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Leitura da paisagem esquecida: 

o vazio da demolição do Estádio do Americano F. C.  

em Campos dos Goytacazes/RJ 

 

INTRODUÇÃO 

A economia da cana-de-açúcar interviu na paisagem social em Campos 
dos Goytacazes/RJ não somente pela produção e poder político que obtiveram 
dela, mas também pelo papel patrocinador dos marcos e cenários do futebol na 
cidade. Além de sustentarem os dois principais clubes do município por um 
período significativo – o Americano e o Goytacaz -, a economia açucareira, por 
meio das usinas e usineiros, também colaborou para as muitas agremiações 
nesse esporte entre os anos 1930 a 1950, situação não muito diferente de outros 
municípios que cresceram sob esse modelo agrícola, como os times Bangu no 
Rio de Janeiro e o União Barbarense, em São Paulo. (SANTOS, 2017) 

Portanto, é possível dizer que a cultura do “futebol de várzea” é algo 
presente no percurso histórico e social dos sujeitos nessas cidades, dos 
costumes e hábitos, e nesse contexto local, em 1954, o Americano Futebol Clube 
inaugurou o Estádio Godofredo Cruz, terceiro maior estádio do interior do Rio de 
Janeiro, com capacidade para cerca de 25 mil torcedores, ocupando cerca de 25 
mil m² de área no local onde viria a ser um dos m² mais caros do município, às 
margens de uma das linhas de bonde mais comerciais da cidade, que ligava à 
antiga estação Avenida. 

Com os gargalos de infraestrutura nos anos 1970, somados a grande 
estagnação tecnológica, a liquidez desses empreendimentos decaiu de forma 
grave e o nível de endividamento aumentou intensamente, com consequente 
queda na produtividade, levando ao fechamento de várias usinas nas décadas 
seguintes, e, consigo, os financiamentos futebolísticos. (PINTO, 1995) 

Nesse período, entre 1967 e 1975, o Americano Futebol Clube, atuando 
no esporte profissionalmente, acumulava nove títulos seguidos em 
campeonatos, feito inédito para times do interior do estado, e conseguia se 
manter financeiramente com uma certa independência do açúcar. 
(AMERICANO, 2017). Entretanto, com o passar dos anos, o Clube foi contraindo 
muitas dívidas tributárias e fiscais, sem alternativa senão colocar à venda a sede 
do Americano Futebol Clube para a Imbeg, empresa de Campos do ramo da 
construção civil. 

A área territorial do estádio, localizado no bairro Parque Tamandaré, 
região nobre da cidade, foi permutada em troca de um complexo esportivo em 
um terreno de 198 mil m², incluindo a construção do novo estádio para até 8 mil 
pessoas, centro de treinamento, etc., localizado em Guarus, bairro na periferia, 
que apesar de estar somente há 8km distante do local inicial, sofre com uma 
tensa demarcação sociocultural, econômica e espacial. Nesta transação, as 
dívidas tributárias e fiscais do Alvinegro campista foram quitadas e sanadas, 
segundo notícia do Ururau (2013). 
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Figura 1: Localização do Antigo Estádio e Novo CT - Centro de Treinamento. 
Fonte: autoria própria (2021) 

 

Assim, entre 2013 e 2014 foi iniciada a demolição do estádio, no ano em 
que o estádio completaria seu sexagenário e um ano antes do centenário do 
clube, momento que torna essa transição ainda mais marcante para a torcida e 
demais campistas. Para melhor visualização das datas importantes 
mencionadas, foi elaborada a linha do tempo a seguir, partindo dos 
acontecimentos mais recentes para os mais antigos. 

  

 

Figura 2: Linha do tempo da demolição do Estádio Godofredo Cruz. 
Fonte: autoria própria (2021) 

 

No local do Godofredo Cruz, a perspectiva da Imbeg era de construir um 
grande centro empresarial, nos tradicionais moldes imobiliários especulativos, 
que, no entanto, não seguiu adiante devido ao momento de instabilidade 
econômica que a construção civil se encontrava, deixando a empresa adquirente 
do terreno insegura quanto ao investimento dessa proporção. 

