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INTRODUÇÃO 

 Sob a proposta de trabalho do Estágio Curricular V – Geografia Humana Aplicada, do 

Curso de Geografia – da Universidade de Passo Fundo, foi elaborado pelos acadêmicos do 

nível V um perfil socioeconômico do bairro José Alexandre Zacchia/Passo Fundo –RS, a 

partir da aplicação de instrumentos de pesquisa (questionários). A coleta de dados, feita 

junto aos moradores obteve informações a respeito dos serviços de infra-estrutura buscando 

os condicionantes, as deficiências e as potencialidades – CDPs. Defini-se como 

condicionantes, os elementos presentes que caracterizam a localidade; deficiências, os 

elementos considerados insatisfatórios pela sociedade local e, potencialidades, os 

elementos indicadores dos aspectos oferecidos, porém não explorados satisfatoriamente em 

benefício da população. 

É possível através do estudo realizado, observar algumas das peculiaridades 

consoantes à forma de ocupação e organização antrópica do bairro, sendo estes fatores 

responsáveis por caracterizar as transformações espaciais da área de estudo. Este artigo 

tem como base os resultados obtidos na análise das informações que compõem o relatório 

final do Estágio Curricular V. 

DEFININDO O ESPAÇO URBANO 

Ao se propor fazer um trabalho que tem como objeto de estudo a área urbana, se 

faz necessário o entendimento do espaço urbano como um todo. Para isso parte-se aqui do 

conceito de urbano, buscando suas origens que encontram-se no latim urbs que equivale a 

cidade. Spósito conceitua cidade como 

um local, onde historicamente, alojou-se o grupo encarregado de 

gerenciar e consumir excedentes agrícolas, diferentemente das 

áreas de produção agrícolas. Constitui-se assim um núcleo 
                                                 
1 UPF – Joelma-souza@ibest.com.br 
2 UPF – fernandageoupf@yahoo.com.br 
3 UPF – paulageoupf@yahoo.com.br 
4 UPF – lrb@upf.br 
5 UPF -  spinelli@upf.br 

 15282 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

populacional dependente dos alimentos produzidos na zona rural, e 

cujas atividades são predominantemente o comércio, a indústria e 

os serviços. (2001. p. 23) 

Logo a cidade pode ser entendida como um “centro geopolítico”, o qual desempenha 

funções características, e que caracteriza-se por conter um fluxo de pessoas, serviços e 

mercadorias; este fluxo presente no espaço urbano é responsável pela articulação do 

mesmo que, encontra-se fragmentado na sua totalidade. 

Segundo Corrêa (2003, p.7) “o espaço urbano é simultaneamente fragmentado e 

articulado: cada uma de suas partes mantém relações espaciais com os demais, ainda que 

de intensidade muito variável” e são essas relações que podemos observar através de fluxo 

de veículos e pessoas, sendo, portanto o espaço urbano um produto social, que na 

dinamicidade apresenta inter-relações econômicas, político e sociais, tentando dessa forma 

suprir as necessidades de população que o compõe. 

 A análise de Castro (1985) sobre as cidades afirma que a base primária do conceito 

de cidade é o núcleo habitacional, pois sem um núcleo de pessoas e edificações não 

podemos ter uma cidade. Além do núcleo habitacional, diversos outros requisitos serão 

exigidos, sendo que o princípio básico para tal definição é o número de pessoas que fazem 

parte do núcleo populacional que irá compor o espaço urbano. Verifica-se, nas afirmações 

do autor que os americanos exigem 50.000 habitantes, a ONU recomenda 20.000 e países 

menos exigentes fixam em até 2.000 pessoas como grupo mínimo do complexo habitacional 

para que o mesmo seja reconhecido como cidade. 

 No Brasil é considerado urbano segundo Veiga (2004) qualquer sede de município 

(cidade) e de distrito (vila) sejam quais forem suas características estruturais ou funcionais. 

Ao longo do tempo os núcleos populacionais, que Castro (1985) afirma serem o 

início e a base dos aglomerados urbanos, tendem a crescer devido às migrações internas 

que acontecem e, ao qual para atender a demanda populacional tende-se a organizar de 

forma dinâmica, pois este núcleo consiste num espaço que serve de palco para as 

transformações sociais. A ocupação tende a acontecer em dois aspectos: horizontal e 

vertical. Enquanto de modo vertical a cidade tende a crescer mudando sua infra-estrutura e 

arquitetura, com número expressivo de edifícios, o crescimento horizontal se dá de forma a 

ocupar áreas, até então, destinadas a outras atividades, os quais mais comumente podemos 

citar a agricultura. 

O crescimento horizontal é o que aqui enfocamos com mais ênfase, pois dele 

surgem as regiões suburbanas e/ou periféricas das cidades e no qual vão se formando 

bairros, loteamentos ou vilas. 
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 É evidente que espaço urbano deve apresentar determinadas infra-estruturas que 

são básicas à qualidade de vida de sua população, entre elas se destacam o saneamento, 

energia elétrica, pavimentação, serviços de educação e saúde. 

Campos Filho (2003) dispõe que a qualidade de vida presente em um ambiente 

urbano é regrada pela infra-estrutura e serviços oferecidos aos seus cidadãos sendo que 

como equipamentos sociais presentes e condicionantes neste processo podem ser 

destacados o setor de saúde e de educação que juntamente com o comércio e demais 

serviços estruturam a qualidade urbana. 

