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Apresentação

Este material educativo é resultado de uma pesquisa desenvolvida no Programa

de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH) do Instituto Federal

de Educação (IFES), Campus Vitória que tem como objetivo geral compreender

de forma crítica as relações entre memória e cidade para propor material

educativo, voltado para o estudo do Parque Moscoso, a ser compartilhado e

validado por meio de formação de professores. Esta pesquisa integra o Grupo de

de Estudos e Pesquisas sobre Educação na Cidade e Humanidades (Gepech),

registrado no CNPq.

Ao estudarmos o Parque Moscoso, parque urbano mais antigo da cidade,

fazemos um parêntesis sobre como ocorreu o processo de modernização da

cidade de Vitória. O Parque Moscoso foi inaugurado em 1912, e, desde então, faz

parte do cenário da cidade, tendo passado por vários eventos. Suas memórias

dizem respeito não tão somente àquele espaço em si, mas é capaz de contar a

história da própria cidade.

Diante da relevância dessa discussão, elaboramos este material educativo que tem

como objetivo 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 como um espaço

permeado por contradições sociais que não são percebidas à primeira vista. 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.
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Como conhecer a cidade de Vitória, através da memória do Parque Moscoso?

Não encontramos com facilidade materiais educativos que tratem de questões

relacionadas aos espaços de nossa cidade. Nesse sentido, cabe possibilitar por

meio deste texto que os leitores conheçam um pouco mais sobre a história do

Parque Moscoso e que através deste material educativo desvelem as contradições

que surgem desse projeto urbano conduzido pelas elites locais.

O material está dividido em duas partes. Na primeira parte 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. Na segunda parte apresentamos os principais eixos teóricos que

utilizamos para a compreensão do Parque Moscoso.

Iniciamos com algumas colocações sobre a educação na cidade com base nas ideias

de Freire (1993), Gadotti (2006) e Chisté e Sgarbi (2016). Em seguida, a utilização

da categoria memória, a partir de Jacques Le Goff (1982, 1992, 1997). Por fim, o

protagonismo das imagens utilizadas como um documento histórico, uma

importante chave de compreensão do Parque Moscoso, por meio das

contribuições de Ciavatta (2007, 2008 e 2009). Por fim, realizamos três leituras de

imagem, com base nas premissas de Bakhtin (1987, 2000), remontado três

memórias do Parque Moscoso: paisagens, infância e festas, com ênfase no

carnaval.
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Pretendemos com este texto que os leitores, sobretudo professores da rede

pública de ensino, possam conhecer situações relacionadas ao processo de

modernização da cidade de Vitória, apropriando-se de novos conhecimentos e, a

partir disso, ampliar o entendimento acerca dos espaços da cidade, em especial o

Parque Moscoso.
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A capitania do Espírito Santo experimentou durante longo tempo isolamento

promovido pelo governo de Portugal que impedia comércio com outras

capitanias e países estrangeiros, ao mesmo tempo, que era proibida a abertura de

estradas para Minas Gerais. A própria cidade de Vitória viveu isolada durante um

período, sem ligações de transporte com as regiões norte e do sul do estado. A

partir do momento que cessou o risco de invasões, a cidade foi descendo da

elevação e ocupando as partes baixas. A partir daí vão surgindo na baía pequenos

cais que darão suporte ao embarque e desembarque de mercadorias. Também

foram criadas as primeiras casas comerciais exportadoras de café que

funcionavam como atracadouros, com portas abrindo-se diretamente sobre o

mar (MENDONÇA et al, 2009) (Figura 01).

Segundo Mendonça (2009), desde a época colonial, o Espírito Santo teve

ocupação restrita ao litoral, e 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 urbanismo conveniente luso-brasileiras:

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).

Capítulo 01 
Vitória e suas transformações
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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). 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)

(Figuras 02 e 03).

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. A existência do porto estava

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; 1981).

Figura 02 - Panorama da capital do Espírito Santo, a partir de Vila Velha, 1888
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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 Haussmann, governado pelo imperador Napoleão III,

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).
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Segundo Siqueira e Ferreira (2015), as cidades de Paris e Londres constituíram-se

como metrópoles 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 modernidade urbana devido a força das

representações construídas sobre a cidade, através da grande produção literária,

dos debates e da projeção urbanística dos seus projetos (Figura 04).

No Espírito Santo, “[...] o desejo de modernização, inspirado na Europa e na

capital Rio de Janeiro, contagiou diversos Presidentes de Estado durante a

Primeira República” (CANAL FILHO et al, 2012, p. 10).

17

Fonte: Wikipédia (2018).

Figura 04 - Avenue L’Opera. Musée de Beaux-Arts Reims. Camille Pissarro
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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, o que veremos em relação às políticas

voltadas para a cidade.

Começaremos 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 uma Comissão de Melhoramentos da Capital, tendo à frente o

engenheiro-sanitarista Francisco Saturnino de Brito (1864-1929) que projetou um

Novo Arrabalde, 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 05).

Fonte: Memória Visual da Baía de Vitória (1896).

Figura 05 - Novo Arrabalde, Ilha de Vitória-ES, 1896
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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. 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, o

governo de Jerônimo Monteiro (1908-12) 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, arborização, desapropriação de matas, alargamento de ruas e

iluminação (pública e particular), arruamentos e edifícios (FREITAS, 2002).
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Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1909.

O foco maior de Jerônimo Monteiro era na desarticulação de um modelo

urbano colonial que atrasava o desenvolvimento econômico, sem contar as

condições sanitárias que eram péssimas, desde a virada do século, o que

colaborava para as endemias que causavam mortes. Assim era necessário

continuar a modernizar as cidades no que se referia a infraestrutura 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) (Figura 06).

Figura 06 - Porto de Vitória, Vitória-ES (1909)
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O governo Jerônimo Monteiro, em menor escala, foi como o de Francisco

Pereira Passos (1902-06) 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 reconstrução 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).

Na década de 1920, em Vitória, ocorreram mais transformações na paisagem

da cidade de Vitória com intervenções feitas no governo de Florentino Avidos

(1924-28) que realizou várias obras na cidade: retificação, alargamento e

abertura de novas ruas. Além disso foram realizados drenagem, pavimentação

e reforço do abastecimento de água e rede de esgoto. Foram construídos

núcleos residenciais, prédios públicos, cais do porto, ponte sobre a baía,

iluminação, calçadas, jardins e monumentos (DERENZI, 1995).

Também foi construída a ponte Florentino Avidos ou Cinco Pontes,

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.
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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 (Figura 07).

Esses três governadores romperam com o passado colonial e transformaram a

cidade de Vitória em uma capital moderna à altura das outras grandes cidades

brasileiras.

Fonte: Memória Visual da Baía de Vitória (1936).

Figura 07 - Ponte Florentino Avidos, Vitória-ES, 1936
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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

(FREITAS, 2002).