Desde então, o vazio do terreno de 25 mil m², localizado numa via arterial 
da cidade, está abandonado ao tempo. A construtora optou por manter os muros 
originais para seu cercamento, já que são altos e impediriam o acesso ao terreno 
e a sua visualização. Os antigos acessos e portões foram fechados, com tijolos 
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ou correntes e cadeados, ficando abandonado ao tempo, esquecido pelo poder 
público e privado, sem qualquer cuidado, manutenção ou função útil, servindo 
apenas para acúmulo de detritos da demolição e crescimento do matagal, sendo 
relembrado pela sociedade nas reclamações da vizinhança imediata. 

 

OBJETIVOS E REFERENCIAL TEÓRICO 

A proposta deste trabalho está em provocar a discussão da paisagem 
esquecida no vazio urbano do antigo Estádio Godofredo Cruz, popularmente 
conhecido como Campo do Americano, na cidade de Campos dos 
Goytacazes/RJ, esquecido por falta de apropriação, por falta da intervenção de 
políticas públicas ou investimentos, diante de uma cidade cheia de carências 
quanto a atividades que possuam foco nas pessoas na relação com os 
ambientes cotidianos. 

Entretanto, em meio a esse esquecimento, existem elementos que 
buscam rememorar ou relembrar a função sociocultural que o estádio trazia 
consigo e simbolizava, e através dessa rememoração ou da relembrança, ativam 
as discussões sobre identidade e pertencimento, seja na manutenção de algo na 
paisagem, seja pela ausência, no entendimento da produção de presença. Os 
elementos que permitem esse campo de análise são os grafites e pichações que 
se manifestam nos muros do antigo estádio do Americano, surgidos desde a 
demolição da estrutura principal, que gradativamente vão tomando o grande 
paredão.  

O interesse na abordagem desses registros visuais se alinha ao campo 
de estudo da autora, com relação a tese a ser desenvolvida no PROARQ/UFRJ, 
que pretende estudar, através das manifestações da arte urbana, as condições 
para legitimação do lugar do grafite no centro de Campos dos Goytacazes/RJ, a 
relação do grafite no processo de pertencimento e/ou territorialização do lugar, 
além da forma que acontece a apreensão significante e perceptiva dos sujeitos 
nesses lugares. 

Como dito anteriormente, a cultura dos clubes de futebol na cidade 
acompanha um processo histórico e social. Assim, a demolição do estádio do 
Americano Futebol Clube se tornou assunto emblemático por algum tempo, e 
com o passar do tempo, foi sendo esquecido por muitos, como os interesses 
privados, o interesse público e a imprensa local. Esse esquecimento evidente na 
paisagem local foi escolhido para ser abordado dentro de uma atividade discutida 
na disciplina “Arquitetura da paisagem”, ministrada pelos professores Vera 
Tângari, Alex Lamounier e Marcelo Sbarra, no Doutorado do PROARQ/UFRJ, 
que permitiu algumas análises, que serão demonstradas ao longo deste 
trabalho. 

Para tanto, alguns autores serviram de embasamento bibliográfico e 
metodológico, como alguns dos diversos trabalhos desenvolvidos pelos 
pesquisadores do grupo SEL/RJ, coordenado pela professora Vera Tângari. 
Também se tornaram suporte os trabalhos de Macedo (1997) sobre a Unidade 
de Paisagem e critérios de avaliação; Schlee (2010) sobre as diversas escalas 
de análise da paisagem; e Silva (2012 e 2013), sobre Compartimentação da 
Paisagem. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento da análise da paisagem esquecida do antigo 
estádio Godofredo Cruz, foram necessários alguns aspectos direcionais 
estimulados pelos professores, como atender às discussões sob o conceito de 
Compartimentação da paisagem, incluindo a observação sobre as delimitações 
naturais ou artificiais, assim como as delimitações históricas ou simbólicas e 
características morfológicas, ambientais e funcionais. 