A cidade apresentando-se como espaço fragmentado e articulado, faz parte de um 

complexo interdependente e por este motivo é que se verifica a necessidade de um 

planejamento urbanístico, trazendo assim, como princípios regentes, no caso do Brasil, os 

Planos Diretores e o Estatuto das Cidades. Os quais visam ‘dar suporte legal ao 

planejamento urbano, contudo não é o que se pode perceber, pois as cidades brasileiras te 

crescido desordenadamente e desenfreadamente. 

O fenômeno da urbanização, no Brasil, tem crescente demanda, a partir da 

segunda metade do século XX quando começa a expansão industrial no país, fazendo com 

que milhares de pessoas abandonem a rotina de sua vida no meio rural e partam para as 

cidades em busca de trabalho, educação e melhores condições de vida. Verifica-se, então, a 

expansão das áreas periféricas nos centros urbanos os quais não estão sendo preparados 

para acomodarem todos os migrantes, pois falta infra-estrutura e um planejamento para tal 

fim. 

No caso de Passo Fundo, o processo de urbanização bem como as redefinições 

técnico-econômicas do modo de produzir no meio rural caracterizam-se por um conjunto de 

fatores que segundo Tedesco podem assim ser definidos: “migração intensa do rural ao 

urbano; rápida expansão urbana; pólo regional de desenvolvimento; mudanças nas 

atividades econômicas; concentração das contradições sociais e econômicas.” (1998, p.7). 

O meio urbano de Passo Fundo, a exemplo do que acontece em outras cidades 

brasileiras, não estava preparado para receber as demandas sociais de forma que as 

transformações ocorridas não foram acompanhadas de evoluções na infra-estrutura, e ao 

receber a população decorrente das migrações do rural ao urbano ou mesmo os migrantes 

de outras cidades da região que vieram para a cidade atrás de emprego e melhores 

condições de vida, segregando-os à marginalização e submetendo-os de tal forma a viver na 

zona periférica da cidade, a qual se formou devido aos grandes contingentes populacionais 

recebidos e a falta de infra-estrutura adequada. 
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No contexto de bairro periférico está inserido o objeto de estudo que aqui vai ser 

explanado – Bairro José Alexandre Zacchia – o qual localiza-se na periferia urbana de Passo 

Fundo. Pode-se dizer que este bairro adequou-se aos dois tipos de periferia existente, tanto 

físico-espacial quanto à periferia social. Quando citada a periferia físico-espacial deixa-se 

claro que se refere a esta por o bairro estar inserido no entorno do centro urbano, em uma 

área isolada e distante dos serviços centrais da cidade. Já ao se encaixar o bairro de estudo 

na periferia social está se constatado as condições sociais população que nele reside, pois 

ao percorrer as ruas do bairro constata-se que os moradores são na sua maioria de uma 

classe popular menos favorecida, pois as moradias instaladas não apresentam as infra-

estruturas básicas de um centro urbano, e muitas destas moradias estão segregadas a locais 

de ocupação ilegal, ficando excluídas de serviços de água tratada, energia elétrica entre 

outros, são os chamados “casebres”. 

Para falar do objeto de estudo em questão procurou-se fazer um paralelo conceitual 

entre bairro e loteamento, de tal forma que a localidade se encaixasse em um dos conceitos 

propostos. 

ANALISANDO BAIRRO E LOTEAMENTO 

Os bairros e loteamentos, por localizarem-se dentro de uma totalidade urbana 

representam uma fração ou setor da mesma. Como toda cidade engloba uma variedade de 

atividades e funções, estas áreas acabam diferenciando-se produzindo inúmeros tipos de 

agrupamento. Um exemplo é os loteamentos que correspondem a uma porção territorial 

dividida em áreas menores – os lotes. Os loteamentos surgem a partir de um plano de 

urbanização, uma vez que são previamente delimitados segundo extensão e programados, 

mesmo que precariamente, para receberem infra-estrutura de luz, saneamento, 

pavimentação. Um loteamento pode surgir mediante ação de órgão público ou de uma 

pessoa ou grupo privado. 

Os bairros, também partem da totalidade da cidade, representam não apenas por 

haver lotes organizados dentro de uma infra-estrutura específica, mas sim por 

representarem áreas, assim, legalizadas. O bairro seria, portanto, uma área pública, 

organizada pela prefeitura. Podendo abranger, inclusive, vários loteamentos em seu interior. 

Conforme Rossi (1995, p.70) 

O bairro torna-se, pois um momento, um setor da forma da cidade, 

intimamente ligado à sua evolução e a sua natureza, constituído por 

partes e à sua imagem. Temos dessas partes uma experiência 

concreta. Para morfologia social, o bairro é uma unidade morfológica 

estrutural, é caracterizado por uma certa paisagem urbana, por um 
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certo conteúdo social e por uma função; portanto, uma mudança 

num desses elementos é suficiente para fixar o limite do bairro. 

De acordo com os serviços que comporta e as funções que desempenha em toda 

área urbana, eles se diferenciariam. Desse modo, um bairro poderia ser definido como 

centro comercial por abranger de forma densa os serviços característicos do capitalismo ou, 

então, ser determinado como uma área residencial por comportar quase que exclusivamente 

moradores que desempenham suas atividades profissionais e adquirem seus bens em 

outras áreas por não haver nas proximidades casas comerciais. 

