado 

dele, tal lapso de memória há de lhe ser perdoado porque em nada desfaz a 

força nostálgica da recordação que conservará permanentemente desse 

imorredouro recanto do velho Moscoso. 

Percebe-se que ele aproveitou bastante a presença do Parque Moscoso quando era 

criança, como fizesse dele extensão de sua casa. A intimidade que ele tem com o 

espaço, encontrando-se à vontade entre as alamedas, em meios às atrações existentes no 

Parque Moscoso de sua época. É um retorno ao passado, onde registra a presença de 

equipamentos que já não existem mais como o coreto, o orquidário e a quadra de tênis. 

Também registra a presença dos lambe-lambes que já não se encontram tão presentes no 

Parque Moscoso, como antigamente. A beleza retratada em suas palavras é um convite 

para a diversão. Toda criança dessa época devia gostar bastante do Parque Moscoso 

nessa época.  

A presença de crianças no Parque Moscoso por meio das fotografias registra a memória 

do brincar no espaço. Estão presentes em todas as épocas e gerações, fato que pode ser 

comprovado por meio de fotografias realizadas em diferentes momentos históricos. Os 

brinquedos parecem não mudar com o passar do tempo. O Parque Moscoso oferece um 

espaço propício para o desenvolvimento psicomotor da criança. Espaço para brincar, 

correr, pular, andar de bicicleta, jogar bola, dentre outras brincadeiras e diversões. O 

Parque Moscoso possibilita o desenvolvimento sensorial e perceptivo das crianças. 

Sobre isso escreve Lazaretti (2016, p. 138): 

As funções como sensações e percepções emergem e especializam-se na 

primeira infância. No período pré-escolar, pela própria aprendizagem de 

manipular objetos, amplia-se o desenvolvimento sensorial da criança, 

aperfeiçoando sua orientação nas propriedades e relações externas com 

instrumentos e fenômenos no espaço e tempo. Aprender a orientar-se no 

espaço está vinculado à formação das primeiras representações sobre as 

direções da criança valendo-se do próprio corpo, bem como acerca das 

relações espaciais entre os objetos e o domínio da habilidade de determiná-

las. 

Para Vigotski (apud REGO, 2014) o brinquedo exerce uma grande influência no 

desenvolvimento infantil. Em um sentido amplo significa à atividade, o ato de brincar. 
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Apesar do autor analisar o desenvolvimento do brinquedo e mencione outras 

modalidades, como, por exemplo os jogos esportivos, dedica-se especialmente ao jogo 

de papéis ou a brincadeiras de “faz de conta” (como brincar de polícia e ladrão). Esse 

tipo de brincadeira é típico das crianças que aprendem a falar, e que, portanto, já são 

capazes de representar e de envolver numa situação imaginária. O Parque Moscoso 

oferece espaço para que as crianças desenvolvam várias brincadeiras. 

Outra imagem que se relaciona ao tema é a fotografia em preto e branco de autoria de 

Octavio Paes109. A imagem apresenta desgaste devido à ação do tempo, mas, mesmo 

assim, podemos perceber muitos garotos brincando sob a vigilância de um guarda. A 

fotografia está um pouco danificada, ainda assim é bem representativa. Apresenta a 

apropriação das crianças do espaço do Parque Moscoso, brincando nos balanços e 

gangorras do parque em meio a vegetação. Ao fundo, no lado esquerdo é possível 

avistarmos um pedaço do antigo coreto que já não existe mais no parque (Figura 75).  

Figura 75 - Parque de diversões infantis. Photo Paes, 1930 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1930). 

                                                         
109 “Nasceu em Maceió, Alagoas, em 1896. Faleceu em Vitória, em 27 de agosto de 1990, aos 94 anos de 

idade. Circula por diferentes locais da cidade, fazendas e municípios de toda a região, elaborando retratos 

e registrando vistas de ruas e monumentos, além de paisagens, em especial o amanhecer e o pôr-do-sol na 

baía de Vitória, expressos por singulares contrastes de luz e sombra inusitadas composições. Revelou e 

reinterpretou todos os recantos da cidade em inúmeras panorâmicas da baía de Vitória, paisagens naturais 

e arquitetônicas, singularidades de ruas tortuosas e do casario encarapitado, esgueirando-se para espreitar 

os encantos do mar, ou subindo preguiçosamente suas ladeiras, imagens reveladoras de uma paixão 

devotada à terra que escolheu para viver e trabalhar” (LOPES, 2004, p. 247-248). 
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Em diálogo com essa fotografia apresentamos o poema Parque Moscoso de autoria de 

Raul de Oliveira110 que relembra as aventuras e brincadeiras de infância no Parque 

Moscoso, produção que ilustra o que é ser criança no parque. 

Parque Moscoso 

Parque Moscoso 

saudade eterna 

de minha infância, 

das manhãs bonitas 

cheirando à acácia, 

quando brincava de barra, 

gangorra e tirava oitis. 

E com anzol de alfinete 

pescava carás com isca de pão, 

pescando também, a minha solidão... 

 

Parque Moscoso 

De muita lembrança: 

Das tardes estudando, 

Das “gazetas” fazendo, 

bola de gude 

e papão jogando, 

do Grego fotógrafo 

alegre e amigo da gente, 

de Grijó, flor na lapela, 

correndo atrás da “gangue” 

por uma qualquer travessura, 

indiferente à brincadeira pura. 

As imagens também nos remeteram às pinturas do brasileiro Candido Portinari 111 

(Figura 76) que retratou muitas cenas de crianças brincando, dedicando-se ao registro da 

cultura popular, voltando às suas memórias de infância em sua terra natal, no interior de 

São Paulo. As crianças tiveram um papel central em suas obras. 

 

 

 

 

 

 

                                                         
110 Poema publicado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, Ano 1992/1993. 
111 Candido Torquato Portinari (Brodowski, 29 de dezembro de 1903 - Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 

1962) foi um artista plástico brasileiro. Portinari pintou quase cinco mil obras de pequenos esboços e 

pinturas de proporções padrão, como O Lavrador de Café, até gigantescos murais, como os painéis 

Guerra e Paz, presenteados à sede da ONU em Nova Iorque em 1956, e que, em dezembro de 2010, 

graças aos esforços de seu filho, retornaram para exibição no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 

Portinari é considerado um dos artistas mais prestigiados do Brasil e foi o pintor brasileiro a alcançar 

maior projeção internacional. 
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Figura 76 - Pintura à óleo em madeira compensada Palhacinhos na Gangorra de 

Candido Portinari, 1957 (Dimensões 54x65 cm) 

 
Fonte: Projeto Portinari (1957). 

Direito de reprodução gentilmente cedido por João Candido Portinari. 

 

A gangorra é um dos brinquedos que faz parte do cenário das brincadeiras infantis. Ela 

está presente nas Figuras 75 e 76. A gangorra é um brinquedo que só entra em 

movimento quando existe a presença do outro. É a presença de diferenças de força e de 

peso que fazem a criança ser jogada para baixo ou para cima. Assim a brincadeira deve 

continuar com ambos os lados fazendo forças diferentes em momentos diferentes. 

Alguns brinquedos que existiam no passado, ainda fazem parte do Parque Moscoso, 

como os balanços em formato de cavalinhos (Figura 77). Ao avistarmos um pai 

brincando com sua criança (Figura 78) nos remetemos aos escritos de José Carlos 

Corrêa112 (1994, p. 35-36) sobre a chegada dos filhos e o Parque Moscoso: 

Vindos da Cidade Alta, onde moravam meus tios e primos, por detrás do 

Palácio para passear no Parque. Ainda sem os muros e as grades de hoje, o 

                                                         
112 Nascido em Aimorés (MG). Em Vitória desde 1963. Jornalista e engenheiro. 
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Parque era cercado por lambe-lambes, trilhos de onde, pipoqueiros, árvores e 

belos sobrados. O passeio se prolongava entre jardins e lagos, o descanso nos 

bancos, o programa de calouros da Concha Acústica até terminar com um 

suco de caju e torrada Petrópolis no recém-inaugurado Dominó. À tarde, um 

bom filme no Santa Cecília, sem esquecer do paletó como era exigido à 

entrada. Nada mais chique para quem vinha do interior para passear alguns 

dias de férias na capital do Espírito Santo. Foi assim que o Parque Moscoso 

entrou na minha vida de visitante fugaz. Morador nunca fui, embora eu e 

Dodora tivéssemos caído de amores por um apartamento num prédio em 

construção em frene ao Cine São Luiz logo que decidimos a data do nosso 

casamento. [...] Quando chegaram os filhos, o Parque se tornou passeio 

obrigatório aos domingos. Eles adoravam dar pipoca aos patos, andar de 

trenzinho, olhar os macacos e passar horas nos brinquedos. Eles e eu. Ou, 

quem sabe, mais eu do que eles. 

A partir do registro da memória do escritor podemos inferir que depois de adulto ele não 

deixou de frequentar o Parque Moscoso, levando seus filhos para se divertir e brincar 

com os vários atrativos presentes no espaço. Algo tão importante para seus filhos, como 

para ele também. É interessante observar que na memória dos adultos entrevistados, o 

Parque Moscoso que fez parte da sua infância se repete tempos depois ao levar seus 

filhos no mesmo parque. 

Conheço o Parque Moscoso desde que eu era criança, mas eu comecei a 

frequentar mesmo quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, nessa época. E a 

gente ia lá mesmo porque era um lugar bem agradável, um lugar bonito, 

pelos bichinhos, pelos animais que tinham, os pombos. E para ver os jacarés, 

os peixinhos e os pássaros. Muita coisa, tudo era muito bonito lá, muito 

diferente. Eu passei bastante tempo sem ir ao Parque Moscoso. Mas quando 

eu retornei para Vitória sempre passeava com meu filho lá. Uma vez, quando 

levei meu filho ainda pequenininho para passear lá, para minha surpresa, 

ele andou nesse dia. Ele começou a andar, deu os seus primeiros passinhos 

no Parque Moscoso. E foi muito legal. Acho que nem vivendo duzentos anos, 

esqueceria desse dia, né. Lá era um lugar muito agradável, eu tinha 

saudade, eu tenho saudades até hoje de lá (Entrevistada nº 03 - FVC, 64 

anos). 

Quando eu era menina o Parque Moscoso era no final de semana. Era festa, 

a gente fazia piquenique dentro do Parque Moscoso. E ele era aberto, ele 

não era cercado. Tirei muita foto no lambe-lambe. Quando me casei, fomos 

para lá. E era lindo o Parque Moscoso, muito bem arborizado, muito bem 

cuidado, muito limpo, a água dos laguinhos era limpa, e tinha muito 

macaquinho que ia até na nossa varanda, tinha arara, muita arara, macaco, 

leão, chegou a ter leão lá, que da minha casa a gente escutava o rugido dele. 

E as crianças todo dia, era o meu quintal, era no Parque Moscoso que as 

crianças brincavam lá, podiam ir lá, hoje em dia não pode ir mais 

(Entrevistada nº 04 - LGV, 67 anos). 

As Figuras 77 e 78, com mais de trinta anos de diferença, apresenta os mesmos balanços 

em formato de cavalinhos. Talvez, não posicionados nos mesmos lugares, mas 

certamente com a mesma importância para as crianças que vem brincar no Parque 

Moscoso. 
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Figura 77 - Crianças brincando no Parque Moscoso, data desconhecida 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (s/d). 

Figura 78 - Crianças brincando no parquinho, 2017 

 
Fonte: Pinheiro, Emannuel (2017). 
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Brincadeiras antigas, como de roda, pedrinha, etc. também estão registradas nas 

memórias fotográficas do Parque Moscoso (Figura 79). 

Figura 79 - Crianças brincando de roda, 1930 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1930). 

O poema a seguir chamado Parque dos Amores de Deny Gomes113 (1994, p. 15-17) lista 

algumas das brincadeiras que existiam no Parque Moscoso: bolinhas de gude, pescaria, 

pega-pega, bonecas, ciranda, etc. em meio às fantasias e cenários do Parque Moscoso. 

Parque dos Amores 

 

No Centro, o Parque. 

Em frente, atrás, ao lado, 

eu e os meus amores. 

 

Nas aléias imensas e ensombradas, 

os irmãos jogam gude 

ou saltam pelos galhos, 

diminutos Tarzans de matinê. 

 

                                                         
113  Nascida em São Luiz (MA). Capixaba por adoção. Professora e escritora. Autora de O Desejo 

Aprisionado (1988) e Promessas do Tempo (1994). 
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Na poesia da memória, gravado o Politeama 

E ao som das redondas sementes 

Que espocam, 

Os meninos se rendem 

Gritando um “Calombau!” 

Bem traduzido. 

 

Na pinguela, cimento feito árvore 

oferece passagem e proteção 

e, lá em baixo, 

gansos esfomeados engolem pão 

e esperam pra bicar 

as crianças teimosas que atravessam – correndo –  

sem mãe e sem babá. 

 

Na imobilidade verde do lago, 

O sapo esguicha alegria 

E não avisa os peixinhos 

Pra fugir das peneiras infantis 

Que os fiscal insiste em confiscar. 

 

Na verde casa de podados galhos, 

estala um beijo. 

Roubado?... É... Talvez... 

Acho que não... 

Ai arrepios e assanhamentos 

que muito longe vão! 

 

Que longe vão, também, carrinhos de bebê, 

as outras menininhas e bonecas 

emergindo das ilhas, das aléias, 

do Parque Infantil, 

da Concha Acústica, 

do Coreto, suspenso na lembrança! 

 

Vem da Praia do Canto, agora, um menino 

no rio caudaloso 

do trânsito que esmaga 

vidas, sonhos, saudades... 

 

Vem pro “Parque Gostoso”... 

e refaz 

o círculo do amor, 

a ciranda das mãos familiares, 

a rodear – em frente, ao lado, atrás –  

o Parque dos Amores. 

O poema se relaciona aos outros textos apresentados, pois reforça a presença do parque 

no imaginário de seus antigos usuários. Um Parque Moscoso saudoso que não retornará 

mais, mas que tem existência nas redordações daqueles que frequentaram o espaço, 

principalmente, na época da infância. Também foram construídas instalações 

desportivas onde as crianças também aproveitavam para brincar de futebol – paixão 

nacional (Figura 80). Hoje ainda existe um campo de futebol no Parque Moscoso, onde 

inclusive são realizadas aulas para crianças. 
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Figura 80 - Campo de futebol de areia do Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

As brincadeiras ficam evidenciadas nas fotografias e textos. Apresentamos um pouco do 

que foi viver a infância no Parque Moscoso. Com tudo que foi mostrado a respeito da 

infância no Parque Moscoso através de registros fotográficos, textos e depoimentos 

podemos afirmar que esse espaço é um território do brincar: em meio às suas alamedas 

se sucederam várias brincadeiras, desde o seu início até os dias de hoje.  A tentativa 

dessa leitura de imagem é fazer o leitor retornar às suas memórias de infância, mesmo 

que não as tenha tido no Parque Moscoso. Uma memória afetiva, doce, dos tempos de 

infância que retornam em forma de sentimentos nostálgicos, de prazer, alegria e 

saudade. Um retorno a esse tempo que fisicamente não é possível, mas que em mente (e 

principalmente no coração) é possível. Na próximo tópico apresentamos as memórias 

das festas que sempre tiveram um lugar reservado no Parque Moscoso. 
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5.1.3.4 Memória das Festas do Parque Moscoso 

O tempo da festa tem sido celebrado ao longo da história dos homens como 

um tempo de utopias. Tempo de fantasia e de liberdades, de ações burlescas e 

vivazes, a festa se faz no interior de um território lúdico onde se exprimem 

igualmente as frustações, revanches e reivindicações dos vários grupos que 

compõem uma sociedade. Mas o tempo fáustico da festa eclipsa também o 

calendário da rotina e do trabalho dos homens, substituindo-o por um feixe 

de funções. Ora ele é suporte para a criatividade de uma comunidade, ora 

afirma a perenidade das instituições de poder. Expressão teatral de uma 

organização social, a festa é também fato político, religioso ou simbólico. 

Procissões, desfiles, desafios, prazeres misturam os ganhadores e perdedores 

na festa, permitindo-lhes exprimir suas emoções em múltiplas ocasiões. Na 

roda da festa, como na roda da vida, tudo volta inelutavelmente ao mesmo 

lugar, os jovens aprendendo com os velhos a perpetuar uma cultura legada 

pelos últimos (DEL PRIORE, 2000, p. 9-10). 

Depois de inaugurado, em 1912, o Parque Moscoso torna-se ponto importante dos 

acontecimentos da cidade. Eram escassos pontos de sociabilidade em Vitória. No 

Parque Moscoso eram realizadas muitas festas populares. Carnavais, bailes, concertos, 

competições, manifestações culturais, shows, etc. aconteciam dentro do Parque 

Moscoso. O carnaval era uma dessas festas. E é sobre isso que discutimos nesta seção. 

O trecho abaixo retirado de um jornal de época fala dos “carnavais fora de época” 

chamadas de “Mi-carême”114, atuais “Micaretas”, que também eram comemorados no 

Parque Moscoso, conforme trecho abaixo: 

É amanhã, finalmente, o dia em que a nossa população virá a se entregar aos 

deliciosos e inigualaveis instantes da inebriante alegria que impera nas 

pugnas encantadoras de um momo temporão. O soberbo Parque Moscoso, o 

mais elegante centro para onde converge nesses grandes dias todo o povo, 

resplandecerá empavenado dos elementos elegantes da nossa sociedade, 

todos empenhados nas pugnas encantadoras das batalhas de confetti e do 

lança-perfumes. Garridos grupos de encantadoras senhorinhas, a expandir a 

graciosidade de suas alegrias, lepidas e suaves como bandos de gorgeiantes 

                                                         
114 Mi-carême é uma palavra de origem francesa que significa literalmente "meio da quaresma". Em Paris, 

o primeiro mi-carême foi comemorado por estudantes, comerciantes, açougueiros, comerciantes e 

lavandeiras, entre as quais elegiam a rainha. A festa da mi-carême acontecia em Paris desde o século XV. 

Interessante notar que, até o século XIX, tinha, ainda, aspecto popular. No meio da quaresma, o povo 

fazia a Queima do Judas e a Serração da Velha. Essa tradição popular da festa no fim da quaresma 

aportou no Brasil no século XVIII, por influência lusa. A Missão Artística Francesa que esteve no Brasil 

no início do século XIX captou em pintura um momento da Malhação do Judas em Sábado de Aleluia. 

No início do século XX, foi buscada, na Europa, uma versão sofisticada e elegante para substituir a festa 

popularizada do Sábado de Aleluia, vista como incoerente diante dos novos ditames civilizatórios dos 

centros urbanos brasileiros, cujo exemplo maior era o Rio de Janeiro. Olga Simson, no seu estudo "A 

burguesia se diverte no reinado de Momo", registrou que, em São Paulo, a partir de 1860, no fim da 

quaresma, realizaram-se bailes de Aleluia à fantasia em teatros da cidade para a elite, animados pelas 

bandas do corpo da polícia. Os populares também a celebravam com folguedos de rua e de salão, 

elegendo a rainha da festa. Havia um modismo da nova festa adquirido pela elite, que imitava os 

carnavais franceses de Nice – os corsos e batalhas de flores. A mudança do termo francês Mi-carême para 

o português Micareta ocorreu em 1935, em Salvador. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quaresma
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XV
https://pt.wikipedia.org/wiki/Malha%C3%A7%C3%A3o_de_Judas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra%C3%A7%C3%A3o_da_Velha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miss%C3%A3o_Art%C3%ADstica_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado_de_Aleluia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corso_carnavalesco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confete
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passarinhos, darão ao Moscoso esse aspecto revelador que entontece pela 

alegria ambiente. E todos procurarão fruir o doce encantamento do Carnaval 

temporão, nessa querida ‘Micarême’, entregando-se aos folguedos tão 

queridos e apreciados de toda a multidão. Emquanto isto, no elegante 

palanque do Parque, a harmoniosa banda da Policia executará interessante 

repertorio de tangos, prolongando a sua retreta até ás vinte e duas horas. 

Nada faltará, pois, para que a nossa ‘Mi-carême’ se revista da alacricidade e 

enthusiasmo que foram observados na vigência de Momo, o invicto, o 

excelso, o gostoso (DIÁRIO DA MANHÃ, 1923, p. 04). 

No Brasil, o carnaval surgiu na segunda década do século XVIII, com a imigração dos 

ilhéus portugueses da Madeira, Açores e Cabo Verde. As festividades carnavalescas 

chamadas de entrudo (palavra de origem latina que significa “entrada”), considerado o 

antecessor do carnaval, era uma verdadeira guerra nas ruas. A origem do carnaval é 

mais antiga remontando uma herança de várias comemorações realizadas na 

Antiguidade por povos como os egípcios, hebreus, gregos e romanos. Esses festejos 

pagãos serviam para celebrar grandes colheitas e principalmente louvar divindades. É 

provável que as mais importantes festas ancestrais do carnaval tenham sido as 

“saturnais”, realizadas na Roma antiga em exaltação a Saturno, deus da agricultura. Na 

época dessa celebração, as escolas fechavam, os escravos eram soltos e os romanos 

dançavam pelas ruas. A maior parte dos especialistas, porém, acredita que o termo vem 

de outra expressão latina carnem levare, que significa “retirar ou ficar livre da carne” 

(ZÉTOLA; SEIXAS, 2009). 

A Figura 81 foi retirada da revista Vida Capichaba, publicada em 1933, de autoria do 

fotógrafo Alfredo Mazzei. A foto em preto e branco retrata um grupo grande de foliões 

infantis em sua maioria formada por garotos que foram reunidos para uma foto no 

Parque Moscoso para a revista de grande expressão na época que retratava a vida social 

da sociedade capixaba. Eram comuns matinês para reunir o público infantil, assim como 

ainda acontece até os dias de hoje no Parque Moscoso, perpetuando a tradição do 

carnaval (Figura 82). 
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Figura 81 - Foliões infantis. Grupo colhido no Parque Moscoso, em Vitória. Alfredo 

Mazzei, 1933 

 

Fonte: Revista Vida Capichaba (1933). 

 

Figura 82 - Matinê no Parque Moscoso, 2017 

 
Fonte: Pinheiro, Emannuel (2017). 
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Segundo Macedo (2015), os logradouros públicos difundiram-se lentamente pela cidade 

durante toda a primeira metade do século XIX. No início, não existiam usuários para 

esse tipo de espaço, já que os períodos de ócio das famílias ocorriam intramuros, 

enquanto o espaço público era usado para negócios e circulação. A reunião pública 

ficava limitada a festejos religiosos e o hábito de passear nos espaços ajardinados, 

comum na Europa, só aos poucos é assumido pelas elites nacionais e depois pela 

população de um modo geral. Assim, o espaço público começa também a dar outro 

significado ao carnaval que ganha as ruas e adquire um maior público como é possível 

verificar na fotografia abaixo (Figura 83). 

Figura 83 - Cartão-postal da Avenida Central na terça de Carnaval, Rio de Janeiro, s/d, 

Coleção Edmar Morel 

 
Fonte: Biblioteca Nacional (Brasil) (s/d). 

Na Figura 83 observamos que a rua se tornou um espaço de passeio ou promenade, 

como acontecia no carnaval romano, até então quase extinto. Trata-se da Avenida 

Central. Muitas das inspirações dessa época vieram do carnaval de Veneza, com seus 

pierrots, colombinas e máscaras típicas. Pessoas em diferentes direções fazendo o 

footing (passear a pé) ou à carruagem, homens e mulheres vestidos com elegância de 

acordo com a moda à época. Também verificamos a presença de crianças, 

aparentemente fantasiadas, como o menino de blusa listrada e boné, à esquerda. Aqui 

http://www.venezaitalia.com.br/
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trata-se de um espaço fechado às elites, enquanto as manifestações populares que 

certamente existiam, ocorriam em outros pontos da cidade. 

De acordo com Eneida (1958) no livro História do Carnaval Carioca, o corso 

aconteceu pela primeira vez na recém-inaugurada Avenida Central, no Rio de Janeiro, 

no ano de 1908115. As sociedades carnavalescas deram lugar ao corso, que consistia, 

primeiro, no desfile de carruagens enfeitadas e depois, de automóveis sem capota 

repletos de foliões fantasiados que percorriam a Avenida Central, o que garantia à elite 

da cidade sua prática carnavalesca civilizada. Ao se cruzarem, lançavam uns nos outros, 

confetes, serpentinas e esguichos de lança-perfume. Uma brincadeira exclusiva das 

elites, que possuíam carros ou que podiam pagar seu aluguel nos dias de carnaval 

(Figuras 84 e 85). 

Figura 84 - Batalha das Flores. Augusto Malta, 1902 

 
Fonte: Biblioteca Nacional (Brasil) (1902). 

 

 

 

                                                         
115 Antes da inauguração da avenida, em 1905, o carnaval era festejado na Rua do Ouvidor. 
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Figura 85 - Desfile de corso durante o carnaval, 1919, Rio de Janeiro. Augusto Malta 

 
Fonte: Instituto Moreira Salles (1919). 

As sociedades ou clubes carnavalescos junto ao corso116 eram manifestações das elites, 

com influência dos hábitos dos carnavais europeus como ideias de modernidade e 

civilidade que o país recém independente procurava inserir no cotidiano brasileiro. Os 

cordões117, os ranchos118 e os blocos119 representavam o carnaval popular presente na 

                                                         
116  “Em antigos carnavais, desfile de carros enfeitados (com máscaras, serpentinas etc.) que 

transportavam foliões”; préstito (CORSO; AULETE DIGITAL, 2018). 
117 Foi um tipo de agremiação recreativa ligada essencialmente aos festejos de carnaval. Muito popular no 

final do século XIX e início do século XX no Rio de Janeiro, e até a década de 1960, em São Paulo, os 

cordões após isso entraram em decadência, sendo substituídos pelas escolas de samba, blocos 

carnavalescos ou nestas se transformando. O nome "cordão" parece derivar de um grupo de pessoas que 

se sucedem e não do fato de haver uma corda circundando os componentes. Entre a principal 

característica dos cordões estava o fato de ser formado por grupos de foliões mascarados com feições de 

velhos, palhaços, diabos, reis, rainhas, índios, baianas, entre outros, conduzidos por um mestre 

obedecendo a um apito de comando. Seu conjunto instrumental costumava ser exclusivamente de 

percussão. 
118 Era um tipo de agremiação carnavalesca típica da cidade do Rio de Janeiro, entre o fim do século XIX 

e a primeira metade do século XX em sua fase áurea, existindo até a década de 1990. O primeiro Rancho 

carnavalesco foi o "Reis de Ouro", criado pelo pernambucano Hilário Jovino Ferreira, que introduziu no 

carnaval carioca novidades como o enredo, personagens como o casal de mestre-sala e porta-bandeira e o 

uso de instrumentos de cordas e de sopro. Os ranchos tinham grande influência dos folguedos negros, 

como os Cucumbis e as Congadas, possivelmente trazidos pelos africanos de origem Banto e sudanesa e 

das tradições musicais populares portuguesas, muito difundidas nas camadas mais desassistidas da 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agremia%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_samba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Blocos_carnavalescos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Blocos_carnavalescos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agremia%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hil%C3%A1rio_Jovino_Ferreira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enredo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre-sala_e_porta-bandeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cucumbi_carnavalesco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banto
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sudanesa&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portuguesas


201 

Primeira República, amplamente reprimidos e recriminados, sendo perseguidos em sua 

forma de manifestação, cujos participantes eram tachados de arruaceiros e perigosos. 

