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RESUMO 

A investigação da realidade com base nas abordagens teóricas e práticas da justiça 

espacial no contexto latino-americano implica a análise crítica desde dois paradigmas 

fundamentais, a distribuição e o reconhecimento; sendo eles embasados em processos 

que implicam a equidade, a participação e a inclusão social. Com base nesses 

pressupostos, a presente pesquisa tem como objetivo analisar as políticas públicas 

habitacionais no continuo urbano transfronteiriço de Letícia na Colômbia e Tabatinga no 

Brasil, estabelecendo comparações entre os programas habitacionais Manguare (Letícia) 

e Vila Verde (Tabatinga) sob três dimensões: politica-institucional, espacial e social. Entre 

os processos metodológicos utilizados foi valorizada a pesquisa qualitativa com a 

aplicação de entrevistas e questionários assim como também o uso de ferramentas 

Geoespaciais. Os resultados permitiram compreender que a justiça espacial neste 

espaço urbano transfronteiriço é totalmente dinâmica, situacional, sensível as diferenças 

e atenta aos processos que dão origem a determinadas configurações espaciais.  

  
Palavras-chave: Continuo Urbano Transfronteiriço, Justiça espacial, Políticas Públicas 
Habitacionais, Estado de Amazonas, Departamento de Amazonas, Leticia e Tabatinga 

 

SUMMARY 

The investigation of reality based on theoretical and practical approaches to spatial justice 

in the Latin American context implies a critical analysis of two fundamental paradigms, 

distribution and recognition, based on processes that imply equity, participation and social 

inclusion. Based on these assumptions, the present research aims to analyze public 

housing policies in the cross-border urban continuum of Letícia in Colombia and 

Tabatinga in Brazil, establishing comparisons between the housing programs Manguare 

(Letícia) and Vila Verde (Tabatinga) in three dimensions: politically- institutional, spatial 

and social. Among the methodological processes used, qualitative research with the 

application of interviews and questionnaires as well as the use of Geospatial tools was 

valued. The results allowed us to understand that the spatial justice in this cross-border 

urban space is totally dynamic, situational, sensitive to differences and attentive to the 

processes that give rise to certain spatial configurations. 

Key Words: Urban Continuous Cross-Border, Spatial Justice, Public Housing Policies, 

Estado de Amazonas, Departamento de Amazonas, Leticia and Tabatinga 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

La investigación de la realidad con base en los enfoques teóricos y prácticos de la justicia 

espacial en un contexto latinoamericano, implica un análisis crítico desde dos 

paradigmas: distribución y reconocimiento, fundamentados en procesos que implican la 

equidad, la participación y la inclusión social. Basado en estos supuestos, esta 

investigación tiene como objetivo analizar las políticas públicas habitacionales en el 

continuo urbano transfronterizo de Leticia en Colombia y Tabatinga en Brasil, 

estableciendo comparaciones entre los programas habitacionales de Manguare (Leticia) 

y Vila Verde (Tabatinga) bajo tres dimensiones: política- institucional, espacial y social. 

Entre los procesos metodológicos utilizados fue valorada la investigación cualitativa con 

la aplicación de entrevistas y cuestionarios, así como también el uso de herramientas 

Geoespaciales. Los resultados permitieron comprender que la justicia espacial en este 

espacio transfronterizo es totalmente dinámica, situacional, sensible a las diferencias y 

atenta a los procesos que dan origen a determinadas configuraciones espaciales. 

Palabras Clave: Continuo Urbano Transfronterizo, Justicia Espacial, Políticas Públicas 
Habitacionales, Estado de Amazonas, Departamento de Amazonas, Leticia y Tabatinga 
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1 INTRODUÇÃO 

O interesse em refletir sobre a justiça espacial no âmbito das cidades de Letícia e 

Tabatinga, situadas na fronteira entre Colômbia e Brasil, surgiu a partir do projeto final 

apresentado na especialização em Análise Espacial em 2017 na Universidade Nacional 

de Colômbia (UNAL). A finalidade do projeto era analisar o papel das políticas públicas 

nas dinâmicas espaciais de expansão urbana da cidade de Leticia, tendo sido identificado 

que um dos fatores que estavam influenciando o crescimento urbano da cidade era a 

inserção dos programas de habitação de interesse social. 