Discorrendo sobre esses dois conceitos e remetendo-os à realidade de Passo 

Fundo, que não apresenta bairros em sua constituição se observarmos os meios legais, 

deveríamos nos referir ao aglomerado urbano denominado de José Alexandre Zacchia, 

como loteamento. De fato, o José Alexandre Zacchia surgiu a partir de um loteamento que 

objetivava urbanizar a área. 

No entanto os primeiros lotes regulares a medida que foram ocupados foram 

envolvidos por ocupações sem um plano. A área central, com lotes bem divididos, acabou 

cercada por uma área marginal que passou a definir os limites do mesmo. Não é suficiente, 

nesta perspectiva, referir-se ao aglomerado José Alexandre Zacchia pela terminologia 

loteamento. Sua amplitude e forma de organização definem uma situação de bairro que não 

se encontra legalizado por forças externas. 

Optou-se a partir destas reflexões por referir-se ao espaço antropológico José 

Alexandre Zacchia como bairro. Porém, este não se encontra oficializado perante leis 

municipais. 

BAIRRO JOSÉ ALEXANDRE ZACCHIA: PERFIL SOCIOECONÔMICO E SUAS 
TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS 

O bairro José Alexandre Zacchia constitui uma espécie de apêndice localizado a 

noroeste da cidade de Passo Fundo. Como observa-se no mapa da localização ( figura 1) 

que segue. 
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Figura 1: Mapa de localização do bairro José Alexandre Zacchia 

O bairro surgiu por volta de 1970 a partir de um projeto habitacional desenvolvido e 

administrado pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Esse projeto consistia em lotear a 
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área e nela construir residências populares de alvenaria, e implementar infra-estrutura 

básica de pavimentação, saneamento, segurança, saúde, iluminação. Na figura 2 pode-se 

observar o projeto inicial das residências do bairro. 

 

Figura 2: Núcleo inicial das habitações do projeto “PROMORAR”, responsável pelo 

início da formação do Bairro José Alexandre Zacchia. 

Fonte:trabalho de campo – out/2003. 

À medida que o bairro foi sendo povoado, em sua área central surgiram alguns 

estabelecimentos comerciais e de serviços. Atualmente, mediante reconhecimento da área, é 

perceptível o grau de adensamento na região central do Zacchia com moradias reformadas e 

ampliadas. Já em seu entorno, observa-se a existência de habitações sem planejamento e 

ocupadas ilegalmente sendo essas sub-habitaçoes responsáveis por visíveis impactos já que 

as mesmas estão instaladas nas margens do rio Passo Fundo que é limítrofe do bairro. 

Não se pode negar que desde o surgimento do homem, ele vem modificando a 

natureza com suas ações, inicialmente essas transformações causavam um leve impacto 

sobre um meio, com o passar do tempo agravou-se devido não só ao número populacional 

que aumentou consideravelmente, como também pelas transformações e usos de técnicas 

que permitiram ao homem fazer grandes modificações na natureza, desta forma, causando 

um maior impacto. Assim surge o que se chama de impacto ambiental, conhecido como um 

desequilíbrio provocado pela ação do homem sobre o meio ambiente, provocando um 

“rompimento ecológico”. Desta forma, se pode observar impactos em sistemas urbanos onde 

um homem esta em constantes projetos de transformações, visando adaptar o meio as suas 
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necessidades, ou mesmo, quando inexiste um projeto de saneamento básico que atenda as 

necessidades da população local. Ambos os casos verifica-se no bairro em estudo, pois ao 

percorrer seus limites verifica-se um considerável número de esgoto a céu aberto ou que tem 

ligação direta com o rio Passo Fundo. 

Além dos problemas comuns de centros urbanos encontra-se no bairro um fator 

bastante agravante do problema ambiental. Este que ficou conhecido pela população local 

como “Barreiros”, uma antiga área de extração de argila, explorada por uma olaria junto as 

margens do rio Passo Fundo. Nesse local o impacto é praticamente irreversível, pois 

colocou fim as margens do rio e uniu-o as escavações da antiga extração, formando 

pequenos “lagos”, que atualmente são usados pela população do bairro como uma área de 

lazer e onde constantemente crianças usam o local para banho, desconhecendo o perigo 

que os mesmos representam. 

Fato que chama a atenção é o esgoto que desemboca direto aos barreiros, situado 

justamente na área de maior uso pelos “banhistas” e que conseqüentemente atinge não só o 

rio como também a saúde dos freqüentadores da chamada “área de lazer”. Contrariando 

assim, como diz o disposto no Estatuto das Cidades, Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001, 

art 1º parágrafo único que estabelece normas de ordem pública e interesse social que 

regulam o uso da propriedade urbana, em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-

estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Como se pode observar na figura a 

seguir: 

 
             Figura 3: População local freqüenta os “barreiros” como área de lazer.  
           Esgoto desembocando direto nos “barreiros”. 
  Fonte: Trabalho de Campo – out/2003.  
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Mediante os dados coletados, fez-se uma análise dos dados sócio-econômicos do bairro 

José Alexandre Zacchia ressaltando sua infra-estrutura contemplando informações a 

respeito da educação, serviços de iluminação pública, saneamento, pavimentação, 

transporte, segurança, saúde, comunicação, comércio e lazer. Lembra-se que, a pesquisa 

foi desenvolvida sob o aspecto de amostragem, considerando 10% das residências locais, 

logo os dados são parciais sobre a área. Mas em função de sua homogeneidade, 

consideram-se suficientes para amostra da realidade local, embora, que sejam 

demonstrativos. 