Quando cediam às expectativas da elite não significava uma simples submissão ao gosto 

da cultura dominante, assim continuaram nas ruas, mostrando irreverência, crítica, 

deboche, brincadeira e alegria. 

A música Ó Abre Alas de autoria de Chiquinha Gonzaga 120 , em 1899, a primeira 

marchinha121 de carnaval brasileira, foi feita especialmente para o cordão carnavalesco 

Rosa de Ouro, citado na letra. Era comum, naquele tempo, os cordões entoarem versos 

que anunciavam sua passagem: 

Ó abre alas 

Que eu quero passar 

Ó abre alas 

Que eu quero passar 

 

Eu sou da Lira 

Não posso negar 

Eu sou da Lira 

Não posso negar 

 

Ó abre alas 

Que eu quero passar 

Ó abre alas 

Que eu quero passar 

 

Rosa de Ouro 

É que vai ganhar 

Rosa de Ouro 

É que vai ganhar 

As primeiras manifestações carnavalescas que aconteciam no Parque Moscoso não 

revelavam diferenças sociais muito distintas quando tratamos do carnaval de rua. 

                                                                                                                                                                     
população carioca. Os ranchos eram identificados com a classe média, enquanto as escolas de samba, em 

sua origem, eram identificadas com classes sociais mais baixas . 
119 É um termo genérico usado para definir diversos tipos de manifestações carnavalescas populares. 

Designa um conjunto de pessoas que desfilam no carnaval, de forma semi-organizada, muitas vezes 

trajando uma mesma fantasia. Geralmente constituem uma agremiação. Ao longo do tempo, diversos 

grupos carnavalescos já foram genericamente chamados de blocos, havendo atualmente blocos que são 

mais parecidos com escolas de samba, outros mais parecidos com os antigos cordões, e outros de diversos 

tipos . 
120 Francisca Edwiges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga (Rio de Janeiro, 17 de 

outubro de 1847 – 28 de fevereiro de  1935) foi uma compositora, pianista e maestrina brasileira.  
121 Gênero musical que tem origem nas marchas populares portuguesas e foi o principal ritmo do carnaval 

brasileiro da década de 1920 à década de 1960. As marchinhas tiveram a pianista Chiquinha Gonzaga 

como mãe de composição. Atingiram seu auge com as interpretações de nomes consagrados da música 

popular brasileira, entre eles Carmen Miranda, Dalva de Oliveira, João de Barro (o Braguinha), Noel 

Rosa, Ary Barroso e Lamartine Babo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_m%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agremia%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_samba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cord%C3%A3o_carnavalesco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_outubro
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Encontramos registros de que ocorreram no Parque Moscoso a presença de sociedades 

carnavalescas, corsos, cordões, ranchos e blocos. O Parque Moscoso tornou-se um 

espaço de disputa na medida em que se dividia entre grupos pertencentes às elites e 

grupos populares que vinham das proximidades, como da Vila Rubim e de Caratoíra, 

geralmente mais desorganizados e improvisados, chamados de blocos sujos (SANTOS 

NEVES, 2014) (Figura 86). 

Figura 86 - Grupo de mascarados em frente ao Café Globo, 1912 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (1912). 

Bakhtin (1987) que estudou o carnaval por meio da obra de François Rabelais122 que 

retratava a cultura popular na Idade Média e no Renascimento, percebeu a existência de 

uma dupla realidade: uma vivida no espaço fechado da casa que estava sujeita as regras 

e normas de comportamento; e outra vivida no espaço da praça, sem regras e normas, 

mas livre e plena de profanações e sacrilégios. Bakhtin observa um novo modo de 

                                                         
122 François Rabelais (Chinon, 1494 - Paris, 9 de abril de 1553) foi um escritor, padre e médico francês do 

Renascimento, que usou, também, o pseudônimo Alcofribas Nasier, um anagrama de seu verdadeiro 

nome. Ficou para a posteridade como o autor das obras primas cómicas Pantagruel e Gargântua, que 

exploravam lendas populares, farsas, romances, bem como obras clássicas. O escatologismo foi usado 

para condenação humorística. A exuberância da sua criatividade, do seu colorido e da sua variedade 

literária asseguraram a sua popularidade. No entanto, como poeta, foi um precursor da moderna poesia 

visual, como no poema" A Divina Garrafa", texto poético inserido na ilustração de uma garrafa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chinon
https://pt.wikipedia.org/wiki/1494
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1553
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padre
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B4nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anagrama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pantagruel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Garg%C3%A2ntua
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Escatologismo&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia_visual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia_visual


203 

relações humanas oposto às relações hierárquicos-sociais, como é possível observar no 

contexto do Parque Moscoso: diferentes classes sociais dividindo o mesmo espaço nas 

festas de carnaval. Segundo Ferreira (2016, p. 1204): 

O carnaval, no complexo teórico bakhtiniano, mostra-se não apenas como um 

evento, mas como uma ruptura na realidade existente e predominante a qual 

se instala enquanto uma cosmovisão alternativa. A instalação dessa nova 

configura ideológica de mundo traz consigo elementos não autorizados pela 

cosmovisão ‘oficial’, o que deságua em uma sensação de liberdade e 

despressurização, ocasionando uma explosão de sensações e sentimentos. 

Mais tarde a popularização dos carros, na década de 1940 em todo os país, teria afastado 

as elites do carnaval de rua, tendo sido transferido para clubes e bailes fechados, o que 

vemos acontecer, por exemplo, no Clube Vitória e outros clubes de Vitória como 

Álvares Cabral e Saldanha da Gama onde eram realizados os bailes e as matinês (Figura 

87). O mesmo acontece com outras cidades, como no Rio de Janeiro onde esses eventos 

ficaram mundialmente conhecidos. 

Figura 87 - Baile de Carnaval no Clube Vitória, Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1933 

 
Fonte: Revista Vida Capichaba (1933). 

Quando estudamos sobre as festas que ocorriam no Parque Moscoso, o nome Clube 

Vitória é obrigatório. O Clube Vitória também chamado de Aristocrático do Moscoso 

ou Clube do Moscoso ficava nas mediações do Parque Moscoso. As grandes festas que 

eram realizadas em seu espaço se estendiam sobre o Parque Moscoso. A escritora 
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Marzia Figueira (1994, p. 45-46) faz referência a essa ligação entre o Clube Vitória e o 

Parque Moscoso: 

Era Vitória, era o clube, era o baile de debutantes, era o carnaval. Com os 

blocos, Os Inocentes – eram os maiorais –, o Segura o Leme, o Marujos por 

Acaso, rivais. O Clube Vitória era o ponto de encontro mais tradicional e 

elegante da sociedade capixaba. Ali se reuniam, para as festas de gala, as 

moçoilas casadouras, os rapazes de boa família, os bons partidos, os 

apaixonados assumidos, os que namoravam escondidos. E os pais. E as mães. 

A vigiar a prole e a cuidar das boas maneiras e dos bons costumes, e a se 

cumprimentar cordialmente, nas ocasiões solenes, como o réveillon. Que ali 

rompia, à meia-noite de 31 de dezembro, ao toque da orquestra, ao apagar 

das luzes, saudando o ano novo com assovios, reco-recos e uma grande, 

genuína, alegria. O clube se debruçava sobre o Parque Moscoso, de suas 

sacadas se avistavam as árvores, e não havia grades. O espaço era livre e as 

pessoas também. Viviam-se verdadeira liberdade. De ir e vir, vagorosamente, 

passeando entre as alamedas, sem pressa e sem cuidado, sem medo de pivete 

ou de assalto, sem receio do guarda – ou de ter que chamar o ladrão... 

As festas realizadas em Veneza, Roma, Paris e Nice serviram de exemplo para as elites 

urbanas desenvolverem o padrão de carnaval desejado. Bailes, danças, músicas, salões 

iluminados, banquetes, e, especialmente, máscaras e trajes elegantes e luxuosos. As 

batalhas de confete, por exemplo, remontam as que ocorriam em Nice e Paris no final 

do século XIX. As batalhas que ocorriam no Parque Moscoso pareciam agregar toda a 

população, como inferimos dos trechos abaixo: 

Hoje, se o tempo permitir (abominável, malquista condicional), reúnam-se 

todos os adeptos de Momo, ou no Moscoso ou no Parque das Diversões, e 

com vibratilidade da nossa alma ardorosa, empenhemo-nos nas doces 

batalhas carnavalescas, dando plena expansão ao calor enthusiastico que nos 

é próprio, como bons tropicaes que somos (DIÁRIO DA MANHÃ, 1924, p. 

04, grifo nosso). 

Apesar da crise, nota-se no povo uma vontade intensa de se divertir á larga, 

acorrendo enthusiasticamente ao parque Moscoso e ás sociedades dançantes, 

numa ancia insopital de gratas alegrias e cordiaes expansões. Zé-pereiras, 

atordoantes, cordões animados e originaes, fantasias isoladas, confettis, 

lança-perfumes e serpentinas, tudo isso tem havido em bôa quantidade, no 

carnaval deste anno” (DIÁRIO DA MANHÃ, 1917, p. 01). 

Os ranchos surgiram no carnaval do Rio de Janeiro no final do século XIX e início do 

século XX, uma espécie de cortejo mais organizado do que os blocos e cordões. Essas 

modalidades também ocorriam no Parque Moscoso. Apresentamos abaixo uma obra de 

arte de Heitor dos Prazeres123 (Figura 88) que apresenta um grupo pulando carnaval, 

                                                         
123 Foi um compositor, cantor e pintor autodidata brasileiro. Nasceu no Rio de Janeiro em 23/09/1898 e 

faleceu em 1966. Era filho do marceneiro Eduardo Alexandre dos Prazeres que tocava clarinete e caixa na 

banda da Polícia Militar e Guarda Nacional, e de Celestina Gonçalves Martins dos Prazeres. Heitor 

começou a trabalhar muito cedo, aos 7 anos de idade, na oficina do seu pai. No mundo da pintura 
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talvez, um bloco de carnaval que é o que vem formar futuramente as escolas de samba. 

Vê-se que é um amontoado de pessoas, sem uma organização pré-definida, bem 

próximas, formada por homens e mulheres, vestidos com roupas parecidas, sendo as 

mulheres com vestidos rodados, dançando ao som de instrumentos musicais e levando 

estandarte e adereços. Trata-se de uma representação de um carnaval de rua. 

Figura 88 - Carnaval. Óleo sobre madeira. Heitor dos Prazeres, s/d 

 
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras (s/d). 

Antes do carnaval, tivemos o entrudo que era uma festa popular que se realizava nos 

três dias que precediam a entrada da Quaresma, em que os brincantes lançavam uns nos 

outros: farinha, polvilho, café, groselha, baldes de água, limões de cheiro, luvas cheias 

de areia, e outros líquidos como urina. Entrou em declínio no Brasil em 1854, por 

repressão policial, dando lugar ao moderno carnaval. O entrudo era considerado 

excessivamente bruto pelas autoridades locais, mas o carnaval era exaltado por sua 

animação. O entrudo era considerado uma prática incivilizada que não cabia mais 

dentro do processo civilizatório pelo qual passavam as cidades brasileiras. De um modo 

geral as festividades populares apareciam na contramão desse processo que implicava, 

entre outros, desafricanizar costumes e coibir manifestações de rua (COSTA; 

SCHWARCZ, 2000). 

                                                                                                                                                                     
ingressou como autodidata por volta de 1937, estimulado pelo jornalista e desenhista Carlos Cavalcanti. 

Heitor dominava o clarinete e o cavaquinho, e suas composições alcançaram projeção nacional. Foi um 

dos pioneiros do samba carioca. Entre 1937 a 1946 trabalhou como ritmista em várias rádios da cidade do 

Rio de Janeiro, dentre elas a Rádio Nacional. Foi um dos grandes compositores do samba carioca. 

Conviveu com grandes nomes da música popular brasileira, como João da Baiana, Ismael Silva, 

Alcebíades Barcelos, Marçal, Cartola e muitos outros. Heitor adotou a pintura como hábito após a morte 

da esposa Glória; com a pintura teve seu trabalho reconhecido no Brasil e no exterior (HEITOR DOS 

PRAZERES; ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL DE ARTE E CULTURA BRASILEIRAS, 2018). 
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Por trás do combate ao entrudo havia uma disputa pela ocupação das ruas pelas distintas 

classes sociais da cidade. Era o momento de escravos, africanos libertos e demais 

membros das classes populares divertirem-se coletivamente nos espaços públicos da 

cidade. As classes populares tomavam as ruas para praticar o entrudo, ficando as 

camadas intermediárias da sociedade e a elite em suas casas. Não que a classe média e a 

elite se isolassem do restante da população. A participação no entrudo de rua se dava 

através das janelas, onde líquidos de origens diversas eram jogados nas pessoas que 

passavam pelas ruas. Havia ainda brincadeiras semelhantes no interior das residências, 

mas sem compartilhar da violência e suposta imoralidade que apontavam na 

manifestação popular de rua (Figura 89). 

Figura 89 - Jogos durante o entrudo no Rio de Janeiro. Aquarela de Augustus Earle, 

1822 

 
Fonte: Biblioteca Nacional (Austrália) (1822). 

Jean Baptiste Debret124 em seu livro Viagem pitoresca e histórica ao Brasil (1823) 

apresenta uma prancha 33 chamada “Cena de Carnaval” (Figura 90) que mostra uma 

                                                         
124  Jean-Baptiste Debret (Paris, 18 de abril de 1768 - Paris, 28 de junho de 1848), foi um pintor, 

desenhista e professor francês. Integrou a Missão Artística Francesa (1817), que fundou, no Rio de 

Janeiro, uma academia de Artes e Ofícios, mais tarde Academia Imperial de Belas Artes, onde lecionou. 

De volta à França (1831) publicou Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil (1834-1839), documentando 

aspectos da natureza, do homem e da sociedade brasileira no início do século XIX. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miss%C3%A3o_Art%C3%ADstica_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Imperial_de_Belas_Artes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viagem_Pitoresca_e_Hist%C3%B3rica_ao_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
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situação em que uma negra é atacada na rua por um negro de cartola (fantasiado de 

“senhor”), onde identificamos como os escravos simulavam práticas dos senhores, 

exercendo impunemente nas negras toda a tirania de suas grosseiras brincadeiras. “Vi, 

durante a minha permanência, certo Carnaval em que alguns grupos de negros 

mascarados e fantasiados de velhos europeus imitavam-lhes os gestos, ao 

cumprimentarem à direita e à esquerda as pessoas instaladas nos balcões; eram 

escoltados por alguns músicos. Também de cor e igualmente fantasiados” (DEBRET, 

1823, p. 269). 

Novamente recorremos à Bakhtin (1987) para explicar o que se passa no período do 

carnaval onde percebemos os jogos de papéis que ocorrem nesse período do ano, 

quando se percebe uma inversão, por exemplo, quando o escravo se transveste de 

senhor oprimindo uma escrava que tem sua mesma condição social, como vimos na 

pintura retratada por Debret (Figura 90): 

O carnaval é um espetáculo não para ser observado, mas para ser vivido [a 

exemplo das festas romanas, grifo nosso], onde se tem as suspensões das 

regras, proibições que regem a vida normal. (...) A conduta, gesto e palavra 

do homem se liberam das dominações hierárquicas (camadas sociais, graus, 

idades, fortunas) que as determinam internamente fora do carnaval e se 

tornam excêntricas, deslocadas do ponto de vista lógico da vida habitual 

(BAKHTIN, 2010, p. 28). 

Figura 90 - Cena de carnaval. Jean Baptiste Debret, 1823 

 
Fonte: Debret (1823). 
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DaMatta (1997) aborda aspectos culturais, como festas populares, religiosas, procissões, 

desfiles, paradas militares, para analisar a sociedade brasileira. Nele, o autor trata da 

inversão de papéis que acontece nas ruas: o pobre vira nobre, a elite posa de povo. Se as 

paradas, as procissões e a afirmação dos privilégios de status das pessoas das classes 

dominantes ritualizam e explicitam os aspectos hierárquicos e autoritários da sociedade 

brasileira, o carnaval e os heróis populares dramatizariam o seu oposto. O carnaval é 

essencialmente igualitário e, nos seus três dias, transpõe para o mundo da "rua" os 

ideais das relações espontâneas, afetivas, e essencialmente simétricas que são a 

contrapartida das paradas. A negação que o carnaval faz das estruturas de poder e 

autoridade é corporificada no malandro e seu paradigma, Pedro Malasartes125, que não 

respeita nem crê nos valores da autoridade e do poder, mas os conhece, e aproveita 

deles em seu próprio benefício. 

Segundo o dicionário Palavra e contrapalavras: glossariando conceitos e noções de 

Bakhtin (2013) o carnaval é uma festa popular universal que acontece no espaço público 

aberto da cidade, nas ruas, onde acontece uma liberação das relações hierárquicas de 

poder, ocorrendo rompimento de regras e tabus, sem privilégios e assimetrias, em 

direção a um tempo de futuro incompleto, de renovações. É um momento de inversão, 

de ridicularização e de desobediência a tudo que seja oficial. Essa visão dinâmica de 

carnaval, que é uma forma alternativa e alegre de relativizar as verdades é o que 

podemos chamar de carnavalização. 

Segundo Queiroz (1992, p. 149): 

A permissividade encerraria a contestação expressa de tudo aquilo que 

compõe justamente os alicerces desta sociedade: a hierarquia de classes, o 

valor do dinheiro e do prestígio, a supremacia do homem sobre a mulher, a 

valorização dos brancos sobre os de cor, a marginalização de todos os que 

são rotulados de ‘diferentes’. Tudo é questionado e as normas socioculturais 

vigentes são desobedecidas – essas mesmas normas diuturnamente afirmadas 

como insubstituíveis. 

Ainda observamos que a população invade um espaço considerado nobre à época que é 

a Avenida Central (Figura 91). Depois temos uma fotografia que retrata bem essa 

inversão que ocorre nos dias de carnaval, principalmente na inversão de gênero (Figura 

92).  

                                                         
125 Trata-se de personagem tradicional das culturas portuguesa e brasileira. É um exemplo de burlão 

invencível, astucioso, cínico, inesgotável de expedientes e de enganos, sem escrúpulos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Personagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_portuguesa
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Figura 91 - Carnaval de rua entre 1900 e 193-,  

Coleção Arthur Ramos 

 
Fonte: Biblioteca Nacional (Brasil) (s/d). 

Figura 92 - Grupo de homens fantasiados para o carnaval, as 

Marrequinhas. Augusto Malta, 1913, Rio de Janeiro 

 
Fonte: Instituto Moreira Salles (1913). 
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O carnaval é uma das mais conhecidas festas populares brasileiras. Apresenta uma 

ampla disseminação no país e é brincado de forma criativa e de diversas formas, desde 

escolas de samba, blocos de rua, bailes, matinês até nos trios elétricos. Todas essas 

formas são manifestações de uma mesma festa. Essas maneiras de se fazer o carnaval 

foram se modificando com o passar das décadas. Não na mesma intensidade como 

mostrada antigamente, o Parque Moscoso continua sendo um espaço das festas da 

cidade. Trouxemos para a apresentação do tema diferentes fontes como fotografias, 

textos, trechos de entrevista, obra de arte, música como forma de melhor englobar e 

desenvolver a discussão pertinente à memória das festas no Parque Moscoso. 

Iniciamos através desses três temas de leitura (paisagens, infância e festas do Parque 

Moscoso) um exercício em que procuramos aplicar os conceitos bakhtinianos de 

polifonia e dialogismo, possibilitando a composição de repertórios criativos que 

possibilitassem leituras de imagem que tivessem como pano de fundo as memórias do 

Parque Moscoso. Ao ler as imagens, relacionando-as a outros textos, é possível 

compreender de forma crítica as interfaces entre memória e cidade, desvelando 

contradições sociais advindas do processo de modernização de Vitória com foco no que 

aconteceu com o projeto do Parque Moscoso. 

Não pretendemos que os leitores deste texto compreendam o que propusemos como 

como algo pronto e acabado para ser meramente reproduzido. O importante é que 

tenham a compreensão do sentido do conteúdo analisado, com entendimento para além 

dos limites da obra, seja ela uma fotografia, um texto, uma obra de arte, uma música, 

etc. Além disso, inferimos que a leitura de imagem é um processo dialógico e polifônico 

que não permite delimitações a priori do caminho a ser percorrido. Nesse sentido, o 

leitor é livre para ampliar repertórios criativos sobre a memória do Parque Moscoso ou 

até mesmo desenvolver novos repertórios, com novos temas ou com novas alternativas 

de desvelamento das contradições existentes nos diferentes espaços da cidade. 

No próximo capítulo apresentamos o curso de formação que realizamos com 

professores da rede pública. 
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6 CURSO DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO NA CIDADE: ESTUDOS SOBRE O 

PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DE VITÓRIA 

 

O curso de formação Educação na Cidade: estudos sobre o processo de modernização 

de Vitória foi oferecido pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Campus Vitória) está 

ligado à linha de pesquisa “formação de professores” do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Humanidades (PPGEH) e integra as ações do Grupo de Estudo sobre 

Educação na Cidade e Humanidades (Gepech). O curso de formação de professores 

integra a pesquisa de três mestrandos, os quais, por afinidade temática, propuseram-se a 

realizar um único curso de formação com diferentes abordagens sobre o tema 

principal126. 

Como público-alvo selecionamos professores dos anos finais do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio, licenciados nas áreas de Arte, Filosofia, Geografia, História e 

Sociologia, em exercício em sala de aula na rede pública de ensino no ano de 2017. O 

curso foi planejado na modalidade semipresencial com atividades distribuídas em 

encontros de estudos, atividades disponibilizadas no MOODLE, visitas mediadas aos 

espaços da cidade de Vitória, e, ao final, como atividades avaliativa, apresentação de 

relatos de experiências realizadas nas escolas. 

O curso de formação teve como objetivo analisar em parceria com professores da 

educação básica o potencial educativo e crítico dos espaços da cidade, por meio da 

divulgação de materiais educativos, discussões teóricas e visitas aos espaços da cidade 

de Vitória. A proposta de desenvolvimento do curso de formação teve o intuito de 

investigar, identificar e analisar o conhecimento já adquirido pelos professores da 

educação básica acerca do tema “educação na cidade” e desenvolvê-lo a partir de outras 

perspectivas abordadas durante o curso. 

 

 

                                                         
126 A nossa pesquisa integra todo o curso que foi dividido em vários momentos. Tratamos de fazer a 

descrição de todos esses momentos, todavia, analisamos as partes que dizem respeito ao nosso objeto de 

estudo que é o Parque Moscoso. 
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6.1 PLANEJAMENTO DO CURSO 

A equipe 127  planejou o curso de extensão durante algumas reuniões, em encontros 

quinzenais no Ifes, onde pudemos discutir e identificar a melhor forma de desenvolver o 

mesmo. Ocorreu uma preocupação por parte da equipe de realizar um curso de forma 

dinâmica e com atividades teóricas e práticas, desenvolvidas durante os encontros 

presenciais e à distância pelo MOODLE, com métodos relacionados a cada temática e 

de acordo com cada momento. 

6.1.1 Carga horária e cronograma 

O curso teve carga horária total de 60h, distribuídas em atividades presenciais, que 

ocorreram por meio de encontros no Ifes (Campus Vitória). Contou, também, com 

atividades não-presenciais que foram desenvolvidas em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) do IFES (onde foram postados artigos científicos, vídeos, 

indicações de leitura, materiais educativos, dentre outros). Ao final do curso de extensão 

solicitamos que os participantes realizassem a postagem dos trabalhos finais (relato de 

experiência ou projeto de pesquisa) no AVA. Apresentamos com mais detalhes a 

distribuição da carga horária prevista para o curso na Quadro 12. 

Quadro 12 - Carga horária do curso de extensão 

Atividade Quantidade Carga horária 

Encontros 8 32h 

Visitas mediadas 2 8h 

Atividades on-line 1 20h 

 Carga horária total: 60h 
Fonte: Gepech (2017). 

Os encontros presenciais foram ministrados no turno noturno, com duração de 4h – 

entre às 18h e 22h, nas terças-feiras, em escala quinzenal e visitas mediadas pela manhã 

ocorridas em dois sábados. Em cada encontro foram abordados temas específicos sobre 

o processo de modernização da cidade de Vitória, conforme Quadro 13. 

 

                                                         
127 A equipe foi formada pelas professoras Dilza Coco, Priscila de Souza Chisté Leite e Sandra Soares 

Della Fonte mais os mestrandos Patrícia Guimarães Pinto, Larissa Franco de Mello Aquino Pinheiro e 

Israel David de Oliveira Frois. 
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Quadro 13 - Organização dos Encontros 
ORGANIZAÇÃO E MATRIZ CURRICULAR 

Encontro Temas por encontro 
2017/01 

MAI JUN JUL 

1° 

Apresentação do Curso 

Mesa 1: Educação na 

cidade (Dilza Côco, 

Sandra Soares Della 

Fonte e Priscila Chisté) 

16       

2° 

Mesa 2: Educação na 

cidade: processo de 

modernização da cidade 

de Vitória e o Parque 

Moscoso como espaço-

memória (Patrícia 

Guimarães e Larissa 

Pinheiro) 

 30      

3° 
Visita mediada ao Centro 

Histórico de Vitória 
  03     

4° 

Mesa 3: O entorno da 

Vale na perspectiva da 

Educação na Cidade 

(Sandra Soares Della 

Fonte, Israel Frois) 

   13    

5° 
Visita mediada a Praia de 

Camburi   
    24   

6° Relatos de Experiência      27  

7° 
Relatos de Experiência 

Encerramento do Curso 
      04 

Fonte: Gepech (2017). 