Na década de 1960, no governo Christiano Dias Lopes Filho (1967-71)

ocorreu um processo de erradicação dos cafezais e, consequente 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 1970 (IJSN, 1978).

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 observamos um maior processo de verticalização pelo qual vai

passar o Centro de Vitória. 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) (Figura 08).

24
Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (1960).

Figura 08 - Vista panorâmica do Centro de Vitória. Ao fundo a Avenida

Beira-Mar e Penedo. Paulo Bonino, 1960



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 Justiça. Assim, aquela área outrora concebida como

expansão do Centro de Vitória passa a se configurar como um novo e

independente centro. Enquanto isso, a região do Centro de Vitória entra em

decadência (MENDONÇA et al, 2009).

Nos anos 2000, o município de Vitória inicia um programa de revitalização do

Centro de Vitória, tendo como objetivo valorizar a região histórica e reverter

processo de esvaziamento socioeconômico e cultural, recuperando a atratividade

para região, tanto como um local para se viver, como para se investir. Visando

apresentar nosso foco de estudo, nas próximas linhas apresentaremos o Parque

Moscoso, enfatizando sua história, projetos e intervenções (Figura 09).
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Fonte: Pinheiro, Emannuel (2017).

Figura 09 - Parque Moscoso, Vitória-ES



Capítulo 02
Parque Moscoso nos dias atuais

“A memória guardará o que valer a pena. 
A memória sabe de mim mais que eu; 

e ela não perde o que merece ser salvo.”
Eduardo Galeano

A partir de Le Goff (1992) é possível pensar que o Parque Moscoso é um

lugar de memória. É o parque urbano mais antigo da cidade de Vitória com

mais de cem anos de existência. 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.

Iniciaremos nossa incursão pelo Parque Moscoso a partir do presente, que

como nos ensina Ciavatta (2009), é o ponto de partida para a ação. O

presente também é o ponto de chegada em que a pesquisa, numa espécie

de movimento circular, parte de fatos e a eles retorna. Não buscamos nesse

texto apresentar o Parque Moscoso a partir de uma seriação, sucessão ou

cadeia de fatos de antes e depois. Mas, apresentaremos 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.

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 originais e o muro foi substituído

por grades. Ocorreu um trabalho de recuperação que visava aproximar-se

do projeto original do parque. O chamado Projeto de Requalificação do Parque

possibilitou melhorias na infraestrutura e equipamentos, com o

enriquecimento dos jardins, arborização das alamedas e outras intervenções

que melhoraram a visualização, inclusive dos monumentos históricos

(DIÁRIO DE VITÓRIA, 2015).
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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. 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

poucos exemplos para contar história.

Circulam na região muitas pessoas, de diferentes regiões e classes sociais.

Antes, o que era notado é que eles assumiam diferentes atividades, em

horas e dias diferentes, porém dividindo o mesmo espaço. Hoje isso já não

faz diferença, considerando que a atual conjuntura alterou em parte os

modos de vivência do espaço, ocupado atualmente também por população

de rua.

Em maio de 2012 o Parque Moscoso comemorou cem anos de existência.

Hoje acontecem no Parque Moscoso atividades gratuitas como aulas de

pintura, ginástica, alongamento e ioga. Nas sextas-feiras à noite acontecem

shows de música ao vivo de chorinho, samba, forró, sertanejo e MPB que

reúne um bom público que gosta de dançar e ouvir uma boa música,

principalmente da terceira idade. Atividades como essas fazem parte do

projeto de revitalização do Centro de Vitória com foco na região do

Parque Moscoso.

Muitas famílias que moram próximas aproveitam o Parque Moscoso para

suas atividades de lazer. Aposentados jogam dominó, praticam exercícios

ao ar livre e reencontram amigos para uma boa conversa. Existe uma

Academia Popular da Pessoa Idosa (AAPPI) que funciona desde 2010

(Figura 10).
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O Parque Moscoso é um lugar que não apenas tem função ecológica, mas

também estética e de lazer. Há muitos anos é frequentado por famílias

principalmente nos finais de semana que se utilizam de suas áreas para

convivência e recreação. Muitas fotos de família, apresentam essa memória

afetiva que remete 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 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”.

Fonte: Pinheiro, Emannuel (2017).
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Figura 10 - Academia Popular do Idoso
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“O melhor remédio contra a saudade é a falta de memória.”
Carlos Drummond de Andrade

O Parque Moscoso foi construído no início do século XX em uma área

denominada Lapa do Mangal, formado por terrenos alagados pelas marés,

próximo ao porto, cujo canal constituía um dos limites da cidade. Era foco de

epidemias graves, como febre amarela, devido à falta de saneamento básico na

cidade. Derenzi (1995, p. 121) descreve essa situação: “[...] cidade suja, sem

esgotos, as fezes eram guardadas em tonéis de madeira à espera de despejo, à

noite. Quintais cobertos de imundícies, moscas, mosquitos, ratos, lixo por todas

as ruas, matagal em todos os terrenos baldios” (Figura 11).

Elmo Elton (2014) comenta em seu livro Velhos Templos e Tipos Populares de um

personagem chamado Manoel de Oliveira Dias, um tipo popular de Vitória dessa

época. 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. Esses detritos eram

descarregados na maré alta, 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 Manoel

de Oliveira Dias levava à cabeça, derramando-se todo o conteúdo fétido sobre

ele. Desde então ficou conhecido como “Mané Cocô”.

Esse registro histórico remete às péssimas condições de trabalho que muitas

pessoas tinham na cidade desta época, fato que podemos observar ainda hoje, na

presença do grande quantitativo de comércio informal na região, usuários de

drogas e prostituição. A Figura 12 apresenta um grupo de trabalhadores na fila da

água no Largo de Santa Luiza, como fazia o personagem acima citado.

Capítulo 03
O mangal
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As primeiras intervenções referentes a mobilidade dos transeuntes desta região

ocorreram no governo de Francisco Alberto Rubim (1812-19), período em que

foi realizado um caminho para ligar o porto do Padres à construção da Santa

Casa de Misericórdia. Todavia, apesar da obra ter sido elaborada para facilitar o

acesso ao hospital, acabou piorando a situação porque causou obstrução que

impedia a limpeza natural do mangue pelo movimento das marés (Figura 13).

Como forma de contornar o problema foi realizado um aterro na parte interna da

região que foi iniciado em 1888, no governo de Henrique Ataíde Lobo Moscoso.

Trabalharam na obra presos e desempregados, haja vista também a dificuldade de

mão-de-obra. Em homenagem à Henrique Ataíde Lobo Moscoso, a Câmara de

Vitória deu ao Campinho (denominação correspondente à área de mangue

aterrada) o nome de Villa Moscoso, já demarcado para edificações e arruamento.

Em 1889 foi inaugurado um chafariz chamado Fonte dos Cavalos marcando o

final das obras do aterro. Serviu como fonte de abastecimento de água dos

moradores da região. Durante o governo de Afonso Cláudio, em 1889, foi

erguido um busto em homenagem a Henrique Ataíde Lobo Moscoso, de autoria

de Franz Berlanda (ELTON, 1999).