Como proposta de pesquisa para obter a bolsa do Programa de Alianças para a 

Educação e a Capacitação (PAEC) da Organização dos Estados Americanos (OEA) 

buscou-se aprofundar o estudo sobre a temática, ampliando o recorte espacial da 

pesquisa ao integrar a cidade fronteiriça de Tabatinga, a fim de realizar comparações 

desde três dimensões: política- Institucional, espacial e social pois, estas cidades de 

fronteira além de estarem inseridas na floresta Amazônica representam centralidades 

econômicas importantes e, ao mesmo tempo, abrigam uma diversidade de culturas e 

nacionalidades que podem ser complementares e dinâmicas. 

Como integrante do grupo de pesquisa Dinâmica dos Territórios (DIT) pude 

aprofundar os estudos na linha de pesquisa sobre justiça espacial, conceito que além de 

ser muito recente na perspectiva geográfica, permite evidenciar a relação entre justiça e 

espaço, para os quais autores como John Rawls (1997), David Harvey (1977), Edward 

Soja (2010a), Iris Young (1990), Nancy Fraser (2008), Amartya Sen (2009) , entre outros 

teóricos da Geografia e da Filosofia política, que foram fundamentais, ao longo desta 

pesquisa, para refletir sobre o papel do Estado na elaboração de políticas públicas 

habitacionais e a criação de espaços justos ou injustos. 

A complexidade da Amazônia se revelou, por sua vez, nas várias expressões 

utilizadas para defini-la, encontradas através da revisão bibliográfica, das quais as mais 

comuns foram: Panamazonia, suramericana, Região amazônica ou Gran Amazonia. 

Essas revelam as diferentes abordagens, discernimentos e representações espaciais 

(SINCHI, 2015) acerca da maior floresta equatorial do mundo, localizada ao norte de 

América do Sul. Com relação ao fenômeno urbano denotou-se que a Amazônia não têm 

sido alheia aos processos urbanos, da mesma forma que América Latina e o Caribe, 
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trata-se de um fenômeno que é crescente e dinâmico pois, segundo os dados 

apresentados pela Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (2014)1 

considera-se que dos 33,5 milhões de habitantes amazônicos aproximadamente 63% 

deles residem em áreas urbanas, o que equivale a 20,9 milhões de habitantes, nas quais 

as cidades de Letícia e Tabatinga estão inclusas. 

Inserida na floresta Amazônia – com abrangência internacional, gerida pelos 

Estados em que ela se insere e que cooperam através da Organização do Tratado de 

Cooperação Amazônica (OTCA) - a área de estudo (ver Mapa 1) abarca o contínuo 

urbano transfronteiriço composto pelas cidades de Leticia, Capital do Departamento de 

Amazonas na Colômbia, e Tabatinga, município do estado do Amazonas no Brasil, que, 

por serem adjacentes ao limite internacional entre os países, tornaram-se entrepostos 

importantes, vias de conexão entre os dois países. 

Essas cidades estão situadas à margem esquerda do rio Solimões/Amazonas na 

tríplice fronteira Brasil-Colômbia-Peru, no interior da floresta. Ambas cidades não 

possuem acesso rodoviário, apenas hidroviário ou aeroportuário, localizam-se acerca de 

1.000 km distantes de seus respectivos centros regionais mais próximos: Manaus e 

Bogotá. Apresentam populações estimadas para 2019 de 65.844 habitantes2 para 

Tabatinga e 42.620 habitantes3 para Leticia. Além da relativa proximidade entre os 

centros originais das duas cidades, atualmente pode-se observar com facilidade sua 

conurbação, expressa na contiguidade entre a área urbana de ambas, decorrente do 

crescimento econômico e demográfico desde a década de 1980 que acelerou a ligação 

entre elas na expansão física das cidades torno ao limite fronteiriço, o que 

morfologicamente permite defini-las como um contínuo urbano transfronteiriço. 