O uso, o acesso, o conhecimento e as necessidades particulares podem interferir de 

certa forma nos dados oferecidos pela população, portanto as análises também serão 

enriquecidas com informações e outros dados observados pelos entrevistadores e/ou que 

foram coletados junto à escola e ao posto de saúde. 

a) Quanto à educação: 

De acordo com os resultados da amostragem no aspecto educacional o bairro possui 

- ao menos é o que identifica a maioria dos moradores - uma escola municipal de ensino 

fundamental. Quando interrogados a respeito da qualidade do ensino oferecido na escola à 

maioria considera de boa qualidade como mostra a figura 5. Todavia vale ressaltar que não 

há acesso à outra escola para que os moradores possam fazer uma análise comparativa 

quanto à qualidade – considerando, assim, o trabalho desenvolvido pela mesma suficiente 

às necessidades locais. 

Figura 5: Qualidade de ensino 
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Fonte: Dados de Campo, Out/ 2003. 

Elaboração: THANS, E. J. de S.; CAMPEOL, F.; CARVALHO, P. T. 
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Porém através de informações coletadas junto a professores e direção da escola, 

teve-se acesso a dados que contradizem a afirmação dos moradores quanto à qualidade, 

definida como boa. A média de idade de matrícula presente para primeira série do ensino 

fundamental corresponde a 8 anos e a de conclusão em torno dos 17 anos. Indicando que 

em média os alunos perdem 2 anos de estudos ao longo da vida escolar, pois uma vez que 

entram na escola com 8 anos deveriam concluir com, mais ou menos, 15 anos. Estes dados 

permitem constatar que existe um grau de repetência considerável na escola, comprovando 

a falta de adequação do ensino a realidade local. 

No entanto, como já se comentou, para os moradores a escola tem atendido 

satisfatoriamente a população. Transcrevendo fala da diretora: 

Talvez nosso conceito passasse a ótimo se nossa infra-estrutura 

melhorasse, pois nos falta salas de aula, quadras de esporte 

adequadas e muro que já foi solicitado a Prefeitura. Sem muro, os 

alunos e professores são obrigados a trabalhar sem intervalo para 

que não aja dispersão e/ou invasão de delinqüentes em período de 

aula. 

 A diretora da escola Rejane Almeida Inchoster vê o bairro como um outro município, 

pois possui cerca de 5 mil habitantes, sendo que 800 são atendidos na escola municipal. A 

diretora também informou que por ser uma área onde os moradores são de classe média a 

baixa, a escola precisa oferecer “merenda substancial”, ou seja, que substitua uma das 

refeições diárias, como por exemplo massa, arroz com lingüiça, polenta com frango, entre 

outras. 

No bairro José Alexandre Zacchia constata-se a existência de uma creche 

comunitária, segundo dados da pesquisa coletados junto aos moradores, que auxilia na 

educação e alimentação das crianças para que as mães possam trabalhar. 

A grande maioria dos 98 entrevistados reconhece a existência de uma creche 

comunitária no Bairro. Enquanto que 02 entrevistados reconhecessem a existência da 

Creche, porém, não souberam informar se a mesma é comunitária ou privada. Devida 

imprecisão dos dados obtido quanto à creche, recorreu-se a Secretaria Municipal de 

Educação – SME - para coletar informações que pudessem subsidiar a análise aqui 

relatada. Esta Creche é mantida com recursos públicos, destinados pela Prefeitura 

Municipal de Passo Fundo, bem como os recursos humanos disponíveis no local. Ainda, 

segundo a SME, das funcionárias que trabalham na Creche apenas a monitora tem 

formação específica em Educação Infantil (Pedagogia), ainda existem as atendentes que 

fazem parte da Cooperativa conveniada com a Prefeitura, desenvolvendo o trabalho de 

cuidar das crianças e sendo orientadas pela Monitora. Também há uma recreação 
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orientada, executada pelas Recreacionistas, que são menores aprendizes do “Projeto 

Aprendiz-Cidadão”. 

b) Quanto aos serviços de comunicação disponíveis: 

Visando conhecer a realidade sobre os bens de consumo coletivo, cuja finalidade é 

proporcionar a população local um mínimo de acesso aos serviços de informação, bem 

como satisfazer as necessidades de comunicação tão importantes na atualidade, foi 

executado um levantamento sobre os meios de comunicação disponíveis, conforme dados 

coletados e dispostos na tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Serviços de Comunicações Disponíveis 
  
Meio de comunicação Suficiente Insuficiente Não resp. 
Posto de coleta dos correios 8 85 5 
Há entrega de 
correspondências 96 1 1 
Telefones públicos 62 36 0 
Banca de jornal/revistas 7 50 41 

 Fonte: Dados de Campo, Out/ 2003. 

 Elaboração: THANS, E. J. de S.; CAMPEOL, F.; CARVALHO, P. T 

Observando a tabela 1, referente aos serviços de comunicação do bairro percebe-se 

que a grande maioria dos entrevistados considera insuficiente a coleta de correspondências, 

levando-se em conta o fato de não haver uma agência, apenas caixas de coleta – 

apresentando-se aos moradores como uma deficiência; uma vez que há necessidade de 

deslocarem-se até o centro para utilizarem os serviços mais complexos dos correios. Já se 

tratando da entrega de correspondências a maioria dos entrevistados manifestou-se 

satisfeito com os serviços. 