Fonte: IPHAN-ES (2017)
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Figura 13 - Parque Moscoso (1906)



Mais tarde Jerônimo de Souza Monteiro 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 ocasionados pelas chuvas e pelas variações da maré (Figura 14). Vitória nesse

período recebeu os primeiros melhoramentos como serviços de água, esgotos, luz e

transporte por bondes elétricos, abertura de novas ruas, construções, entre elas a

construção de armazéns e galpões como o da empresa Hard Rand & Cia que estocava

café para exportação.

A intenção dessa obra era de “[...] tornar aquele local um dos pontos mais attrahentes de

nossa capital” (DIÁRIO DA MANHÃ, 1910, 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, 1910, p. 02).

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 iniciaram as preocupações com o aspecto

físico da capital.

Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo (Biblioteca Central) (2017)
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Figura 14 - Vista geral de Vitória, destacando-se o aterro do Campinho, futuro Parque Moscoso (1909)



Capítulo 04 
A Belle Époque nos jardins

“Fisicamente, habitamos um espaço, mas,

sentimentalmente, somos habitados por uma memória.”

José Saramago

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).

A inauguração do Parque Moscoso ocorreu festivamente no dia 19 de maio de

1912. O nome do parque foi em homenagem ao governador Henrique Ataíde

Lobo Moscoso. O projeto do Parque Moscoso é de autoria do paisagista Paulo

da Motta Teixeira, contratado para planejar e executar o projeto do parque,

dando início às obras em 1910. Foram dois anos dedicados à sua construção que

tem 30 mil m2 de superfície (DIÁRIO DA MANHÃ, 1911).

Paisagista leigo, Paulo da Motta Teixeira detinha o conhecimento necessário para

transformar uma área abandonada em um dos mais importantes logradouros

públicos da cidade (LINDENBERG, 1984).

Toda 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 (DERENZI, 1995, p. 161).
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As obras foram iniciadas de acordo com a moda do século XIX – estilo eclético

com traços da Art Nouveau, inspirado no arquiteto francês Bouvard. Esse estilo

repercutiu durante a Belle Époque e tinha como característica um estilo

arquitetônico inspirado nas formas orgânicas da natureza. 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 árvores. Também foram projetados coreto,

orquidário e alamedas que dividiam o parque em quatro partes bem definidas.

O parque 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 (Figura 15).

Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo – Biblioteca Central (1912).
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Figura 15 - Alameda do Parque Moscoso, recém-inaugurado. 1912



Também foi construído um orquidário (Figura 16) aberto à visitação

pública, onde era possível admirar os mais raros e bonitos exemplares da

flora orquidácea brasileira, com mais de 350 espécies capixabas. Um texto

publicado no Diário da Manhã (1911, p. 02) compara o Parque Moscoso

ao jardim do Éden – tamanha beleza e tranquilidade, inclusive, com

aspecto idílico (Figura 17).

Figura 17 - Paisagem mais aproximada do Parque Moscoso e vista para sobrados na
Avenida Cleto Nunes, por volta de 1914
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Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (1935).

Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (1914).

Figura 16 - Orquidário do Parque Moscoso. Foto adquirida de Rui Oliveira. Autoria
desconhecida, 1935.



F
o

n
te

:U
n

iv
er

si
d

ad
e

F
ed

er
al

d
o

E
sp

ír
it

o
S
an

to
-

B
ib

lio
te

ca
C

en
tr

al
(1

93
2?

).

37

F
ig

u
ra

1
8

-
V

is
ta

p
ar

ci
al

d
o

C
en

tr
o

d
e

V
it

ó
ri

a.
A

o
m

ei
o

o
P

ar
q
u
e

M
o

sc
o

so
.
1
9
3
2
?



Capítulo 05 
O centro do Centro

“Tudo que a memória amou já ficou eterno.”
Adélia Prado

Segundo 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 parque ocupava um

espaço importante na cidade (Figura 18) devido à carência de espaços de socialização e de

diversão (CANAL FILHO et al, 2012). 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 footing (passeio)

rotineiro, paquerar, brincar, transformando o antigo ‘mangal’ em local de sociabilidade”.

O Parque Moscoso foi artisticamente construído e se tratava de um lugar aprazível e

poético, sem falar romântico. Muitas paqueras ocorreram e muitos namoros se iniciaram

no Parque Moscoso ficando conhecido inclusive como “jardim dos namorados”

(REVISTA VIDA CAPICHABA, 1935, p. 10).
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O parque era aberto ao público, um lugar cercado por uma natureza

construída, “paraíso artificial” (MUNIZ, 1985, p. 48), sendo lugar de passeio

das famílias, cujas crianças aproveitavam bastante todo cenário ao redor

(Figura 19).

Segundo Muniz (1985, p. 40) o Parque Moscoso se tornou o “cartão de visitas

da cidade” e “[...] o desenho desenvolto e coerente dos jardins determinava as

áreas de recreação para todas as faixas etárias”. Também existiam os lambe-

lambes que eram fotógrafos que entregavam as fotos na hora e que

registravam importantes momentos vivenciados pelos usuários do parque

(VILAÇA, 2001).

O quartel da polícia militar 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 do parque (Figura 20)

(DIÁRIO DA MANHÃ, 1911; DIÁRIO DA MANHÃ, 1912).

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1930).
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Figura 19 - Crianças no Parque Moscoso, 1930.
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No coreto do parque Moscoso, a banda da polícia militar realizava retretas, desde

1917 nas quartas e domingos. Apresentavam peças do repertório erudito e

popular. O coreto era palco de constantes atrações culturais, algo que era escasso

na cidade, o que chamava a atenção do público haja visto que nessa época a

cidade contava somente com um teatro e não possuía cinema (Figura 21). Nessa

época existiram diversos clubes recreativos e carnavalescos (CANAL FILHO et

al, 2012). No carnaval havia corsos de carros, além de batalha de confetti,

serpentina e lança-perfume.

Na ocasião foi inaugurado o Clube Vitória, que sucedeu o Clube dos Boêmios,

frequentado pela alta sociedade. Também era conhecido como “Aristocrático do

Moscoso” (CANAL FILHO et al, 2012) ou Clube do Moscoso (REVISTA VIDA

CAPICHABA, 1934). Depois que o Clube Vitória foi transferido para sede própria,

na Avenida Cleto Nunes, foram promovidos inúmeros concertos, conferências,

festas beneficentes, colações de grau, recitais de declamação, etc. – considerado

ponto social das famílias vitorienses (TATAGIBA, 1978). As festas que ocorriam no

Clube Vitória 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).
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Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (1931)

Figura 21 - Coreto do Parque Moscoso, 1931
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Capítulo 06 
Uma área nobre

“Lembrar é fácil para quem tem memória.

Esquecer é difícil para quem tem coração.”