Além de atender esse enunciado, também deveriam ser incorporados os 
Critérios de avaliação, abordados por Macedo (1997), onde a Unidade de 
Paisagem pode ser definida como um trecho que apresenta uma 
homogeneidade de configuração, caracterizada pela disposição e dimensão 
similares, tais como: desenho da paisagem e suas contradições, estrutura 
morfológica e paisagem conformada, conflitos socioambientais e sócio culturais 
e padrões de ocupação e desocupação, incluindo a afetividade e territorialidade.  

Para o autor, essas unidades também podem ser subdivididas em 
subunidades, de modo a permitir um detalhamento em outra escala, que neste 
trabalho, será a escala local.  

É interessante mencionar que a disciplina que moldou esse exercício de 
análise aconteceu em meio à pandemia de Covid-19, que assola o mundo desde 
2020 e permanece em 2021, logo, levando as aulas para ambientes remotos de 
interação aluno-professor, exigindo uma rotina de estudos síncrona e 
assíncrona, além da adaptação das metodologias conhecidas ao momento de 
afastamento social a fim de contribuir para a diminuição na propagação da 
doença. 

Nesse sentido, as escolhas de análise envolvem um conhecimento prévio 
de área trabalhada, com pouca ou quase nenhuma ida presencial ao local, 
necessitando de ferramentas digitais para pesquisa, assim como o 
conhecimento sobre bancos de dados diversos, disponíveis na internet, para 
captura de mapas, documentos digitalizados, notícias em jornais online, redes 
sociais, análise de imagens de satélite, entre outras disponíveis. 
 

DESENVOLVIMENTO 

Com base no local de interesse para as análises propostas, faz-se 
necessário reconhecer a paisagem em seus aspectos de interescalaridade, ou 
seja, para Tângari (2014), para além da escala territorial, existem elementos 
afetivos e culturais na compartimentação, ligados a dimensões que podem ser 
físicos ou não, porém, muito específicos, apoiadas em bases teóricas que 
cruzam fundamentos de estudos da paisagem. 

Para tanto, é importante saber o contexto em que aquela paisagem se 
insere, e então partir para outras esferas que impactam nessa contextualização 
de análise da paisagem, adotando-as como estratégias de integração entre os 
elementos estruturantes da forma urbana, como aspectos geo-biofísicos, a 
legislação urbanística aplicada, os fluxos socioeconômicos e padrões de 
ocupação. 

Para Tângari (2014), o objetivo na reunião estratégica desses elementos 
está em compreender quais atributos podem qualificar as cidades e as 
paisagens, no sentido de sua vivência e significado social. 
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Nesse sentido, as próximas informações visam apresentar esses 
aspectos para além do visível para todos, de forma a buscar essa caracterização 
da paisagem. Aos poucos ficará evidente que o terreno esquecido do antigo 
estádio Godofredo Cruz fica numa paisagem de transição no tecido urbano. A 
figura 3 apresenta a localização do terreno em relação ao entorno, e traz os 
dados quanto aos gabaritos aplicados no tecido urbano até o ano de 2015. 

É possível perceber que, ao lado direito do terreno, estão as edificações 
com maior gabarito, numa área de intensa verticalização de uso misto, e, ao lado 
esquerdo, estão edificações mais baixas, no bairro vizinho, onde há uma 
preservação do caráter residencial unifamiliar. 
 

 
Figura 3: Mapeamento do gabarito no tecido urbano. Fonte: adaptado de Aliprandi (2015) 

 

A figura 4 mostra dois mapas adaptados do trabalho de Cláudio & Santos 
(2019), um compilado com base nos dados do IBGE (Censo 2010) para as 
condições econômica dos residentes na cidade com foco na economia familiar, 
em salários mínimos. 
 