6.1.2 Critérios de avaliação de aprendizagem 

Para a conclusão e certificação do curso foi necessário o cumprimento de, no mínimo 

75% de frequência/participação, da carga horária total (tanto da presencial como da não 

presencial), conforme critérios de avaliação da aprendizagem, descritos a seguir: 

Quadro 14 - Critérios de avaliação de aprendizagem 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO 

Participação nos 

encontros 

Os professores serão avaliados por meio de discussões e 

participação acerca do tema em debate narrativas (orais e escritas) 

acerca do assunto proposto, bem como de sua participação nas 

atividades propostas; 

Visitas mediadas 

Ocorrerão duas visitas mediadas em dois pontos da cidade (objetos 

de nossas pesquisas), sendo a primeira um roteiro que será realizado 

identificando os principais pontos do processo de modernização do 

Centro de Cidade (passando pelo Parque Moscos) e a outro no final 

da Praia de Camburi, região próxima a Vale. 

Atividades on-line: 

Serão disponibilizados materiais (produtos educativos, textos, etc.) 

para que os professores tenham mais tempo para se apropriarem do 

conteúdo e desenvolverem seus trabalhos de conclusão de curso, 
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CRITÉRIO DESCRIÇÃO 
por meio de um monitoramento no AVA no MOODLE. 

Relato de experiência 

ou proposta 

pedagógica 

Nos dois últimos encontros os professores participantes 

apresentarão relatos de experiência a partir do que foi aprendido no 

curso ou proposta pedagógica a ser desenvolvida em momento 

posterior ao curso. 
Fonte: Gepech (2017). 

6.2 INSCRIÇÕES 

Quanto aos critérios de seleção dos participantes, selecionamos: professores licenciados 

de Geografia, História, Arte, Filosofia e Sociologia dos anos finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio em exercício em sala de aula da rede pública de ensino 

(efetivo ou por designação temporária), ou seja, deveria participar do curso o candidato 

que estivesse em atividade com os docentes para que o produto educativo fosse validado 

nesses espaços posteriormente. 

Ao todo, tivemos setenta inscrições, sendo que algumas foram recusadas por não 

cumprirem com os requisitos pré-estabelecidos. Recebemos inscrição de professores de 

diferentes municípios da Grande Vitória e de diferentes áreas de formação que 

responderam ao edital com link para inscrição (Figura 93). 

Figura 93 - Inscrições on-line 

 
Fonte: Gepech (2017). 

A seleção dos candidatos foi por ordem de inscrição. Foram contempladas as vinte 

primeiras inscrições recebidas que atenderam aos requisitos necessários. Para o primeiro 

encontro foram convocados dez candidatos suplentes, respeitando a ordem de 

classificação. O resultado foi divulgado no site https://gepech.wordpress.com e os 

selecionados, assim como os dez primeiros suplentes, receberam um e-mail de 

confirmação de inscrição e convocação para início do curso até o dia 09 de maio de 

https://gepech.wordpress.com/
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2017. Também criamos um e-mail para comunicação com os participantes: 

extensaoeducacaonacidade@gmail.com. O curso de extensão foi divulgado pelas redes 

sociais e no site do Ifes (Figura 94). 

Figura 94 - Propaganda do curso de extensão 

 
Fonte: Gepech (2017). 

Os participantes, no ato da inscrição e no momento do primeiro encontro presencial, 

foram informados de que os dados gerados no curso subsidiarão pesquisas de mestrado, 

tomando ciência de seu envolvimento e assinatura dos seguintes documentos: Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE C), na condição de voluntário. 

Além do Termo de Autorização para Utilização de Imagem e Som de Voz para fins de 

pesquisa (APÊNDICE D). 

6.3 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

Realizamos um questionário on-line com os participantes para conhecermos melhor o 

perfil dos professores que estariam participando do curso de formação. Os dados 

gerados serão apresentados a partir de agora. Sobre a formação inicial dos participantes: 

nove são formados em Artes; seis são formados em História; cinco em Geografia; um 

em Sociologia e nenhum formado em Filosofia. Possivelmente, o baixo número de 

profissionais formados em Sociologia e Filosofia se dá pelo menor número de 

profissionais nas redes, haja vista que eles atuam somente nas escolas de Ensino Médio. 

Ao contrário dos outros que atuam em todas as séries (Gráfico 01). 

mailto:extensaoeducacaonacidade@gmail.com
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Gráfico 01 - Formação inicial dos participantes 

 
Fonte: Gepech (2017). 

Para a nossa surpresa, a maioria nunca tinha participado de uma formação em Ciências 

Humanas (Gráfico 02). Os que já tiveram alguma formação foram nos seguintes temas: 

cinema e história; direitos humanos, educação e cidadania; administração da cultura; 

literaturas africanas e uso de vídeos em sala de aula. 

Gráfico 02 - Formação em Ciências Humanas 
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Fonte: Gepech (2017). 

Quanto ao tempo de atuação profissional, os participantes possuem uma boa média de 

tempo de serviço no ensino (Gráfico 03). 
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Gráfico 03 - Tempo de atuação profissional 
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Fonte: Gepech (2017). 

O público-alvo do curso de formação foi para profissionais que atuam no Ensino 

Fundamental II (do 6º ano 9º ano) e Ensino Médio. Parte dos professores presentes no 

curso atuam em mais de uma série na escola, sendo que alguns chegam a atuar em todas 

as séries, como nos informa o Gráfico 04. O resultado aponta certa precarização e 

proletarização do trabalho docente.  

Gráfico 04 - Série de atuação profissional 
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EF II e EJA

EF II e EM

EF II e EM

EF I, EF II, EM e EJA

Séries de Atuação Profissional

 
Legenda: Ensino Fundamental I (EF I); Ensino Fundamental II (EF II);  

Ensino Médio (EM); Ensino de Jovens e Adultos (EJA)  

Fonte: Gepech (2017). 

Os professores convocados trabalham na Região Metropolitana da Grande Vitória, 

sendo que a predominância é de Serra e Vitória, em seguida, Cariacica. Curiosamente 

não tivemos profissionais selecionados de Vila Velha (Gráfico 05). 
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Gráfico 05 - Município de atuação profissional 

 
Fonte: Gepech (2017). 

Com base nos dados gerados compreendemos a relevância de iniciativas como a nossa 

formação de professores, tendo em vista a pouca participação dos professores em cursos 

de formação na área de Ciências Humanas de forma gratuita e de qualidade, talvez pela 

dificuldade de acesso ou falta de oportunidade.  

6.4 ENCONTROS 

A partir de agora apresentamos cada encontro do curso de extensão com as dinâmicas 

realizadas juntamente com os resultados gerados. Para análise dos dados recorremos ao 

conceito de episódios de formação128 (MOURA, 2000) que nos permite compreender o 

fenômeno em seu processo de mudança. Os episódios são retratados por meio de cenas 

que buscam revelar as múltiplas determinações, as relações essenciais que possibilitam 

compreender o fenômeno para além da aparência, do imediato (ARAUJO; MORAES, 

2017). 

6.4.1 Encontro 01 – Mesa 01: Educação na Cidade 

No dia 16 de maio de 2017, ao introduzir a Mesa 01 intitulada “Educação na Cidade”, a 

professora Dilza Coco apresentou o curso e o seu desenvolvimento, momento também 

em que foram apresentadas as ações realizadas pelo Gepech até o presente momento. 

Junto disso, tivemos um tempo determinado para explicação do desenvolvimento do 

                                                         
128  É um modo de exposição que recompõe o fenômeno na sua totalidade, em uma nova síntese, 

explicitando o movimento lógico-histórico da pesquisa e os modos de ação para a compreensão teórica do 

objeto, de forma que a exposição se constitui como produto do segundo movimento de análise 

(ARAUJO; MORAES, 2017, p. 68). 
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curso de extensão que se encontra registrado na Pró-Reitoria de Extensão do Ifes, com a 

entrega do programa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e do 

Termo de Cessão de Voz e Imagem. 

O objetivo desse primeiro momento foi também compartilhar com os professores 

participantes os referenciais teóricos que utilizamos em nossas pesquisas, o que ficou 

sob a responsabilidade das professoras Priscila Chisté de Sousa Leite e Sandra Soares 

Della Fonte, conforme as próximas linhas (Figura 95). 

Figura 95 - Início do curso de extensão 

 
Fonte: Gepech (2017). 

Primeiramente, a professora Priscila Chisté fez uma apresentação com o título “Olhares 

sobre a cidade: contribuições da pintura, graffiti, literatura e educação”. A professora 

iniciou abordando a cidade e seus diferentes olhares. Primeiramente o conceito de 

cidade e os termos relacionados a mesma: cidadania, cidadão, civis. Logo em seguida 

apresenta aspectos da cidade relacionadas com outras áreas do conhecimento: pintura, 

graffiti, literatura e educação. 

Recorrendo à etimologia, a professora explicou que as palavras cidade e cidadão 

derivam da mesma palavra latina civis que significa membro livre de uma cidade a que 

pertence por origem. Ou seja, o sujeito de um lugar, aquele que se apropriou de um 

espaço. A cidade é uma comunidade política cujos membros se auto governam e o 

cidadão é aquele que tem direito à cidade. Por sua vez, a cidadania vem a ser a 

consciência de direitos e deveres por parte do cidadão. Quantos aos direitos enumera e 

exemplifica os direitos civis, sociais e políticos do cidadão. 
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Retomando a temática dos olhares sobre a cidade, começa apresentando como a pintura 

em diferentes períodos da história representou a cidade. A começar pelos pintores 

românticos como Willian Turner (Figura 96) que apresenta as transformações do espaço 

com a chegada da modernidade na Inglaterra do século XIX, cujo tema era recorrente na 

produção artística dos pintores da época. 

Figura 96 - Willian Turner. Chuva, vapor e velocidade, 1844 

 
Fonte: Pinterest (2017). 

A seguir apresenta dois pintores franceses Daumier e Courbet que mostravam através de 

suas pinturas os conflitos e os problemas gerados pela modernização do campo (Figuras 

97 e 98). 
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Figura 97 - Honoré Daumier. O vagão de terceira classe, 1862 

 
Fonte: Pinterest (2017). 

Figura 98 - August Colbert. Os quebradores de pedra, 1849 

 
Fonte: Pinterest (2017). 

Passando pelos pintores impressionistas como Pisarro que foi um dos primeiros a inserir 

em suas paisagens o símbolo da industrialização e da modernização na Europa, como na 

Figura 99. 
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Figura 99 - Camille Pissaro. Boulevard Montmartre, Afternoon 

Sun, 1897 

 
Fonte: Pinterest (2017). 

Por fim os pintores abstracionistas como Wassili Kandinsky que apresenta na obra 

abaixo uma paisagem das chaminés das fábricas (Figura 100). 

Figura 100 - Wassili Kandinsky. Paisagem com chaminé da 

fábrica, 1910 

 
Fonte: Pinterest (2017). 

Partindo para uma linguagem mais contemporânea a professora apresentou o grafitti 

como forma de arte que também representa a cidade. Trouxe o exemplo do trabalho do 

português Vhils que registrou o rosto de moradores que saíram do Morro da 
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Providência, no Rio de Janeiro, em virtude do processo de remoção das casas para as 

obras da revitalização da Zona Portuária129 (Figura 101). 

Figura 101 - Morro da Providência, RJ, 2012 

 
Fonte: Chisté, Priscila (2017). 

Temos vários exemplos na literatura, como o livro Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino 

que apresenta as conversas do viajante veneziano Marco Polo com o imperador Kublai 

Khan (Figura 102). No livro, Marco Polo conta as histórias das cidades que o imperador 

mongol conquistou. A professora destacou uma das passagens do livro: 

Figura 102 - Trecho do livro Cidades Invisíveis 

 
Fonte: Chisté, Priscila (2017). 

                                                         
129 O Morro da Providência é um morro situado entre os bairros Centro, Santo Cristo e Gamboa, nas 

regiões Central e Zona Portuária do Rio de Janeiro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Morro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Cristo_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gamboa_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Central_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cais
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Pensando em educação e a cidade esse trecho do Ítalo Calvino nos faz refletir sobre as 

possíveis “brechas” que estão presentes nos espaços da cidade que têm potência para 

discutir questões para além do que já está constituído, outras propostas, sem reproduzir 

o que está já instituído, daquilo que é hegemônico (CHISTÉ, Priscila, 2017). 

Em continuação, a professora faz a seguinte pergunta: a cidade pode educar? Para 

responder essa pergunta ela apresenta algumas iniciativas nesse sentido, a começar pelo 

relatório publicado relatório publicado pela Unesco, em 1973 que apresenta a ideia de 

cidade educativa como modelo de educação para os últimos anos do século XX. 

Algumas ações foram propostas na tentativa de implementar “cidades educadoras” em 

diferentes locais do mundo. Em seguida, apresenta a Associação Internacional de 

Cidades Educadoras (AICE) que realizou o I Congresso Internacional das Cidades 

Educadoras (Barcelona), em 1990130. 

Ambas propostas se distanciam da nossa proposta de uma cidade que educa, segundo as 

seguintes razões, baseadas na Carta das Cidades Educadoras: a) dependendo do 

entendimento, pode-se configurar como parte da estratégia neoliberal para 

despotencializar a escola como local de reivindicação democrática; b) pode correr o 

risco de deslocar a responsabilidade de educar do Estado repassando para a sociedade o 

seu dever ou mais precisamente para um ente abstrato, no caso, a cidade; c) pode ser 

configurada como estratégia de contribuir com a formação que atenda somente as 

demandas mercadológicas; d) em alguns casos pode manter o que está posto, não 

criticando a cidade que atende ao capital (CHISTÉ, Priscila, 2017). 

O Gepech pensou em outro termo que é “educação na cidade” para tentar sair dessa 

lógica da cidade educativa e cidade educadora. Distanciando-se da lógica hegemônica. 

De qual forma? Para isso, a professora coloca dois pontos: a) através de uma educação 

prioritariamente pública, promover formas de desvelar espaços da cidade, muitas vezes 

configurados para reproduzir a lógica do capital que causa desigualdade social; b) 

revelar as contradições por meio de uma educação que empodere os sujeitos e os 

impulsionem a coletivamente criar meios de transformar as condições de exploração em 

que estão no dia a dia submetidos. 

                                                         
130 Um grupo de cidades representadas por seus governos locais, pactuou o objetivo comum de trabalhar 

juntas em projetos e atividades para melhorar a qualidade de vida dos habitantes. 
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Então, como ler a cidade de maneira contra-hegemônica? Para responder isso, a 

professora recorre a Henri Lefebvre (2002) que traz respostas. Para a análise do urbano 

é preciso compreender as organizações e as instituições que estão nela inseridas; a 

morfologia e a sociologia do urbano; a forma (analisar dialeticamente aparência e 

essência); o espaço diferencial (três camadas no espaço que são sobrepostas: espaço 

rural, industrial e urbano) por meio de uma análise diacrônica; as utopias (aquilo que 

não tem lugar, o lugar daquilo que não acontece); a prática urbana (a maneira de viver) 

e as contradições, pois sem isso ficam só as estratégias dissimuladas por uma 

cientificidade. 

Figura 103 - Palestra com Professora Priscila de Sousa Chisté Leite 

 
Fonte: Gepech (2017). 

A partir disso, resta alguns desafios para a escola: traduzir os princípios em experiências 

práticas que revelam a realidade. E como fazer isso? A professora expõe algumas 

questões de base para discussão sobre a cidade na escola (Figura 103):  

• Qual potencial transformador tem a cidade?  

• Que locais podem problematizar o que está posto?  

• Quais estratégias podem ser pensadas nesses espaços que contribuam com 

a problematização da realidade?  

• Como a cidade pode contribuir com o processo de humanização dos 

sujeitos?  

• Que lugares da cidade podem contribuir com o processo de humanização? 

Como planejar a visita a esses espaços?  

• O que fazer antes de uma visita?  

• É possível realizar investigação prévia sobre o local a ser visitado? Quais 

informações devemos buscar?  

• O que fazer durante a visita?  
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• Existe um profissional que pode contribuir com o conhecimento do 

espaço?  

• É necessário sistematizar um roteiro para orientar a visita?  

• Qual o objetivo da visita?  

• Como dar continuidade as reflexões iniciadas na visita?  

• É possível realizar aprofundamentos dos conteúdos apreendidos durante a 

visita?  

• Além da escola, outras instituições educativas podem promover o 

conhecimento da cidade?  

• Essas instituições podem substituir a escola?  

• Existe a possibilidade de realizar um trabalho em parceria com a escola? 

(CHISTÉ, Priscila, 2017). 

Para encerrar, a professora cita um trecho de Vigotski retirado do livro Psicologia 

Pedagógica, publicado originalmente em 1926: 

O maior erro da escola foi ter se fechado e se isolado da vida com uma cerca 

alta. A educação é tão inadmissível fora da vida quanto a combustão sem 

oxigênio, ou a respiração no vácuo. […] Na cidade do futuro provavelmente 

não haverá um único prédio em que apareça o letreiro “Escola”, porque 

escola, que no pleno sentido da palavra significa “lazer”, e destinou pessoas 

especiais e um edifício especial para ocupações com “lazer”, estará toda 

incorporada ao trabalho e à vida e se encontrará na fábrica, na praça pública, 

no museu, no hospital e no cemitério. Em cada sala de aula haverá janelas. 

Um professor de verdade irá olhar de sua escrivaninha para o vasto mundo, 

para as inquietações humanas, as alegrias e obrigações da vida, […] e na 

escola do futuro essas janelas estarão abertas da forma mais escancarada, o 

professor não só irá olhar, mas participará ativamente das obrigações da vida. 

O que criava bolor e a estagnação da nossa escola devia-se ao fato de que 

nelas, as janelas para o vasto mundo, estavam hermeticamente fechadas, e 

fechada antes de tudo na alma do próprio professor. […] Na nova escola 

papel do professor irá crescer infinitamente, e exigirá que ele (o professor) 

preste um exame superior para a vida, e assim, poder transformar a educação 

em uma criação da vida (VIGOTSKI, 2010, p. 456-457). 

Fica o ensinamento de Vigotski sobre a potência que a cidade tem e a necessidade da 

escola se abrir para outras possibilidades, abrir-se para o mundo. Na nossa proposta de 

pesquisa pretendemos apresentar essa possibilidade para o professor, de conhecer novos 

espaços educativos na cidade, no nosso caso, um parque público: o Parque Moscoso. A 

seguir os participantes começaram a interagir aos poucos, apresentando suas dúvidas e 

relatando algumas experiências vivenciadas na prática escolar e na cidade. 

Um professor de Geografia comenta que a cidade exclui alunos de periferia que não se 

encontram pertencentes a todos os espaços da cidade. Discute questões de racismo, 

exclusão e desigualdade social que estão presentes nos espaços da cidade, como se a 

cidade fosse um espaço mais excludente do que inclusivo em si. Assim, identifica uma 

cidade dividida em classes sociais, onde existiriam locais determinados para cada classe 
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social. Para complementar, outro professor de Geografia comenta que a diferença social 

é materializada na cidade, sendo manifestação do capitalismo. 

Os breves relatos foram interessantes para identificarmos o conhecimento relativo à 

prática social mediata dos professores, o que nos revela como os mesmos abordam a 

cidade em suas aulas. Segundo Moura (2000, p. 36): 

A prática educativa não começa do zero. Significa que quando se quer 

modificá-la, há de ser feito em processo de andamento. Portanto, há de se 

considerar que o professor, ao assumir-se profissionalmente, já possui um 

conjunto de saberes adquiridos no curso de sua formação e que desenvolverá 

rumo ao modelo do profissional que constrói. 

A formação de professores tem relação com as expectativas dos professores, com uma 

determinada satisfação para manter-se em movimento e, com isso, entrar em atividade 

durante o curso de formação. Uma dessas necessidades tem a ver com a sua 

profissionalidade, o aperfeiçoamento de sua prática educativa como formador de 

personalidade de seus alunos (MOURA, 2000). Nessa primeira parte tivemos a 

oportunidade de compartilharmos algumas experiências ligadas às práticas de ensino e 

intervenções pedagógicas. 

Em seguida, a professora Sandra Soares Della Fonte (Figura 104) apresentou a base 

teórica que fundamenta o nosso curso de extensão por meio das discussões em torno das 

categorias trabalho, contradição e mediação, tendo como teoria de base o 

materialismo histórico-dialético. Foi uma discussão mais conceitual com o objetivo não 

somente de entender essas categorias, mas principalmente de saber operá-las a partir das 

discussões e atitudes diante da cidade, com a finalidade de compreender e intervir na 

realidade vivenciada. 
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Figura 104 - Palestra com Professora Sandra Soares Della Fonte 

 
Fonte: Gepech (2017). 

Ao começar trabalhando com a categoria trabalho, a professora explica que na tradição 

marxista, trabalho não é sinônimo de emprego ou profissão. Trata-se de uma categoria 

que marca a distinção do humano em relação aos demais seres. Marx (2013, p. 202) 

conceitua o trabalho da seguinte forma: 

[...] é um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que 

o ser humano com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu 

intercâmbio material com a natureza.  Defronta-se com a natureza como uma 

de suas forças.  Põe em movimento as forças naturais de seu corpo, braços e 

pernas, cabeças e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, 

imprimindo-lhes forma útil à vida humana.  Atuando assim sobre a natureza 

externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. 

O trabalho é ação criadora e criativa do ser humano sobre a natureza. É uma dupla 

relação que ocorre com a natureza e com outro ser humano, ou seja, uma ação coletiva. 

E uma mudança dupla que se faz tanto no mundo como dentro do sujeito. Dessa 

maneira, a professora pontua que os espaços da nossa cidade são também resultados do 

trabalho humano. Fazem parte do mundo da cultura, ou seja, de forma muito ampla 

trata-se de tudo aquilo que resulta do trabalho humano. A objetivação humana significa 

a marca de nossa existência em tudo que fazemos. Então, os espaços da cidade são 

resultados da ação humana e carregam as marcas daqueles que construíram esses 

espaços da cidade.  

Outra categoria importante apresentada pela professora é a da totalidade, levando em 

consideração que a realidade se organiza como um conjunto constituído de partes 
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diversas em interrelações entre si e com o todo que as estrutura. A cidade se estrutura 

como um todo e cada situação que acontece na cidade, se relaciona com o todo e entre 

si. Assim, por exemplo, o Parque Moscoso não se explica por si mesmo, a professora 

explica. Nesse caso devemos situar o Parque Moscoso dentro dessa totalidade que é a 

cidade de Vitória, e mais ainda a história do Espírito Santo. Sendo assim, um fenômeno 

não se explica sozinho, necessário investigar as relações que se colocam entre a 

totalidade social e os fenômenos singulares. E isso se faz por meio do campo da 

mediação. 

Em seguida, a professora apresenta a categoria contradição que é o campo dos 

conflitos e das oposições. Em Marx, a totalidade do mundo possui esse traço: um 

mundo estruturado pela diversidade de fenômenos. A relação entre seres diversos cujas 

existências se diferem e se complementam representa a totalidade objetiva do mundo. A 

totalidade como universalidade envolve a relação contraditória entre seres diversos. É, 

por sua vez, pela existência da diversidade interrelacionada que a totalidade pode se 

instituir. A realidade é contraditória, pois é, ao mesmo tempo, una e diversa. Ao 

visitarmos espaços da cidade devemos nos perguntar quais as contradições presentes 

neles. 

Por fim, a professora deixa alguns pontos que constituem a atitude que se apura ao olhar 

para a cidade: 

• Manifestação e essência nem sempre coincidem; por isso, o esforço de 

reeducação nosso olhar. 

• Territorialidade urbana como resultado do trabalho, produto do fazer-se 

humano. Necessidade de reconhecer as marcas das existências individuais 

e coletivas. 

• Interesses em conflitos que precisam ser “escavados” e “escovados a 

contrapelo” da história oficial. 

• Cidade como campo de muitas mediações, de nexos e interrelações entre 

seres e fenômenos singulares e universais (DELLA FONTE, Sandra, 

2017). 

Ao refletirmos sobre o nosso objeto de pesquisa que é o Parque Moscoso, dentro de 

uma relação dialética, chegamos à conclusão de que o Parque Moscoso é resultado do 

trabalho humano, “do fazer-se humano”, engendrado por conflitos sociais que não são 

perceptíveis à primeira vista. Nossa pesquisa tem como objeto compreender essa 

realidade permeada por interesses em conflito que precisam ser “escavados” e 

“escovados a contrapelo” da história oficial. 
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Além disso, o Parque Moscoso é um espaço em aberto, em constante mudança, o que 

possibilita inclusive a sua transformação, a partir de uma tomada de consciência a 

respeito do espaço, haja vista o aspecto de aparente abandono que se encontra 

atualmente. Durante o curso de formação os professores refletiram sobre isso, inclusive, 

percebendo o Parque Moscoso a partir de novos olhares, compreendendo o mesmo 

como espaço de memória e sua importância como espaço educativo no meio da cidade. 

Nele estão condensados aspectos da história, da política, da economia e da cultura de 

Vitória e do Espírito Santo, o que pode ser muito bem explorado, tendo o Parque 

Moscoso como ponto de partida. 

Após esse primeiro encontro, com base na leitura do texto “Cidade educativa: reflexões 

sobre educação, cidadania, escola e formação humana” de Priscila de Souza Chisté 

Leite e Antonio Donizetti Sgarbi solicitamos que os participantes respondessem via 

MOODLE algumas questões em relação à educação cidade, tais como: você faz algum 

tipo de trabalho parecido com seus alunos? Você tem alguma experiência dessa 

natureza? Como você explora os potenciais dos espaços educativos da cidade? 

Apresente-as. Estando com seus alunos em espaços de educação não-formal (museus, 

parques, etc.) como os mediadores presentes nesses espaços conduziram a visita? 

A partir desse exercício tivemos uma ideia melhor dos entendimentos dos professores a 

respeito do que venha a ser seu entendimento de educação na cidade em suas 

experiências práticas. Apresentaram já alguns exemplos desenvolvidos, incluindo 

pontos negativos com a apresentação das dificuldades gerais de se desenvolver 

atividades fora da escola (dificuldade com transporte, falta de apoio da escola, falta de 

mediadores críticos, etc.), mas também relataram pontos positivos que são 

recompensadores. Outros ainda não possuem experiência, mas reconhecem a 

potencialidade e entendem o sentido da proposta do curso. A partir de agora passamos a 

tratar dessas questões dando destaque a alguns relatos deixados pelos professores no 

MOODLE. 