William Shakespeare

O Parque Moscoso era próximo à Rua do Comércio (atual Avenida Florentino

Avidos) (Figuras 22 e 23), 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, 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,

visto de modo preconceituoso, ‘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 23 - Cartão-postal Porto de Vitória, 1909

43Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (1909).



Em Vitória a densidade demográfica era bem menor que a da cidade do

Rio de Janeiro. Isso fez com que não ocorresse um “saneamento social”,

como feito na capital brasileira onde se promoveu a derrubada de vários

cortiços, o que levou a marginalização da população mais pobre, em quase

totalidade negra. Todavia, a população que vivia no entorno do Parque

Moscoso, constituída principalmente 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
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 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 24).

Os projetos de modernização e urbanização das cidades, em que pese suas

diferenças, foram conduzidos pelas elites locais e deixaram à parte dos

benefícios sociais decorrentes das transformações da cidade a maioria da

população. No caso de Vitória, curiosamente, a população com menor

poder aquisitivo naquela época se encontrava na denominada “Cidade de

Palha” (Figura 25), atual Vila Rubim, bairro vizinho ao bairro Moscoso,

chamado à época “Villa Moscoso” (MARGOTTO, 2004).
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Figura 25 - Vila Rubim, Vitória-ES, 1908
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Figura 24 - Parque Moscoso, Vitória-ES, 1908

Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (1908).

Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (1908).



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. 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.

Após a revitalização da área, 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. O parque, então, passou a ser considerado como

extensão das casas dos abastados, levando em consideração que não existiam

muros ao redor do mesmo o que causava essa sensação de continuidade.

Antes mesmo de terminar as obras do aterro, os lotes do quarteirão delimitado

para o projeto já haviam sido vendidos (KUSTER, 2003). Um trecho do jornal

Diário da Manhã (1912, 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”.
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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”.

Para Prado (2004, p. 94) trata-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

na década de 1950. Foram construídas por famílias com expressão no cenário

estadual no ramo comercial e político (CAMPOS JUNIOR, 2002).

Refere-se ao primeiro bairro planejado da cidade. Ao contrário de seu entorno

composto de construções de aspecto tosco, 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, 2007).

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).
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As mudanças na região com a construção do Parque Moscoso repercutiram na

vida social da cidade de Vitória, tornando o parque o epicentro de todas essas

transformações que foram se sucedendo ao seu redor, conduzida pela elite

capixaba: “O espaço foi prontamente cercado por elegantes casas da elite de

Vitória. Por suas alamedas, entre seus lagos e à sombra de suas majestosas

árvores, desfilava a fina flor da sociedade vitoriense. Por algumas décadas, o

parque foi centro do Centro da Cidade” (VITÓRIA, 1999, p. 26).

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 do chamado bairro-jardim, comum na época.

O remanejamento da cidade se dá por uma estratégia de classe com expulsão dos

pobres para o subúrbio ou periferias. Para Lefebvre (2001) a vida urbana é

formada por confrontos, diferenças, conhecimentos e reconhecimentos no

confronto ideológico e político dos modos de viver que coabitam a cidade.

Segundo esse autor, a segregação tende a impedir o protesto, a contestação, a

ação, ao dispersar aqueles que poderiam protestar, contestar e agir.

Para Campos Junior (1996) as realizações ocorridas em Vitória tiveram claro

caráter de classe, dessa forma, as frações mais ricas foram favorecidas com a

política da centralização do café que atendeu os setores do comércio. A partir das

ideias apresentadas, consideramos que o caso do Campinho e outras obras de

infraestrutura ocorridas em Vitória estavam ligadas aos interesses políticos e

econômicos regionais que reivindicavam melhorias na cidade acreditando que

com isso se beneficiariam pelo fato de concentrarem suas atividades nesta região

da cidade de Vitória.

A modernização da cidade levou a uma nova configuração territorial e social da

cidade de Vitória dada pela aplicação dos Códigos de Posturas de 1890, 1901 e

1925 que trouxeram novos modos de ser e viver na cidade. Tratou-se de uma

prática excludente porque afastou do convívio da cidade a população mais pobre

que foi expulsa para fora dos limites dessa nova cidade.
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Capítulo 07 
A Concha e a Escola

“E qualquer coisa que eu recorde agora, vai doer. 
A memória é uma vasta ferida.”

Chico Buarque

Em 1950 foi dado início à construção da Concha Acústica (Figuras 26, 28 e 29)

que foi inaugurada em 1953. Nela eram realizados concertos ao ar livre e outras

diversões populares como show de calouros. Ainda hoje é utilizada para

atividades culturais no parque. Em termos arquitetônicos trata-se de uma

construção com uma cobertura côncava que aumenta a reflexão dos sons

emitidos. Geralmente as conchas acústicas são encontradas em lugares públicos,

como parques e universidades, voltados para apresentação de espetáculos

destinados a um grande público ao ar livre (ALBERNAZ; LIMA, 1997).

A Concha Acústica do Parque Moscoso é um dos poucos exemplos brasileiros

citados no livro Modern Architecture in Brazil, de Henrique Mindlin e também

consta no Dicionário da Arquitetura Brasileira, criado pelos arquitetos Corona e

Lemos. Tais citações já justificariam por si só o seu tombamento que ocorreu no

dia 12 de novembro de 1986, pelo Conselho Estadual de Cultura. Com ele

pretendeu-se preservar também 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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Nesse mesmo período foi construído o Jardim de Infância Ernestina Pessoa (Figura

27), construído no lugar onde era o Parque Tênis Club, cujas dependências estão

hoje ocupadas pela Escola da Ciência Física, pertencente ao município de Vitória.

A escola foi inaugurada oficialmente em fevereiro de 1954, na parte norte do

Parque Moscoso, entretanto, a instituição data de 1932, quando também foi

criada a Secretaria da Educação e Saúde Pública, no governo do interventor

Punaro Bley (FERREIRA, 2009 apud CANAL FILHO et al, 2012).

As salas de aula davam para um jardim interno localizado em frente ao parque.

Possui 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. Tanto a

escola quanto a concha acústica foram projetadas pelo arquiteto Francisco

Bolonha sob influência da arquitetura modernista da década de 1950. Essas obras

representam a primeira intervenção no Parque Moscoso (ACHIAMÉ;

BETTARELLO; SANCHOTENE, 1991).

Fonte: Instituto Jones do Santos Neves (s/d).
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Figura 27 - Jardim de Infância Ernestina Pessoa, Parque Moscoso, s/d
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Capítulo 08 
O ingresso para a diversão

“Há um retrato de água e de quebranto
Que do fundo rompeu desta memória,

E tudo quanto é rio abre no canto
Que conta do retrato a velha história.”

José Saramago

Em 1973, no governo municipal de Crisógono Teixeira, ocorreram

transformações mais drásticas no Parque Moscoso: foram alteradas linhas

estruturais e 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 (Figura 30). Além disso, sua topografia foi alterada, sendo

criados alguns morros artificiais.

