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O contexto econômico, político e social das cidades demonstra que as 
desigualdades geradas pelo capitalismo e definidas pela globalização da economia, 
influenciaram no problema do déficit habitacional. Com o desenvolvimento do espaço 
urbano brasileiro, houve a intensificação do processo de mercantilização do morar, 
fazendo com que a distribuição da terra se desse de maneira desigual. As políticas 
públicas de habitação não foram suficientes para atender toda a população. Logo, este 
parcelamento do solo influenciado por um viés econômico neoliberal trouxe à tona uma 
parcela da população que ficou as margens da cidade, tendo deste modo que lutar pela 
sua permanência no contexto urbano. Em Bauru não foi diferente este processo. Diante 
dos fatos, o problema habitacional de Bauru é considerado elevado. Por meio da 
investigação e levantamento de dados coletados de duas ocupações urbanas irregulares 
neste território: Morada da Lua e Nova Canaã, distintas em sua organização e 
representatividade, pode-se verificar este fato. Metodologia: realizada uma abordagem 
teórica sobre habitação, ambiência dos assentamentos informais, segregação social, 
arquitetura; bem como levantamento in loco com finalidade de entendimento do 
processo de ocupação e configuração espacial. Resultados: contribuição com estudos 
sobre habitação social e assentamentos urbanos; foi possível verificar como a 
arquitetura e o urbanismo pode minimizar os resultados da segregação social; 
entendendo questões acerca dos problemas do parcelamento do solo urbano e sobre as 
ocupações da cidade de Bauru.  
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