Chamou-nos atenção dois relatos de professores. O primeiro aborda as dificuldades de 

se realizar atividades fora da escola e as possibilidades encontradas para contornar esses 

problemas, todavia, não abrindo mão de realizar esses projetos, haja vista os benefícios 

que os mesmos trazem para o ensino. 
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Acredito que conhecer outras realidades faz com que o indivíduo entenda e 

analise a sua própria realidade. Em diversas vezes explorei as aulas de 

campo nas turmas que lecionei. E em todas as vezes foi muito bom o 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Em todo o processo, desde a 

busca pelo transporte, passando pelos problemas do lanche e a correria 

para não atrapalhar todo o andamento da escola, percebi que a aquela 

saída da zona de conforto do aluno, onde ele se sente protegido e acolhido, 

trouxe experiências novas e ampliação da visão de mundo do aluno, 

quando ele percebe que pode transitar por diferentes espaços urbanos 

(culturais ou sociais). Muitos alunos perguntavam como deveriam ir 

vestidos ou se "o povo" não se assustaria com eles. E logo percebem que 

podem fazer parte daquele pedaço da cidade. Tenho um projeto que sempre 

executo com os alunos quando falo de Arte e Meio Ambiente. Certa vez, não 

haveria possibilidade de transporte na escola, então decidi sair a pé mesmo 

pelas redondezas. O trabalho era fotografar "Meu Meio", então as 

fotografias retratavam seus vizinhos, o cachorro perdido, a casa daquele 

velho estranho, a igreja do bairro, a padaria, o caminhão estacionado, o 

portão com pichações, enfim, tudo que poderia ser relacionado aquele 

bairro (Depoimento de POB, 19/06/2017, grifo nosso). 

De um modo geral existem muitas dificuldades encontradas pelos professores em 

relação à forma burocratizada que existe na escola, dominada pela estrutura de poder da 

organização escolar, sendo uma delas a falta de transporte escolar para atividades fora 

da escola. Todavia, mesmo que hajam estruturas de manutenção de poder dentro da 

organização escolar, existe um movimento interno que se desenvolve em busca da 

superação dessas estruturas. Foi o que observamos nas falas dos professores quando 

encontraram novas estratégias para levar adiante seu planejamento, como por exemplo, 

a professora que na falta de transporte escolar resolveu sair a pé com seus alunos pelas 

redondezas da escola, o que acabou sendo uma excelente experiência. 

O próximo relato aponta as potencialidades de se trabalhar com os espaços da cidade, 

ampliando a visão dos alunos, principalmente no que tange a identificação e análise das 

contradições sociais. 

Os espaços, deste os naturais até os históricos, revelam situações, imagens 

e emoções que quase sempre são pouco possíveis de se traduzir na sala de 

aula, através das aulas expositivas e de vídeos. Espaços de educação não-

formal, como museus, igrejas, parques, propiciam uma vivência que agrega 

conhecimento e interesse ao que é estudado. Às vezes até desperta uma 

vontade que o aluno não tinha em sala de aula. Além da experiência que 

vem do ver, do ouvir, e do sentir. A visita mediada, seja por mim, ou pelos 

monitores, vem no intuito de tirar dúvidas e fazer uma visita técnica 

apontando as questões críticas do que estudamos e vivenciamos e não a 

visita pelo passeio em si ou sair da escola. Assim, observando o que foi 

discutido na mesma, sobre a cidade educadora, a questão das contradições, 

da vivência, do analisar nas entrelinhas, entre outros tópicos, amplia as 

propostas de visitas que posso fazer com meus alunos (Depoimento de 

JHFS, 04/07/2017, grifo nosso). 
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A visita mediada de fato tem esse papel de construção do conhecimento de forma 

conjunta que extravasa os limites da sala de aula. Trata-se de uma experiência que 

aguça os sentidos e que possibilita novos olhares para a realidade. Quando a professora 

coloca “[...] a questão das contradições, da vivência, do analisar nas entrelinhas, entre 

outros tópicos, amplia as propostas de visitas que posso fazer com meus alunos”, trata-

se de um ponto importante na compreensão da nossa proposta, na medida que sinaliza 

uma mudança de pensamento por parte do professor, como nos indica Moura (2000). 

O primeiro encontro foi mais formal e expositivo com apresentação do curso de 

extensão e da base teórica que fundamenta nossa proposta. Nos próximos encontros 

entramos nas temáticas de pesquisas e atividades relacionadas, com uma maior 

participação dos professores e trocas de experiências. 

6.4.2 Encontro 02 - Mesa 02: O processo de modernização e o Parque Moscoso 

como espaço-memória da cidade da cidade de Vitória 

Nesse encontro realizado no dia 30 de maio de 2017, tivemos um maior número de 

participantes, dada a convocação dos suplentes por telefone e e-mail. A resposta foi 

positiva. Nesse dia foi solicitado que os novos participantes chegassem um pouco mais 

cedo para preencher individualmente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

o Termo de Cessão de Voz e Imagem. Também apresentamos o programa e 

esclarecemos dúvidas a respeito do desenvolvimento do curso. 

Em seguida, iniciamos a Mesa 02 que foi dividida em duas oficinas.  

A primeira parte foi desenvolvida pela mestranda Patrícia Guimarães Pinto que no 

primeiro momento fez uma explanação com o título: “Educação na cidade: o processo 

de modernização da cidade de Vitória em debate”. Nesse momento foram apresentados 

conceito de modernidade e modernização; o surgimento da cidade de Vitória; 

modernização de Vitória e os governos de Moniz Freire (1892-96/1900-04), Jerônimo 

Monteiro (1908-12), Moacir Avidos (1924-28); Códigos de Postura e verticalização da 

cidade; Jones dos Santos Neves e o Plano de Valorização do Estado. 
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Em seguida foi realizada uma oficina em grupos, onde a partir de um mapa do Centro 

Histórico da Cidade (Figura 105), os participantes indicavam um roteiro a ser visitado a 

partir de espaços históricos e culturais da cidade, segundo seu interesse. 

Figura 105 - Mapa do Centro Histórico de Vitória (Projeto Visitar) 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2017). 

E a partir disso, os participantes em grupo iniciaram uma discussão dos pontos que 

poderiam ser considerados mais importantes em um possível roteiro que tratasse da 

modernização da cidade. Os professores apontaram, inclusive, novos espaços que a 

princípio não estavam previstos no mapa, como o Museu Capixaba do Negro (Mucane). 

Tratam-se de lugares incomuns, pouco evidenciados, mas que mostram uma percepção 

diferenciada dos professores sobre os espaços da cidade (Figura 106). 

 

Figura 106 - Oficina de roteiros 

 
Fonte: Gepech (2017). 

Os locais mais apontados pelos professores na oficina de roteiro foram as seguintes 

(Quadro 15): 
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Quadro 15 - Locais apontados pelos professores no mapa do Centro Histórico da Cidade 
Ordem de 

classificação 
Local Votos 

1 Catedral de Vitória 12 

2 Teatro Carlos Gomes 9 

3 Palácio Anchieta 9 

4 Parque Moscoso 8 

5 Igreja do Rosário 8 

6 Mucane 8 

7 Antiga Assembleia Legislativa 5 

8 Sobrados da Rua José Marcelino 5 

9 Residência da Família Cerqueira Lima 4 

10 Praça Costa Pereira 4 

11 Igreja São Gonçalo 4 

12 Museu de Artes do Espírito Santo (Maes) 3 

13 Casa Porto 3 

14 Escola Maria Ortiz 3 

15 Ruína Palácio Nestor Gomes 2 

16 Teatro Glória 2 

17 Convento São Francisco 2 

18 Armazéns do porto 2 

19 Igreja do Carmo 2 

20 Escadaria São Diogo 2 

21 Forte São João 2 

22 Capela Santa Luzia 2 

23 Jardim de Infância Ernestina Pessoa 1 

24 Bar da Zilda 1 

25 Rua Sete 1 

26 Santa Casa de Misericórdia 1 

27 Viaduto Caramuru 1 

28 Escadaria Carlos Messias 1 
Fonte: Gepech (2017). 

Na segunda parte fizemos uma palestra com o tema “Parque Moscoso: espaço-memória 

da cidade de Vitória”. No primeiro momento apresentamos slides onde abordamos o 

conceito de memória, em seguida um breve resumo da história do Parque Moscoso, e, 

por fim foram apresentadas algumas noções sobre leitura de imagem explorando 

conceitos de polifonia e dialogismo de Bakhtin (2000), de modo a instigar que os alunos 

produzissem leituras de imagem dentro de sua proposta. 

Primeiramente buscamos enfatizar o conceito de memória e como esta está relacionada 

as nossas vidas. Para isso, explicamos a escolha do Parque Moscoso como objeto de 

pesquisa. Para melhor exemplificar isso, apresentei uma fotografia antiga de família no 

dia da inauguração do Parque Moscoso que foi o início dos estudos sobre esse 

importante espaço da cidade, ainda na Ufes. A fotografia de 1912 é um dos poucos 

guardados de família que documenta um evento social da cidade de Vitória. 
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Também focamos a importância da fotografia como suporte que permite guardar a 

memória, haja vista que a pesquisa foca em leituras de imagem do Parque Moscoso. 

Considerando que existe uma grande quantidade de fotografias do Parque Moscoso 

que foram encontradas em acervos públicos. Então, a partir de fotografias antigas do 

Parque Moscoso temos a possibilidade de rememorar e não esquecer das histórias 

relacionadas ao Parque Moscoso, considerada em nossa pesquisa um espaço de 

memória. As fotografias não integram tão somente o Parque Moscoso em si, mas 

também são capazes de contar e recontar a história da própria cidade. As imagens de 

um modo geral têm grande potencial como mediadoras de processos educativos. Elas 

proporcionam uma leitura crítica e reflexiva da realidade. As fotografias são 

importantes fontes de conhecimento no ensino, o que permite uma compreensão da 

totalidade social (CIAVATTA, 2007). 

Depois disso, por meio de fotografias e em sequência cronológica apresentamos em 

linhas gerais a história do Parque Moscoso, como forma de introduzir o tema aos 

participantes. Alguns participantes não são naturais de Vitória, por isso foi interessante 

essa abordagem. Logo em seguida apresentamos pressupostos da leitura de imagem. A 

realização de uma leitura de imagens deve apresentar tanto “[...] os aspectos poéticos e 

intertextuais quanto os formais das obras, ampliados pelo conhecimento do universo do 

artista e dos modos de legitimação e divulgação das obras” (CHISTÉ, 2016, p. 01). 

Segundo Chisté (2016, p. 01) a realização de uma leitura de imagens deve apresentar 

tanto “[...] os aspectos poéticos e intertextuais quanto os formais das obras, ampliados 

pelo conhecimento do universo do artista e dos modos de legitimação e divulgação 

das obras” (Figura 107). 
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Figura 107 - Pressupostos de leitura de imagem 

 

Fonte: Chisté (2016). 

Também nos baseamos nos conceitos de polifonia e dialogismo de Bakhtin (2000), 

apresentados de forma mais didática possível. O primeiro conceito que é polifonia, 

como o própria nome diz, está ligada a multiplicidade de vozes que se apresentam em 

uma obra, para além da voz do autor: “[...] o artista, assim como os leitores, está 

impregnado por diferentes textos visuais e/ou verbais vistos e lidos que vão compor os 

seus repertórios criativos” (CHISTÉ, 2015, p. 296). Tem relação com o universo do 

artista tratando-se do contexto de produção do artista, as suas referências para a criação, 

seus gostos, histórias, etc. (CHISTÉ, 2015). 

Dialogismo, por sua vez, pressupõe um processo de interação entre textos e outras 

produções criando uma rede de significações. Significa simplesmente “[...] colocar a 

obra analisada em diálogo com outras imagens do mesmo artista e/ou de outros” 

(CHISTÉ, 2015, p. 295). Nenhuma obra pode ser vista como um sistema fechado, mas 

em diálogo, dentro de um processo de comunicação amplo. Consideramos que quanto 

mais intensas e sistematizadas forem as leituras de imagens maior será o nosso 

repertório cultural para sentirmos e significarmos o mundo e fazermos a leitura do que 

nos rodeia e nos acontece (CHISTÉ, 2015). Com isso, isso fechamos nossa explanação 

e partimos para a parte prática. 

A proposta da atividade tinha como objetivo discutir leitura de imagem a partir da 

escolha de alguns materiais (fotografias, textos, obras de arte, etc.), tendo como pano de 
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fundo o Parque Moscoso. Solicitamos que os professores se organizassem em grupos e 

se dirigissem ao varal formado com trinta imagens/textos ligados aos temas da infância 

e de festas (mais especificamente com o carnaval) de um modo geral e realizassem 

conexões com memórias vivenciadas no Parque Moscoso131 (Figura 108). 

Figura 108 - Varal  

 
Fonte: Gepech (2017). 

Solicitamos que os alunos se organizassem em quatro grupos: dois que discutissem o 

tema da infância e outros dois que desenvolvessem o tema das festas (carnaval). Mas, 

na prática, isso não aconteceu porque três grupos preferiram explorar o tema infância e 

somente um grupo escolheu o tema festas (carnaval), talvez dada pela maior facilidade 

de se desenvolver o tema. Não fizemos qualquer interferência quanto às escolhas 

realizadas e deixamos dessa forma. 

Também foi solicitado que os participantes trouxessem textos (poemas, crônicas, 

trechos de livros, letras de canções, etc.), obras de arte (pinturas, fotografias, desenhos, 

etc.). Também podiam trazer fotos de família. Alguns trouxeram materiais de casa, 

conforme solicitado, o que foi muito interessante: livros, poesias, fotos, etc. Esses 

materiais também foram incorporados ao varal. Um participante trouxe fotos de sua 

infância enquanto aluno no Jardim de Infância Ernestina Pessoa, o que foi incorporado 

no trabalho desenvolvido por seu grupo. A partir de agora, apresentamos os resultados 

                                                         
131 Atrás de cada um(a) dos trinta textos/imagens disponibilizados no varal existia uma informação sobre 

a bibliografia do(a) autor(a) e informações sobre o material produzido, como forma de auxiliar os grupos 

na produção das leituras de imagens. 
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dos grupos que tiveram aproximadamente 30 minutos para desenvolverem suas 

atividades. 

6.4.2.1  Grupo 01: Brincadeiras ao ar livre 

Figura 109 - Grupo 01 

 
Fonte: Gepech (2017). 

O grupo 01 optou pelo tema infância (Figura 109). A leitura de imagem partiu da 

fotografia preto e branco de Photo Paes de 1930 que apresentava um grupo de crianças 

brincando de roda no gramado do Parque Moscoso (Figura 110). 

Figura 110 - Parque Moscoso. Photo Paes, 1930 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1930). 
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Relacionaram a imagem com um poema sobre o Parque Moscoso chamado Doçura de 

Parque escrito por uma professora da rede pública, após uma visita com seus alunos 

nesse espaço, e, iniciaram um diálogo com as brincadeiras infantis. Esse poema foi 

incorporado ao varal por um dos participantes que atendeu a solicitação para trazer 

conteúdos relacionados aos temas, tendo como referência o Parque Moscoso. 

Doçura de Parque! 

 

Brincando de escrever 

Conto uma visita 

De uma criançada bonita 

Que um certo parque foi ver 

 

O Parque Moscoso 

Tem esse poder 

Cria tanto rostinho ansioso 

Pode acreditar, é só crer! 

 

Por que o sapo é de pedra? 

Foi quem que fez? 

Olha, o homem é também de pedra! 

E o Parque foi ele que fez? 

 

O menino encantado 

Com a fonte ficou 

Um pouco assustado 

Porque ali jacaré já morou 

 

E no parquinho 

Criança feliz correu e brincou 

Sua alegria no balanço igual areia jogou 

A incrível visita, enfim, acabou! 

 

Em seguida, fizeram ligação com obras de arte brasileiras: a pintura em óleo de Milton 

da Costa, chamada Roda (1942) e a pintura acrílica de Glênio Bianchetti, chamada 

Ciranda (1988) (Figuras 111 e 112) que representam a brincadeira de roda infantil, de 

cirandinha – nome mais conhecido entre as crianças. Essa brincadeira tão antiga remete 

à memória afetiva, sentimento de ser criança representado através da fotografia, 

conforme nos traz Ciavatta (2008). 
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Figura 111 - Pintura em óleo de Milton da Costa.  

Roda, 1942 

 
Fonte: Pinterest (1942). 

Figura 112 - Pintura acrílica de Glênio Bianchetti.  

Ciranda, 1988 

 
Fonte: Pinterest (1988). 

Em seguida, em conexão com outras formas de brincar, o grupo fez relação com uma 

fotografia do Parque Moscoso que retratava crianças brincando em uma ponte pênsil, na 

década de 1970 – brinquedo este que já não existe atualmente no Parque Moscoso 

(Figura 113). A partir disso, estabeleceram a relação entre a criança, a infância e a 

brincadeira. O Parque Moscoso é um cenário onde se desenvolve inúmeras brincadeiras 

infantis, o que foi registrado através das fotografias com o passar das décadas. Podemos 

compreender que o parque é um espaço das crianças também. Essa impressão, no 
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sentido de memória, pode ser comprovada graças aos inúmeros registros fotográficos 

(LE GOFF, 1992). 

Figura 113 - Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

Também fizeram referência à pintura de Ivan Cruz chamada Crianças na Praça (Figura 

114), onde as crianças se divertiam de diferentes formas e com alguns brinquedos como 

corda, pipa, bambolê, balão, etc., de maneira livre e espontânea. Trata-se de remontar às 

brincadeiras de rua, frequentes ainda em alguns bairros, principalmente das cidades do 

interior. Brincar no Parque Moscoso significa ocupar os espaços da cidade, muitas 

vezes, pouco procurados, em comparação aos espaços privados, como os atuais 

shopping centers, onde existe a privatização do lazer. Nesse sentido, nos remetemos a 

ideia de Lefebvre (2001) de direito à cidade que significa viver a mesma em sua 

plenitude, de forma aberta e democrática, possibilitando o acesso de todos sem 

distinção. 
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Figura 114 - Crianças na Praça, Ivan Cruz 

 
Fonte: Pinterest (2017). 

Na continuação, o grupo refletiu sobre a relação da criança com a cidade. O grupo 

chegou à conclusão de que atualmente, de um modo geral, as crianças não participam da 

vida da cidade, principalmente, nas grandes cidades, como se não se sentissem 

pertencentes à mesma, como um estrangeiro em num lugar que nunca viu. Outra 

constatação que o grupo fez foi em relação às crianças que na maior parte das vezes 

passam de carro pela cidade, de forma segura, sem a percepção dos sentidos da cidade, 

tendo inclusive dificuldades de se reconhecerem pertencentes à mesma. 

Concluem apontando para a fotografia principal (Figura 110), ao centro, onde se 

percebe no Parque Moscoso um espaço acolhedor onde a criança teria vez e voz, 

segundo o grupo. É um lugar que acolhe a criança que pode viver a sua infância com o 

seu encanto, a sua pureza e as suas brincadeiras. Além de tudo, existe uma função 

educativa, que se faz presente através do conjunto de memórias que estão ligadas à 

constituição da cidade, como nos ensina Freire (1993). 
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6.4.2.2 Grupo 02 - Carnaval de todos 

Figura 115 - Grupo 02 

 
Fonte: Gepech (2017). 

O carnaval foi o tema desenvolvido pelo grupo 02 (Figura 115). Começaram o 

exercício com a poesia de Carlos Drummond de Andrade, intitulada Um homem e o seu 

carnaval (1934). Foi o único grupo que escolheu o tema do carnaval. Segundo uma das 

professoras “o carnaval é uma época em que teoricamente tudo pode, sem punição, sem 

regras”, conforme nos traz a poesia abaixo: 

Um homem e seu Carnaval 

 

Deus me abandonou 

no meio da orgia 

entre uma baiana e uma egípcia. 

Estou perdido. 

Sem olhos, sem boca 

sem dimensões. 

As fitas, as cores, os barulhos 

passam por mim de raspão. 

Pobre poesia. 

 

O pandeiro bate 

é dentro do peito 

mas ninguém percebe. 

Estou lívido, gago. 

Eternas namoradas 

riem para mim 

demonstrando os corpos, 

os dentes. 

 

Impossível perdoá-las, 

sequer esquecê-las. 
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Deus me abandonou 

no meio do rio. 

Estou me afogando 

peixes sulfúreos 

ondas de éter 

curvas curvas curvas 

bandeiras de préstitos 

pneus silenciosos 

grandes abraços largos espaços 

eternamente. 

“É também um período em que há maior integração e interação social, bem ou mal na 

avenida ou no baile de carnaval onde estão todos juntos, embora aquilo um tanto 

quanto fictício”, segundo expôs uma das professoras. O carnaval é uma das festas que 

ocorreram e ainda ocorrem no Parque Moscoso, sendo modificado, conforme vão se 

sucedendo às décadas (Figura 116). 

Figura 116 - Carnaval no Parque Moscoso, 2017 

 
Fonte: Pinheiro, Emannuel (2017). 

Na paródia da poesia de Castro Alves O livro e a América (1901), chamada de O Momo 

e o Az de Copas, dos autores Ubaldo Ramalhete Maia e Areobaldo Lellis Horta, o grupo 

identificou que o carnaval e os elementos que o compõem são muitas vezes 

representados por pessoas de diferentes condições sociais. “Todos participam do 

evento. Os menos favorecidos também curtem a festa e fazem resistência através do 

carnaval”, disse uma das participantes. O texto mostra como existe essa distinção social 

que é diminuída com as festas do carnaval. 
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Ao finalizar, apresentam um exemplo ligado ao contexto local que é o movimento do 

Carnaval do Congo de Máscaras em Roda D’Água, localizado no município de 

Cariacica/ES, em que o personagem João Bananeira com o rosto coberto pela máscara e 

o corpo tapado com palhas de bananeira, se junta ao cortejo durante os festejos de 

Nossa Senhora da Penha (padroeira do estado do Espírito Santo), sem ser reconhecido 

pelos seus senhores, ainda no tempo da escravidão em que os negros não podiam 

participar das procissões dos brancos. 

O grupo trouxe um elemento a mais na leitura de imagem que é a figura folclórica de 

João Bananeira, considerado um ícone da identidade e tradição folclórica da congada. 

Trata-se de um momento de inversão, de ridicularização e de desobediência a tudo que 

fosse oficial, o que Bakhtin (2000) denomina carnavalização. Trata-se de um momento 

que por meio do riso se faz uma crítica às culturas e aos governos, tanto seculares como 

religiosos. A partir desse exemplo, podemos compreender que o grupo entendeu a ideia 

de inversão presente nas festas de carnaval. Trata-se de um personagem subversivo da 

cultura popular que encontra uma forma de se fazer presente e brincar na festa do 

carnaval. 

6.4.2.3  Grupo 03 - Volta ao passado  

Figura 117 - Grupo 03 

 
Fonte: Gepech (2017). 

“A criança que não brinca não é feliz, ao adulto que quando criança não brincou, 

falta-lhe um pedaço no coração”, frase do artista Ivan Cruz trazida pelo grupo. Assim 
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começou o grupo 03 (Figura 117) com essa citação que diz muito a respeito das 

imagens escolhidas e da infância das participantes do grupo. Esse grupo se envolveu 

bastante emocionalmente com o tema escolhido. 

Junto dessa frase reuniram de algumas atrações do Parque Moscoso, a partir das 

fotografias da década de 1970, de autoria de Alfredo Mazzei (Figuras 118, 119 e 120). 

Esse grupo levou em consideração às recordações que cada uma das participantes tinha 

em relação ao Parque Moscoso, em diferentes fases da vida, principalmente na infância. 

Essas lembranças de memória encorparam e deram sentido às fotografias escolhidas, 

pois relataram as vivências nesse espaço da cidade, como verdadeiros testemunhos 

(MAUAD, 2008). 

Figura 118 - Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 
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Figura 119 - Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

Figura 120 - Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

Vieram à tona memórias relacionadas ao Parque Moscoso: “parque gostoso” (uma 

brincadeira ao prazer de estar no parque), “vamos à cidade” (porque cidade era 

sinônimo de ir ao parque), “dia de encontro” (o primeiro encontro de uma delas 

ocorreu no parque), “dia de alegria” (todas as participantes apresentaram uma memória 

em comum (enquanto os adultos visitavam parentes no hospital Santa Casa de 

Misericórdia que ficava perto, algum responsável, geralmente, um(a) tio(a) as levavam 

ao parque) e “saudade” (sentimento que todos participantes também compartilham). 

“E aí assim, o parque lembra a família, o parque lembra amigos, o parque lembra a 

diversão”, e é “um espaço de memória coletiva” – frisou uma participante que é 
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professora de História. Dialogaram também com o poema Roda-Vida, de autoria de 

Silvana Sampaio132 que remonta às lembranças do passado, e o parque retrata bem isso, 

segundo coloca o grupo. 

Roda-Vida 

 

Ciranda, cirandinha 

Que um dia cirandou 

Deu a volta foi-se embora 

Nas rodas do mundo ficou. 

 

Meia volta, volta e meia 

Num tempo de fantasia 

Tudo era inconsequência 

Brincadeira e alegria. 

 

Mas anel de vidro se quebra. 

O meu, também se quebrou. 

Cada pedaço partido 

Caleidoscópio virou. 

 

Entrei na roda da vida 

Rodando, rodando, cresci. 

Olhando o caleidoscópio 

Vejo o quanto já vivi. 

 

Vida repleta de cores 

Afetos e fantasias, 

Sonhos realizados 

Vida cheia de alegria! 

Para o grupo, o Parque Moscoso tem que continuar representando a diversidade, a 

memória, a coletividade, a socialização e o acesso à cultura. Por fim, o grupo trabalhou 

com a imagem da Concha Acústica (Figura 121), como se fosse uma caixa de 

ressonância, como um lugar de apresentação, de propagação de ideias. Uma das 

participantes conclui dizendo que “nós somos para além do tempo, nós os 

propagadores dessa história do Parque Moscoso”. Nesse sentido, tratamos de 

memórias de pessoas comuns, perspectiva da “história vista de baixo”, que também 

fazem parte e constituem a memória do Parque Moscoso (SHARPE, 1992). 

