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RESUMO
A discussão da questão fundiária e uso do solo é necessária para o entendimento da cidade. Juntamente ao
desenvolvimento do espaço urbano nacional, houve a intensificação do processo de mercantilização do morar,
fazendo com que a distribuição da terra se desse de maneira desigual. Logo, este parcelamento do solo fortemente
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. Visto isto, este artigo buscou analisar
como ocupações irregulares são um fenômeno expressivo oriundo do déficit habitacional, por meio de estudo de
caso do Assentamento Nova Canaã, localizado na cidade de Bauru-SP. Metodologicamente, foi realizado
levantamento in loco de dados da configuração espacial, implantação das residências nos, entorno e fotográfico. Com
estas informações em mãos, foi possível elaborar mapas de análises indicando a localização, potencialidade e
problemas da área, como a questão da infraestrutura precária instalada no assentamento. Para reunir informações
técnicas foi consultado plantas e mapas cadastrais localizados na prefeitura do município. O conjunto de material
proporcionou o entendimento do Assentamento Nova Canaã, como se organizam e desdobram essa forma de
ocupação do solo urbano. Este estudo não esgota o assunto e seu material pode embasar futuros trabalhos na área.
PALAVRAS-CHAVE: Ocupações Urbanas. Déficit Habitacional. Bauru.
ABSTRACT
The discussion of land issues and land use is necessary for the understanding of the city. Along with the development
of the national urban space, there was an intensification of the process of commodification of housing, making the
distribution of land uneven. Thus, this land parceling strongly influenced by a neoliberal economic bias brought up a
portion of the population that stayed on the city's margins, thus having to fight for its permanence in the urban
context. Given this, this article sought to analyze how irregular occupations are a significant phenomenon arising from
housing deficit, through a case study of the Nova Canaã Settlement, located in the city of Bauru-SP. Methodologically,
it was performed an on-site survey of spatial configuration data, implementation of residences in, surrounding and
photographic. With this information in hand, it was possible to elaborate analysis maps indicating the location,
potentiality and problems of the area, such as the issue of precarious infrastructure installed in the settlement. To
gather technical information was consulted plans and cadastral maps located in the city hall. The set of material
provided the understanding of the Nova Canaã Settlement, how this form of urban land occupation is organized and
unfolded. This study does not exhaust the subject and its material may support future work in the area.
KEYWORDS: Urban Occupations. Housing deficit. Bauru.
RESUMEN
La discusión de los problemas de la tierra y el uso de la tierra es necesaria para la comprensión de la ciudad. Junto con
el desarrollo del espacio urbano nacional, se intensificó el proceso de mercantilización de la vivienda, haciendo que la
distribución de la tierra fuera desigual. Por lo tanto, esta parcelación de tierras fuertemente influenciada por un sesgo
económico neoliberal trajo a una parte de la población que permaneció en los márgenes de la ciudad, por lo que tuvo
que luchar por su permanencia en el contexto urbano. Ante esto, este artículo buscó analizar cómo las ocupaciones
irregulares son un fenómeno significativo que surge del déficit de vivienda, a través de un estudio de caso del
asentamiento de Nova Canaã, ubicado en la ciudad de Bauru-SP. Metodológicamente, se realizó una encuesta in loco
de datos de configuración espacial, implementación de residencias en, entorno y fotográfica. Con esta información
en la mano, fue posible elaborar mapas de análisis que indicaran la ubicación, la potencialidad y los problemas del
área, como el problema de la infraestructura precaria instalada en el asentamiento. Para recabar información técnica
se consultaron planos y mapas catastrales ubicados en el ayuntamiento. El conjunto de material proporcionó la
comprensión del Acuerdo de Nova Canaã, cómo se organiza y se desarrolla esta forma de ocupación de tierras
urbanas. Este estudio no agota el tema y su material puede apoyar el trabajo futuro en el área.
PALABRAS CLAVE: Ocupaciones urbanas. Déficit de vivienda. Bauru.
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1 INTRODUÇÃO
A luta pela moradia e pela cidade expressada pelas ocupações urbanas são um movimento
global de resistência urbana. No Brasil esta prática é usada como instrumento para se garantir
que determinadas áreas da cidade subutilizadas e ociosas tenham sua função social exercida e
denunciam o parcelamento desigual do solo urbano.
Nos últimos anos, as ocupações urbanas irregulares vêm ganhando notoriedade na mídia local
bauruense. Seja pelas manifestações de movimentos populares, seja pela notificação de prazos
dados pela Prefeitura Municipal para reiterações de posse. Todavia estas apropriações são um
fenômeno sintomático do déficit habitacional da cidade, que reflete por sua vez uma tendência