Em relação aos telefones públicos, ainda observando a tabela 1, constatou-se que 

aproximadamente, mais de 60% dos 98 entrevistados consideram suficiente sua distribuição 

pelas vias do bairro; entretanto, de modo geral argumentaram que o funcionamento dos 

mesmos deixa a desejar por estarem constantemente estragados. 

A respeito da existência de bancas de jornal e/ou revisteiras, a população 

entrevistada considerou o acesso insuficiente ou, então, não responderam a pergunta por 

não possuírem informação de sua existência e nem terem condições de usufruírem as 

mesmas. 

 c) Quanto aos serviços comerciais: 

 15292 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

De fato um dos aspectos que diferem o urbano do rural é a predominância de 

atividades econômicas, caracterizadas pelo comércio, a indústria e prestação de serviços. E 

como tal, não poderia deixar de se fazer uma análise quanto ao comércio local, os 

moradores reconhecessem a existências de diversas atividades comerciais. 

Em análise aos dados obtidos junto aos moradores obteve-se a informação de que 

o comércio local é variado, levando-se em conta o tamanho do bairro, pois possui mercados, 

bazares, bares, açougues, feira direta do produtor agropecuarista e materiais de construção 

entre outros. Porém conforme segue na figura 7, o qual representa o nível de satisfação 

quanto à qualidade do comércio, os moradores não se encontram de todo satisfeitos com os 

serviços comerciais disponíveis, pois o mesmo apresenta deficiências, uma vez que, 

segundo os dados colhidos, há ausência de farmácia, mais lojas de vestuário e calçados, 

bem como há pouca variedade de produtos oferecidos no comércio local. A população 

também se mostra descontente quanto aos altos preços dos produtos oferecidos pelos 

estabelecimentos comerciais citados. 

Figura 6: Gráfico qualidade do comércio 

74%

26%

Satisfaz as necessidades da
população 
Não satisfaz as necessidades
da população

 

Fonte: Dados de Campo, Outubro 2003 

Elaboração: THANS, E. J. de S.; CAMPEOL, F.; CARVALHO, P. T 

Observando a tabela 2 que representa as empresas de prestação de serviços 

existentes no Bairro, segundo os entrevistados, pode-se visualizar uma variedade de 

serviços oferecidos à comunidade local, ressalta-se que a tabela em analise representa o 

número de entrevistados que conhecem os serviços e não o número de estabelecimentos 

com oferta dos mesmos 
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Tabela 2: Número de entrevistados que reconhecessem a existência de empresas de 

prestação de serviços: 

 

Tipo de Serviço Entrevistados 

Mecânica 11 

Chapeação 16 

Marcenaria 30 

Sapataria 3 

Vidraçaria 25 

Adubos 2 

Esquadrias 2 

     Fonte: Dados de Campo, Out/ 2003 

Elaboração: THANS, E. J. de S.; CAMPEOL, F.; CARVALHO, P. T 

 Ao coletar as informações junto aos entrevistados sobre os serviços prestados, a 

comunidade local questionou-se a existência de um Posto de Combustível, obtendo como 

resposta à não existência do mesmo, o que seria definido como uma deficiência, porém, 

verificando o nível de vida dos moradores – conclui-se que, pelo fato de a grande maioria 

não possuir automóvel, as empresa não se sentem atraídas para oferecer seus serviços no 

local. Assim, aqueles que possuem veículos deslocam-se para outros pontos da cidade para 

adquirir combustível. Foram constatadas através das respostas de dois dos entrevistados 

que existem na localidade uma empresa distribuidora de adubos e uma esquadria, apenas 1 

dos entrevistados não soube informar sobre quais empresas de prestação de serviços o 

bairro dispõe. 

d) Quanto a áreas de lazer: 

De acordo o padrão de vida da comunidade foi se estruturando o lazer que visa 

atender as necessidades locais. Os entrevistados foram questionados sobre a existência de 

locais apropriados ao lazer e quais os locais existentes. Observe a figura 7: 
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Figura 7: Gráfico sobre a existência de áreas de lazer 
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 Fonte: Dados de Campo, Outubro 2003 

 Elaboração: THANS, E. J. de S.; CAMPEOL, F.; CARVALHO, P. T 

Referindo-se às áreas de lazer, a maior parcela dos entrevistados afirmam não existir 

locais adequados para descanso e divertimento, enquanto 33 afirmam que sim, citando os 

“ex-barreiros”, hoje transformados em uma espécie de área para banho. No entanto, uma 

área sem infra-estrutura, cuja local serve como ponto de despejo de dejetos humanos e 

escoamento pluvial, não podendo ser considerado um local de lazer, por oferecer inúmeros 

riscos à saúde dos que ousam freqüenta-lo. Uma minoria, 5% dos moradores questionados, 

não soube informar a existência de nenhuma área destinada ao lazer. 

Indagado, quais seriam os espaços de lazer existentes na comunidade, obteve-se 

como respostas as seguintes alternativas (tabela 3): 

Tabela 3: Diversidade de áreas de lazer 

Área de lazer Nº de entrevistados afirmam a 
existência 

Parques 07 
Áreas Verdes 11 
Clubes 14 
Campo de Futebol 48 

 Fonte: Dados de Campo, Outubro 2003 

 Elaboração: THANS, E. J. de S.; CAMPEOL, F.; CARVALHO, P. T 

Para aqueles que admitem existir áreas destinadas ao lazer questionou-se, quanto 

a sua diversidade; em resposta obteve-se informações que possibilitaram o reconhecimento 

das áreas mais freqüentadas pela população local destacando-se os campos de futebol 

(figura 8), clubes (figura 9), áreas verdes e parques. Não foi informado nenhum outro tipo de 
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lazer pelos entrevistados. Constatou-se, aqui, uma nova deficiência, levando em 

consideração a dimensão do bairro em questão: não há praça. Mesmo havendo áreas em 

potencial desocupadas, inclusive na região central do bairro, ele não apresenta local próprio 

para o lazer das crianças e população em geral. 