 

 
1 Em 1978, representantes da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela 

assinaram o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) para iniciar um processo de coordenação e 
cooperação para enfrentar os desafios comuns da Amazônia. Em 1995, a Organização do Tratado de 
Cooperação Amazônica (OTCA) foi criada para fortalecer a aplicação do Tratado. A OTCA é uma 
organização intergovernamental destinada a promover o desenvolvimento harmonioso, participativo e 
sustentável da região amazónica. 
2 Dados demográficos Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
3 Dados demográficos Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
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Mapa 1 - Localização das cidades fronteiriças de Letícia na Colômbia e Tabatinga no Brasil em 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Geimy Urrego, 2018
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Além disso, estas duas cidades têm experimentado um rápido crescimento urbano 

e consequente adensamento populacional (APONTE, 2017). De acordo com os dados 

demográficos, Leticia registrou 25.659 habitantes em 1993 aumentando para 42.620 

habitantes em 2019, o crescimento ainda se revelou mais expressivo em Tabatinga, 

tendo sido registrado 27.973 habitantes em 1991, aumentando para 65.844 habitantes 

em 20194.  

Esse aumento populacional gerou um grande impacto nas duas cidades, que 

cresceram em direção à fronteira entre Brasil e Colômbia, evidenciando o processo de 

conurbação. O desenvolvimento das cidades enquanto ao acelerado crescimento urbano, 

provocou diversos problemas nas suas configurações urbanas, pois estão sujeitas as 

limitações do espaço urbano disponível, dadas por dinâmicas: físicas (rio Solimões), 

políticas vinculadas ao espaço (fronteira política) e jurisdicionais (instituições de proteção, 

conservação de parques naturais, reservas naturais, terras indígenas). 

Além disso, Leticia e Tabatinga enfrentam problemas em comum, principalmente 

habitacionais, que se revelam nos assentamentos precários de populações de baixa 

renda nas áreas de inundação do afluente San Antônio. Essa problemática, de acordo 

com Vergel (2009), decorre do planejamento urbano inadequado e pelas respostas 

insuficientes de políticas urbanas locais das duas cidades. 

Visando, então, compreender a justiça espacial a partir do olhar sobre as políticas 

habitacionais na fronteira Amazônica, considera-se importante tecer considerações sobre 

a seguinte pergunta: as políticas habitacionais do contínuo urbano transfronteiriço de 

Leticia na Colômbia e de Tabatinga no Brasil têm gerado justiça espacial? Pergunta que 

conduz ao objetivo geral da dissertação que é analisar as políticas públicas habitacionais 

no continuo urbano transfronteiriço de Leticia na Colômbia e Tabatinga no Brasil, 

estabelecendo comparações entre os programas habitacionais Manguare (Leticia) e Vila 

Verde (Tabatinga) fundamentadas nas reflexões da justiça espacial. 

Para direcionar a pesquisa de modo coerente com o objetivo geral foram definidos 

os seguintes objetivos específicos:  

 
4 Dados demográficos baseados do Departamento Nacional de Estadística (DANE) e Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 
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I. Identificar os projetos de habitação de interesse social no continuo urbano 

transfronteiriço e sua relação com o crescimento urbano apoiado no 

mapeamento dos períodos de tempo: 1977, 1995, 2007 e 2016.  

II. Comparar as políticas de habitação social dos Estados brasileiro e 

colombiano, considerando a implantação dos empreendimentos 

habitacionais nas etapas de planejamento, estruturação e execução nas 

cidades de fronteira de Leticia e Tabatinga. 

III. Comparar os programas Vila Verde em Tabatinga e Manguare em Leticia, 

segundo as dimensões estabelecidas de justiça espacial. 

Esta pesquisa se desenvolveu a partir do método comparativo, aqui utilizado para 

analisar as políticas habitacionais dos Estados de Colômbia e Brasil e comparar a 

materialização destas através da seleção de um programa de habitação social em Leticia 

e outro em Tabatinga. A análise comparativa dos programas estará baseada sob as 

dimensões: político-institucional, espacial e social. 