global na contemporaneidade de instabilidade de posse. (ROLNIK, 2015, p. 197)
De acordo com o Censo-2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Bauru
possui 315.835 habitantes, sendo 98,2% da população se encontra no meio urbano. A taxa de
urbanização da cidade se destaca por estar muito acima da nacional (81,2%) e da região Sudeste
(90,5%). Estes dados apontam a importância que a cidade exerce no Centro-oeste Paulista,
funcionando como eixo central da microrregião que é composta por munícipios menores e
menos urbanizados. Este local de destaque ocupado pelo município juntamente com a
diversidade de serviços que a alta urbanização oferece, faz com que um grande número de
pessoas faça um movimento migratório para o mesmo em busca de oportunidades mais
variadas em relação as disponíveis em suas cidades de origem. Desta forma o processo de
adensamento populacional vai se intensificando, gerando uma maior dificuldade de se alocar
este contingente humano no espaço urbano.
Dados do Movimento Social De Luta Dos Trabalhadores (MSLT) apontam que na área entre os
bairros Jardim Mary, Jardim Marabá e Vila Aviação B tem pelo menos 2,5 mil pessoas assentadas
divididas em três acampamentos. No decorrer do estudo o assentamento Morada da Lua foi
descontinuado e as famílias remanescentes encaminhadas ao Nova Canaã, se tornando o objeto
principal de estudo desta pesquisa de iniciação científica. Apesar da precariedade de
infraestrutura básica do local e constante pressão pública, os assentados encontraram na
ocupação irregular do local uma forma de reivindicar sua permanência na área que segundo os
mesmos está há pelo menos 13 anos ociosa.
Em contrapartida o Programa Minha Casa, Minha Vida, lançado em 2009 pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva foi logo adotado pela Prefeitura Municipal de Bauru como uma forte
ferramenta para diminuir o déficit habitacional do munícipio. No período de janeiro de 2011 a
janeiro de 2014 foram lançadas 5.347 unidades residenciais verticais para a população que se
encaixa no perfil do programa. (Secovi-SP 2016)
Todavia um assentamento humano deve ser planejado levando em consideração toda a sua
complexidade. Vigliecca (2017) relata que conjuntos habitacionais com grande qualidade
projetual, mas construídos em locais sem infraestrutura, serão malsucedidos, pois a questão da
infraestrutura é primordial no que tange o pacto social do cidadão com o poder público.
O planejamento urbano e da moradia no Brasil segue um ultrapassado modelo industrial,
modelo esse que surgiu na década de 1920 e que se consolidou no período que seguiu a Segunda
Guerra Mundial. Ele consiste em um modelo hierárquico, paradigmático de comando e controle
de cima para baixo, que levou ao planejamento do tipo “predizer-e-prover”. (SALINGAROS,
BRAIN, DUANY, MEHAFFY, PHILIBERT-PETIT, 2019)
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Ao levar em consideração todas essas informações vê-se que há políticas públicas massivas em
vigor na cidade nesse sentido, mas também há um número expressivo de famílias desalojadas.
Deste modo estre estudo tem como objetivo entender como se comportam as formas de
ocupação irregular do solo urbano de Bauru-SP se valendo da metodologia de estudo de caso
através de notícias e visitas técnicas, ambos referentes ao Assentamento Nova Canaã.
2 O DÉFICIT HABITACIONAL EM BAURU
Bauru tem ganhado cada vez mais destaque no estado de São Paulo como uma cidade altamente
urbanizada e indispensável para a sua microrregião. Porém seu desenvolvimento urbano tem
enfrentado problemas habitacionais característicos das grandes metrópoles brasileiras.
Visto isso, é importante que se entenda as raízes destes conflitos de terra através de uma análise
do seu processo urbanístico, que se estenda até a contemporaneidade, para que desta maneira
consiga-se alinhar as necessidades dos que denunciam a falta de total eficiência das políticas
públicas as medidas vigentes adotadas pelo poder municipal.
Segundo dados fornecidos pelo relatório do Plano Local De Habitação De Interesse Social (PLHIS)
– Bauru (2015), entre os anos de 2000 à 2009 foram construídas aproximadamente 900 unidades
habitacionais destinadas a população com salário de até R$ 1395,00. Esta pequena produção,
de iniciativa pública, gerou apenas 90 habitações por ano em média.
Ainda segundo o PLHIS (2015) a partir de 2010 ouve um crescimento para essa faixa de
população que correspondeu a um aumento de aproximadamente 600 unidades/ano graças ao
Programa Minha Casa, Minha Vida. Todavia este crescimento ainda é insuficiente, visto que o
déficit habitacional ainda é de 4.300 unidades habitacionais ao menos (PLHIS, 2015).
3 ESTUDO DE CASO: ASSENTAMENTO NOVA CANAÃ
De acordo com a matéria do Repórter Unesp (2018), o Assentamento Nova Canaã, quando se
localizava Jardim Marabá (Figura 1), era único com autorização em Bauru, com aluguel pago pela
Prefeitura Municipal de R$ 25.000,00 mensais. O terreno de 226 mil m² abrigava por volta de
350 famílias.
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Figura 1: Localização do Assentamento Nova Canaã em Bauru