 

 

                                                         
132 Nasceu em São Paulo, mas vive no Espírito Santo há muito tempo. Além de escritora, atua como 

professora de Arte no Ensino Fundamental e como contadora de histórias. É membro da Academia 

Feminina Espírito-santense de Letras. 
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Figura 121 - Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

A formação de professores estimula mudanças nos modos de compreensão, levando a 

uma nova qualidade de pensamento por parte dos participantes, que nesse caso, a partir 

da apropriação das discussões teóricas, se sentem pertencentes a um espaço da cidade, 

no caso do Parque Moscoso. A memória não está presente tão somente nas fotografias, 

mas também está relacionada às histórias de vida de pessoas que um dia viveram nesse 

espaço da cidade. 

6.4.2.4  Grupo 04 - O parque da diversão 

O Grupo 04 também desenvolveu o tema da infância, a partir fotos trazidas por um dos 

participantes que foi aluno do Jardim de Infância Ernestina Pessoa, situado antigamente 

nas mediações do Parque Moscoso (Figuras 122 e 123). Assim, ele agregou mais 

elementos ao repertório criativo do grupo, trazendo mais elementos para desenvolver a 

leitura de imagem. 
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Figuras 122 e 123 - Desfile escolar do Jardim de Infância Ernestina Pessoa 

  
Fonte: Ribeiro, Luciano (s/d). 

Para construir o cartaz também levaram em consideração o relato de um dos integrantes 

que se assustou com a informação do excessivo número de visitantes durante os finais 

de semana, na década de 1980. Relembrando uma de suas memórias de menino ele fez 

uma comparação do Parque Moscoso com a Disneylândia. Recordou-se que ficou 

perdido certa vez quando criança e que se assustou com o grande número de pessoas. 

Muito pequeno, achava também que o Parque Moscoso era muito grande, tendo 

dificuldades de reencontrar sua mãe. 

Esse menino que brincava no Parque Moscoso foi retrato de várias formas no cartaz 

como podemos verificar na Figura 124. Com uma atitude transgressora o grupo recortou 

as crianças representadas na aquarela de Antonio Gomide (1895-1967) e a pintura em 

tinta a óleo sobre madeira “Meninos pulando carniça” (1957), de Candido Portinari 

(1903-1962). 

Figura 124 - Grupo 04 

 
Fonte: Gepech (2017). 



251 

O grupo colocou uma imagem do Parque Moscoso no centro do cartaz, uma Arte Naïf 

da artista plástica Angela Gomes133  em acrílica sobre tela (Figura 125) que retrata 

bastante as lembranças do Parque Moscoso do grupo: “um monte de gente, com muitas 

brincadeiras, com balões com muitas coisas, alguém falou jacaré, enfim, com todas 

essas lembranças”, segundo coloca um dos participantes. Nele estão presentes vários 

elementos característicos dos dias de festa no Parque Moscoso. 

Figura 125 - Parque Moscoso, Vitória/ES. Angela Gomes, 1999 

 
Fonte: Gomes, Angela (1999). 

Direito de reprodução gentilmente cedido por Angela Gomes 

 

A presença do Jardim de Infância Ernestina Pessoa vai remeter também a ideia da 

educação escolar presente dentro do parque: “Muitas pessoas que visitavam o parque 

nem sabiam da existência dessa escola. E hoje em dia nós temos um espaço voltado 

para a educação, que é o espaço que trata da ciência”, disse um dos participantes 

referindo-se a atual Escola da Ciência (que hoje o lugar da escola). Também se 

inspiraram na música “Bola de Meia, Bola de Gude” dos compositores Milton 

Nascimento e Fernando Brant, relacionando as imagens às setinhas que vão levando aos 

espaços do parque em pequenos fragmentos do parque em si (Figuras 126, 127 e 128). 

                                                         
133 Angela Maria Vasconcelos Gomes, nascida no dia 21 de junho de 1953, na cidade de Cachoeiro de 

Itapemirim/ES. Artista plástica dedicada à Arte Naif. Participou de exposições e recebeu de premiações 

no Brasil e no exterior. Mais informações sobre a artista plástica, no site: www.angelagomesnaif.com.br 

http://www.angelagomesnaif.com.br/
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Figura 126 - Concha Acústica, 1974 

 
Fonte: Valentim, Luzinete (1974). 

 

 

Figura 127 - Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 
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Figura 128 - Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970). 

Com o pouco tempo que tivemos para a realização da oficina, consideramos que os 

grupos conseguiram compreender e desenvolver o exercício de leitura de imagem. 

Complementamos nossas aulas com materiais disponíveis no MOODLE. Além disso, 

desenvolvemos fóruns e disponibilizamos nossos produtos educativos on-line. Dessa 

forma, a formação se caracterizou como uma pesquisa intervenção com ações 

colaborativas. Para isso, construímos uma dinâmica que levasse a discussão e a reflexão 

de questões relativas à nossa temática de investigação. Trabalhar com memória no 

Parque Moscoso é evitar que se perca algumas de muitas histórias possíveis da cidade. 

Os depoimentos trazidos pelos professores durante esse exercício de leitura de imagem 

é sem dúvida parte dessa memória da vivência na cidade. 

6.4.3 Encontro 03 - Visita Mediada ao Centro Histórico de Vitória 

A escolha dos pontos do roteiro ao Centro Histórico da Cidade de Vitória no dia 03 de 

junho de 2017 teve inspiração na escolha dos participantes durante a oficina de roteiros 

(Figura 129). Todavia, tivemos que ajustar o roteiro segundo a disponibilidade de tempo 

que tínhamos, ou seja, quatro horas. Passamos por alguns dos importantes espaços 

históricos e culturais da cidade, tendo como ponto de início e final o Palácio Anchieta. 

A visita foi mediada pela pesquisadora Patrícia Guimarães Pinto que estava validando 

um dos roteiros propostos em seu material educativo para professores chamado 

“Educação na cidade: o processo de modernização da cidade de Vitória em debate”. 
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Figura 129 - Roteiro da visita mediada 

 
Fonte: PINTO, Patrícia (2017). 

A - Palácio Anchieta 

O roteiro teve início em frente ao Palácio Anchieta (Figura 130), onde hoje se encontra 

a sede do governo do Estado do Espírito Santo. O antigo Colégio e Igreja de São Tiago 

foi uma das primeiras edificações construídas pelos jesuítas em Vitória, em 1552. 

Representa a ruptura entre a Igreja e o Estado durante o advento da República. Tendo 

passado por diversas reformas, a construção foi descaracterizada, perdendo o aspecto 

colonial e religioso e incorporando a nova ordem política e social do início do século 

XX. Durante a visita guiada identificamos junto ao grupo aspectos arquitetônicos 

relativos às diversas mudanças ocorridas no decorrer dos séculos que culmina com a 

reforma realizada por Jerônimo Monteiro entre 1910 e 1912. 
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Figura 130 - Palácio Anchieta 

 
Fonte: Gepech (2017). 

B - Porto de Vitória 

Aproveitamos a vista em frente do Palácio Anchieta de onde avistamos o Porto de 

Vitória (Figura 131). Iniciamos uma conversa sobre o papel do Porto de Vitória no 

processo de modernização da cidade. O porto foi importante nas relações comerciais 

devido a sua localização privilegiada fez com que as atividades portuárias se 

desenvolvessem. Apenas a partir da década de 1920 vemos reais modificações no porto, 

ampliações, construção dos armazéns e melhoria da infraestrutura. A cidade cresceu e 

se desenvolveu economicamente. A urbanidade deu à cidade de Vitória características 

de praça comercial, assim como a almejada por Moniz Freire, ainda no século XIX. 

O Centro Histórico de Vitória, antes núcleo populacional da capitania acompanhou o 

processo de urbanização. A baía que antes era acessível à população possui hoje grande 

barreira visual construída com imensos armazéns e aterros. As atividades comerciais se 

expandiram em detrimento do espaço como local de convivência da cidade. Após o 

grupo analisar a fachada do Palácio Anchieta virou-se para o Porto de Vitória, região 

economicamente importante para o estado, mas que apenas no início do século XX 

começou a sofrer intervenções realmente significativas durante o governo de Florentino 

Avidos e depois durante o governo de Jones dos Santos Neves. Ao analisarmos a 

paisagem é possível verificar os aterros sofridos na região e a construção dos armazéns. 

Não se pode mais chegar próximo à baía. As dragagens e aterramentos proporcionaram 
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a chegada de grandes embarcações ao mesmo tempo que o acesso das pessoas ficou 

cada vez mais limitado. 

Figura 131 - Vista para o Porto de Vitória 

 
Fonte: Gepech (2017). 

C - Estátua de Dona Domingas 

O roteiro seguiu descendo as escadarias do Palácio Anchieta. Houve uma parada para 

observar a estátua de Dona Domingas, uma personagem importante da cidade de Vitória 

(Figura 132). No mesmo local, o grupo observou o marco zero da Rota Imperial e teve a 

dimensão da nossa proximidade com Minas Gerais, maior extrator de ouro no Brasil 

colonial (Figura 133). O Espírito Santo foi agente importante para proteção do acesso às 

minas servindo de barreira verde e evitando o acesso de invasores rumo ao interior até 

às Minas Gerais. 

Figura 132 - Estátua de Dona Domingas 

 
Fonte: Gepech (2017). 



257 

 

Figura 133 - Rota Imperial 

 
Fonte: Gepech (2017). 

D - Edifícios: verticalização 

Durante a visita o grupo observou as contradições existentes no processo de 

verticalização acelerado pelo qual a cidade de Vitória passou em meados do século XX 

(Figura 134). Tal processo impactou e causou danos irremediáveis na estrutura e no 

aspecto social da cidade. O centro, antes lugar de moradia e convivência foi aos poucos 

perdendo espaços comuns a todos e se tornando comercial, cinza e vertical, afastando, 

como já dito, as pessoas para lugares cada vez mais distantes e determinando a nova 

distribuição do espaço. A verticalização é perversa porque ocasiona dentre vários 

prejuízos, o encaixotamento da vida, o enquadramento, a despotencialização da rua, o 

que vem a repercutir nas atuais condições do Parque Moscoso. 

Figura 134 - Processo de verticalização 

 
Fonte: Gepech (2017). 
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E - Mucane 

Continuando o percurso pelo centro da cidade, passamos em frente ao Museu Capixaba 

do Negro (Mucane) (Figura 135). O prédio de dois pavimentos foi construído em 1912, 

possuindo elementos arquitetônicos ecléticos em sua estrutura. Funcionou inicialmente 

como residência e comércio e não possui afastamento lateral direito e frontal, 

característica de muitas construções do início do século XX, passando por reformas em 

2007. Criado em 13 de maio de 1993, o Mucane é um marco da resistência da cultura de 

origem africana no Espírito Santo. Vem, ao longo de mais de vinte anos de existência e 

resistência, desenvolvendo diversas atividades no campo das artes, da história, das 

ciências sociais e antropologia seguindo os ideais da nova museologia: um museu vivo 

e interativo. 

Figura 135 - Edifício do Mucane 

 
Fonte: Gepech (2017). 

F - Casarões antigos 

Antes de chegar ao Parque Moscoso, passamos pelos casarões antigos na avenida Cleto 

Nunes (Figuras 136 e 137). O local abrigou a primeira sede do Ifes, oficializada em 

1909, época em que era denominada Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo. 

Mais de um século depois os casarões resistem apesar de terem sido modificados em 

sua fachada, como pode ser visto nas fotos. Ícones da história da cidade, eles se 

encontram ali em meio a grandes edifícios em torno do Parque Moscoso. 
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Figuras 136 e 137 - Casarões remanescentes no Centro de Vitória, na Avenida Cleto 

Nunes, Parque Moscoso 

      
Fonte: Gepech (2017). 

G - Parque Moscoso 

O roteiro pelo Centro Histórico de Vitória seguiu para o Parque Moscoso que neste dia 

estava completando 105 anos de existência (Figura 138). A partir desse momento, 

assumimos a mediação da visita mediada dentro do Parque Moscoso. A prefeitura 

preparou algumas atividades para lembrar a ocasião. A visita mediada foi uma 

complementação do que foi apresentado e debatido em sala de aula.  

Figura 138 - Cartaz de aniversário do  

Parque Moscoso 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2017). 
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Fizemos um percurso rápido pelos pontos importantes do Parque Moscoso, haja vista o 

pouco tempo de duração destinado à visita ao parque. Fomos enfocando a história do 

Parque Moscoso e sua relação com a cidade, invocando uma época em que essa região 

era um mangue e em que circunstâncias econômicas, sociais, políticas e culturais foi 

criado o Parque Moscoso. Discutimos algumas mudanças ocorridas com o passar do 

tempo, inclusive fazendo referências às fotografias antigas apresentadas em sala de aula 

que mostram modificações na região, como por exemplo a vista para o Palácio Anchieta 

que já não existe mais devido ao processo de verticalização do bairro.  

Entramos pelo Parque Moscoso no acesso pela rua Cleto Nunes, em frente aos casarões 

do início do século XX (Figura 139). 

Figura 139 - Entrada do Parque Moscoso 

 
Fonte: Gepech (2017). 

Nossa primeira parada no Parque Moscoso foi em um painel que mostrava a disposição 

do Parque Moscoso nos dias de hoje (Figura 140). Lá pudemos relembrar os aspectos 

iniciais do Parque Moscoso e como era Vitória na época de sua construção, entre 1910-

1912. Chamamos atenção para as alamedas que refazem atualmente o traçado original 

de 1912. Logo em seguida, abordamos a forma de ocupação do novo bairro pela elite 

que inicia a construção de residências na região. Depois fomos narrando as várias etapas 

de modificações ocorridas no Parque Moscoso com o passar das décadas. 
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Figura 140 - Painel do Parque Moscoso 

 
Fonte: Gepech (2017). 

O Parque Moscoso passou por sucessivas reformas perdendo muito das suas 

características originais. Passamos pela Fonte dos Cavalos (Figura 141) construída em 

1910, marcando o fim do processo de aterramento do Parque Moscoso. O nome da fonte 

remete à interferência do rural no início do processo de modernização das cidades 

brasileiras (FREHSE, 2010), ponto que discutimos com os professores que ficaram 

intrigados com o nome da fonte. 

Figura 141 - Fonte dos Cavalos 

 
Fonte: Gepech (2017). 

Também identificamos a Villa Oscarina (Figura 142), uma das poucas residências ainda 

conservadas na região. É uma das construções remanescentes da primeira metade do 

século XX no Parque Moscoso. Foi residência de Antenor Guimarães, um importante e 
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influente comerciante da cidade ligado ao comércio de café. Possui uma arquitetura 

eclética, expondo características de residências ocupadas pela elite. Hoje já não se trata 

de uma edificação residencial, mas destinada a fins governamentais e comerciais. 

Tivemos a oportunidade de discutir durante o trajeto as mudanças que foram se 

processando ao redor do parque. 

Figura 142 - Villa Oscarina 

 
Fonte: Gepech (2017). 

Passamos pela alameda principal do Parque Moscoso (Figura 143), onde do lado 

esquerdo avistamos o parquinho, a quadra e o Jardim de Infância Ernestina Pessoa 

(onde hoje funciona a Escola da Ciência da Prefeitura de Vitória). Também avistamos o 

mosaico colorido de Anísio Medeiros dentro da área externa da edificação. 

Figura 143 - Alameda principal do Parque Moscoso 

  
Fonte: Gepech (2017). 
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A visita mediada ao Parque Moscoso rendeu aos participantes muitas recordações. 

Foram despertados sentimentos nostálgicos, de diferentes fases da vida, mas 

principalmente de uma memória da infância no Parque Moscoso, mas também da 

adolescência e da vida adulta. Destacamos um depoimento significativo desses 

momentos, que nos auxiliam a compreender o que representa o Parque Moscoso para a 

vida desses participantes: 

O Parque Moscoso foi um marco na minha infância, toda vez que minha mãe 

resolvia nos levar era motivo de festa, assim, tenho ótimas recordações, as 

festas do dia das crianças feitas no parque eram muito divertidas. Lembro da 

casa da branca de neve e os sete anões, dos animais e principalmente do 

espaço gigante para brincar...Muito bom mesmo, pena que morava longe, e 

não conseguíamos visitar o parque muitas vezes, mas as vezes que fui foram 

marcantes... O Parque Moscoso também foi o local que meu marido me 

pediu em namoro, e o local que fiz o meu álbum de casamento. Desta forma, 

posso afirmar que o Parque realmente fez parte de minha história 

(Depoimento de JAP, 11/07/2017, grifo nosso). 

Fomos em direção à ponte que dá acesso à Ilha dos Amores. A ponte só tem um 

corrimão, como se fosse formado por troncos e raízes de árvores. Antes disso, 

apreciamos as colunas gregas que ornam o Parque Moscoso desde à época de sua 

inauguração em 1912. Nesse momento relembramos dos passeios que se realizavam 

pelas alamedas do Parque Moscoso, inclusive de namorados, principalmente no início 

do século XX quando Vitória contava com poucos espaços de socialização (Figura 144). 

Figura 144 - Grupo de professores no Parque Moscoso 

 
Fonte: Gepech (2017). 

No trecho abaixo retirado de um fórum do MOODLE podemos inferir uma abordagem 

mais política sobre os usos sociais do Parque Moscoso e até mesmo de outros espaços 

da cidade. As mudanças ocorridas no Parque Moscoso que mais no seu início servia à 
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elite, e, que agora trata-se de um parque usado mais pelas classes populares é um ponto 

de contradição que chamou atenção dos participantes.  

No Parque Moscoso as mediações foram fantásticas e esclarecedoras para 

trabalharmos com os alunos o espaço de memória, a função inicial de 

atender a elite capixaba contrapondo com a atualidade da transferência de 

muitos moradores para a área da Praia do Canto (Depoimento de JNS, em 

30/06/2017). 

Os dois próximos depoimentos também retirados de um fórum no MOODLE podem ser 

tomados como episódios de formação (MOURA, 2000) que mostra a apropriação do 

conhecimento por parte do professor, o que denota o alcance do objetivo da formação 

de professores. 

Gostaria de salientar, que gostei muito do vídeo dos 100 anos do Parque 

Moscoso, e principalmente do Projeto "Parque Moscoso: espaço-memoria 

da Cidade de Vitória". Me fez enxergar melhor a importância daquela região 

para a Cidade. Desde o passado até os dias de hoje. Porém, hoje, a 

sociedade de maneira geral, não dá o devido valor aquele espaço. Eu, 

mesmo sendo professora, e de Geografia, sou uma delas. Pois só levei meus 

alunos ao Parque apenas uma vez, somente de passagem. Achava o local 

sem potencialidades, somente para uma pequena recreação. Não conseguia 

enxergar aquele espaço como memória. Ou seja, quantas vezes, na minha 

infância, fui feliz ali, e porque não transmitir isso para meus alunos. 

Agradeço imensamente, por abrirem meus olhos, e perceber o quanto 

podemos explorar geograficamente, socialmente, historicamente, 

artisticamente... esse local tão importante de Vitória (Depoimento de RAP, 

em 30/06/2017). 

O Parque Moscoso merece todo o destaque possível pela enorme relevância 

na vida dos capixabas. Tenho enorme prazer em ser participante desse 

projeto de memórias do Parque Moscoso, pois pude contemplar e viver 

momentos fantásticos no mesmo. Não tive oportunidade de trabalhar esse 

tema, mas através das experiências vividas e recordadas abriu-se um leque 

de possibilidades a ser empregada em nosso cotidiano. Em minha cidade de 

Serra existe muitos monumentos históricos a serem explorados que com 

certeza entrará nos próximos projetos a serem explorados (Depoimento de 

FRG, em 02/07/2017). 

A visita mediada ao Parque Moscoso foi muito importante para que os participantes 

pudessem compreender de fato o Parque Moscoso como espaço-memória da cidade: 

A realidade não se apresenta ao pensamento de forma imediata. É preciso ir 

além das aparências e, para tanto, são necessárias as abstrações. A análise 

que trabalha com as abstrações faz um movimento de momentâneo 

afastamento da realidade para depois a ela retornar, já dispondo, então, dos 

conceitos necessários à compreensão dos processos essenciais (DUARTE, 

2013a, p. 18). 
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Esses depoimentos reunidos representam a opinião dos participantes em relação ao 

Parque Moscoso que confirmam a ideia de que o parque se trata de um espaço de 

memória da cidade de Vitória. Foram relembrados vários momentos vivenciados no 

Parque Moscoso que estão atrelados às histórias de vida desses participantes, assim 

como da própria cidade. Para além de um espaço de memória, um espaço de 

convivência, de diversão, de entretenimento, de contato com a natureza e de encontro 

com a família que atravessa várias gerações. 

A invisibilidade do Parque Moscoso como espaço educativo da cidade causou certo 

afastamento, até desvalorização do mesmo. Muitos participantes desconheciam a 

história de formação do Parque Moscoso. Mas, a partir de nossa mediação foi possível 

enxergar melhor a importância do Parque Moscoso para a cidade de Vitória. Também 

foi possível potencializar novos projetos a partir das experiências recordadas e revividas 

ao retornar ao Parque Moscoso. 

Em seguida, saímos do Parque Moscoso pelo portão que chega na Avenida República e 

seguimos até chegar ao Viaduto Caramuru com o objetivo de retornar ao Palácio 

Anchieta. 

H - Viaduto Caramuru 

O Viaduto Caramuru foi construído em 1925 para servir de caminho para o bonde 

elétrico que circulava na Cidade Alta, fato que não chegou a acontecer por receio da 

estrutura do viaduto não aguentar o peso ou pela dificuldade do bonde em curvar nas 

ruas adjacentes (Figura 145). O viaduto que fica próximo ao Convento de São Francisco 

tem esse nome em homenagem aos caramurus, membros da irmandade de São Benedito 

do Convento São Francisco, extinta no início do século XX. 
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Figura 145 - Grupo de professores no Viaduto Caramuru 

 
Fonte: Gepech (2017). 

Havia uma rivalidade entre os caramurus e os peroás, devotos do mesmo santo, mas 

pertencentes à Igreja do Rosário. O apelido de peroás fora dado pelos oponentes, 

segundo consta, por ser uma casta de peixes considerada inferior. Em contrapartida os 

peroás apelidaram o grupo rival de caramurus, peixe considerado de baixo valor nas 

bancas de pescadores. Esse conflito perdurou por quase um século e não havia 

neutralidade na cidade: consta que os conservadores apoiavam os caramurus, enquanto 

os liberais apoiavam os peroás. 

Em seguida retornamos ao Palácio Anchieta onde tivemos a oportunidade de realizar 

uma visita mediada na parte residencial do mesmo. 

I - Palácio Anchieta 

De volta ao Palácio Anchieta, fizemos uma visita mediada na ala residencial dessa 

importante construção (Figura 146). Muito embora pareça não ser novidade para os 

professores, já que existe um programa de visitas ao Palácio Anchieta, a partir de 

agendamento prévio, constatamos que muitos professores ainda não conheciam essa 

parte dessa edificação histórica. 

Achei um ótimo roteiro, morando aqui em Vitória a vida toda não conhecia o 

palácio por dentro, tinha muita curiosidade, conheci muitas coisas 

(Depoimento de MMFM, em 19/07/2017). 

Outros por estarem desacompanhados de seus alunos (o que não ocorre na maioria das 

vezes quando estão visitando espaços da cidade) foi uma oportunidade de desfrutarem 
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da visita mediada, e, com isso, alcançamos um dos propósitos da formação de 

professores. A visita ao Palácio Anchieta teve mediação de um graduado em História. 

Figura 146 - Visita mediada no Palácio Anchieta 

 
Fonte: Gepech (2017). 

Ao percorrer os salões do Palácio Anchieta tão peculiares e diversificados, nota-se a 

suntuosidade dos espaços, com muitas obras de arte, salões com adornos e decoração 

luxuosos que recebiam eventos e reuniões de grande visibilidade política, econômica e 

social desde a época de sua origem. A restauração que ocorreu buscou ao máximo 

respeitar as características originais. Esse espaço era frequentado pelos membros da alta 

sociedade, fato que perdurou pelos séculos (Figura 147). 

Figura 147 - Nos salões do Palácio Anchieta 

 
Fonte: Gepech (2017). 
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Antigamente era possível avistar o Parque Moscoso do Palácio Anchieta, inclusive 

existe uma varanda que deveria existir a vista para aquela região. E do Parque Moscoso 

também se avistava o Palácio Anchieta, o dava dimensão da proximidade entre esses 

dois importantes espaços da cidade. Com o processo de verticalização isso se perdeu. É 

o que nos informa a Figura 148. 

Figura 148 - Visão do Palácio Anchieta em direção ao 

Parque Moscoso 

 
Fonte: Gepech (2017). 

Encerramos nossa visita mediada no Palácio Anchieta com o nosso próximo encontro 

agendado no Ifes. 

6.4.4 Encontros 04 - Mesa 03: O entorno da Vale na perspectiva da Educação na 

Cidade 

No dia 13 de junho ocorreu uma apresentação por parte do mestrando Israel David de 

Oliveira Frois com o título “O entorno da Vale na perspectiva do direito à cidade: da 

miopia verde à catarse do pó preto” que teve como objetivo discutir as contradições dos 

impactos ambientais dos processos de modernização tendo como ponto central o 

estabelecimento da Vale, na Ponta de Tubarão, ao norte da cidade de Vitória/ES. 

6.4.5 Visita mediada à Praia de Camburi 

No dia 24 de junho de 2017 marcamos um ponto de encontro na Praia de Camburi, às 

8:30 para realizarmos nossa visita no entorno da Vale que foi mediada pelo mestrando 
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Israel David de Oliveira Frois. Percorremos aproximadamente dois quilômetros de 

extensão. A visita mediada chamou a atenção dos participantes em relação aos impactos 

ambientais gerados pela empresa na cidade.  

6.4.6 Encontros 06 e 07 - Apresentação de relatos de experiência 

Os dois últimos dias do curso realizados nos dias 27/06 e 04/07 foram reservados para 

compartilharmos experiências sobre o curso e a prática de sala de aula. Para isso, 

solicitamos que os participantes trouxessem de modo sistematizado uma apresentação 

onde apresentassem um relato de experiência ou um novo projeto que realizaria em sala 

de aula, tendo como base o aprendizado adquirido durante o nosso curso.  

Consideramos também algumas ideias retiradas em um fórum realizado no MOODLE 

sob o título “Parque Moscoso e experiências em espaços de educação não-formal”. 

Nessas considerações coletamos dados de projetos que já foram realizados no Parque 

Moscoso, ideias de projetos a serem realizados no Parque Moscoso e propostas 

similares que de alguma forma estariam próximas ao nosso objeto de estudo (memória, 

educação na cidade), o que começamos a apresentar a partir de agora. 