  
Figura 4: Renda por responsável familiar em salários mínimos: a) com até 2 SM e b) com mais de 20 SM. 

Fonte: Cláudio & Santos (2019) 
 

O mapa 4a mostra que o terreno está localizado numa região onde poucos 
residentes (menos de 6% da população por setor censitário) tem renda até 2 SM, 
estando próximo a um bairro vizinho onde quase 30% tem essa renda. Já o mapa 
4b apresenta quase 12% da população vizinha ao terreno possuindo renda 



6 
 

acima de 20SM, ficando evidente a alta renda do bairro onde está inserido o 
objeto de análise. 

A seguir, um estudo do percentual de espaços livres (EL) por quarteirão 
mostra que o objeto de estudo está em meio a quarteirões com menos 30% de 
EL, sendo o terreno de antigo estádio classificado com 30% a 50% de EL, após 
sua demolição. 
 

 
Figura 5: Espaços livres no tecido urbano. Fonte: adaptado de Aliprandi (2015) 

 

Quando às características de consolidação urbana, na figura 6 é possível 
notar que o terreno está localizado numa área classificada como de centralidade, 
que movimenta diversos setores da cidade, se constitui como um nó na malha 
urbana, que, além de exercer um papel de fornecedor de serviços e comércios 
variados, interliga diversos setores da cidade. 
 

 
Figura 6: Classificação do tecido urbano. Fonte: adaptado de Aliprandi (2015) 

 

Partindo da apresentação desses elementos que contribuem para o 
desenho da paisagem local, com a finalidade de reconhecimento espacial, será 
possível evoluir as análises propostas pela compartimentação e no recorte 
espacial selecionado. 
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RESULTADOS E CRÍTICAS 

Adrián Gorelik, quando prefaciou o livro de Beatriz Sarlo, fez a seguinte 
colocação: as práticas culturais atuam como respostas à dinâmica que a cidade 
moderna nelas provoca, duplamente: as ativa e lhes coloca dilemas novos. Então 
como a prática cultural tem ativado esse espaço esquecido na cidade que vem 
se construindo surdamente nos últimos anos? Quais os dilemas novos que tem 
se colocado nessa dinâmica? Para tanto, segundo o autor, se fazem necessárias 
abordagens para a produção de um estranhamento, para mobilizar a 
subjetividade e desconcertar o modo distraído de vivenciar os espaços. 

Nesse sentido, utilizando um método que possibilita a compreensão das 
contradições, potencialidades e entraves existentes nos Compartimentos e 
Unidades de Paisagem existentes próximos ao terreno esquecido do antigo 
estádio, que podem ser visualizados na figura a seguir. 
 

 
Figura 7: Delimitação dos três Compartimentos de Paisagem identificados próximas ao antigo 

Estádio Godofredo Cruz. Fonte: autoria própria (2021) 
 

Nesse sentido, definição dos Compartimentos parte da compreensão do 
desenvolvimento do estádio Godofredo Cruz sobre o território, considerando as 
semelhanças de consolidação do tecido, uso e ocupação territorial e recortes 
administrativos.  

O Compartimento 01 define uma zona residencial de classe média alta 
que conserva suas características residenciais unifamiliares, com baixos 
gabaritos e relação mediana com espaços livres por quarteirões; o 
Compartimento 02 sinaliza o entorno imediato ao terreno do estádio, num eixo 
principal de comércio e serviço relevante para a cidade; e o Compartimento 03 
define uma zona residencial de classe alta, voltada aos grandes edifícios de uso 
residencial ou misto, poucos espaços livres. Essas diferenças na paisagem que 
interferiram na compartimentação da paisagem podem ser percebidas nas 
imagens capturadas pelos registros de satélite do Google Earth, apresentados a 
seguir: 
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Figura 8: Imagens de satélite com mudanças na paisagem entre os anos 2004, 2013 e 2021. 