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

(DIÁRIO DE VITÓRIA, 2015). “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” (FIGUEIRA,

1994, p. 47). Essas características relacionam-se ao período de ditadura militar

marcado pela repressão e controle excessivo da população.

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).
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A existência de comércio ambulante no interior do parque, cerca de 50 tipos de

comércio, destruíram 3,5 m2 do espaço verde, invadindo os canteiros com trailers

e, como consequência, destruindo a grama existente. Esses comerciantes

pagavam uma taxa mensal para utilizar o espaço do parque. Além dos trailers

estavam presentes também 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

capela (que hoje já não existe mais) onde eram realizados casamentos a partir da

cobrança de uma taxa de aluguel (A GAZETA, 1983).

Em relação aos animais, ocorreram várias denúncias na Câmara Municipal

relativos a maus-tratos, como falta de limpeza nas jaulas, o que causava mau

cheiro no ambiente. Muitos animais morreram por falta de alimentação. Existiam

vinte e oito diferentes animais, alguns em grande número, outros sozinhos como

o leão. Existiam no parque dezoito macacos, quinze 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. Segundo o

administrador do parque ocorreu a diminuição do número de funcionários no

parque o que pode ter prejudicado os serviços (A GAZETA, 1983).

A mercantilização do espaço do Parque Moscoso nos anos 1980, trouxe

prejuízos para a própria infraestrutura do parque, o que foi muito reclamado à

época, inclusive pelos jornais locais (Figuras 31, 32, 33 e 34). O valor de uso do

parque ficou em segundo plano em relação ao seu valor de troca, ou seja, a vida

vivida em sua plenitude mediada pelo parque cedeu lugar a mercantilização do

espaço urbano, com isso, foi se perdendo o verdadeiro sentido de se estar

naquele lugar.
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Lefebvre (2001, p. 14) nos ajuda a refletir sobre o assunto ao dizer que:

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.

O mesmo autor assinala que recentemente o direito à natureza entrou para a

prática social em favor dos lazeres. A partir disso, a natureza também torna-se

valor de troca, uma mercadoria. Esses lazeres comercializados acabam por

destruir a naturalidade da qual as pessoas se ocupam na cidade e com a finalidade

de transitar por ela.
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Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970).

Figura 31 - Jaula dos macacos do Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970



Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (2017).

Figura 33 - Tanque dos jacarés do Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970
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Figura 32 - Viveiro do Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970).
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Essa lembrança que nos vem às vezes...
folha súbita
que tomba

abrindo na memória a flor silenciosa
de mil e uma pétalas concêntricas...

Essa lembrança...mas de onde? de quem?
Essa lembrança talvez nem seja nossa,

mas de alguém que, pensando em nós, só possa
mandar um eco do seu pensamento

nessa mensagem pelos céus perdida...
Ai! Tão perdida

que nem se possa saber mais de quem!

Mario Quintana
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Capítulo 01
A educação na cidade e o 

Parque Moscoso

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 pensar os
diferentes espaços da cidade como potencialmente educativos.

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).

Por tudo que o Parque Moscoso representa, tomamos esse espaço da
cidade de Vitória como potencialmente educativo. 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, monumentos, e também se faz nas ruas e praças, pelos
vazios, como também pela teatralização espontânea dos encontros que
nelas ocorrem, sem contar as festas, as cerimônias, com seus lugares
determinados. O Parque Moscoso nos fala. O que ele pode nos dizer?
Como ele nos conta sua história?

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).
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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 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).

No diálogo com os estudos ligados à Educação na Cidade não estamos nos

referindo 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). Ao contrário, nos filiamos às ideias trazidas por Freire

(1993) quando coloca a cidade como educadora e também educanda, de forma

dialógica na qual a educação se faz presente cotidianamente e em todos os seus

espaços, como ocorre no Parque Moscoso (Figura 35).

Contudo, cabe pontuar a necessidade do olhar pedagógico e intencional para a

cidade. Ela sozinha não educa. É preciso que o professor atue como mediador

intencional com vistas a empoderar os seus alunos e alunas de conhecimentos

que contribuam para o entendimento crítico da cidade.
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Capítulo 02 
Conceitos relacionados à memória e 

suas relações com a fotografia

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, 1982, p. 54) conceitua memória coletiva como “o que fica no passado

vivido dos grupos, ou o que estes grupos fazem do passado”.

Conforme nos ensina Ciavatta (2007, p. 29):

A memória existe com a marca de múltiplas temporalidades: a do momento

em que as lembranças afloram, os conteúdos que as compõem, podendo

reunir pensamentos e sentimentos de vários momentos do passado, o tempo

em que tais fatos ocorreram, alguns datados, marcados temporalmente e

espacialmente, coloridos, sonoros, emocionados ou incômodos e rejeitados –

outros difusos, imprecisos, nebulosos, fugidios”.

A Nova História amplia as fontes de pesquisa, acrescentando a fotografia como

fonte de pesquisa 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, 1982).

Consideramos a fotografia como mediação, capaz de 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).
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Para Ciavatta (2009, p. 119) entender a fotografia como mediação “[...] 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”.

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 no mesmo período. 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,

contrataram fotógrafos oficiais para dar visibilidade às obras e feitos (SCHÜTZ-

FOERSTE; FERREIRA; CONTI, 2011).

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 Pollak (1992) aborda os processos e

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.

Por outro lado, Le Goff (1992) trata a fotografia ora como monumento, ora

como documento. Como monumento significa um sinal do passado, ligado ao

poder de perpetuação de sociedades históricas e pelo reenvio a testemunhos,

principalmente não escritos. Já como documento se apresenta como prova

histórica e, dessa forma, seu caráter objetivo opõe-se à intencionalidade do

monumento.
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Além das fotografias juntam-se os cartões postais que juntos constituem os

novos arquivos familiares, “a iconoteca da memória familiar” (LE GOFF, 1982,

p. 49) (Figura 36). Essa fotografia de família que nos inspirou a iniciar a pesquisa

sobre o Parque Moscoso. Em relação às fotos de família, Le Goff (1997, p. 40)

revela que “o pai nem sempre é o retratista da família: a mãe o é 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”.

Segundo Freire (1993, p. 24) o conjunto das memórias da cidade também exerce

função educativa, pois são manifestações vivas da cultura. Aqui pretendemos

ativar essa memória ligada ao Parque Moscoso em conexão com a cidade que fala

“[...] de épocas diferentes, de apogeu, de decadência, de crises, de força

condicionante das condições materiais”.

Contudo, cabe lembrar que a memória não é apenas uma conquista, mas um

instrumento de governo e acima de tudo um objetivo de poder. Apoderar-se da

memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos

grupos, dos indivíduos que dominaram ou dominam as sociedades históricas (LE

GOFF, 1982).

Segundo Ciavatta (2009) ao voltarmos no tempo 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. Os fatos históricos passam por um

processo de seleção, resultado de um processo de investigação da realidade.