 

Figura 8: Foto de áreas verdes do bairro, destacando como potencial para 

futuras áreas de lazer. 

Fonte:Trabalho de Campo 

  

 Figura 9: Local de Lazer (CTG), representando um dos clubes citados na 
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 pesquisa 

 Fonte: Trabalho de Campo 

Além de freqüentar as poucas áreas de lazer, os entrevistados no geral 

reconhecem a existência de uma variedade de templos religiosos, estes variam quanto aos 

objetivos e forma de propagação da fé, entre eles estão: templos católicos, evangélicos, 

umbandistas e, ainda, os pertencentes à Assembléia de Deus, Igreja Universal, Igreja 

Quadrangular, Deus é Amor e Missão Batista. 

e) Quanto à infra-estrutura local: 

No dia-a-dia da população alguns serviços essenciais à manutenção da localidade 

passam “despercebidos”. Por serem de primeira necessidade são também os serviços que 

mais exigem atenção das autoridades locais. Entre eles pode-se citar: a energia elétrica, 

redes de esgotos, serviços de coletas de lixo, transporte coletivo e serviços púbicos de 

saúde. 

O bairro apresenta, segundo informações dos moradores, rede de iluminação pública 

em todas as ruas. Ainda foi questionado sobre a qualidade dos mesmos, conforme figura 10: 

Figura 10: Qualidade da iluminação pública 

Boa 
61%ótima 
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1%

Boa 
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Ruim 
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 Fonte: Dados de Campo, Outubro 2003 

 Elaboração: THANS, E. J. de S.; CAMPEOL, F.; CARVALHO, P. T 

Em relação à iluminação que o bairro dispõe pode-se verificar junto à opinião 

pública que 61% dos moradores estão satisfeitos com a mesma, pois consideram-na de boa 

qualidade, já 33% dos moradores estão insatisfeitos e consideram-na de baixa qualidade, 

enquanto 5% consideram de ótima qualidade e 1% preferem não opinar sobre tal assunto. O 
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que demonstra não haver um consenso entre os habitantes locais e também que a 

iluminação pública do bairro não é igualmente distribuída, sendo que em algumas regiões de 

ocupação irregular, que se deram mais recentemente (moradias ribeirinhas), não existe 

iluminação suficiente transformando-se assim numa deficiência para os moradores dessas 

mesmas regiões. Ao mesmo tempo, percorrendo o bairro e conversando com moradores 

pode-se constatar que a iluminação pública oferecida não recebe a devida manutenção da 

empresa responsável, bem como os cuidados da própria população que a usufrui. 

f) Quanto à pavimentação: 

Ao percorrer o bairro confirmou-se as informações coletados junto a população de 

que todas as vias de trafego possuem pavimentação asfáltica e, aparentemente, de boa 

qualidade, até mesmo em áreas onde a ocupação aconteceu posteriormente e de forma 

ilegal. (Figura 11). 

 

 Figura 11: Rua com pavimentação asfáltica, porém com residências que já 

 fogem ao padrão inicial. 

 Fonte: trabalho de campo 

As informações também se contradizem ao perguntar-lhes sobre a qualidade dos 

passeios destinados aos pedestres como se pode verificar na figura 12, a seguir: 
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 Figura 12: Gráfico da qualidade dos passeios para os pedestres 
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 Fonte: Dados de Campo, Outubro 2003 

 Elaboração: THANS, E. J. de S.; CAMPEOL, F.; CARVALHO, P. T 

Em análise ao levantamento feito junto à população do bairro pode-se constatar que 

a maioria dos entrevistados preferem não opinar em relação aos passeios destinados aos 

pedestres, pois de 98 entrevistados 73 permaneceram neutros. Enquanto que, 19 

consideram de baixa qualidade, 5 afirmam boa qualidade e apenas um considera de 

excelente qualidade. Ao se fazer uma análise junto aos critérios CDPs , pode-se afirmar que 

o mesmo, momentaneamente, apresenta-se como uma potencialidade do bairro, pois ao 

percorrer as ruas do mesmo nota-se que o espaço destinado para tal fim existe, porém, é 

aproveitado de maneira indevida, o que assim deixa de oferecer melhores condições à 

população local. 

g) Quanto ao transporte coletivo: 

Na atualidade com os núcleos habitacionais cada vez mais dispersos dos centros 

urbanos, faz-se necessário uma rede de transporte cuja finalidade é atender as 

necessidades de deslocamento da população residente. 

Por este fator, foram, coletados dados com relação aos serviços de transporte 

coletivo destinados à localidade de estudo, visando conhecer os aspectos quantitativos e 

qualitativos do serviço. 