Fonte: Google Earth (Modificado pelo Autor)

Moradores de outros assentamentos descontinuados na cidade foram transferidos para ele,
como no caso do Assentamento Estrela de Davi, no Distrito Industrial 4 (JCNET.com, 2018) e
Morada da Lua, que ainda existia no início das pesquisas para o presente trabalho e seria um
dos objetos de estudo.
O TAC, Termo de Ajuste de Conduta, foi um documento assinado no início de 2018 pela
Prefeitura e pelo Movimento Social de Luta dos Trabalhadores, o MSLT (Figura 2), e determinava
a duração do Nova Canaã em estado provisório por três anos em nova área, apenas paras as
famílias classificadas como de baixa renda. (G1, 2019)
Figura 2: Bandeira do MSLT no Assentamento Nova Canaã

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Todavia no final de 2018 houve um pedido de restrição de posse por parte do suposto
proprietário da gleba no Jardim Marabá. Mesmo com o TAC tendo sido firmado, a relação do
MSLT com a Prefeitura se abalou. (Repórter Unesp, 2018)
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Em maio de 2019 aproximadamente 200 moradores do assentamento (Figura 3) invadiram o
prédio da Secretaria de Planejamento (Seplan) para protestar contra reintegração de posse. (G1,
2019)
Figura 3: Moradores invadem a Seplan em protesto

Fonte: G1 (2019)

A reintegração de posse foi realizada no dia 18 de junho de 2019 e 195 famílias foram
submetidas a triagem social e foram viver provisoriamente na nova área localizada no Parque
Primavera (Figura 4). As demais 170 famílias assumiram um compromisso e deixaram o
assentamento, marcando assim o fim da ocupação da área do Jardim Marabá.
Figura 4: Nova Área no Parque Primavera

Fonte: Google Earth (Modificado pelo Autor)

De acordo com o prefeito da cidade, Clodaldo Gazetta, as famílias em vulnerabilidade serão
atendidas na construção das 1.900 casas, em área ao lado desse residencial da Pacaembu, que
atende as faixas 1,5 do Minha Casa, Minha Vida. A licitação para a construção será reaberta e a
empresa que vencer ainda vai construir o novo Centro de Referência de Urgência juntamente
com a revitalização da lagoa da Bela Olinda. Do total de unidades habitacionais, 600 serão para
famílias em vulnerabilidade social, como as 195 do Nova Canaã. (JCNET.com, 2019)
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4 VISITA TÉCNICA: JARDIM MARABÁ
A primeira visita técnica foi realizada juntamente com a orientadora deste trabalho no mês de
janeiro de 2019, quando o assentamento ainda estava ocupando a área do Jardim Marabá
(Figura 5), próximo a Universidade Estadual Paulista de Bauru (Unesp Bauru), o Instituto de
Pesquisas Meteorológicas de Bauru (IPMet/Unesp) e a Rodovia Marechal Rondon.