Portanto, cabe destacar que nossa intensão neste texto é, de certo modo, desvelar

as contradições sociais advindas desse processo de modernização de Vitória com

foco no que aconteceu com o projeto do Parque Moscoso. Para tanto, nos

apropriamos de imagens fotográficas que, de certo modo, exprimem memórias

de um tempo que não podemos mais viver.
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Capítulo 03 
O uso de imagens: fotografias

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. Elas podem proporcionar uma leitura crítica

e reflexiva sobre o Parque Moscoso. Por isso, através das imagens a memória não

pode ser totalmente apagada. É possível reconhecer a permanência das marcas de

outras épocas, mesmo não tendo sido vividas pelos que hoje se dedicam a

analisar fotografias antigas.

Sobre essa questão, Le Goff (1982, p. 48), coloca que a fotografia inova a

memória “[...] multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma precisão e uma verdade

visuais nunca antes atingidas, permitindo assim guardar a memória do tempo e da

evolução cronológica”.

Para 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. É uma forma de educar e olhar e a consciência, de dar a ler o
mundo em torno e de pensar a realidade.

Neste texto sistematizaremos leituras de imagem que evidenciem tanto os

aspectos poéticos e intertextuais quanto os formais presentes nessas imagens

(fotografias, cartões-postais, etc), ampliados pelo conhecimento da época em que

foram produzidas tais imagens, pelos modos de legitimação e divulgação das

mesmas e, por fim, pelo atendimento aos interesses dos sujeitos leitores a quem

se destina este material educativo (CHISTÉ, 2015).
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No que se refere à leitura de imagem nos basearemos na perspectiva dialógica e

polifônica sistematizada por Bakhtin (2000), e, de modo análogo,

reconheceremos que as fotografias são importantes fontes dialógicas de

conhecimento, que podem permitir ao leitor uma compreensão da totalidade

social, desde que sejam realizados procedimentos investigativos que busquem

desvelar as contradições sociais. Como nos ensina Ciavatta (2007), compreender

a totalidade social não como um modelo explicativo apenas, mas a um conjunto

dinâmico de relações que dizem respeito, necessariamente, à ação dos sujeitos

sociais.

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. Como na Figura 37, onde temos um menino

olhando a paisagem do lago do Parque Moscoso. O que ela nos estimula a

lembrar? Quais sentimentos nos são despertados? Quem é esse menino? O que

ele está pensando?

Como dito, a importância de se trabalhar com leitura de imagens consiste em

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,

pois são resultado de decisões, interesses (particulares e coletivos) e ideologias. É

importante assumir uma postura investigativa mediante um mundo

aparentemente conhecido e ordinário. Segundo Ciavatta (2009) ao voltarmos no

tempo, mediados pela imagem fotográfica, 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. Os fatos históricos passam por um

processo de seleção resultado de um processo de investigação da realidade.
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Mauad (2008) compreende que a imagem visual tem uma capacidade narrativa

que diz respeito a uma temporalidade. A partir disso, estabelece ligações com

outras referências culturais de caráter verbal e visual. Isso se relaciona com

dialogismo que segundo Macêdo (2016) 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.

O importante é que o leitor tenha compreensão da imagem analisada para além

dos limites formais da obra, baseado em um processo dialógico que não permite

delimitações a priori do caminho a ser percorrido. Apresentaremos os principais

assuntos que circulam sobre o Parque Moscoso através das fotografias na

tentativa de ultrapassar a dimensão da “história oficial”, buscando 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 buscando construir um texto

polifônico, permeado por vozes advindas de fontes iconográficas e escritas

pertinentes ao tema.

Diante do exposto, buscamos interligar fotografia com a memória, levando em

consideração que a imagem fotográfica de acordo com Mauad (2008, p. 27) é o

“[...] resultado de um processo de construção de sentido”. Ou seja, ela está

relacionada com uma produção social que diz respeito às formas de ser e de agir

do momento histórico em que foram produzidas. A fotografia a partir desse

entendimento, revela-nos por meio da leitura de imagem, pistas que não são

perceptíveis ao primeiro olhar, mas que, conforme o aprofundamento

empreendido, concedem sentido social à fotografia analisada.
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Segundo Chisté (2015) a leitura de imagem também contribui com a educação

estética por meio do que a autora conceituou como leitura lenta da obra de arte.

De acordo com Chisté (2015) a leitura lenta refere-se a analisar criticamente as

imagens disponibilizadas de modo a identificar as múltiplas relações intrínsecas

que dizem respeito aos aspectos contextuais, formais e outros diálogos existentes

entre os textos visuais lidos e outras obras de arte ou textos diversos.

Após elencarmos arcabouço teórico relativo a leitura da imagem fotográfica, na

próxima seção, iniciaremos um exercício que tem como objetivo propor um

caminho para a leitura de imagens na tentativa de aplicar os pressupostos

abordados.
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Capítulo 04 
Leituras de imagem: 

memórias do Parque Moscoso

74

Nesta 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. 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.

As fotografias do Parque Moscoso foram pesquisadas em fontes conservadas em

acervos de órgãos públicos como Arquivo Público do Estado do Espírito Santo,

Instituto Jones dos Santos Neves, Arquivo Histórico de Vitória, etc. Também

realizamos algumas entrevistas como forma de dar visibilidade às memórias de

pessoas comuns que em algum momento de suas vidas frequentaram o Parque

Moscoso.

Inicialmente, 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. Consideramos que o tema da infância seja muito

relevante e atravessa toda a história do Parque Moscoso, 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.



Leitura de Imagens 01: 
Memória das paisagens do Parque Moscoso

75

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 - 48 anos).

A partir da Figura 38 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, 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 ela é

também um lugar de 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).
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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 38

apresenta o Parque Moscoso depois de concluídos os serviços de drenagem,

aterro e ajardinamento. 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.

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).
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É possível identificar no centro da fotografia três homens com trajes sociais,

sendo um deles Paulo da Motta Teixeira, paisagista do Parque Moscoso.

Observamos 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 na qual 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. 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.
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Trata-se de 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).

A foto de autoria de Marc Ferrez, do Passeio Público do Rio de Janeiro, tirada em

1880, possibilita estabelecer relações entre as pontes presentes nesse espaço carioca e

no Parque Moscoso. Se compararmos as Figuras 38 e 39 podemos inferir que existe

além dos elementos decorativos que compõe a ponte outro aspecto comum: a

preocupação 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 40. 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 38, 39 e 40) podemos identificar 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.
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Figura 40 - Membros do corpo diplomático e familiares em frente ao Palácio Imperial. Revert

Henrique Klumb, Petrópolis/RJ, 1875. Coleção Gilberto Ferrez

Fonte: Instituto Moreira Salles (1890).

Figura 39 - Passeio Público, Rio de Janeiro/RJ. Marc Ferrez, c. 1890. Coleção Gilberto Ferrez

Fonte: Instituto Moreira Salles (1875).