6.4.6.1  Relatos de experiência realizados no Parque Moscoso 

O primeiro relato que apresentamos foi desenvolvido por uma professora de Geografia e 

denomina-se “Parque Moscoso: resgatando memórias” apresenta-se mais detalhado 

(Figura 149). A professora já desenvolveu outros trabalhos no Parque Moscoso, 

reconhecendo-o como espaço educativo. O tema da memória é o eixo principal de 

discussão no projeto, encontrando consonância com o nosso projeto. O projeto 

encontrava-se em andamento quando foi apresentado no encontro de apresentação de 

relatos de experiência. A abordagem da professora de propor trabalhar com a formação 

histórica juntamente com fotografias antigas do Parque Moscoso são utilizadas pela 

professora, algo que considero que tenha sido influência do nosso projeto (Quadro 16). 

Trata-se de uma atividade pedagógica muito interessante, principalmente, em se tratar 

de uma turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O projeto se baseou no processo 

de formação histórica do Parque Moscoso e no uso de fotografias antigas – ambas ideias 

advindas do nosso projeto de pesquisa. A professora teve a oportunidade de trabalhar 
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com excelente recurso de pesquisa que é trabalhar com histórias de vida por meio de 

entrevistas, sendo os próprios alunos, detentores de muitos conhecimentos devido à 

vivência no Parque Moscoso, o que possibilitou que ela trabalhasse com as memórias 

afetivas dos envolvidos. 

Quadro 16 - Relato de experiência “Parque Moscoso: resgatando memórias” 
Parque Moscoso: resgatando memórias, por JAP, 18/06/2017 (Fórum no MOODLE) 
O Parque Moscoso é um importante instrumento de reprodução do espaço geográfico de Vitória, ao 

contar a história de criação dele, evidenciamos a própria história do Centro, e como eu trabalho com 

alunos que moram em áreas próximas do parque, torna-se o espaço de vivência desses alunos também. 

Tive oportunidade de desenvolver alguns trabalhos no parque ou sobre o parque, sim, já levei minhas 

turmas ao parque para apresentação de teatros, show de calouros, entre outros; mas também, pude 

levá-los para uma aula, analisando o processo de formação histórica do Parque, foi muito produtivo. 

Infelizmente, trabalhos deste tipo não são muito comuns pela dificuldade que temos de viabilizar um 

meio de transporte, temos vários projetos que não são realizados por este motivo. Atualmente 

realizamos um projeto que tem como objetivos gerais: a) Trabalhar a cidade de Vitória do ponto de 

vista da ocupação do território e de sua expansão; b) Trabalhar o tempo histórico e as transformações 

no espaço geográfico decorrente da criação do Parque Moscoso; c) Abordar as diferentes concepções 

sociais do Parque Moscoso ao longo de sua existência. O projeto será desenvolvido através de 

entrevistas realizadas pelos alunos, análise de fotografias antigas, e elaboração de textos de histórias 

de vida. No final faremos uma roda de conversa e debate sobre todos os dados colhidos, na qual 

contrastaremos com as histórias pessoais dos alunos e verificar uma linha do tempo da 

influência/importância do Parque Moscoso para os diferentes sujeitos ao longo dos anos, 

evidenciando as memórias afetivas e identidade desse espaço na vida dos alunos e entrevistados. 

Também tentaremos agendar uma visita ao parque para contrastar os dados colhidos com as 

transformações da cidade de Vitória no entorno dele, e suas consequências. O projeto está na fase 

inicial, mas já é possível evidenciar as memórias saudosistas dos entrevistados, bem como, seus 

anseios de resgate do parque em sua gênese, sua revitalização como espaço de vivência para as 

famílias que de certa forma, está sendo alcançado com o desenvolvimento do projeto. 

Figura 149 - Apresentação do projeto 

 
Fonte: própria pesquisa 

Fonte: Gepech (2017). 

O próximo relato de experiência desenvolvido por uma professora de Arte foi iniciado 

no município de Serra ganhou uma expansão para a cidade de Vitória. Um dos pontos 

focados no Centro de Vitória foi o Parque Moscoso, onde um aluno desenvolveu uma 
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gravura retratando a Concha Acústica (Figura 150), um dos principais símbolos do 

parque. Um dos eixos do projeto foi trabalhar a memória do patrimônio material e 

imaterial do município da Serra. Já em Vitória, a Concha Acústica ganhou relevo 

quando um dos alunos resolveu retratá-la em seu trabalho. Trata-se de uma prova de 

como o Parque Moscoso também como um patrimônio tem importância e faz parte da 

memória do capixaba. A parte da memória coincidiu com o nosso projeto, o que 

acredito tenha sido interessante para continuidade de novos projetos por parte da 

professora que apresenta muito vontade de trabalhar com seus alunos (Figura 151). 

Além da Concha Acústica, dentro do Parque Moscoso existem muitos outros atrativos a 

serem retratados: fontes, pontes, lagos, alamedas, bustos, vegetação, colunas gregas, 

bancos, etc., por meio do qual é possível realizar um projeto de Arte, catalogando esses 

ícones que também dizem respeito à memória do Parque Moscoso. Ainda temos 

presente uma fonte chamada Fonte dos Cavalos com mais de cem anos de existência, o 

que chama bastante a atenção dos visitantes. A memória do Parque Moscoso está 

gravada nesses monumentos que para Le Goff (2013, p. 485) “é tudo aquilo que pode 

evocar o passado, perpetuar a recordação”. 

Quadro 17 - Relato de experiência “Espaço de Memória” 
Parque Moscoso: Espaço de Memória por RMSS, em 09/07/2017 (Fórum no 

MOODLE) 
Desenvolvemos um projeto sobre patrimônio material e imaterial pertencentes aos distritos de Nova 

Almeida e Jacaraípe. A proposta foi resgatar a história, a memória e tradições esquecidas por jovens 

que nasceram e cresceram nessas regiões. As pesquisas foram desenvolvidas com as turmas da EJA, 

um público na maioria adolescentes. Dividimos as pesquisas em três fases: primeiro foi trabalhado os 

conceitos de patrimônio, depois os conteúdos históricos da região estudada e por último os elementos 

de linguagem (desenho e suas técnicas e teoria e técnica de gravura). Como plasticidade do trabalho 

final, desenvolvemos gravuras em papel a partir de uma matriz que foi criada em isopor ou EVA. Cada 

aluno desenvolveu a sua pesquisa em patrimônio material ou imaterial, retratando em forma de 

desenho a pesquisa desenvolvida. 

Figura 150 - Trabalho artístico de um aluno 

 
Fonte: Salles, Rita Michelly (s/d). 
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Fizemos a exposição na escola com a impressões das gravuras. Recebemos um convite para expor em 

Vitória na Superintendência de Educação. A partir desse convite iniciamos as pesquisas voltadas para 

o Centro de Vitória. Surgiu interessantes pesquisas e lindas gravuras retratando patrimônios históricos 

e a memória da nossa Capital: Palácio Anchieta, Teatro Carlos Gomes, Catedral Metropolitana de 

Vitória, Cine Teatro Glória atualmente é o Centro Cultural Sesc Glória, a Concha Acústica do Parque 

Moscoso e outros. Foi algumas das pesquisas retratada em gravuras. 

Figura 151 - Apresentação do projeto 

 
Fonte: Gepech (2017). 

Fonte: Gepech (2017). 

O terceiro professor apresentou várias intervenções que já foram promovidas no espaço 

do Parque Moscoso em vários projetos desenvolvidos pela escola que se encontra 

próxima ao mesmo (Figura 152). Essa condição facilita muito a possibilidade de 

projetos que aproximam escola e espaços da cidade, já que não dependem de transporte 

como as demais escolas. Ainda mais localizada no Centro Histórico, onde estão 

presentes vários espaços educativos, como o próprio professor traz em sua narrativa 

logo abaixo. Também trabalha com o viés da memória e da identidade capixaba. Propõe 

a possibilidade de expandir os estudos para outras áreas da cidade pouco exploradas, 

como é possível ler no seu depoimento (Quadro 18). 

Quadro 18 - Relato de experiência: “Tudo tem história!” 
Tudo tem história! por WB, em 20/06/2017 (Fórum no MOODLE) 

O Parque Moscoso proporciona diversas ações pedagógicas, e nesse espaço além de visitas guiadas 

apresentando-o aos estudantes os diversos aspectos históricos sociais, tivemos a oportunidade de 

realizar com alunos intervenções no parque, como: apresentação de auto de Natal e de um coral 

composto por estudantes, bem como uma cerimônia de formatura na Concha Acústica, em 2009. Outra 

ação foi a montagem de exposições de fotografias e uma mostra com vários stands representando as 

etnias e tipos populares no interior do parque. Foi maravilhoso ver um pai de aluno com bandeja de 

quebra-queixo e produzindo o som inconfundível que o anuncia a guloseima e ver os alunos 

interagindo com lambe-lambes, frequentadores e transeuntes no Parque. Os resultados dessas ações 

foram extremamente proveitosos. Tudo tem história! Morador de Vitória, destaco diversos espaços 

interessantes: As escadarias tantos as antigas do Centro, como as construídas para de acesso aos 

morros que foram ocupados por trabalhadores aos longos dos anos, e a partir delas traçar todo o 

modelo de ocupações da cidade. As igrejas antigas de Vitória, construídas num momento maior de 

estratificação étnica e social, “nas procissões as cores não se misturavam”, conhecer as suas relações 

com a assistência social que eram desenvolvidas pelas irmandades religiosas no durante os períodos 
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Tudo tem história! por WB, em 20/06/2017 (Fórum no MOODLE) 

Colônia e Império do Brasil e assim despertar conhecimentos sobre as histórias dos hospitais, dos 

cemitérios, dos orfanatos e outras atividades assistenciais. O outro espaço memória seria as antigas 

fontes de água, como da Fonte Grande e da Gruta da Onça que abasteciam a cidade de Vitória, 

envolvendo a preservação da água, o abastecimento da água e sua relação com o trabalho, onde 

poderíamos resgatar as famosas lavadeiras de roupa da Fonte Grande. Os cemitérios também são 

excelentes espaço memória, a história social a história da arte. Será que quando morremos nos 

tronamos todos iguais? Outro espaço memória marcante é o prédio “Fafi”, a partir daí despertar a 

curiosidade sobre a história da sua escola e da história da educação. “Na verdade, a Fafi – Faculdade 

de Filosofia, nunca teve prédio”, o que funcionou ali? O trabalho realizado que destaco foi sobre o 

Cais de Pesca na Praia do Suá, onde os alunos no final ao final de suas pesquisas produziram texto e 

uma exposição sobre o trabalho a história da colônia de pescadores e o seu cotidiano. Outra ação a 

destacar foi o Projeto Cultura Popular: do povo, pela escola para o povo, realizado em seis edições, 

normalmente na semana do folclore, onde a cada ano um tema era estudado pela comunidade escolar e 

a pesquisa apresentada em locais públicos da cidade através stands com exposições, realizamos 

ocupações na Rua Sete, no Parque Moscoso, na Praça Costa Pereira, no galpão do Porto Vitória, no 

Porto das Artes. Os temas sempre com foco na cidade de Vitória, e assim fomos percebendo as 

diferentes etnias que formam o povo capixaba e os seus registros deixados na cidade. 

Figura 152 - Apresentação do relato de experiência 

 
Fonte: Gepech (2017). 

Fonte: Gepech (2017). 

O professor apresenta muito conhecimento e força de vontade em trabalhar com os 

alunos. Sua narrativa com tantos pontos apontados e interessantes do Centro de Vitória 

podem se transformar em uma visita mediada: igrejas antigas, escadarias, ruas, fontes de 

água, cemitérios, etc. Pontes de memória que “conservam informações do passado”, nas 

palavras de Le Goff (1992, p. 423), que diz respeito a uma cidade antiga e ainda atual, 

pouco conhecidos e discutidos em sala de aula. O próprio Parque Moscoso pode ser 

revistado dentro dessa possível proposta com um novo olhar, a partir do nosso debate, o 

que já foi iniciado com o resgate dos lambe-lambes. 

Na próxima seção apresentamos ideias que possivelmente poderão resultar projetos que 

tiveram origem no contato com o nosso projeto do Parque Moscoso. 
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6.4.6.2  Novas ideias, novos projetos 

Algumas ideias surgiram a partir do contato com o nosso projeto de pesquisa, o que 

possibilitaria o desenvolvimento de possíveis novos projetos, conforme apresentamos 

abaixo. O primeiro que apresentamos é de uma professora de Arte que propõe um 

diálogo entre gerações com o fim de trabalhar o Parque Moscoso por meio de narrativas 

e imagens. Esse trabalho tem grandes chances de gerar resultados muito positivos, 

inclusive de ganhar relevo na mídia (Quadro 19). 

Quadro 19 - Relato de experiência “Parque Moscoso: lugar de todas as infâncias” 
Parque Moscoso Lugar de todas as Infâncias, por DPPU, em 27/06/2017 (Fórum no 

MOODLE) 
Eu nunca realizei um projeto escolar no Parque Moscoso, mas penso que seria muito interessante 

trabalhar as várias gerações, levar as crianças que hoje pouco frequentam esse espaço, proporcionar a 

vivência de todo o seu ambiente e criar um diálogo por meio da realização de desenhos do espaço 

explorado, observando também as narrativas que surgem e acompanham essas imagens. Depois dessa 

experiência com as crianças de hoje, buscar as experiências de crianças que frequentaram o Parque 

Moscoso na infância em tempos passados e trabalhar essa memória também por meio de narrativas e 

imagens, que podem ser retratadas em desenhos ou outra linguagem artística desejada. Em outro 

momento, aproximar as crianças e os adultos para compartilhar as suas histórias proporcionando a 

criação de um diálogo verbal e visual, por meio da produção de trabalhos imagéticos em pares. Após 

essa junção intergeracional conduzida pelas memórias da infância e de suas representatividades, serão 

apresentadas para a comunidade, as produções visuais e as narrativas a elas associadas, tecendo 

relação entre os tempos e espaços vividos. Penso que seria um excelente modo de apresentar as 

diferentes infâncias que habitam esse espaço da cidade. Achei interessante a provocação e fiquei muito 

animada em pensar mais a fundo sobre esse projeto. 

Fonte: Gepech (2017). 

A próxima ideia é de um jovem professor também da área de Arte. Apresenta uma 

contribuição na possibilidade de desenvolver conteúdo digital para se trabalhar 

informações do Parque Moscoso ou de qualquer outro espaço da cidade. Sua ideia está 

de acordo com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) que são formas 

tecnológicas distintas de comunicar e informar por meio das funções de hardware, 

software e telecomunicações. São utilizadas em diversos segmentos, inclusive, no 

ensino e aprendizagem. O Parque Moscoso oferece internet grátis pela rede Wi-Fi aos 

seus usuários, o que facilitaria o desenvolvimento de projetos nessa linha.  

Esse projeto é interessante por atrair a atenção do público mais jovem que tem fácil 

adesão e facilidade com às tecnologias digitais. O acesso à internet no Parque Moscoso 

é um convite para se ter uma experiência educativa dentro desse espaço a ser utilizado 

pelo professor. Um projeto como esse poderia facilitar o acesso de alunos com 

deficiência, como por exemplo, com deficiência visual, o que poderia ser expandido 
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para outros espaços da cidade. Um projeto maior poderia ser encabeçado pela Secretaria 

de Educação de Vitória (Seme) ou Secretaria de Estado da Educação (SEDU) (Quadro 

20). 

Quadro 20 - Relato de experiência “Parque Moscoso na Vitória de hoje” 
Parque Moscoso na Vitória de hoje, por AMZ, em 02/07/2017 (Fórum no MOODLE) 
“Infelizmente não tive ainda a oportunidade de desenvolver nenhum projeto no Parque Moscoso. Foi 

muito marcante a discussão deste tema nas aulas do curso, pois relembrei alguns momentos da minha 

infância e foi importante para perceber o valor deste lugar para os capixabas. Mesmo tendo crescido 

em Cariacica, ir no Parque Moscoso aos domingos era frequente, sendo um espaço que era bastante 

conhecido antigamente. Acredito que o processo de globalização e de inovação tecnológica já é 

irreversível e talvez seja isso que tenha modificado a maneira das pessoas olharem para os lugares e 

estarem presentes nestes de forma mais efetiva. Portanto, eu pensaria em propostas educativas que 

pudessem utilizar a tecnologia em relação com estes espaços de memória, como por exemplo, um 

aplicativo que o aluno instalasse em seu celular e ao entrar no parque pudesse ter indicações e 

informações interativas e lúdicas para poder explorar no parque”. 

Fonte: Gepech (2017). 

A seguir apresentamos as ideias de um professor de Geografia que vê no Parque 

Moscoso a possibilidade de trabalhar o mesmo como patrimônio, levantando suas 

origens históricas. Também apresentaria os movimentos culturais ligados à juventude 

ocorridos no Parque Moscoso ao longo das décadas, inclusive, que ele mesmo fez parte 

quando jovem. A ideia surgiu a partir do nosso projeto quando trabalhamos com a 

memória do Parque Moscoso através do carnaval. Talvez, isso tenha feito ele refletir 

sobre a possibilidade de incluir outros movimentos culturais presentes no Parque 

Moscoso, como o Hip-Hop, o que despertaria o interesse do público mais o jovem, 

sobretudo de periferia. O professor apresentou que compreendeu a proposta do curso de 

formação, aplicando uma abordagem crítica e tendo consciência dos processos de 

conflitos e contradições sociais (Quadro 21).  

Quadro 21 - Relato de experiência “Parque Moscoso: cultura contemporânea” 
Parque Moscoso: Cultura Contemporânea, por LR, em 26/06/2017 (Fórum no 

MOODLE) 

Infelizmente ainda não tive a oportunidade de desenvolver nenhum trabalho específico sobre o Parque 

Moscoso, mas tenho certeza que muitas ideias tendem a surgir devido à riqueza do tema. Gostei muito 

da perspectiva em que o tema foi abordado (que por sinal conseguiu promover um resgate as memórias 

da infância de cada um dos professores envolvidos) e junto com tema: “O processo de modernização da 

cidade de Vitória”. Puderam promover uma maravilhosa troca de conhecimentos, e reflexões sobre a 

importância de um olhar crítico em relação aos aspectos de nossa cidade, submersos em uma história 

de opressão e processos de exclusão, que só são revelados mediante a consciência das contradições 

sociais existentes no espaço em que vivemos. Eu apresentaria como proposta de trabalho com o tema 

Parque Moscoso o levantamento de origens histórica do parque, sua importância enquanto patrimônio. 

Apresentaria também um viés cultural voltado à arte contemporânea, pois acredito que além das 

festas de carnaval apresentadas na exposição do tema e no produto educativo existem outros 
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Parque Moscoso: Cultura Contemporânea, por LR, em 26/06/2017 (Fórum no 

MOODLE) 

movimentos culturais realizados pelas classes populares e que merecem destaque até hoje. Dentre 

esses movimentos populares, poderíamos destacar o movimento de Hip-Hop134 e Funk135 que ocorreu na 

década de 90. Lembro do parque ser ponto de encontro nos finais de semana de jovens que iam com 

intuito de ouvir música e dançar Break. Jovens de toda Grande Vitória viam o parque como espaço 

democrático para a manifestação de sua arte urbana, e esses formavam grandes rodas e iam 

manifestando sua arte através da música e da dança, em um local onde não existia discriminação em 

relação a sua forma de falar (gírias) e de se vestir. Até hoje o parque ainda é palco de muitas 

atividades culturais, a qual os alunos que são pertencentes de várias “tribos urbanas”, provavelmente 

iriam se identificar, fator que ia tornar a prática ainda mais significativa a realidade dos meus alunos 

que em sua maioria são da periferia. 

Fonte: Gepech (2017). 

A próxima ideia foi baseada em vídeo de uma reportagem da TV Tribuna sobre o 

Parque Moscoso disponibilizado no MOODLE que despertou a atenção de uma 

professora de Arte que viu a possibilidade de trabalhar o Parque Moscoso através da 

memória afetiva, da mesma forma como mostrava a reportagem, onde antigos 

moradores e comerciantes relatavam suas experiências de vida com o Parque Moscoso. 

Foi interessante perceber um quanto o vídeo disponibilizado no MOODLE, como outra 

forma de linguagem para além da fotografia, despertou o interesse da professora. 

Acreditamos que tendo oportunidade, a professora desenvolverá projetos relacionados 

ao Parque Moscoso. A professora se interessou pelo uso de fotografias antigas, recurso 

importante utilizado no nosso projeto, que pode potencializar o trabalho educativo com 

                                                         
134 Movimento cultural iniciado no final da década de 1960 nos Estados Unidos como forma de reação 

aos conflitos sociais e à violência sofrida pelas classes menos favorecidas da sociedade urbana. É uma 

espécie de cultura das ruas, um movimento de reivindicação de espaço e voz das periferias, traduzido nas 

letras questionadoras e agressivas, no ritmo forte e intenso e nas imagens grafitadas pelos muros das 

cidades. O hip-hop como movimento cultural é composto por quatro manifestações artísticas principais: o 

canto do rap (sigla para rythm-and-poetry), a instrumentação dos DJs, a dança do break dance e a pintura 

do grafite. O termo hip-hop refere-se aos elementos rap e DJ, sendo hip-hop também usado como 

sinônimo de rap. No Brasil, o movimento hip-hop foi adotado, sobretudo, pelos jovens negros e pobres 

de cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, como forma de discussão e 

protesto contra o preconceito racial, a miséria e a exclusão. Como movimento cultural, o hip-hop tem 

servido como ferramenta de integração social e mesmo de ressocialização de jovens das periferias no 

sentido de romper com essa realidade. 
135 Estilo musical que surgiu através da música negra norte-americana no final da década de 1960. Na 

verdade, o funk se originou a partir da soul music, tendo uma batida mais pronunciada e algumas 

influências do R&B, rock e da música psicodélica. De fato, as características desse estilo musical são: 

ritmo sincopado, a densa linha de baixo, uma seção de metais forte e rítmica, além de uma percussão 

(batida) marcante e dançante. O derivado do funk mais presente no Brasil é o funk carioca. Na verdade, 

essa alteração surgiu nos anos 80 e foi influenciada por um novo ritmo originário da Flórida, o Miami 

Bass, que dispunha de músicas erotizadas e batidas mais rápidas. Depois de 1989, os bailes funk 

começaram a atrair muitas pessoas. Inicialmente as letras falavam sobre drogas, armas e a vida nas 

favelas, posteriormente a temática principal do funk veio a ser a erótica, com letras de conotação sexual e 

de duplo sentido. O funk carioca é bastante popular em várias partes do Brasil e inclusive no exterior, 

chegou a ser uma das grandes sensações do verão europeu em 2005. 
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explicações sobre o uso da fotografia como fonte histórica e como desenvolver leituras 

de imagem. 

A professora faz uma aposta que por meio das fotografias antigas e de uma visita 

mediada ao Parque Moscoso, os alunos iniciem uma relação com o Parque Moscoso 

devido à pouca idade e vivência deles nesse espaço. Através do registro fotográfico é 

possível realizar um retorno ao passado, possibilitando que os alunos construam um 

conhecimento e desenvolvam sentimentos e interesses sobre o Parque Moscoso (Quadro 

22). 

Quadro 22 - Relato de experiência “Memória do Parque” 
Memória do Parque por POB, em 20/06/2017 (Fórum no MOODLE) 

Gostei muito filme de 100 anos do Parque. É um achado essas imagens em vídeo pois, geralmente, só 

vemos em fotos. E a locução traz a nostalgia e o ritmo da época. Mas quanto ao tema de trabalhar 

com o Parque Moscoso, ainda não tive oportunidade de trabalhar em escolas próximas, porque 

sempre dei aula em Vila Velha e Serra. A única escola de Vitória que lecionei foi na Ilha das Caieiras, 

em 2015 e 2016. Lá, trabalhei com os aspectos culturais, das desfiadeiras de siri, da tradição 

pesqueira da região e o potencial turístico da paisagem da Ilha das Caieiras abordando os aspectos 

estéticos e sociais, com produção artística de fotografias e vídeos. Contudo, se tivesse a oportunidade 

de trabalhar o Parque Moscoso como patrimônio histórico da cidade, seria pelo viés da memória 

afetiva dos que viveram momentos importantes ali. Tal como a reportagem da TV Tribuna, que buscou 

pessoas próximas, como o proprietário da loja de ferragens e a professora da escola. Num trabalho 

com os alunos, além da visita ao parque para conhecer e sentir o clima do espaço, uma boa pesquisa 

de imagens de outras épocas do parque, além desses vídeos ótimos que aqui estão disponíveis. Pois, 

como trabalho com alunos mais jovens, estes possivelmente não terão essas memórias”. E a partir do 

conhecimento do Parque Moscoso e da descoberta de seu potencial, os alunos podem iniciar uma 

relação com o espaço do parque. 

Fonte: Gepech (2017). 

Percebemos que através do curso de formação, os professores foram estimulados a 

desenvolver outras formas de pensar e agir, não se limitando a reproduzir as ideias 

veiculadas pelo curso. Através do contato com os estudos relacionados à educação na 

cidade foram estimulados e inspirados a pensarem em outras propostas, de forma 

autônoma e crítica, de acordo com a localidade e as condições da sua escola. Por outro 

lado, as visitas mediadas foram importantes para que os professores pensassem sobre 

possíveis visitas mediadas com seus alunos. A conciliação entre a teoria e prática, de 

acordo com Sánchez Vázquez (2007) sem dúvida foi um componente essencial do 

nosso curso de formação, no sentindo de contribuir para a transformação da práxis dos 

professores. 

A partir da próxima seção apresentaremos projetos similares que foram ou serão 

desenvolvidos pelos professores, cujo tema principal não é o Parque Moscoso, mas que 

de alguma formam conversam com a nossa proposta. 
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6.4.6.3  Projetos e relatos de experiência similares 

A professora de História viu a possibilidade de estender o projeto para o município em 

que atua que é o município de Serra, dando atenção a alguns espaços de memória que 

ela consegue identificar que em sua concepção são pouco explorados, a exemplo da 

Igreja dos Reis Magos e Queimados. Nosso projeto trabalha o Parque Moscoso como 

espaço de memória da cidade. Da mesma forma é possível realizar esse mesmo 

exercício com outros espaços da cidade tanto em Vitória, como em outros munícipios, o 

que demonstra a replicabilidade do nosso projeto. Percebemos também como o curso de 

formação fez o professor refletir sobre sua realidade, levantando aspectos próprios e 

tradicionais das cidades onde atuam (Quadro 23). 