O método comparativo tem sido trabalhado inicialmente desde a geografia por Ritter 

(ALVES; NETO, 2009) quem desenvolve metodologicamente uma delimitação de áreas 

de estudo destacando a individualidade e característica próprias como o fim de comparar 

outras áreas do globo terrestre. Esta delimitação da área destaca a individualidade e é 

mencionada por Brandão (2012) como espaços de diferença “advindos da resistência dos 

lugares em manter as características que os singularizam”, no entanto, a comparação 

busca também compreender as características comuns das áreas de análise como o 

descreve Brandão (2012) “Espações da semelhança resultantes das lógicas globalmente 

constituídas”. 

Segundo Rodrigues (2012) a comparação não pretende revelar novos atributos dos 

objetos estudados, mas tentar identificar regularidades e exceções capazes de ampliar a 

compreensão global das manifestações de um determinado fenômeno. Não é somente a 

busca pela semelhança, mas também, a busca pelas diferenças entre os fenômenos 

analisados.   

O método comparativo tem algumas dificuldades como o menciona Lijphart (1971), 

a exemplo da débil capacidade para confrontar explicações alternativas devido ao fato 



23 
 

de contar com muitas variáveis e poucos casos. Para resolver este problema, o autor 

sugere reduzir variáveis, seja combinando-as ou sustentando teoricamente a escolha de 

um número menor. 

Levando em consideração a aplicação prática do método comparativo na pesquisa, 

este trabalho desenvolve-se em três fases principais: atividade de laboratório, atividade 

de campo e comparações e análise de dados, descritas no seguinte quadro: 

Quadro 1 - Fases Metodológicas da pesquisa 

FASE I – Atividade de Laboratório  

Objetivo Método Recursos Resultados 

Examinar 
bases 

conceituais 
Revisão documental 

 
Abordagem Teórica Baseada 

em: 
1. Geografia Urbana e 

Politica 
2. Justiça Espacial 
3. Fronteira 
4. Fronteira Amazônica 
5. Políticas Públicas de 

Habitação de Interesse 
Social (Colômbia e 
Brasil) 
 

Abordagem das bases 
conceituais para a análise 
das políticas públicas de 
habitação nas cidades de 

fronteira e discussões sobre 
a justiça espacial 

FASE II – Atividades de campo 

Mapeamento 

Levantamento de 
informações 
espaciais 
preliminares 

1. Fotografias aéreas e 
imagens de satélite 

2. Cartografia sistemática 
e temática. 

Mapeamento do crescimento 
urbano e elaboração de 

mapas para campo 

Parte I  
Campo: 
Reconhecimento 
preliminar 

1. GPS 
2. Drone 
3. Mapas de campo 
4. Entrevistas e 

questionários 

Captura de informação 
socioespacial e política: 

 
1. Mapeamento programas 

HIS e equipamentos 
relacionados com bens 
e serviços. 

2. Acesso a instrumentos 
de planejamento (POT, 
PD), e informações 
relacionadas a 
execução, planejamento 
e estruturação dos 
programas HIS recentes 
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Objetivo Método Recursos Resultados 

Mapeamento 
Parte II 

Campo: Aplicação de 
Questionários  

1. Questionários 
estruturados em 
espanhol e português 
para os programas a 
ser comparados 

Sistematização dos 
questionários 

FASE III - Comparações e análise de dados 

Análise de 
dados e 

continuação 
do 

mapeamento 
 
 

Comparações 

1. Abordagens bases 
conceituais. 

2. Insumos de campo 
Informação social, 
espacial e política. 

Análises e reflexões finais 

1. Análise da política 
habitacional de Brasil e 
Colômbia e sua 
influência no continuo 
urbano fronteiriço. 

2.  Análise do crescimento 
do continuo urbano 
baseados na inserção 
dos programas HIS.  

3. Análise comparativo dos 
programas HIS, de 
acordo com os critérios 
de avaliação propostos 
segundo as reflexões da 
justiça espacial. 