A análise dos dados referentes ao serviço de transporte coletivo, que faz o percurso 

do bairro com destino ao centro e outros bairros da cidade, constata-se que os 98 

entrevistados reconhecem tal serviço prestado a população. Quanto à qualidade e nível de 

satisfação dos serviços existem algumas variáveis, pois 87 dos entrevistados afirmam estar 

satisfeitos quanto a distribuição das paradas no bairro, contra apenas 5 que dizem ser 
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insatisfatório e 6 que preferem não responder; já em relação aos horários a maioria afirma 

serem satisfatórios e apenas 9, ou seja, uma minoria apresenta-se insatisfeito; na variável 

que se refere ao trajeto percorrido a maior parte dos moradores entrevistados apresentam-

se satisfeitos e apenas uma minoria de 11 entrevistados, estão insatisfeitos. Ao questionar 

os entrevistados sobre as empresas prestadoras de serviço de transporte obteve-se as 

seguintes informações: 95 pessoas afirmam que a empresa responsável pelo transporte 

coletivo é a COLEURB, 02 pessoas afirmam que a empresa CODEPAS também oferece o 

serviço e 03 dizem ignorar a informação. Afirma-se, portanto que o transporte coletivo do 

bairro é um condicionante presente na infra-estrutura local. 

h) Quanto ao saneamento básico e a saúde: 

O saneamento básico refere-se aos elementos de 

infra-estrutura de uma cidade necessárias para a 

manutenção de boas condições para a saúde 

pública. As redes de água e esgoto são os 

elementos mais conhecidos e disseminados por 

toda a cidade (...) (SPÓSITO, 2001) 

Segundo o que se constatou no reconhecimento da área em estudo o sistema de 

esgoto propriamente dito, não existe; há sim, uma rede de coleta pluvial a qual se ligam a 

canalização dos dejetos residenciais que por sua vez desembocam nos ex-barreiros e 

inclusive no Rio Passo Fundo. Como se verifica nas figuras 13 e 14: 

 

Figura 13: Na figura acima se nota o esgoto residencial corre a céu aberto. 

Fonte: Trabalho de Campo. 
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Figura 14: Na figura ao lado observa-se a rede pluvial, pois a mesma está servindo 

como rede de esgoto de dejetos provenientes das residências, confirmando a 

inexistência de uma rede de esgoto adequada as necessidades locais. 

Fonte: Trabalho de Campo 

Em análise a figura 15, que representa o conhecimento da população local sobre a 

existência de uma rede canalizada de esgoto constata-se que a maioria ignora a informação 

e mesmo confunde com a rede de escoamento pluvial, pois 70 entrevistados afirmaram 

haver uma rede de esgoto no bairro, enquanto 27 afirmaram não existir uma rede de esgoto 

e 01 dos entrevistados optou por não responder. Ao percorrer o local constata-se que 

realmente a rede de esgoto é uma deficiência do bairro pois, a mesma não existe, 

confirmando-se a ligação da rede de esgoto cloacal a rede de escoamento pluvial como foi 

mostrado anteriormente nas figuras. 

 Figura 15: Sistemas de Esgoto: 

Possui
Não possui
Não respondeu

 

Fonte: Dados de Campo, Outubro 2003 
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Elaboração: THANS, E. J. de S.; CAMPEOL, F.; CARVALHO, P. T 

Em relação ao abastecimento de água tratada no bairro a maioria da população 

reconhece a existência de tal serviço, pois dos 98 somente 03 afirmaram não haver 

abastecimento de água na comunidade. Em relação à empresa responsável apenas 02 dos 

entrevistados não souberam responder qual era a empresa prestadora do mesmo, enquanto 

que 96 pessoas afirmaram ser a Corsan responsável pela distribuição de água tratada. 

Dentro do contexto de saneamento básico as coletas de lixo fazem parte da estrutura 

que condiciona a qualidade de vida da população, de um dado local, desta forma não 

poderia deixar de estar presente em qualquer estudo que tenha como meta traçar um perfil 

socioeconômico de uma comunidade. 

Ao questionar o quadro de entrevistados sobre a existência da coleta de lixo, 97 

deles responderam conhecer a existência do serviço, sendo que apenas 1 entrevistado 

ignora a informação. Pode-se constatar que em relação à freqüência nas coletas de lixo que 

à maioria dos entrevistados demonstraram-se contentes com a qualidade do serviço 

oferecido, que é de 3 vezes por semana. 

A saúde da população é também uma conseqüência das condições de vida 

oferecidas, bem como os serviços de atendimento médico, odontológico, de forma 

preventiva ou mesmo de tratamento especializado (figura 16). 

 

Figura 16: Fachada do Posto de Saúde 

Fonte: Trabalho de Campo. 
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Sendo assim, a maioria dos entrevistados (95) do Bairro José Alexandre Zacchia 

afirma que existe assistência médica (posto de saúde) a disposição da população, apenas 

02 entrevistados dizem não haver o serviço no bairro e 01 que ignora a informação. 

Quando se refere à manutenção dos serviços prestados, 92 entrevistados dizem ser 

de âmbito público e gratuito, enquanto que 06 entrevistados desconhecem a mantenedora 

do centro de atendimento. 

Os serviços médicos prestados, segundo a pesquisa realizada, são conceituados 

como bons. Já a parcela da população que considera o atendimento ruim, afirma que 

precisa de um acompanhamento mais complexo de saúde que não é oferecido no mesmo 

(figura 20). Ressalta-se que no período de coleta dos dados estavam sendo feitas 

alterações no serviço do posto de saúde, hoje o mesmo oferece clínico geral e dentistas que 

diariamente atendem, cada um, 20 pacientes. Também há profissionais na área de pediatria 

e psicologia, com serviços de agentes de saúde a domicílio. 

