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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: O lugar em que vive. 

Objetos de conhecimento: A produção dos marcos da memória: formação cultural da população. 

 

Bairros 

 

Bairros são áreas compartimentadas, que 

compõem uma cidade ou município, cujas 

características estão associadas ao processo de 

formação do local e às pessoas que nele vivem e 

que formam uma comunidade. Essa divisão 

geográfica deu-se mediante a necessidade de 

facilitar não só a localização, mas, também os 

estudos e pesquisas em determinadas áreas, pois muitas destas se expandem com rapidez.  

De forma geral, os bairros podem ser constituídos por ruas, casas, edifícios, condomínios, 

indústrias, comércios, praças, shoppings, monumentos, entre outros. Podem também, segundo 

sua localização, representar a cidade em alguns aspectos, como financeiro, turístico, tecnológico, 

entre outros. 

 

Tipos de bairro 

 

 

Primeiramente é necessário dizer que não há uma classificação oficial para determinar os tipos de 

bairros. Os bairros recebem determinadas denominações segundo as suas características, a sua 

comunidade, e a quantidade de comércios, residências, indústrias, empresas e repartições 

públicas. 

Também podem ser classificados segundo o valor dos imóveis que neles se encontram. Portanto, 

os elementos observados de acordo com o senso comum é que nos fazem apontar alguns tipos 

de bairros, como: 
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Bairros residenciais 

 

Nos bairros residenciais, as casas ou condomínios existem em maior número.  

São aqueles em que há predomínio de residências, podendo ser casas térreas, sobrados e até 

condomínios. Nesses locais há pouca presença de comércios. Cria-se neles uma identidade, pois 

a população compõe uma comunidade que frequenta diariamente lugares comuns e possui 

necessidades comuns. 

 

Bairros comerciais 

Nos bairros comerciais, há predomínio de comércios. 

São constituídos principalmente de comércios. As ruas nesses bairros são repletas de lojas de 

roupas, brinquedos, materiais de construção, eletrônicos, ou de estabelecimentos como padarias, 

açougues, frutarias, salões de beleza, entre outros.  

Devido à existência desses comércios, os bairros comerciais tendem a ser bastante 

movimentados. Os centros das cidades costumam ter muitos bairros desse tipo, mas eles podem 

ser encontrados em diversas regiões.  

 

Bairros industriais 

Os bairros industriais encontram-se em regiões mais afastadas da cidade. 

São aqueles em que predominam as indústrias e fábricas. Por necessitarem de áreas maiores e, 

por vezes, produzirem não só poluição como também muitos ruídos, esses bairros encontram-se 

nas regiões mais periféricas das cidades. Muitas vezes, em seu entorno, estão bairros resididos 

pelos trabalhadores empregados nas indústrias. Nem toda cidade há bairros industriais.  

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/os-bairros.htm Fonte das imagens: freepik.com Acesso em 27/04/2020 

 

 

Agora que você já aprendeu mais sobre os bairros, vamos realizar algumas atividades em seu 

caderno. 
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1. Sobre o seu bairro: 

a) Qual o nome do seu bairro? 

b) Como você o classificaria: residencial, comercial ou industrial? 

c) Dos itens abaixo, escreva em seu caderno quais existem em seu bairro. 

 Casas, 

 Edifícios, 

 Ruas asfaltadas, 

 Ruas de terra, 

 Farmácia, 

 Hospital, 

 Escola, 

 Creche,  

 Praça, 

 Padaria, 

 Lojas.  

 

2. Vamos fazer uma entrevista? 

Recorra a algum adulto que possa te auxiliar nessa atividade. Anote as respostas em seu 

caderno: 

Nome do entrevistado: 

Idade: 

Bairro em que mora: 

Há quanto tempo você mora nesse bairro? 

Gosta do seu bairro? 

Por quê? 

 

3. Se possível acesse o link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CmIYOYv_lkU 

 

O vídeo conta uma história vivida pela turma da Mônica e se chama “Os quatro músicos do 

bairro do Limoeiro!”, são 4 animais que vão em busca de um sonho: vencer o concurso de 

talentos do Bairro do Limoeiro. 

Agora, vamos pensar em seu bairro. Se você pudesse criar algum evento que incluísse 

todos os moradores do bairro, como esse evento seria? E qual seria seu nome? 

Escreva e faça um desenho bem bonito em seu caderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=CmIYOYv_lkU