Elaboração: Geimy Urrego 2018 

Como resultado da aplicação metodológica conseguiu-se estruturar esta pesquisa 

em 3 capítulos, além da introdução onde é apresentado, em linhas gerais, a pesquisa, 

seus objetivos e sua metodologia. O primeiro capítulo, expõe uma síntese da revisão 

bibliográfica a partir de um diagrama que resume as diversas abordagens teóricas e 

conceituais da justiça espacial.  

O segundo capítulo, apresenta a fundamentação teórica que embasa a noção de 

contínuo urbano transfronteiriço, fronteira internacional na Amazônia e políticas públicas, 

entre outras. A partir da definição e discussão dos conceitos relativos ao fenômeno 

urbano e à dinâmica de fronteiras, também será realizado neste capítulo uma análise 

geral da configuração espacial das cidades de fronteira de Leticia e Tabatinga de acordo 
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com a inserção dos programas de interesse social, pois se tem como objetivo identificar 

os possíveis programas objeto de comparação. 

O terceiro e último capítulo apresenta a análise comparativa dos programas 

habitacionais de Vila Verde em Tabatinga e Manguare em Leticia de acordo com as 

dimensões da justiça espacial e as considerações autorais desta pesquisa a partir da 

análise realizada. O trabalho é encerrado com um item de Considerações Finais e outro 

com as Referências 

A realização desta pesquisa pode contribuir com as discussões sobre justiça 

espacial, problematizadas a partir da subárea da Geografia Urbana, fornecendo dados e 

considerações que possam auxiliar o fortalecimento das políticas públicas habitacionais, 

de forma a contribuir com o desenvolvimento de metodologias e práticas necessárias 

para consolidar instrumentos de planejamento urbanos mais sólidos e justos no que 

tange aos programas de habitação social. 
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2 ABORDAGENS SOBRE JUSTIÇA ESPACIAL 

Neste capitulo busca-se delimitar as bases teóricas que darão suporte à pesquisa. 

Especialmente aquelas relacionadas ao entendimento da justiça espacial na Geografia. 

Lembrando a importância dos diagramas como uma das mais velhas formas de 

comunicação humana que busca facilitar o entendimento do raciocínio a partir de formas 

visuais de apresentação de dados e/ou conhecimentos e que tem como vantagens a 

facilidade na compreensão temática, optou-se por usar neste capitulo o diagrama como 

ferramenta de sínteses.  

Portanto o capitulo inicia com a apresentação de um diagrama que descreve de 

forma geral a abordagem teórica e prático da pesquisa através de três itens. O primeiro 

corresponde as “possíveis abordagens da justiça espacial”, neste item buscou-se ter uma 

interpretação inicial da importância da localização e sua relação com as reclamações de 

justiça.  

Interpretações levaram a um segundo item “os diálogos entre justiça e espaço 

urbano”, com foco na teorização da justiça espacial chamando especial atenção às 

categorias de análise de espaço e justiça, baseadas nas diversas teorizações da Filosofia 

Política e da Geografia, procurando da mesma forma incluir na pesquisa as temáticas 

relacionadas com a fronteira e as políticas públicas.    

A ligação entre estas categorias de análise permitiu considerar um terceiro e último 

item onde se apresenta “a justiça espacial: trajetórias conceituais e práticas”, esta 

exploração teórica buscou compreender o conceito na suas diversas abordagens assim 

como também teve como objetivo propor algumas dimensões na avaliação da justiça 

espacial no exercício prático deste trabalho pois, foram base para a comparação dos 

programas habitacionais das cidades de fronteira.  

A seguir, no diagrama 1, são apresentadas sínteses conceituais sobre a justiça 

espacial. 
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Diagrama 1 - Sínteses teórico conceitual da justiça espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Geimy Urrego, 2019. 
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Antes de apresentar a abordagem teórica, é necessário propor uma possível 

interpretação quanto a questão central da pesquisa: as políticas habitacionais do continuo 

urbano transfronteiriço têm gerado justiça espacial? É uma pergunta que 

irremediavelmente leva a considerar a localização como ponto de partida na reflexão do 

espaço pois, é fundamental nas reclamações de justiça5.   