Encontramos o mesmo estilo de poste utilizado na Place de Vosges, situada

no bairro Marais, em Paris/França (Figuras 41). 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 desses

edifícios há vários restaurantes, cafés e lojas de arte.
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Fonte: Wikipédia (s/d).

Figura 41 - Place de Vosges, Paris/França



As imagens 42 e 43 mostram o Parque Moscoso em outro ângulo,

apresentando esses postes de iluminação que também ornamentavam as vias

públicas próximas, parecidos com os postes utilizados em Paris (Figura 41) e

no Rio de Janeiro (Figura 44). 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.
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Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (s/d).

Figura 42 - Cartão-postal do Parque Moscoso, Vitória-ES
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Fonte: Universidade Federal do Espírito Santo - Biblioteca Central (1912).

Fonte: Biblioteca Nacional (Brasil) (1912?).

Figura 44 - Cartão-postal da Avenida Central (Rio de Janeiro, RJ), Phototypia A. Ribeiro; Maison Chic, [1912?]

Figura 43 - Parque Moscoso, recém-inaugurado, 1912



Costa e Schwarcz (2000, p. 28) ilustram a estética europeia da Avenida Central

(Figura 46):

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.

Os materiais utilizados em diferentes elementos que passam a compor a cidade

moderna são símbolos das inovações tecnológicas da época. A utilização do

ferro, do vidro, da luz elétrica, etc., são ícones evidenciados pelos fotógrafos e

passaram a ser referência e inspiração das cidades brasileiras que se constituíram

à luz de Paris, principalmente.

Retomando a imagem principal (Figura 38) que estamos a analisar, outro ponto

que se apresenta em relevo refere-se a 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.

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

(Figura 45), 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 45 e 46).

84



85

Fonte: Site Memória Visual da Baía de Vitória (1906).

Fonte: Pinheiro, Emannuel (2017).

Figura 45 - Vista do Colégio São Tiago na Praça João Clímaco, antigo Largo Afonso Brás

ou Praça da Misericórdia. Desenho de André Carloni, 1906

Figura 46 - Fachada atual do Palácio Anchieta, 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 47) que fica ao lado do Palácio Anchieta. Na vista escolhida pelo

fotógrafo é colocado em destaque os fundos dessa construção.

Figura 46 - Escola Estadual Maria Ortiz, 2017. Fonte: Emannuel Pinheiro

Além dos destaques apresentados notamos, através da Figura 38, 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). 86

Fonte: Pinheiro, Emannuel (2017).

Figura 47 - Escola Maria Ortiz, Vitória-ES, 2017
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Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (1912).

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 49). 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 Central, 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 local

aprazível (SCHAMA, 1996).

Figura 38 - Inauguração do Parque Moscoso, 1912
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O Parque Moscoso era chamado também de “jardim dos namorados”

(VIDA CAPICHABA, 1935, p. 10), “recanto esquecido do paraíso” 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 reaproximação da 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 49 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).



90

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. Essa é uma das características do estilo neoclássico nas artes

visuais e do arcadismo na literatura, vigente no século XIX e retomado no

Ecletismo.

Argan (2014, p. 213) coloca que antigamente, 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 50.

Fonte: Memória Visual da Baía de Vitória (1940).

Figura 50 - Jardins do Parque Moscoso, 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. Ambas as construções são

exemplos significativos da arquitetura moderna brasileira. A Figura 51 apresenta

uma vista panorâmica, possivelmente tomada do alto de um edifício, de 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.
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Como falado anteriormente, não existia muro ao redor do Parque Moscoso,

como identificamos na Figura 38. 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 52 apresenta o parque

murado. Sobre essa transformação do Parque Moscoso a escritora capixaba

Marzia Figueira (1994, p. 47) escreve:
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Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970).

Figura 51 - Vista geral do Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970



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 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.

93

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970).

Figura 52 - Vista parcial do Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970
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Na Figura 52 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 ainda mais o seu primeiro uso. O parque antes totalmente

plano teve sua topografia alterada com a criação de morros artificiais em alguns

canteiros, como apresentado na Figura 53.

Figura 53 - Vista interna do Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1970

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970).



A escritora Maria Helena Hees Alves (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?

A Figura 54 representa esse momento de transformação do Parque Moscoso, em

que 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.
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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 55). 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), pedintes, etc.
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Fonte: Pinheiro, Emannuel (2017)

Figura 55 - Alameda central do Parque Moscoso, 2017



Nesta leitura de imagem com foco nas paisagens do Parque Moscoso buscamos

promover o diálogo entre as imagens e outras textos históricos, artísticos, sociais,

comunicacionais, etc., resultando na composição de um repertório criativo que

possibilitou uma leitura que remontou às transformações ocorridas no Parque

Moscoso, de sua origem até 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, tendo como foco de análise o Parque Moscoso.
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Leitura de Imagens 02: 
Memória da infância no 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”. A Figura 56 abre essa seção em que

pretendemos falar sobre a memória da infância no Parque Moscoso.

Tuan (1980) faz uma crítica à vida moderna na qual 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 Figura 56

temos 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 Neves,

“O menino e o Parque”, em que ele descreve um trajeto feito por ele de bicicleta,

quando criança, por toda extensão do Parque Moscoso, no qual remete suas

lembranças de infância:
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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.
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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 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.
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Percebe-se que o escritor 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,

que 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.

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 observado 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.
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Para Vigotski (apud REGO, 2014) o brinquedo exerce uma grande influência no

desenvolvimento infantil. Em um sentido amplo significa o ato de brincar.

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 Paes (Figura 57). 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.
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Em diálogo com essa fotografia apresentamos o poema Parque Moscoso

de autoria de Raul de Oliveira 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.
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Os brinquedos presentes na fotografia nos remetem às pinturas do brasileiro

Candido Portinari (Figura 58) 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.
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Fonte: Projeto Portinari (2017). Direito de reprodução gentilmente cedido por João Candido Portinari.

Figura 58 - Pintura à óleo em madeira compensada Palhacinhos na Gangorra de Candido Portinari,

1957 (Dimensões 54x65 cm)



A gangorra é um dos brinquedos que faz parte do cenário das brincadeiras

infantis. Ela está presente nas Figuras 57 e 58. 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, por exemplo (Figura 59). Ao avistarmos um pai brincando com sua

criança (Figura 60) nos direcionamos aos escritos de José Carlos Corrêa (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
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.
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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).

Esses fragmentos de memória por meio dos relatos dos entrevistados preenchem

de vida as fotografias do Parque Moscoso. As Figuras 59 e 60, 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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Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970).

Fonte: Pinheiro, Emannuel (2017).

Figura 59 - Crianças brincando no Parque Moscoso, 1970

Figura 60 - Crianças brincando no parquinho, 2017



Brincadeiras antigas, como de roda, pedrinha, etc. também estão

registradas nas memórias fotográficas do Parque Moscoso (Figuras 61 e

62).
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Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1930).