Para atender às consultas, ainda há uma enfermeira chefe que nos casos graves 

encaminha o paciente ao CAIS da Hípica, um dos bairros mais próximos da área de estudo. 

Quanto aos medicamentos básicos ou de tratamento contínuo são fornecidos pelo sistema 

público e pela Leão XIII. 

Segundo média geral, este posto realiza 70 atendimentos diários. 

Figura 17: Qualidade dos serviços públicos de saúde existentes 
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Fonte: Dados de Campo, Outubro 2003 

Elaboração: THANS, E. J. de S.; CAMPEOL, F.; CARVALHO, P. T 
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i) Quanto à segurança pública: 

A violência nas cidades é uma realidade gerada pela exclusão social que a 

população periférica sofre em seu cotidiano, a falta de um planejamento adequado e mesmo 

de investimentos por parte do poder público, nas áreas sociais e de segurança pública, gera 

a insegurança da maioria da população urbana. Verifica-se assim que o espaço urbano está 

associado à criminalidade, a qual se pode verificar no dia-a-dia através dos meios de 

comunicação ou mesmo como testemunhas oculares da situação. 

Por este fato aborda-se na pesquisa sobre a existência de um posto policial na 

localidade em questão. Sendo que 93% dos entrevistados afirmaram haver o posto policial, 

enquanto 04 afirmaram não haver e 01 que ignora o fato. Ao indagar sobre a satisfação dos 

serviços prestados por este mesmo posto policial a grande maioria dos entrevistados 

considerou que o serviço oferecido é insatisfatório, como se pode ver na figura 18. 

 Figura 18: Qualidade dos serviços de policiamento 
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Fonte: Dados de Campo, Outubro 2003 

 Elaboração: THANS, E. J. de S.; CAMPEOL, F.; CARVALHO, P. T 

Os moradores queixam-se da falta de policiamento, das escassas rondas, do 

policiamento não ser fixo em pontos de constante tumulto. A população acaba, assim 

tornando-se vulnerável aos delinqüentes: tanto em relação a furtos, como a drogadição e ao 

vandalismo, principalmente, de bens públicos, como a iluminação pública citada 

anteriormente, ou mesmo, dos telefones públicos que acabam não funcionando quando 

necessário. 

Outro aspecto relevante levantado na pesquisa relacionada a segurança é sobre a 

existência de um corpo de bombeiros no bairro, o qual é inexistente segundo os 98 

entrevistados. 
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O espaço urbano como produto social sofre com a “falta de planejamento” a ele 

destinado e com isso confere-se o caos urbano, o que se verifica nos aspectos físicos 

influencia nos aspectos sociais, sendo destinadas às áreas periféricas à presença de uma 

sociedade exclusa da maioria dos recursos de que o centro urbano dispõe. Por este motivo 

muitas vezes à periferia apenas reproduz e ou produz seu cotidiano em função do centro da 

cidade, pois esta se torna dependente do mesmo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo os dados colhidos na pesquisa realizada pelos acadêmicos do curso de 

Geografia, nível IV, no bairro José Alexandre Zacchia e posterior análise dos mesmos, 

mediante os critérios CDP’s, constatou-se que a infra-estrutura e os serviços hoje se 

apresentam deficientes pelo fato do bairro ter surgido de um projeto de urbanização que não 

foi respeitado. Observando-se a área central, percebe-se que a infra-estrutura instalada e a 

forma de ocupação planejada foram dando lugar a ocupações e instalações ilegais, uma vez 

que o bairro não conseguiu comportar o alto grau de adensamento no local. 

O bairro José Alexandre Zacchia pode-se citar como vitima das transições e 

transformações sem a continuidade de um planejamento, pois este nasceu de um projeto 

inicial gerenciado pelo poder público com o objetivo de atender a população de baixa renda 

que enfrentavam dificuldades para se instalar em uma residência própria ou que 

enfrentavam problemas habitando áreas de risco. Recorrendo a Campos Filho (2003) pode-

se classificar a área como bairro jardim, porém com o passar do tempo este assumiu as 

características que mantêm atualmente e o colocam no rol dos bairro periféricos que 

encontram-se isolados e com ausência de planejamento. 

Assim, alguns serviços tornaram-se insuficientes às crescentes necessidades locais 

e a infra-estrutura acabou perdendo qualidade perante o uso inadequado ou a ocupação ter 

acontecido antes que houvesse tempo para instalá-la. Aparecem, portanto, inúmeras 

deficiências que prejudicam a qualidade de vida dos moradores, como nas questões de 

saúde e segurança. Outros casos, como o de áreas de lazer, apresentam locais em 

potencial; no entanto, mediante falta de investimentos mantêm-se como uma deficiência no 

bairro. Pode-se dizer, enfim, que o bairro periférico apresenta-se fragmentado em áreas de 

média e baixa qualidade de vida seguindo a direção centro-periferia internamente, resultante 

da forma de ocupação. 

Referindo-se a aplicação dos instrumentos, tabulação de dados e elaboração dos 

relatórios, bem como finalização deste perfil quer-se registrar que este trabalho de Geografia 

é bastante complexo por comportar aspectos que sendo antrópicos representam uma 

dinâmica que é condicionada por fatores externos e internos ao bairro José Alexandre 

Zacchia. Desse modo, faz-se compreender que todo estudo de um aglomerado antrópico 
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requer uma visão do pesquisador global e local para que possa ele analisar 

comparativamente os resultados, alcançando seus objetivos. 
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