Parte das considerações inicias que levaram a construir este fundamento teórico 

centraram-se no entendimento do caráter político da Geografia, posto que ao tratar de 

políticas públicas habitacionais em espaços fronteiriços permitiria uma maior 

compreensão na hora de analisar se a fronteira inclui, exclui, articula ou faz parte da 

criação de espaços mais ou menos justos.  

Mas, outras considerações iniciais foram surgindo durante a revisão bibliográfica 

conforme apresentado na primeira parte do diagrama referente a “possíveis abordagens 

da justiça espacial” (ver  Diagrama 2) , levando à compreensão de que a justiça espacial 

precisava ser teorizada, sobre as categorias “Espaço” e “Justiça”. 

O interesse de analisar geograficamente a justiça espacial através dos programas 

habitacionais do contínuo urbano transfronteiriço exige, como foi dito anteriormente, uma 

reflexão sobre as categorias que permeiam a justiça e o espaço. Neste caso, 

considerando que se tratam de áreas urbanizadas, recorre-se também a teorias sobre o 

urbano que possam evidenciar os fenômenos apresentados e analisados. Dito isso, é 

apresentado no Diagrama 3, algumas das abordagens teóricas que permitiram abranger 

a justiça espacial para o contexto da Geografia Urbana. 

 
 5 A localização Introduz uma noção de diferença e de relatividade pois permite “situar”, ou seja, dar uma 

posição relativa ao lugar.  O caráter relativo da localização é expresso na noção de potencialidade do lugar: 
não se trata de uma variável simplesmente física, mas que implica valores de custo, de tempo, de atração 
e outros. Pensar esta noção implica analisar a estratégia de atores, ou seja, a dimensão social da 
localização. 
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Diagrama 2 - Possíveis abordagens da justiça espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboração: Geimy Urrego, 2019. 
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Diagrama 3 - Diálogos entre justiça e espaço urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Geimy Urrego, 2019. 
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A justiça é um dos temas centrais da Filosofia política e surge, na tradição ocidental, 

especificamente na Grécia Antiga, abarcando questões a respeito da convivência em 

sociedade e das relações de poder. Não é foco da pesquisa a definição de justiça, mas, 

é necessário recuperar alguns aspectos dessa ideia central na estrutura de direitos da 

sociedade para se discutir justiça espacial. Como foi descrito no Diagrama 3, a justiça é 

um conceito polissêmico que é abordado a partir de diversas vertentes entre os filósofos 

políticos, que ao longo do tempo têm-se preocupado por teorizar a justiça.  

A fim de descrever melhor o que foi apresentado no Diagrama 3 em relação as  

tendências pelas quais poderia se pensar o conceito de  justiça, foi elaborado o Quadro 

2, onde são apresentados os principais marcos teóricos das abordagens sobre o conceito 

de justiça. Mas, como  essas alusões à justiça levam a um conceito que permite usos 

heterogêneos (GERVAIS; DUFAUX; MUSSET, 2011),  autores como Young (1990), 

Fraser (2008), Jajamovich (2019),  Pizarro e Díaz, (2019) denotam que, embora haja 

tentativas de conectar os polos da discussão, as alusões contemporâneas à justiça são 

divididas entre o paradigma redistributivo e outro mais focado no reconhecimento e na 

diferença. 

Portanto, dentre as vertentes apresentadas no Quadro 2, denota-se maior interesse 

em trabalhar com as abordagens de Soja (2010),  Fraser (2008) e Young, (1990), posto 

que, permitem compreender o fenômeno habitacional na fronteira por meio da 

espacialidade da justiça através da distribuição e o reconhecimento.  

Quadro 2 - Autores que teorizam o conceito de justiça  

Equidade 
(Distribuição) 

John Rawls 
Filosofo Político 

 
“A Theory of 

Justice” (1971) 

Responsável por uma renovação dos estudos sobre a 
teoria da justiça numa teoria política ao trazer a discussão 
o conceito de justiça como equidade. 
 