Quadro 23 - Projeto “Espaços-Memória no município de Serra” 
Espaços-Memória no município de Serra, por JHFS, em 15/06/2017 (Fórum no 

MOODLE) 

Em relação aos vídeos, e textos sobre o Parque Moscoso, fiquei maravilhada com os possíveis usos e 

reflexões sobre o mesmo, no que tange à relação ao conteúdo de História. Nunca fiz nenhum trabalho 

ou projeto escolar sobre o Parque Moscoso, entretanto pretendo acrescentá-lo, quando fizer visitas ao 

Centro de Vitória com meus alunos, como faço anualmente. Na cidade de Serra, que ainda não tem 

essa relação tão forte com patrimônio e pertencimento (venho refletindo sobre isso há algum tempo), 

há vários espaços de memória, que ainda são poucos utilizados. Posso citar vários desses espaços, 

mas me falarei sobre dois, que tenho que já visitei com meus alunos em várias oportunidades. A Igreja 

de Reis Magos, em Nova Almeida/Serra, onde podemos observar, resquícios de sítios arqueológicos 

do município, uma construção jesuítica, entre outros aspectos do contexto da colonização, quando 

trabalho esse conteúdo com alunos do 7º Ano, apresento a relação com o espaço e suas 

representações, e geralmente levo os alunos para uma visita técnica ao local. Outro espaço, tão 

importante em Serra é a ruína de Queimados, um local simbólico e que o respirar histórico se faz 

latente. É possível sentir, quando colocamos o pé no local, a questão escravista, aspectos da 

insurreição ocorrida no local, bem como o contexto do período imperial no Brasil, há também a 

estátua de Chico Prego na sede do município, em que faço menção quando caminhamos nas 

proximidades da escola. Faço essa visita com alunos do 8º e dos 2º Anos. Existem outros tantos 

monumentos em Serra, como a Igreja Matriz, a Casa do Congo, o Museu Histórico da Serra e o 

Jardim Botânico – antigo Horto Municipal, Igreja São João de Carapina, etc. Sendo possível vários 

apontamentos, reflexões e planos de aula. Aproveito para deixar um arquivo com uma imagem da 

Ruína de Queimados. 

Fonte: Gepech (2017). 

A proposta a seguir é de uma professora de Geografia que em sua proposta pretende 

fazer uma ligação do Parque Moscoso com um parque do município de Serra chamado 

Parque da Cidade. A professora fez referência a uma entrevista postada no MOODLE, 

onde o entrevistado Willis de Faria conversa sobre o Parque Moscoso. A professora 

pretende fazer um paralelo entre o Parque Moscoso e o Parque da Cidade, no município 

de Serra. A partir de uma visão crítica investigar Vitória como a capital do Estado, sua 

importância política e econômica, desde seu surgimento e a criação do Parque Moscoso, 

evidenciando desigualdades sociais que acontecem, principalmente em relação às 
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periferias das cidades. Foi interessante o fato da professora buscar saber mais sobre a 

produção social do espaço ao propor estudar os municípios vizinhos da cidade de 

Vitória, na época da formação do Parque Moscoso (Quadro 24). 

Quadro 24 - Projeto “Parque Moscoso” 
Parque Moscoso por JNS, em 15/06/2017 (Fórum no MOODLE) 

O geógrafo Willis de Faria comenta em sua entrevista sobre a função social metropolitana do Parque 

Moscoso. Ele aborda a questão da importância do parque para a periferia do centro da cidade como 

área de lazer. No município de Serra, temos a construção do Parque da Cidade, que, a meu ver, 

também é um espaço social de lazer para atender a comunidade serrana. Nesta perspectiva identifico 

possibilidades de trabalhar um paralelo entre esses parques, sob a ótica do lazer para a sociedade. 

Abordar o “contrapelo” de “um fragmento do passado histórico, presente na vida atual da cidade” 

contemplando as esferas sociais da época, a mudança da elite da cidade alta para a primeira área 

plana da capital. Além disso, tecer um “viés” de Vitória como a capital do Estado, sua importância 

política e econômica, desde o surgimento da cidade e, a criação do Parque Moscoso para atender a 

elite da época e posteriormente a mudança das classes sociais que usufruíram e usufruem do parque. 

Abordar os municípios vizinhos como áreas rurais na época. Trabalhar o tempo histórico e as 

transformações no espaço geográfico decorrentes do aumento populacional, ampliação das cidades e 

a ausência dos investimentos sociais para essas comunidades da periferia da capital. Ao receber o 

Parque da Cidade, a população da Serra, reduz sua participação nesta função social metropolitana do 

Parque Moscoso. Constata-se na escola EMEF Irmã Dulce, da rede pública municipal de Serra, que 

pouquíssimos estudantes já foram ou conhecem o Parque Moscoso, mas a maioria conhece o Parque 

da Cidade. Só uma ideia embrionária. Estou amando tudo isso! Obrigada pela oportunidade. Abraços. 

Fonte: Gepech (2017). 

O próximo relato de experiência é o mais factível de mudança de pensamento, a 

começar pelo próprio título “Um novo olhar: sobre a educação na cidade”, como o 

próprio título denota apresenta uma mudança de pensamento através da experiência no 

curso. O projeto acima foi realizado antes da participação no curso de extensão e agora 

o professor de Geografia consegue readequar um projeto que já havia sido aplicado, a 

partir de uma visão crítica, tendo como base as discussões provocadas em nosso curso 

de formação. Da mesma forma que realizada com o Parque Moscoso como espaço de 

memória, ele pretende fazer o mesmo com o mercado da Vila Rubim (Quadro 25). 
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Quadro 25 - Projeto “Um novo olhar: sobre a educação na cidade” 
Um novo olhar: sobre a educação na cidade por LR, em 13/07/2017 (Fórum no MOODLE) 
O referido relato baseia-se na reflexão construída durante a realização do curso de extensão educação 

nas cidades: processo de modernização da cidade de Vitória. No relato, evidenciam-se as características 

de um trabalho educativo realizada em um ambiente onde teorias não-críticas imperam (base tradicional 

tecnicista), tais como em algumas escolas rede privada, ou em práticas educativas presas a um fazer 

descompromissado com a educação libertadora defendida por Freire, mostrando a necessidade repensar 

as práticas antigas e atingir uma maneira de se trabalhar a educação nas cidades como forma de luta 

contra as mazelas sociais, valorizando os aspectos mais importantes da história, dos valores estéticos de 

nossas cidades, enxergar a cidade como espaço democrático humanizador. Em defesa de uma nova 

maneira de desenvolver minha prática, busco fundamentação nos pensamentos do professor Moacir 

Gadotti, que diz, que: “O ato de aprender é, conhecer melhor o que já se sabe, para poder ter acesso a 

novos conhecimentos. Essa não é apenas uma técnica pedagógica, mas um ato pedagógico e uma 

concepção de vida que parte do acolhimento, com o respeito, de um ser que conhece e quer aprender 

mais” e em Paulo Freire, sobre a importância do olhar crítico sobre a prática: “É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso 

teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a 

prática”. Com tais reflexões, motivando-me pela experiência obtida através da realização do curso de 

extensão, através de várias leituras e estudos, e pelo amadurecimento enquanto educador, proponho a 

realização de uma “nova experiência” prática (durante o relato já havia apresentado uma experiência 

realizada no ano de 2004, intitulada: “Mercado Municipal da Vila Rubim: uma história de trabalho, 

cultura e superação” utilizando o mesmo objeto de estudo (Vila Rubim), porém pautado em práticas 

que apresentem com clareza os objetivos desejados com a realização do trabalho; com base em 

referencias teóricas que busquem trazer à tona o que está a “contrapelo”, possibilitando “escavar” as 

características submersas na história do local, em suas relações políticas, sociais e culturais; Buscando 

gerar impactos em defesa da quebra das estruturas hegemônicas, travando uma luta contra a lógica do 

capital, essa que historicamente oprime as classes sociais menos privilegiadas. Com isso, termino 

apresentando uma nova posposta de trabalhar a Vila Rubim em dois eixos: como local de “Segregação 

Espacial” e a importância de se valorizar a o Mercado da Vila Rubim como sendo um “Espaço de 

Memória” (grifo nosso) (Figura 153). 

Figura 153 - Apresentação do relato de experiência 

 
Fonte: Gepech (2017) 

Fonte: Gepech (2017). 

Para Moura (2000, p. 48) “[...] apreender o movimento que leva o profissional professor 

de uma qualidade a outra. Trata-se de identificar qualidades que possam ser indicativas 

do fenômeno formação e que nos permitam compreender o modo de formar-se 

professor”. Pudemos identificar essa mudança de pensamento por parte dos professores 

em vários momentos durante o curso, o que nos deixa satisfeitos por compreender que 
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atingiram a finalidade da formação de professores. Na próxima seção apresentamos os 

resultados da avaliação do nosso produto educativo. 

6.4.7 Avaliação do material educativo 

A partir do estudo e da intervenção 136  (FREITAS, 2010) com ações colaborativas 

(DAMIANI, 2013) elaboramos um material educativo que foi validado pelos 

participantes da pesquisa através de um questionário respondido on-line137. Logo em 

seguida, esse material educativo passou por um processo de revisão, de forma a ser 

utilizado como suporte para formação de professores no contexto da Grande Vitória. 

Nos moldes em que indica Damiani (2013) propomos uma pesquisa que prevê 

planejamento e implementação de intervenções no sentido de se alcançar 

problematizações pedagógicas que resultem em melhorias nos processos de 

aprendizagem por meio da cooperação entre pesquisadores e educadores. 

O material educativo Parque Moscoso: espaço-memória da cidade de Vitória de autoria 

de Larissa Franco de Mello Aquino Pinheiro e Priscila de Souza Chisté Leite (Figura 

154) está dividido em duas partes. A primeira parte está subdivida em 8 capítulos, onde 

apresentamos as transformações urbanas ocorridas na cidade de Vitória, a partir do 

início do século XX, marcando a presença do Parque Moscoso dentro desse movimento. 

Logo em seguida, adentramos no Parque Moscoso fazendo um percurso por sua 

constituição. Já a segunda foi composta por quatro subcapítulos, apresentamos os 

principais eixos teóricos que utilizamos para a compreensão do Parque Moscoso. 

Primeiramente, algumas colocações sobre a “educação na cidade”. Em seguida, a 

utilização da categoria “memória”. Finalmente, o protagonismo das imagens utilizadas 

                                                         
136 Para Freitas (2010, p. 13) “[...] fazer pesquisa qualitativa na perspectiva histórico-cultural consiste não 

apenas em descrever a realidade, mas também em explicá-la realizando um movimento de intervenção 

nessa mesma realidade”. 
137 Atendendo exigência da Portaria Normativa do Ministério da Educação n. 389, de 23 de março de 

2017, em seu artigo 2º, são elencados quatro objetivos do Mestrado Profissional, dentre eles: I - capacitar 

profissionais qualificados para o exercício da prática profissional avançada e transformadora de 

procedimentos, visando atender demandas sociais [...] e II - transferir conhecimento para a sociedade 

atendendo demandas específicas [...] com vistas ao desenvolvimento nacional, regional ou local (BRASIL, 

2017, p. 61). Em caráter de complementação à referida Portaria, o Documento de Área 2013, da Capes, 

dispõe que a Área de Ensino “[...] busca construir pontes entre conhecimentos acadêmicos gerados em 

educação e ensino para a sua aplicação em produtos e processos educativos na sociedade” (BRASIL, 

2013, p. 1). 
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como um documento histórico e a leitura de imagem de acordo com os pressupostos da 

abordagem dialógica e polifônica. 

Figura 154 - Capa do produto educativo 

 
Fonte: Pinheiro; Chisté (2017). 

A seguir apresentamos os resultados do nosso material educativo, cujos dados foram 

obtidos através do Google Forms, por meio do qual os professores receberam um link 

para acesso a um formulário através de seus e-mails. Os dados serão apresentados 

abaixo por meio de quadros, onde obtivemos uma visualização clara sobre a opinião dos 

professores a respeito do livreto, cujo formato final será em versão digital (Ebook), com 

147 páginas (formato A4). A escolha por esse formato se dá pela versatilidade do 

mesmo pelo fato de poder ser lido através do computador, palmtop, iPad, Smartphone 

ou em dispositivo próprio para esse efeito.  

Todos os professores responderam o questionário, no total 17 participantes. A proposta 

desse produto educativo é apresentar o Parque Moscoso como espaço educativo por 

excelência, estabelecendo uma interface entre educação, memória e cidade. Nesse 

sentido, nos referimos ao projeto do Parque Moscoso: um espaço permeado por 

contradições. A partir dessa premissa pretendemos iniciar o material educativo, 
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realizando um diálogo a respeito do objeto de pesquisa, levantando as memórias 

relacionadas com esse espaço. 

Buscamos avaliar o produto educativo a partir dos seguintes aspectos: estética e 

organização; análise dos capítulos; estilo da escrita apresentada; conteúdo apresentado e 

criticidade. O primeiro aspecto analisado foi a estética e a organização do material 

educativo, que de um modo geral atendeu as expectativas dos professores ao apresentar 

um texto que dialoga com verbal e visual, por meio de uma leitura dinâmica, atrativa, de 

fácil compreensão, com embasamento teórico e didático (Quadro 26). 

Ainda assim, quanto ao ponto A5, concordamos que podemos melhorar o tamanho da 

fonte, que pode ser um pouco aumentada para facilitar a leitura. Todavia, a utilização do 

material através de meio digital, em formato de arquivo .pdf, possibilitará o aumento da 

fonte através do recurso Zoom138. Não mudamos a fonte Garamond porque permite uma 

fácil leitura. Quanto ao ponto A3, acreditamos que podemos facilitar a leitura do texto, 

torná-lo mais coloquial, trazendo os conceitos e as teorias de forma mais simples e 

didática. 

Quadro 26 - Distribuição quantitativa das respostas obtidas no aspecto “Estética e 

organização” do questionário de avaliação do material 

A - ESTÉTICA E ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL EDUCATIVO A AP NA 

A1 - Promove o diálogo entre o texto verbal e o visual.  17 0 0 

A2 - Apresenta um texto atrativo e de fácil compreensão.  17 0 0 

A3 - Promove uma leitura dinâmica com informações técnicas na mesma 

proporção com que é didático.  
15 2 0 

A4 - O embasamento teórico do material está em consonância com a forma 

escolhida para se comunicar com o leitor.  
17 0 0 

A5 - A fonte e o tamanho da letra foram adequados para a boa leitura do material. 15 2 0 

A6 - As cores utilizadas (versão digital) foram agradáveis para a leitura do 

material. 
17 0 0 

A7 - A forma como foram utilizadas as imagens possibilitou a compreensão do 

texto. 
17 0 0 

Legenda: A = atende; AP = atende parcialmente; NA = não atende 

Fonte: Gepech (2017). 

O segundo aspecto avaliado foram os capítulos do material educativo (Quadro 27). O 

material educativo está dividido em duas partes. Na primeira parte apresentamos as 

transformações urbanas ocorridas na cidade de Vitória, a partir do início do século XX, 

                                                         
138 Método através do qual determinadas imagens podem ser afastadas ou aproximadas. 
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marcando a presença do Parque Moscoso dentro desse movimento. Logo em seguida, 

adentramos no Parque Moscoso fazendo um percurso por sua constituição. 

Na segunda parte apresentamos os principais eixos teóricos que utilizamos para a 

compreensão do Parque Moscoso. Primeiramente, algumas colocações sobre a 

“educação na cidade”. Em seguida, a utilização da categoria “memória”, a partir de 

Jacques Le Goff, um dos principais expoentes nesse tema. Por fim, o protagonismo das 

imagens utilizadas como um documento histórico, uma importante chave de 

compreensão do Parque Moscoso, através da leitura de fotografias de época. Para a 

leitura de imagem utilizamos os pressupostos da abordagem dialógica e polifônica de 

Bakhtin (1987, 2000, 2004). 

De um modo geral, os quesitos envolvendo a análise dos capítulos foram bem avaliados. 

Foi importante confirmarmos que o item B1, que diz respeito à sequência e coerência 

dos capítulos, foi aprovado na sua totalidade. Contudo, revisamos os itens B4, B5, B6, 

B8 e B9, os quais somente um participante relata atender parcialmente. Destacamos que 

o glossário foi aprovado pelos participantes, ainda assim dois professores assinalaram 

que sentiram falta de duas palavras: Arcádia e paisagem, cujos significados já foram 

incluídos no material educativo. 

Quadro 27 - Distribuição quantitativa das respostas obtidas no aspecto “Análise dos 

capítulos” do questionário de avaliação do material 
B - ANÁLISE DOS CAPÍTULOS DO MATERIAL EDUCATIVO A AP NA 

B1 - Apresenta capítulos interligados e coerentes   17 0 0 

B2 - Explicita na “Apresentação” do material educativo a origem, os objetivos e 

o público-alvo do material educativo.  
17 0 0 

B3 - A “Apresentação” explicita o referencial teórico a ser utilizado, a 

concepção que embasa o material educativo e os capítulos que o compõe.  
17 0 0 

B4 - A Parte I, Capítulo 1 “Vitória e suas transformações” apresenta um 

panorama do processo de modernização da cidade de Vitória, de forma clara e 

compreensível. 

16 1 0 

B5 - A Parte I (do Capítulo 2 ao Capítulo 8) mostra uma visão geral da história 

do Parque Moscoso. 
16 1 0 

B6 - A Parte II, Capítulo 1 “A educação na cidade e o Parque Moscoso” introduz 

a ideia de “educação na cidade”, tendo como exemplo o Parque Moscoso. 
16 1 0 

B7 - A Parte II, Capítulo 2 “Conceitos relacionados à memória e suas relações 

com a fotografia” apresenta a fotografia como suporte da memória e mediadora 

dos processos educativos. 

17 0 0 

B8 - Na Parte II, Capítulo 3 “O uso de imagens: fotografias” pretendemos 

mostrar que por meio das fotografias é possível proporcionar uma leitura crítica 

e reflexiva do Parque Moscoso. 

16 1 0 

B9 - Na Parte II, Capítulo 4 “Leitura de imagem: memória das paisagens do 

Parque Moscoso” apresentamos um exemplo de como é possível realizar leitura 
16 1 0 
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B - ANÁLISE DOS CAPÍTULOS DO MATERIAL EDUCATIVO A AP NA 

de imagem por meio de um diálogo intertextual. 

B10 - O Glossário ao final foi importante para auxiliar o leitor no entendimento 

de certos conceitos presentes no produto educativo.  
17 0 0 

Legenda: A = atende; AP = atende parcialmente; NA = não atende 

Fonte: Gepech (2017). 

O próximo aspecto analisado foi o estilo de escrita apresentado no produto educativo 

(Quadro 28). O item C3 acreditamos que tenha relação com as palavras que faltaram no 

glossário, por não termos explicado o significado de duas palavras.  De um modo geral, 

temos ciência de que se trata de um texto complexo, devido a utilização de muitas 

categorias e teorias que precisam serem apresentadas de uma forma mais acessível, o 

que adequamos após uma revisão geral. Esse ponto tem relação direta com os itens C4, 

C5, C8 e C9 que sofreram revisão para facilitar a compreensão do texto. A utilização 

das epígrafes será mantida, apesar do questionamento de um dos participantes porque 

inclusive foi apropriada por um dos professores no relato de experiência, ao final do 

curso. 

Quadro 28 - Distribuição quantitativa das respostas obtidas no aspecto “Estilo da escrita 

apresentada no material” do questionário de avaliação do material  
C - ESTILO DE ESCRITA APRESENTADO NO MATERIAL 

EDUCATIVO 
A AP NA 

C1 - Apresenta conceitos e argumentos claros.  17 0 0 

C2 - Apresenta escrita acessível, evitando palavras desnecessárias e difíceis de 

entender.  
17 0 0 

C3 - Explica todos os termos técnicos e expressões científicas.  16 1 0 

C4 - Estrutura as ideias facilitando o entendimento do assunto tratado.   16 1 0 

C5 - O texto escrito é atrativo e estimula a aprendizagem do leitor.  17 0 0 

C6 - O material educativo possibilita a ampliação de suas práticas pedagógicas 

como professor. 
17 0 0 

C7 - As epígrafes utilizadas no início de cada capítulo foram interessantes para 

inspirar a leitura dos mesmos. 
16 1 0 

C8 - A forma de apresentar os referenciais teóricos utilizados é clara e de fácil 

entendimento. 
16 1 0 

C9 - O texto promove a leitura dinâmica, com informações técnicas na mesma 

proporção com o que é didático.  
15 2 0 

C10 - O texto é atrativo e estimula a curiosidade e a aprendizagem no leitor.  17 0 0 
Legenda: A = atende; AP = atende parcialmente; NA = não atende 

Fonte: Gepech (2017). 

O quarto aspecto analisado o conteúdo apresentado no produto educativo (Quadro 29). 

Nesse item perguntamos sobre a adaptação do material para o Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e Educação para Jovens e Adultos (EJA). Pelos resultados, o material 

educativo pode ser adaptado para qualquer nível da Educação Básica, a depender da 

vontade do professor. Os relatos obtidos através dos fóruns no MOODLE confirmam 
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que é possível desenvolver atividades pedagógicas com o tema proposto, mesmo que 

seja adaptado a realidade da escola e do contexto local. Quanto ao item D4, o resultado 

confirma a intenção das autoras no sentido de utilizar diferentes linguagens no material 

educativo.  

Quadro 29 - Distribuição quantitativa das respostas obtidas no aspecto “Conteúdo 

apresentado no material” do questionário de avaliação do material  
D - CONTEÚDO APRESENTADO NO MATERIAL EDUCATIVO A AP NA 

D1 - O conteúdo pode ser adaptado para ser utilizado no Ensino Fundamental.  16 1 0 

D2 - O conteúdo pode ser adaptado para o Ensino Médio.  17 0 0 

D3 - O conteúdo pode ser adaptado para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 16 1 0 

D4 - O texto utiliza diferentes linguagens, contemplando a diversidade linguística 

(fotografias, obras de arte, poesia, etc). 
17 0 0 

Legenda: A = atende; AP = atende parcialmente; NA = não atende 

Fonte: Gepech (2017). 

A seguir os professores avaliaram o último aspecto relacionado à criticidade 

apresentada no material educativo (Quadro 30). Nessa parte envolvemos a questão 

política e social, a reflexão sobre a realidade atual, a discussão sobre aspectos 

históricos, políticos, culturais, sociais e ambientais. Também avaliamos se o material 

educativo colabora para o conhecimento científico e se pode ser utilizado em formação 

de professores. Segundo a avaliação todos esses itens foram aprovados por unanimidade 

pelos participantes. 

Quadro 30 - Distribuição quantitativa das respostas obtidas no aspecto “Criticidade 

apresentada no material” do questionário de avaliação do material  
F - CRITICIDADE APRESENTADA NO MATERIAL EDUCATIVO A AP NA 

F1 - Contempla posicionamento político e social.  17 0 0 

F2 - Propõe reflexão sobre a realidade do leitor, levando-o a questionar o modelo 

de sociedade vigente.  
17 0 0 

F3 - Colabora com o debate sobre as repercussões, relações e aplicações do 

conhecimento científico na sociedade.  
17 0 0 

F4 - Pode ser usado em processos de formação de professores.  17 0 0 

F5 - O material textual aborda aspectos históricos, políticos, culturais, sociais e 

ambientais.  
17 0 0 

Legenda: A = atende; AP = atende parcialmente; NA = não atende 

Fonte: Gepech (2017). 

Com o resultado da avaliação do produto educativo, chegamos à conclusão de que o 

mesmo foi muito bem recebido pelos professores, havendo poucos pontos a serem 

revisados ao final. O retorno dos professores por meio dessa validação é muito 

importante porque foi a confirmação de que o material educativo pode ser utilizado em 
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formação de professores. Na próxima seção apresentamos algumas considerações finais 

sobre o nosso curso de formação de professores. 

6.4.8 Considerações finais sobre o curso de formação 

Foram ofertadas vinte vagas no curso de extensão, sendo que foram realizadas 24 

inscrições ao todo. Desses 24 inscritos, 19 concluíram o curso: 17 professores da rede 

pública e duas bolsistas de iniciação científica do Ifes, do curso de licenciatura em 

Letras (Português). Dois cursistas apresentaram justificativas de problemas de ordem 

pessoal que impossibilitaram a continuação no curso. Já outros três cursistas foram 

reprovados por falta. 

No que diz respeito aos docentes, nas avaliações realizadas pelos participantes ficou 

evidente a satisfação quanto à forma da execução a aos conteúdos discutidos nos 

encontros139 que eram sempre reavaliadas no coletivo. Podemos perceber a satisfação 

dos professores através de alguns relatos coletados na avaliação final, conforme abaixo:  

• Conteúdo temático e profissionais capacitados; 

• Uma nova percepção da cidade de Vitória, principalmente através da arte 

e dos relatos de experiência; 

• A possibilidade de ampliação do nosso olhar para uma cidade educativa; 

• Os conteúdos foram muito relevantes e as reflexões agregaram e 

ampliaram os meus conhecimentos; 

• Clareza e objetividade dos conteúdos abordados, enriquecimento dos 

conteúdos de forma prática; 

• Os relatos e experiências pedagógicas ampliaram minhas ideais e campo 

de interferência pedagógica; 

• Trazer novas perspectivas para sala de aula, direcionar o olhar, 

desenvolver a criticidade, troca de ideias e experiências; 

• Relação com o patrimônio, a sustentabilidade e a contemporaneidade; 

• As trocas de experiências didáticas. A interação com os projetos de 

mestrado. As experiências e boa mediação nas visitas de campo; 

• Os assuntos abordados fazem parte da nossa vivência cotidiana e que 

podem ser trabalhadas com os estudantes com a vantagem da 

proximidade e pertencimento dessa história; 

• Conteúdos relevantes, excelentes recursos visuais, bom material didático; 

• Linguagem simples, ótimo em relação ao resgate cultural e em relação à 

memória. 

Quanto ao desempenho dos discentes, a partir da análise das listas de presença e da 

observação dos cursistas nos encontros presenciais, inferimos que houve empenho e 

                                                         
139 No decorrer do curso, os professores responderam questionários semiestruturados nos quais puderam 

registrar as suas impressões e opiniões quanto às atividades realizadas, os aspectos positivos e negativos 

da formação, etc. 
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envolvimento por parte deles. Percebemos o envolvimento em executar as atividades 

planejadas, além do interesse em participar do diálogo das temáticas discutidas. 