Fonte: adaptado do Google Earth (2021). 
 

Foram selecionados esses três momentos no tempo, que são relevantes 
para o entendimento da transformação da paisagem no entorno no estádio. De 
modo geral, fica clara a alta verticalização do lado direito das imagens e uma 
característica de manutenção dos baixos gabaritos do lado esquerdo. Também 
é possível notar como os espaços livres foram diminuindo, assim como a 
arborização, além de ficar visível a situação de abandono e esquecimento no 
terreno do antigo estádio, que agora é somente matagal, um grande vazio 
especulativo sem qualquer função para a paisagem urbana local. 

Cabe esclarecer que o Compartimento 02 será a ênfase deste trabalho, 
estabelecendo os recortes denominados Unidades de Paisagem, e os critérios 
de análise estabelecidos se baseiam na metodologia desenvolvida em pesquisa 
de doutorado (TÂNGARI, 1999) e integrada à temática aplicada pelos 
professores na disciplina de “Arquitetura da Paisagem” no Doutorado do 
PROARQ/UFRJ. Seguindo a proposta de Tângari (2014), é possível realizar a 
montagem de um quadro-síntese para melhor abranger as discussões sobre os 
critérios de unidades de paisagem, que pode ser visto na figura abaixo: 
 

 
Figura 9: Padrões e critérios de análise do Compartimento 02. Fonte: autoria própria (2021) 
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O Desenho da Paisagem busca refletir sobre o desenvolvimento de 
assentamentos humanos em meio urbano e seu impacto sobre o ambiente 
(TÂNGARI, 2014). Considerando essa afirmação, o quadro revela o vazio do 
estádio em meio ao adensamento no entorno, como na figura a seguir, assim 
como a relação da ocupação com a renda familiar, mas também a forma como 
a cidade circula nesse eixo, que é de serviços e comércio, porém que inclui o 
fluxo de pessoas, estejam elas motorizadas ou não, num trânsito de veículos, 
bicicletas e pedestres, que cortam os espaços incessantemente, além de 
viabilizar a percepção de que os moradores da vizinhança são “da área”, e que 
os torcedores eram “de fora”, visto que o público que frequentava o estádio era, 
em sua maior parte, de bairros além do entorno. 
 

 
Figura 10: Estádio antes da demolição, com a paisagem do Compartimento 02. Fonte: Google Imagens 

(2021) 

A Estrutura Morfológica, como explica Tângari (2014), busca os estudos 
dos modelos de paisagem urbana que remete à busca por referências que se 
reproduzem de diversas formas, definindo diversos padrões, logo, pelos 
elementos que estruturam o tecido urbano, que no caso do Compartimento 02, 
são a Avenida 28 de Março, via arterial urbana para escoamento de mercadorias 
e serviços, assim como os usos desse trecho para oferta de educação de ensino 
superior privado (Faculdade Universo) e público (IF Fluminense), além do ensino 
básico particular com escolas de renome nacional (Sistema Salesiano de Ensino 
e Wizard). Também estruturam esse espaço a oferta de equipamentos de saúde, 
como clínicas e consultórios, distribuídos em quadras tradicionais com muitos 
edifícios. 
 

 
Figura 11: Elementos estruturadores do espaço urbano: Fonte: autoria própria (2021) 
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Os Conflitos Socioambientais são uma sequência à estrutura morfológica, 
provocando pontos de alagamentos pela cidade, devido ao não suporte da rede 
pública para águas pluviais que sofre com a alta demanda pela ausência de 
áreas verdes, o trânsito carregado de veículos que não possuem locais para 
estacionamento e que, mesmo assim, acaba sendo uma saída numa cidade que 
não possui transporte público suficiente, o alto índice de atropelamentos e furtos 
aos pedestres e ciclistas, ausência de calçadas e arborização adequadas, 
levando aos aspectos de invasão e apropriação indevida de calçadas, vagas de 
estacionamento e ciclovias. 