O autor advoga por um contrato social, pois defende que 
todas as sociedades são desiguais portanto, existe um 
princípio de diferença, no qual as desigualdades são 
aceitáveis apenas quando podem contribuir para 
melhorar as condições dos menos desfavorecidos. Dessa 
maneira, as desigualdades devem ser aceitas, mas uma 
sociedade que tenta mitigar o efeito da desigualdade é 
uma sociedade que pode se tornar bastante justa. 
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David Harvey   
Geógrafo 

 
“Social justice 
and the city” 

(1980) 

A partir de uma análise do princípio da justiça social 
baseado numa ideia de distribuição justa, elabora o 
conceito de “Justiça social territorial” sob os princípios da 
necessidade, distribuição ao bem comum e o mérito. 

 
 
 

Reconhecimento 

 

Iris Marion 
Young  

Teórica Politica 
Feminista 

 
“justice and the 

politics of 
diference” (1990) 

Aborda a justiça e a política a partir da perspectiva da 
diferença, pois destaca o papel exercido pelas diversas 
formas de opressão (exploração, marginalização, 
carência de poder, imperialismo cultural e violência) na 
geração de injustiça social 

Nancy Fraser 
Filósofa Política 

Feminista 
 

“scales of justice” 
(2008) 

Faz uma análise da justiça social baseada em três 
dimensões: distributiva (Econômica), Politica (Nova 
representação política) e cultural (reconhecimento).  
Para Fraser a justiça significa Paridade (Relação de 
igualdade ou semelhança) na participação, pois surge 
como meio de interação entre os vários sujeitos sociais, é 
um importante elemento para efetivação da justiça social 

Práxis 

Urbana 

 
Edward Soja 

Geógrafo Político e 
Teórico Urbano 

 
“Seeking Spatial 
Justice” (2010) 

 
“The city and 
spatial justice” 

(2009) 

Foca sua preocupação na 
espacialidade da justiça, propondo 
um método de ação política que 
leve em conta a teoria e prática por 
meio da práxis social, a fim de 
promover uma maior equidade e 
acesso aos direitos urbanos dos 
cidadãos 
 Pois para o autor a busca pela 
Justiça espacial, refere um 
interesse intencional em conhecer 
e resolver as manifestações 
espaciais da justiça e da injustiça, 
as quais, segundo o autor, 
começam com uma distribuição 
equitativa do espaço, seus 
recursos e as oportunidades para 
acessá-los. 

 

 
Susan Fainstein 
Teórica Politica 
Planejamento 

Urbano 
 

“The just city”  
(2010) 

 
“Planning, Justice 

and The City” 
(2013) 

 

Desenvolve uma abordagem 
urbana da justiça, pois define 
justiça a partir da equidade, 
democracia e diversidade como 
critério de avaliação para a 
planificação e políticas urbanas 
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Econômica 

 
Amartya Sen  
Economista 

 
“The Idea of 

Justice” 
(2009) 

Aborda a justiça como equidade. 
Onde a promoção da liberdade é 
fundamental, posto que coloca a 
liberdade como oportunidade de 
escolha.   
O autor não considera a justiça 
como estática oriunda de 
instituições perfeitas, mas como 
uma ferramenta útil para reduzir 
situações manifestamente 
perversas ou injustas. Portanto 
propõe cinco tipos de libertardes: 
política, facilidade econômica, 
oportunidades sociais, garantia de 
transferência e segurança e 
proteção. 

Normativa 

 
Andreas 

Philippopoulos  
 

“Spatial Justice 
Body, Lawscape, 

Atmosphere” 
(2015) 

Especializar o direito como justiça 
espacial. 
 Este é talvez uns dos poucos 
autores que se atreve a definir um 
conceito de justiça espacial, 
entendendo-se como o desejo de 
um corpo individual ou coletivo de 
ocupar o mesmo espaço no 
mesmo momento de outro corpo. 
Reconhece que a justiça espacial 
faz parte de um discurso jurídico 
que aborda problemas que são 
apenas parcialmente cobertos pela 
lei e estudos geográficos 
existentes.  
Defende o conceito de justiça 
espacial como uma ideia normativa 
da espacialização do direito desde 
um analise fenomenológico. 