O poema a seguir chamado Parque dos Amores de Deny Gomes (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.

Figura 61 - Crianças brincando de roda, 1930
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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.

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.
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O poema se relaciona aos outros textos apresentados, como a fala dos

entrevistados, crônica, etc., 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 recordações 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 63). Hoje ainda existe um campo de futebol no Parque

Moscoso, onde inclusive são realizadas aulas para crianças.
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Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (1970).

Figura 63 - Campo de futebol de areia do Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 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.

Nesse sentido, esta leitura de imagens buscou estimular você leitor a também

retomar as 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 realizável, mas que em mente (e principalmente no

coração) é possível.

Na próximo tópico apresentaremos as memórias das festas que tiveram um lugar

reservado no Parque Moscoso.
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Leitura de imagens 03: 
Memória das festas no 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 discutiremos nesta seção. O trecho abaixo retirado de um jornal

de época fala dos “carnavais fora de época” chamadas de “Mi-carême”, atuais

“Micaretas”, que também eram comemorados no Parque Moscoso, conforme

trecho abaixo:
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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 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).
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A Figura 64 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 65).
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Fonte: Revista Vida Capichaba (1933).

Figura 64 - Foliões infantis. Grupo colhido no Parque Moscoso, em Vitória. Alfredo Mazzei, 1933



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 Figura 67.
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Fonte: Pinheiro, Emannuel (2017).

Figura 65 - Matinê no Parque Moscoso, 2017



Na figura acima 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 da fotografia (Figura 66). Aqui trata-se de um

espaço fechado às elites, enquanto as manifestações populares que certamente

existiam, ocorriam em outros pontos da cidade.
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Fonte: Biblioteca Nacional (Brasil) (s/d).

Figura 66 - Cartão-postal da Avenida Central na terça de Carnaval, Rio de Janeiro, s/d, Coleção Edmar Morel 



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 1908. 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 67 e 68).

122

Fonte: Biblioteca Nacional (Brasil) (1902).

Figura 67 - Batalha das Flores. Augusto Malta, 1902



As sociedades ou clubes carnavalescos junto ao corso 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 cordões, os ranchos e os blocos representavam o

carnaval popular presente na 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.
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Fonte: Instituto Moreira Salles (1919).

Figura 68 - Desfile de corso durante o carnaval, 1919, Rio de Janeiro/RJ. Augusto Malta



A música Ó Abre Alas de autoria de Chiquinha Gonzaga, em 1899, a primeira

marchinha 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
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As primeiras manifestações carnavalescas que aconteciam no Parque Moscoso

não revelavam diferenças sociais muito distintas quando tratamos do carnaval de

rua. Encontramos registros de que ocorreram no Parque Moscoso a presença de

sociedades carnavalescas, corsos, cordões, ranchos e blocos. Muito embora, o

Parque Moscoso tivesse se cercado de uma elite que também brincava o carnaval,

ainda assim, teve espaço para as manifestações populares de grupos que vinham

das proximidades, como da Vila Rubim e de Caratoíra, geralmente mais

desorganizados e improvisados, chamados de blocos sujos (SANTOS NEVES,

2014) (Figura 69).
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Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (1912).

Figura 69 - Grupo de mascarados em frente ao Café Globo, 1912 



Bakhtin (1987) que estudou o carnaval por meio da obra de François Rabelais,

cuja obra 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 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 70). O mesmo acontece com outras cidades, como no

Rio de Janeiro onde esses eventos ficaram mundialmente conhecidos.
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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 Marzia Figueira (1994, p. 45-46) faz referência a essa ligação entre o

Clube Vitória e o Parque Moscoso:
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Fonte: Revista Vida Capichaba (1933).

Figura 70 - Baile de Carnaval no Clube Vitória, Parque Moscoso. Alfredo Mazzei, 1933



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).
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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 Prazeres (Figura 71) que

apresenta um grupo pulando carnaval, 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.
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Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras (s/d).

Figura 71 - Carnaval. Óleo sobre madeira. Heitor dos Prazeres, 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).

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 72).
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Jean Baptiste Debret em seu livro Viagem pitoresca e histórica ao Brasil (1823)

apresenta uma prancha 33 chamada “Cena de Carnaval” (Figura 73) que mostra

uma 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).
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Fonte: Biblioteca Nacional (Austrália) (1822).

Figura 72 - Jogos durante o entrudo no Rio de Janeiro. Aquarela de Augustus Earle, 1822



Novamente recorremos à Bakhtin (1987) para explicar o que se passa no período

do carnaval em que 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 74):

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, 1987, p. 28).
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Fonte: Debret (1823).

Figura 73 - Cena de carnaval. Jean Baptiste Debret, 1823



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 Malasartes, 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.
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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.

Abaixo temos uma fotografia que retrata bem essa inversão que ocorre nos dias

de carnaval, principalmente na inversão de gênero. Ainda observamos que a

população invade um espaço considerado nobre à época que é a Avenida Central

(Figuras 74 e 75).
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Fonte: Biblioteca Nacional (Brasil) (s/d).

Figura 74 - Carnaval de rua entre 1900 e 193-, Coleção Arthur 

Ramos



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.

O Parque Moscoso é e continua a ser o espaço das festas, dos encontros, das

brincadeiras, da diversão. 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.
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Fonte: Instituto Moreira Salles (1913).

Figura 75 - Grupo de homens fantasiados para o carnaval, as Marrequinhas. Rio de Janeiro/RJ, 1913.

Augusto Malta



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.
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Glossário

Código de Posturas: 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.

Corso: Em antigos carnavais, desfile de carros enfeitados (com máscaras, serpentinas

etc.) que transportavam foliões.

História Nova: Corrente historiográfica surgida nos anos 1970 e correspondente à

terceira geração da chamada Escola dos Annales. Da História dos grandes homens e das

grandes sínteses, passou-se à História dos povos e das mentalidades.

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. Essa tradição popular da festa no fim da

quaresma aportou no Brasil no século XVIII, por influência lusa. 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.

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. A mudança do termo francês Mi-carême para o português Micareta

ocorreu em 1935, em Salvador.

Modernidade: 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.
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Novo Arrabalde: Projeto elaborado pelo engenheiro-sanitarista Francisco Saturnino de

Brito (1864-1929) que expandiu a cidade para o lado leste da ilha, em direção às praias,

aumentando de cinco a seis vezes a área ocupada pela cidade. Hoje compreende 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).

Pedro Malasartes: Trata-se de personagem tradicional das cultura portuguesa e

brasileira. É um exemplo de burlão invencível, astucioso, cínico, inesgotável de

expedientes e de enganos, sem escrúpulos.

Ranchos: 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. Os ranchos tinham grande influência dos folguedos negros e das

tradições musicais populares portuguesas, muito difundidas nas camadas mais populares.

Retreta: Exibição de uma banda de música, geralmente em lugar público.

Topofilia: O elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico.
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