Sobre os Padrões de Ocupação, a proposta é identificar seus principais 
agentes e produtos, pautando-se de forma intensiva pelo estudo da 
transformação da paisagem, formal e informal, que contribui para uma 
modelização local (TÂNGARI, 2014). Nesse sentido, o padrão estético pode ser 
um parâmetro de análise, já que a escolha de alguns materiais e acabamentos 
de fachada, por exemplo, tem relação com a condição econômica com as 
pessoas que usam/residem. Assim também acontece com a legislação municipal 
sobre as restrições e permissões nas edificações, que incentivam a 
verticalização, as áreas construídas, os afastamentos frontais. 

Outro elemento de destaque é o posicionamento de cada novo governo 
municipal realizar a pintura da ciclovia, figura abaixo, com as cores que 
correspondem ao mandato vigente, num processo de embelezamento e 
marcação territorial simbólica, assim como a prática de caminhada pelos 
moradores no entorno, como uma amostra de “lugar amigável, seguro”. 
 

 
Figura 12: Alterações das cores da ciclovia em 2009 e 2016, respectivamente. 

Fonte: Google Imagens (2021) 
 

Por fim, o Afeto e Território aborda as presenças e ausências na 
construção de identidade através de usos e práticas íntimas a cada paisagem, 
como na figura a seguir. No caso do Compartimento 02, pode-se dizer que está 
o resultado mais interessante deste trabalho. 
 

 
Figura 13: Ocupação das calçadas antes e depois da demolição. 

Fonte: Google Imagens e Google Earth (2021) 



11 
 

Ao analisar a paisagem neste trecho, nota-se diferença nos modos de 
vestir das pessoas, como se fosse possível demarcar, através das roupas, se 
pertencem ao bairro ou se residem em outro lugar. Além disso, a opção por 
manter características históricas das fachadas nas casas à esquerda busca 
mostrar o tradicionalismo familiar que transcende às leis municipais, seja por um 
apelo religioso, de preservação da história ou de renda. 

Também se nota um processo de recusa de apropriação alheia: os 
ciclistas recusam os pedestres que praticam caminhada na ciclovia; os pedestres 
recusam as calçadas, pela sensação de medo ao lugar abandonado do antigo 
estádio ou pelo déficit na caminhabilidade da calçada do outro lado; e a recusa 
dos veículos pelos ciclistas na ciclovia, ao fazerem retorno sem respeitar a 
passagem deles ou enraivecidos por terem que esperar a travessia. 

Já foi mencionado anteriormente nesse trabalho que, com a demolição do 
estádio, a empresa proprietária optou por manter os muros originais, e dele se 
revelam um achado que atua no processo de tirar o terreno do esquecimento a 
que foi submetido com o tempo, pelo desinteresse do poder privado e público. 

Esse esquecimento é percebido de duas maneiras diferentes pelos 
envolvidos na história do estádio: os moradores do entorno trazem à tona esse 
abandono através das variadas queixas feitas aos jornais da cidade, em geral, 
sobre a inconveniência de ter um terreno abandonado próximo aos seus imóveis, 
como pode-se perceber pelas notícias a seguir. A referência é sempre sobre uma 
edificação que não existe mais no local, mas ainda se faz presente nos 
discursos: “antigo campo do americano”. 
 

 
Figura 14: Reportagens com as queixas dos moradores do entorno. Fonte: Google Notícias (2021) 

 
O outro envolvido nessa paisagem e que busca sempre relembrá-la são 

os torcedores. Destaque de extrema relevância nesse item de análise da 
paisagem quanto a identidade está nos grafites e pichações que vão, aos 
poucos, tomando grande parte do muro do antigo estádio. É interessante como 
o grafite e as pichações são capazes de mostrar que o esquecimento não é 
generalizado, não é unânime numa sociedade e que existem vozes que buscam 
essa lembrança através de uma prática artística de crítica social. 