Todavia, no que diz respeito ao espaço virtual, apesar de observamos o estabelecimento 

de diálogo entre os envolvidos no processo, alguns evidenciaram dificuldades de 

interação neste espaço. Outro aspecto questionado foi a carga horária do curso que para 

alguns foi considerada pouca, tendo em vista a quantidade e a qualidade do conteúdo 

apresentado que foi de grande interesse dos professores. Também reclamaram do atraso 

do início dos encontros, o que realmente aconteceu devido às dificuldades dos 

professores de se deslocarem muitas vezes da escola diretamente para o Ifes. 

A metodologia para o planejamento e execução das aulas, segunda avaliação realizada 

pelos participantes, mostrou-se satisfatória de acordo com os objetivos elencados no 

curso, sobretudo em termos da colaboração na produção do conhecimento. Segundo 

Moura (2000, p. 42) “[...] a elaboração coletiva das atividades de ensino é que permitirá 

a utilização da teoria de modo apropriado, pois está a serviço de um projeto coletivo de 

busca de melhoria das condições de aprendizagem”. O formato que desenvolvemos foi 

possível intercalar atividades, visitas mediadas, debates, discussões dialógicas e práticas 

que possibilitaram a contribuição para a ampliação do conhecimento teórico e prático 

dos estudantes. 

Gostei muito do roteiro e aprendi muitas coisas que geralmente escapam ao 

padrão de visitas monitoradas que temos feito pela cidade de Vitória. Acho 

que é possível sim fazer o mesmo roteiro com nossos alunos das redes 

pública e privada. O estudo das fachadas do Palácio e dos casarões antigos 

nos dão uma noção de estética, estilo e visões de épocas distantes. Bem como 

nos dão algumas pistas sobre possíveis intenções dos seus criadores. Passar 

pelo Parque Moscoso é uma verdadeira nostalgia e a possibilidade de 

brincar ou estar próximo a um lugar de brincadeiras agrada adultos, jovens 

e crianças (Depoimento de PLCA referente à visita mediada ao Centro 

Histórico de Vitória, em 03/06/17). 

Os conteúdos ofertados em relação ao perfil de formação desejado foram contemplados 

de forma satisfatória e em acordo com o perfil dos cursistas. Complementou a formação 

dos profissionais participantes que são professores de escolas públicas, haja vista que os 

currículos previstos nem sempre preveem o estudo de questões de nossa realidade, mas 

que são igualmente importantes no ensino. Assim como nem sempre são encontrados 

com facilidade em materiais didáticos que geralmente são desenvolvidos fora do 

Espírito Santo. Percebemos que o contato com assuntos relacionados à cidade inspira os 

professores a descobrir e a desenvolver projetos em sala de aula. 
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Os depoimentos através dos fóruns no AVA e apresentações dos relatos de experiência 

devidamente foram devidamente registrados e organizados como forma de servirem de 

dados para as pesquisas. A partir dessa primeira formação de professores promovida 

pelo Gepech, pudemos ampliar nosso conhecimento sobre o espaço urbano, 

aprimorarmos nossos modos de convivência com o outro, ao potencializarmos, cada vez 

mais, as interações com vistas à apropriação do conhecimento, além de visualizarmos 

mudanças necessárias para cursos posteriores. Também foi uma forma de nos 

aproximarmos do real, sobretudo dos professores e, por consequência, da escola 

(CHISTÉ, 2018). 

É importante ressaltar que observar os participantes modificando sua relação com o 

conhecimento e com a realidade foi muito importante. Isso por que, as reflexões 

integraram um processo de mudança significativa na vida dos professores, pois foi o 

momento em que eles foram capazes de ver o mundo de forma diferente do que via 

anteriormente. E concordando com Saviani (2011, p. 57) foi um momento em que 

ocorreu a “[...] efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados agora em 

elementos ativos de transformação social”. 

O trabalho em coletividade foi muito importante. De acordo com Moura (2000, p. 58): 

“[...] ao mesmo tempo em que o sujeito realiza a ação, ela impacta outro sujeito com 

seus instrumentos simbólicos e, concomitantemente, revela-se enquanto pessoa e 

profissional, pois mostra um modo de manejar os seus instrumentos na ação que 

realiza”. Essa ferramenta simbólica utilizada pelo professor, segundo o mesmo autor, 

modifica a realidade cognitiva do sujeito, dando-lhe a chance de expandir a sua 

capacidade de solucionar novos problemas, colocados pelas situações vivenciadas no 

cotidiano. Assim, o professor participante modifica toda a classe, assim como a sim 

mesmo. 

É certo que todos os participantes saíram modificados com a experiência realizada, 

inclusive nós formadores. Foi possível vivenciar na prática os momentos pedagógicos 

de Saviani (2008), bem como a reflexão que ele faz sobre as formações docentes não 

estarem dissociadas dos problemas relativos a carreira docente do professor. Saviani 

(2009) nos lembra que a precarização do trabalho docente que tem influência direta na 

prática pedagógica do professor, mesmo nos mais bem formados, como o mesmo expõe. 
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Portanto, é preciso compreender que as formações continuadas precisam relacionar 

teoria e prática proporcionando a integração de conhecimentos científicos e 

pedagógicos. Além disso, precisam ter um aspecto histórico-cultural respeitando as 

particularidades vivenciadas na prática docente e, finalmente, deverá priorizar os 

conhecimentos sistematizados historicamente pela humanidade (SAVIANI, 2009). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa dissertação procurou responder a seguinte questão: quais são os interesses em 

conflitos que se condensam na história do Parque Moscoso? Que tipo de experiência 

subjetiva memorialísticas diante dessa história possuem alguns sujeitos que 

frequentaram esse parque? Formulado este problema, buscamos respondê-lo a partir de 

referenciais teóricos baseados no materialismo histórico e dialético, através de 

documentos, relatórios, estudos e registros históricos relacionados ao Parque Moscoso, 

além de entrevistas e visitas realizadas durante a pesquisa. 

Em resposta, identificamos que alguns conflitos que se condensam na história do Parque 

Moscoso expressam disputas gerais vividas pela capital capixaba. Em geral, a memória 

do Parque Moscoso por sujeitos frequentadores ou ex-frequentadores tende a 

circunscrever-se a uma dimensão mais afetiva e saudosista vinculada a experiências 

lúdicas e à infância. De fato, esses conflitos aparecem com uma certa timidez nas 

entrevistas, mas aparecem. 

Constatamos que possibilitar experiências educativas sobre este tema, como no caso do 

Parque Moscoso são importantes para valorizarmos espaços das nossas cidades 

ampliando as possibilidades do fazer pedagógico. A cidade de Vitória conta com uma 

rica história, presente no seu espaço urbano: ruas, avenidas, prédios, praças, parques, 

edifícios, etc. com grande potencial de ser explorado em sala de aula, e, principalmente 

fora dela, o que tornaria o trabalho educativo ainda mais completo e interessante. 

O Parque Moscoso, objeto de nossa pesquisa, é um parque urbano que foi construído no 

início de século passado, em 1912, na cidade de Vitória, dentro de um ideário capitalista 

de urbanização em sintonia com outras cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro que 

serviu de exemplo para todo o país. Por meio da abordagem teórica realizada pelo 

materialismo histórico-dialético descobrimos que o que aparentava ser somente um 

projeto de urbanização de uma área que apresentava problemas de saneamento, tratou-

se na verdade de uma reforma para atender interesses capitalistas de uma classe 

detentora de poder econômico e político, pelo menos inicialmente. 

Muitos acontecimentos ocorreram no Parque Moscoso no percurso de sua história, 

sendo sua memória remontada de várias formas, dentre elas, as imagens contidas em 
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fotografias. Abordamos o Parque Moscoso dentro da perspectiva da educação na 

cidade, compreendendo que a vivência na cidade por si só é um espaço cultural de 

aprendizagem. Dessa forma, “[...] o educador deve contemplar a cidade, pensar a cidade, 

extrair de cada espaço dela as lições que possam dar mais vida às pessoas, humanizar os 

cidadãos”, como colocado por Chisté e Sgarbi (2016, p. 11). 

Percebemos através dessa investigação o quanto é importante a fotografia como fonte 

de pesquisa e mediadora nos processos de ensino-aprendizagem. Nesse estudo a 

fotografia adquire maior protagonismo, pois é por meio dela que desenvolvemos nosso 

material educativo tendo como tema a memória do Parque Moscoso.  

O produto educativo buscou desvelar contradições, mostrando que novos espaços de 

sociabilidade como no caso do Parque Moscoso não foi apropriado por toda população, 

aprofundando a segregação socioespacial de uma cidade marcada por uma 

modernização excludente. A partir de nossa investigação levantamos algumas dessas 

contradições sociais: 

• Os trabalhadores braçais que construíram o Parque Moscoso não se apropriaram 

do local após a sua reforma; 

• A nova região saneada que veio a ser transformada em bairro, já estava loteado e 

vendido para as famílias pertencentes às elites econômicas e políticas da cidade; 

• A população que residia próxima ao mangue, ocupada pela população mais 

carente que prestava serviços à população mais abastada da Cidade Alta 

(“tigreiros”, por exemplo) foi expulsa para regiões da periferia; 

• Essa população marginalizada não se beneficiou da modernização que passava a 

cidade; 

• Ao lado da chamada Vila Moscoso considerada chique e importante existia a 

Vila Rubim que era considerada uma região mais simples e com população mais 

pobre; 

• Com o crescimento da cidade para o lado leste da ilha de Vitória, através do 

Projeto do Novo Arrabalde, a região do Centro da Cidade de um modo geral, em 

específico o Parque Moscoso vai perdendo seu prestígio como espaço de lazer e 

diversão; 



293 

• De uma área central, (chamada inclusive de nobre da cidade) no seu início, o 

Parque Moscoso se tornou região de periferia, etc. 

Podemos listar diversas contradições ligadas ao projeto do Parque Moscoso, sendo parte 

de nossa proposta tornar evidentes algumas delas, e dessa forma, nos aproximando da 

totalidade social. As fotografias nos revelam muito dessas questões, por isso, 

resolvemos apostar nas leituras de imagens, tendo como ponto de partida fotografias 

antigas do Parque Moscoso em conjunto com textos, trechos de entrevistas, reportagens 

de revistas e jornais, obras de arte, músicas ou poesias com a possibilidade de criar uma 

rede de significações, numa perspectiva dialógica e polifônica, de acordo com as 

premissas de Bakhtin (1987, 2000 e 2004), de modo a representarem aspectos ligados à 

memória do Parque Moscoso. 

As leituras de imagem foram tematizadas da seguinte forma: memória das paisagens; 

memória da infância e memória das festas, com ênfase no carnaval. Outros temas 

poderiam ser escolhidos, mas decidimos ficar com esses três para trabalharmos a 

memória: das paisagens porque o parque passou por várias transformações no 

transcorrer da sua história; da infância porque reconhecemos que se trata de um espaço 

lúdico, onde as crianças sempre estiveram presentes; por fim, das festas por ser o 

Parque Moscoso ponto de encontro da cidade para brincar o carnaval. Nossa pesquisa 

buscou ampliar as práticas pedagógicas, apresentando novos espaços com potenciais 

educativos dentro da nossa cidade, a exemplo do Parque Moscoso. 

Os momentos pedagógicos criados por Saviani (1984): prática social, problematização, 

instrumentalização, catarse e prática social foram usados durante a formação de 

professores e na confecção do material pedagógico. A proposta de desenvolvimento do 

curso de formação teve o intuito de investigar, identificar e analisar o conhecimento e a 

experiência já adquirido pelos professores da educação básica acerca do tema “educação 

na cidade”. 

O curso de formação teve como objetivo analisar em parceria com professores da 

educação básica o potencial educativo e crítico dos espaços da cidade, por meio da 

divulgação de materiais educativos, discussões teóricas e visitas aos espaços da cidade 

de Vitória. No que tange à nossa investigamos buscamos responder os seguintes 

questionamentos: quais são os interesses em conflitos que se condensam na história do 
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Parque Moscoso? Que tipo de experiência subjetiva memorialísticas diante dessa 

história possuem alguns sujeitos que frequentaram esse parque? 

A nossa intenção com a formação de professores foi a de instrumentalizá-los para que 

os mesmos entendessem os espaços da cidade da aparência para a essência, com 

possibilidades de desenvolverem conteúdos que pudessem ser tematizados na forma de 

ensino. Por meio do material educativo o professor tem condições de se apropriar dos 

instrumentos teóricos e práticos de forma a responder aos questionamentos identificados 

na prática social. O professor é capaz de estudar melhor o conteúdo e desenvolver seu 

conhecimento, de acordo com a realidade onde trabalha, buscando outros espaços da 

cidade (inclusive de outras cidades) para a proposição de atividades pedagógicas. 

Pudemos notar que a pesquisa possibilitou uma mudança de pensamento por parte do 

professor, o que pudemos identificar por meio dos episódios de formação (MOURA, 

2000) narrados em vários momentos do curso de extensão, nos quais pudemos observar, 

uma (re)descoberta do Parque Moscoso não somente como espaço educativo, mas 

mesmo como espaço de entretenimento da cidade. As mediações realizadas durante o 

curso de formação possibilitaram o desenvolvimento de elaborações superiores sobre a 

realidade concreta, com vistas à transformação social. 

Aqui se observa uma mudança qualitativa no pensamento do professor participante. 

Através dos relatos de experiência narrados durante o curso de formação observamos 

que já em sala de aula os professores incorporaram em sua prática o conhecimento 

relacionado à educação na cidade. Dessa forma, reconhecemos a potencialidade de 

replicabilidade do projeto para outros espaços de memória, a depender da disposição e 

criatividade do professor, considerando também a demanda de seus alunos e 

comunidade escolar. 

Esperamos, com este trabalho, que o Parque Moscoso adquira maior relevo e presença 

nas salas de aula, e, que os professores participantes do curso de formação sejam 

propagadores da pesquisa, e, principalmente, do material educativo. O formato Ebook 

possibilitará uma divulgação desse material educativo para um maior número de 

professores e interessados no assunto. Também esperamos que o Parque Moscoso 

continue sua história e que se perpetue como espaço de memória da cidade de Vitória. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 

 

Identificação do entrevistado: Nome, onde mora (bairro), idade, estado civil, profissão. 

 

 

1 - Há quanto tempo você frequenta o Parque Moscoso? 

 

2 - Quais os atrativos que você encontra no Parque Moscoso? 

 

3 - Você já trouxe pessoas de fora para visita o Parque Moscoso? 

 

4 - O que é possível se realizar ao visitar o Parque Moscoso? 

 

5 - Você frequenta ou frequentou alguma das atividades oferecidas pela PMV dentro do 

Parque Moscoso? 

 

6 - Você conhece a história da construção do Parque Moscoso? 

 

7 - Quais as suas memórias do Parque Moscoso? 

 

8 - Você conheceu o zoológico que existia no Parque Moscoso? 

 

9 - Você chegou a estudar no Jardim de Infância Ernestina Pessoa? 

 

10 - Você conhece a Escola de Ciência e Física da PMV? 

 

11 - Já participou de algum show na Concha Acústica? 

 

12 - Seus pais, avós frequentaram o Parque Moscoso? Tem alguma história interessante 

para contar deles? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) - PARA ENTREVISTADO 

A) INFORMAÇÕES DA PESQUISA 

Trata-se da pesquisa intitulada “O PARQUE MOSCOSO COMO ESPAÇO-MEMÓRIA DA CIDADE DE VITÓRIA: A EDUCAÇÃO 

NA CIDADE EM DEBATE NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES”, de responsabilidade da pesquisadora Larissa 

Franco de Mello Aquino Pinheiro, vinculada ao Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Humanidades (PPGEH) e ao Grupo de Pesquisa em Educação na Cidade e Humanidades (Gepech) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Campus Vitória), localizado na Av. Vitória, nº 1729 – Jucutuquara - Vitória/ES. CEP: 

29040-780  Telefone: 3331-2100/33312110.  

B) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Apresentação da pesquisa. 
O objeto da pesquisa é o Parque Moscoso, situado no município de Vitória (ES), e suas interfaces com a educação, memória e cidade. 

Como forma de contribuir com as discussões sobre o potencial educativo na cidade apresenta o Parque Moscoso como espaço educativo 

por excelência. Este apresenta o potencial educativo da cidade, tendo como enfoque a memória constituída no parque e como essa se 

relaciona com a cidade. 

Objetivos da pesquisa. 
O objetivo é compreender de forma crítica as relações entre memória e cidade para propor material educativo, voltado para o estudo do 

Parque Moscoso em Vitória (ES), a ser compartilhado e validado por meio de formação de professores. 

Metodologia (forma de participação na pesquisa). 
A participação na pesquisa se fará por meio de entrevista a partir de roteiros semi-estruturados a serem realizadas no Parque Moscoso.  

Confidencialidade. 
Atestamos a confidencialidade das respostas prestadas, de forma clara a garantia de sigilo e privacidade do sujeito da pesquisa. Será usado 

nome fictício. As informações fornecidas para a pesquisadora serão guardadas, por um período de cinco anos, em formatos de áudio e 

vídeo e, posteriormente, transcritas e não serão utilizadas em seu prejuízo ou de outras pessoas, inclusive na forma de danos à estima, 

prestígio e prejuízo econômico ou financeiro. 

Desconfortos e/ou Riscos. 
Foi informado os possíveis riscos inerentes à pesquisa, como a possibilidade, mesmo que mínima, de situações que possam gerar algum 

tipo de constrangimento ao participante. 

Benefícios. 
A possibilidade de colocarmos em evidência um espaço da cidade rico em memória, o Parque Moscoso, que além de tudo, trata-se de um 

espaço não formal de educação na cidade pouco explorado nas escolas como espaço educativo por excelência. Além disso, a possibilidade 

de conhecer e divulgar um espaço que diz respeito a nós próprios, a nossa própria identidade. 

Critérios de inclusão e exclusão 
Não se aplica. 

Liberdade de participação na pesquisa 
O participante tem direito a deixar o estudo a qualquer momento e também sobre o direito a receber esclarecimentos em qualquer etapa da 

pesquisa. Liberdade de recusar ou retirar o consentimento sem penalização. 

Forma de ressarcimento ou indenização. 
A participação da pesquisa não gerará despesas para o participante. Também não haverá formas de ressarcimento ou de indenização. 

C) CONSENTIMENTO 
Consinto em participar da presente pesquisa. 

Nome completo do participante da pesquisa: 

Local, data e assinatura:  
(do participante da pesquisa) 

Eu declaro, na condição de pesquisador, ter apresentado o estudo ao participante da pesquisa, explicando seus 

objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

Local, data e assinatura.  
(do pesquisador) 

Quaisquer questões relativas ao estudo ou o pedido de exclusão da participação da pesquisa podem ser 

comunicadas a Sra Larissa Pinheiro, via e-mail: aquinolarissa@yahoo.com.br ou telefone: (27) 981119690. 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do participante da pesquisa: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP 

Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255 -  Tel: (27) 3357-7518 e 3357-7530 - e-mail: 

etica.pesquisa@ifes.edu.br 

 

mailto:aquinolarissa@yahoo.com.br
mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) - PARA PROFESSOR  

A) INFORMAÇÕES DA PESQUISA 

Trata-se da pesquisa intitulada “O PARQUE MOSCOSO COMO ESPAÇO-MEMÓRIA DA CIDADE DE VITÓRIA: A EDUCAÇÃO 

NA CIDADE EM DEBATE NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES”, de responsabilidade da pesquisadora Larissa 

Franco de Mello Aquino Pinheiro, vinculada ao Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Humanidades (PPGEH) e ao Grupo de Pesquisa em Educação na Cidade e Humanidades (Gepech) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Campus Vitória), localizado na Av. Vitória, nº 1729 – Jucutuquara - Vitória/ES. CEP: 

29040-780 Telefone: 3331-2100/33312110.  

B) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Apresentação da pesquisa. 

O objeto da pesquisa é o Parque Moscoso, situado no município de Vitória (ES), e suas interfaces com a educação, memória e cidade. 

Como forma de contribuir com as discussões sobre o potencial educativo na cidade apresenta o Parque Moscoso como espaço educativo 

por excelência. Este apresenta o potencial educativo da cidade, tendo como enfoque a memória constituída no parque e como essa se 

relaciona com a cidade. 

Objetivos da pesquisa. 

O objetivo é compreender de forma crítica as relações entre memória e cidade para propor material educativo, voltado para o estudo do 

Parque Moscoso em Vitória (ES), a ser compartilhado e validado por meio de formação de professores. 

Metodologia (forma de participação na pesquisa). 

A participação na pesquisa se realizará através do curso de extensão promovido pelo Ifes (Campus Vitória), através do Gepech.  

Confidencialidade. 

Atestamos a confidencialidade das respostas prestadas, de forma clara a garantia de sigilo e privacidade do sujeito da pesquisa. Será usado 

nome fictício. As informações fornecidas para a pesquisadora serão guardadas, por um período de cinco anos, em formatos de áudio e 

vídeo e, posteriormente, transcritas e não serão utilizadas em seu prejuízo ou de outras pessoas, inclusive na forma de danos à estima, 

prestígio e prejuízo econômico ou financeiro. 

Desconfortos e/ou Riscos. 

Foi informado os possíveis riscos inerentes à pesquisa, como a possibilidade, mesmo que mínima, de situações que possam gerar algum 

tipo de constrangimento ao participante. E também as formas que os pesquisadores utilizarão para resolvê-los ou minimizá-los, como 

proporcionar tratamento adequado, considerando a diversidade, à todos os participantes, para que seja evitado e/ou minimizado os 

sentimentos de constrangimento e incômodo a todos os envolvidos na pesquisa; atuar em conjunto para que seja garantido atendimento 

coletivo e individualizado aos professores cursistas, quando necessário. 

Benefícios. 

A possibilidade de colocarmos em evidência um espaço da cidade rico em memória, o Parque Moscoso, que além de tudo, trata-se de um 

espaço não formal de educação na cidade pouco explorado nas escolas como espaço educativo por excelência. Além disso, a possibilidade 

de conhecer e divulgar um espaço que diz respeito a nós próprios, a nossa própria identidade. 

Critérios de inclusão e exclusão 

Não se aplica. 

Liberdade de participação na pesquisa 

O participante tem direito a deixar o estudo a qualquer momento e também sobre o direito a receber esclarecimentos em qualquer etapa da 

pesquisa. Liberdade de recusar ou retirar o consentimento sem penalização. 

Forma de ressarcimento ou indenização. 

A participação da pesquisa não gerará despesas para o participante. Também não haverá formas de ressarcimento ou de indenização. 

C) CONSENTIMENTO 

Consinto em participar da presente pesquisa. 

Nome completo do participante da pesquisa: 

Local, data e assinatura:  

(do participante da pesquisa) 

Eu declaro, na condição de pesquisador, ter apresentado o estudo ao participante da pesquisa, explicando seus objetivos, natureza, riscos e 

benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

Local, data e assinatura.  

(do pesquisador) 

Quaisquer questões relativas ao estudo ou o pedido de exclusão da participação da pesquisa podem ser comunicadas a Sra Larissa 

Pinheiro, via e-mail: aquinolarissa@yahoo.com.br ou telefone: (27) 981119690. 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do participante da pesquisa: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP 

Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255 -  Tel: (27) 3357-7518 e 3357-7530 - e-mail: 

etica.pesquisa@ifes.edu.br  

 

mailto:aquinolarissa@yahoo.com.br
mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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APÊNDICE D - TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS 

EDUCACIONAIS  

Nome completo: 

Nacionalidade: Idade: 

CPF: Estado Civil: 

Endereço: 

CEP: UF: 

Cidade: E-mail: 

Telefone fixo: Celular: 

 

Ora designado CEDENTE, firmo e celebro com o Ifes – Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, por meio da pesquisadora Larissa Franco de Mello 

Aquino Pinheiro, com a pesquisa O PARQUE MOSCOSO COMO ESPAÇO-MEMÓRIA DA 

CIDADE DE VITÓRIA: A EDUCAÇÃO NA CIDADE EM DEBATE NA FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE PROFESSORES, inserida no Grupo de Pesquisa em Educação na Cidade e 

Humanidades (Gepech), Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH) do 

Ifes (Campus Vitória), situado na Avenida Vitória, nº 1729, Bairro Jucutuquara – CEP: 29040-

780– Vitória – ES, designado CESSIONÁRIO, o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

DE USO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS EDUCACIONAIS mediante as cláusulas e 

condições abaixo discriminadas, que voluntariamente aceitam e outorgam:  

Por meio do presente instrumento autorizo a pesquisadora a utilizar minha imagem e/ou 

voz, captados por meio de fotografias, gravações de áudios e/ou filmagens de depoimentos, 

declarações, videoconferência, exercícios, conferência web, entrevistas e/ou ações outras 

realizadas a serem utilizados exclusivamente com fins educacionais e de pesquisa relacionadas a 

este projeto de mestrado. Afirmo ter ciência que a transferência é concedida em caráter total, 

gratuito e não exclusivo, não havendo impedimento para que o CEDENTE utilize o material 

captado como desejar para os fins científicos e educacionais. Declaro que a pesquisadora está 

autorizada a serem proprietária dos resultados do referido material produzido, com direito de 

utilização, de forma científica e por um prazo indefinido no que se refere à concessão de direitos 

autorais, utilização e licenciamento a terceiros, para que façam uso, no todo ou em parte, deste 

material ou de qualquer reprodução. Declaro ainda que renuncio a qualquer direito de 

fiscalização ou aprovação do uso da imagem e outras informações ou de utilizações decorrentes 

da mesma.   

A cessão objeto deste Termo abrange o direito do CESSIONÁRIO de utilizar a 

IMAGEM E VOZ PRODUZIDOS DURANTE O CURSO do CEDENTE sob as modalidades 

existentes, tais como reprodução, representação, tradução, distribuição, entre outras, sendo 

vedada qualquer utilização com finalidade lucrativa. A cessão dos direitos autorais relativos à 

IMAGEM E VOZ PRODUZIDOS DURANTE O CURSO do CEDENTE é por prazo 

indeterminado, a não ser que uma das partes notifique a outra, por escrito, com a antecedência 

mínima de 180 (noventa dias). Fica designado o foro da Justiça Federal, da seção Judiciária do 

Espírito Santo, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, 

desde que não possam ser superadas pela mediação administrativa.  

  

Local, _________ de ____________________ de _________.  

 

___________________________________________ 

Assinatura do CEDENTE 