Figura 5: Vista Aérea do Assentamento Nova Canaã

Fonte: Prefeitura Municipal (2019)

As informações foram recolhidas junto a conversas informais com os moradores e as principais
dificuldades apontadas eram as que diziam respeito a infraestrutura básica. A CPFL instalou um
gerador no local, porém a distribuição da fiação (Figura 6) a partir do mesmo ficou a cargo dos
moradores, sem assistência técnica da Prefeitura Municipal de Bauru.
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Figura 6: Fiação

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

A água disponível é cedida pela Prefeitura por meio de caminhões-pipa, mas não há
encanamento ou rede de esgoto. Alguns moradores compraram bombas hidráulicas para
melhorar a distribuição da água. As ruas não possuem asfaltamento (Figura 7).

Figura 7: Ruas sem Asfaltamento

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
Os lotes seguem um traçado pré-estabelecido pela Prefeitura (Figura 8), e as habitações do local
se dividem em sistemas construtivos de alvenaria tradicional e métodos informais de construção
em madeira.
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Figura 8: Traçado dos Lotes

Fonte: Prefeitura Municipal (2019)

No dia da visita havia uma reunião na Associação de Moradores e Sede do MSLT no
local, onde era organizada uma passeata pacífica contra a reintegração de posse.
5 VISITA TÉCNICA: PARQUE PRIMAVERA
A segunda visita técnica foi realizada em julho de 2019, duas semanas após o Assentamento
Nova Canaã ter sido transferido para a nova área no Parque Primavera (Figura 9). No dia haviam
188 das 195 famílias que se encaixaram no perfil cadastrado no local.
Figura 9: Visão Geral do Assentamento Nova Canaã no Parque Primavera

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Mais uma vez as informações coletadas vieram de moradores líderes locais. O fornecimento de
energia elétrica seguiu o mesmo esquema do primeiro assentamento, com fiação instalada pelos
próprios moradores (Figura 10).
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Figura 10: Fiação

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

A água por sua vez foi distribuída pela população através de um sistema de mangueiras que
levava uma fonte básica de abastecimento a cada lote (Figura 11). No dia haviam 10 banheiros
químicos (Figura 12) de apoio e as refeições eram feitas em uma cozinha comunitária
improvisada.

Figura 11: Sistema de Mangueiras

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
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Figura 12: Banheiro Químico

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

O novo assentamento se divide em 195 lotes de 5x25 metros e as habitações eram em sua
maioria de madeira em diversos sistemas construtivos (Figuras 13 e 14). Já haviam fundações
sendo realizadas em alguns lotes para casa de alvenaria tradicional (Figura 15).
Figura 13: Estrutural em madeira

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

688

Figura 14: Método Construtivo em Madeira

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)
Figura 15: Fundação

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Mesmo com o curto período de tempo o novo Canaã já se mostrava extremamente organizado
e o mutirão dos moradores e voluntários era a força que dava forma ao local.
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como visto no referencial teórico a questão habitacional no Brasil e sua produção se mostrou
deficiente ao longo das décadas. Ocupar o solo urbano de forma digna se caracterizou como um
privilégio e não um direito universal.
Levando em consideração o déficit habitacional nas médias e grandes cidades, como no caso de
Bauru, fica evidente que as ocupações irregulares e formação de assentamentos humanos se
tornaram uma forma de resistência política dentro do contexto urbano.
O Assentamento Nova Canaã é um excelente exemplo desta realidade global. A falta de amparo
governamental, as más condições de infraestrutura e a insegurança do habitar somadas a união
popular com movimentos de luta, geram uma forma de ocupação solo urbano que incomoda e
tenta resistir dentro da cidade.
A reforma urbana é urgente e os governos em todas as suas esferas devem levar o direito de
morar como uma garantia universal, onde recursos priorizem a qualidade e bem-estar das
famílias em situação de vulnerabilidade social.
Visto tudo isso, as pessoas que vivem a margem da cidade são um sintoma de uma partilha
desigual do tecido urbano e sua existência é um lembrete permanente de que novas políticas
habitacionais são uma necessidade básica e que devem ser discutidas a todo momento.
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