A primeira análise no aspecto Afeto e Território, nesse comparativo de 
imagens de passado e presente, está no simbolismo da queda do estádio, ao 
revelar uma cidade no fundo, de modo a apresentar para quem passa a pé pelo 
local, uma profundidade urbana. Mas esse vazio da construção é preenchido por 
marcas de identidade, ao mesmo tempo que provoca a transparência, como 
pode ser visto na imagem a seguir. 
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Figura 15: Comparativo de passado e presente revelando a cidade. Fonte: Google Earth (2021) 

 

 A manutenção dos mesmos muros dos tempos de atividade do estádio, 
produzem um lugar, de pertencimento e apropriação pelos torcedores. 
 

 
Figura 16: Grafites no muro do antigo estádio. Fonte: Google Earth (2021) 

 
Mas além dos grafites, inscrições e assinaturas, classificadas por vezes 

como pichações também se fazem presente nos muros. Sendo mais agressivas 
pelos dizeres de baixo-calão ou executados sem muito interesse artístico, 
promovem um espaço recusa por quem os observa, porém, é inegável sua força 
em querer marcar um território, como forma de manter um “eu presente” dentro 
do esquecimento. 
 

 
Figura 17: Inscrições nos muros do antigo estádio. Fonte: Google Earth (2021) 



13 
 

 

Algumas inscrições revelam a carência dos torcedores, e essa carência 
reage com a pretensão de tirar o terreno do antigo estádio desse esquecimento. 
 

 
Figura 18: Inscrições TOIA e TUGA, torcidas organizadas do AFC. Fonte: acervo da autora (2021) 

 

Os antigos acessos foram fechados com tijolos, sem pintura, o que, 
quando comparado com as cores originais do muro, deixam claro que ali era um 
acesso, numa quase expulsão de interessados pelo interior. 
 

 
Figura 19: Acessos fechados com tijolos. Fonte: Google Earth (2021) 

 Para fins de síntese geral, o quadro na Figura 9 oferece um resumo não 
conclusivo, mas de caráter inicial sobre os critérios de análise propostos, 
inseridos a fim de promover uma leitura comparativa, que possa gerar elementos 
para políticas públicas ou parcerias público-privada de administração em 
espaços esquecidos. 

DESDOBRAMENTOS 
 

O método de leitura proposto para este trabalho permite estabelecer uma 
relação processual de ações pontuais sem abdicar da visão do todo, de modo a 
focar na identificação das atividades inerentes à preservação ambiental e à 
integração da paisagem. A compreensão da escala local com foco aplicado 
ponto-a-ponto ajuda na identificação das fraquezas e potencialidades no 
processo de transformação da paisagem e permite problematizar diretrizes que 
consideram urbana. 

A proposta de trabalhar sobre recortes territoriais contribui em identificar 
os diferentes agentes da paisagem, sem privilegiar um único protagonista do 
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processo histórico, como outras estratégias poderiam evocar, de maneira que os 
conflitos e as questões contraditórias ganham outra dimensão para o debate. 

Como o processo de pesquisa aconteceu em meio à pandemia, como 
explicado anteriormente, algumas estratégias e ferramentas como mapeamento 
local, observação participante, entrevistas, etc., poderiam contribuir para revelar 
mais resultados, no entanto, com caráter de exercitar outros métodos de leitura 
da paisagem, os resultados podem ser considerados satisfatórios, 
principalmente nas informações reveladas sobre as condições afetivas e 
territoriais nos espaços da paisagem urbana esquecidos, de alguma forma. 

A presença do grafite e das inscrições nos muros do que um dia foi o 
Campo do Americano, expressam as vozes inaudíveis da torcida calada, porém 
não menos expressiva, que poderia se somar a tantas outras vozes de quem 
nem é torcedor, mas também se vê carente de espaços livres, e torce por lugares 
mais saudáveis na paisagem urbana. 
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