Elaboração: Geimy Katherine Urrego, 20196. 

Alguns debates demostram como ao redor da justiça prevalece um  fundamento na 

equidade e na inclusão, pois segundo o exposto por Laure e Musset (2010) estas noções 

tornaram-se a aspiração máxima dos governos, inclusive, serviram como argumento para 

promover e justificar políticas e intervenções urbanas, assim como também para legitimar 

ou questionar decisões de planejamento. Por outro lado, Duque (2015) salienta como 

estas noções constituem uma abordagem conceitual para pensar a cidade ao analisar as 

 
6 O quadro síntese foi elaborado a partir das aulas e das discussões na disciplina Justiça Espacial 

(Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFBA), ministrada pelo professor Antonio Angelo Martins da 
Fonseca, e nos seminários internos do Grupo de Pesquisa Dinâmica dos Territórios (DIT)/CNPq, 2019.  
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desigualdades socioespaciais e o papel do Estado na redução ou expansão dessas 

desigualdades por meio das práticas de planejamento. Esses aspectos fortaleceram o 

interesse em trabalhar com estas noções para analisar o fenômeno habitacional. 

As abordagens sobre justiça historicamente apresentam – apesar de não ser a 

justiça um conceito-chave nas discussões teóricas da Geografia – o engajamento político 

de geógrafos em prol da justiça social, começa a ser praticado de forma mais explicita e 

abrangente a partir da década de 1970, com a emergência de movimentos sociais em 

diversas cidades do mundo, protestando contra a guerra, a devastação ambiental, a 

ampliação das desigualdades sociais e a favor da identidade política, do direito à cidade 

e do direito à diferença (FONSECA; BARBOSA, 2017). Nas palavras de Soja (2009), a 

busca pela justiça tornou-se um poderoso grito de guerra, uma força mobilizadora de 

novos movimentos sociais e coalizões políticas que adotam o conceito além do social e 

econômico para novas formas de luta e ativismo. 

Este impulso na difusão do pensamento espacial e da teoria espacial na justiça 

começa inicialmente pela Geografia Humana. Debates apresentados por Mahecha 

(2003) justificam como essa análise crítica do espaço na Geografia propõe um novo 

discurso sob uma “dimensão social”, onde as relações espaciais são entendidas como 

manifestações das relações sociais num espaço geográfico, produzidas e reproduzidas 

pelo modo de produção.   

Essa preocupação com a reivindicação do espaço na teoria social remete aos 

pensamentos de geógrafos como Milton Santos e Edward Soja, pois, suas ideias 

propõem eixos de bases paralelas fundamentais para entender o espaço enquanto uma 

manifestação social. Segundo Mendoza (2008), estes autores compartilham alguns 

pontos em comum. Primeiramente, consideram que a Geografia deve ter um alto grau de 

compromisso político capaz de denunciar os sistemas de dominação e, ao mesmo tempo, 

proporcionar visibilidade a minorias e grupos marginais, lidando assim, de modo direto, 

com a questão da justiça. Ademais, valorizam a história como componente da análise 

espacial. Por último, propõem a abertura do espaço como um paradoxo, ou seja, 

renunciam a concepção de espaço como uma realidade fechada. 

Apresentando uma perspectiva estruturalista-global, Santos (1990), examina a 

produção do espaço no sistema capitalista, nas dimensões política, econômica e 
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tecnológica, optando por definir o espaço como um produto social e multidimensional. 

Soja (1989), propõe, por sua vez, a espacialidade como um produto social, sendo 

simultaneamente o meio e o resultado, o pressuposto da ação e das relações sociais. 

Estes autores possuem ideias complementares, ao construírem um conceito de espaço 

inclusivo ou integrador através de dimensões materiais, culturais e subjetivas.  

Mas, quais seriam os fundamentos que, ao nível teórico, justificam a espacialidade 

da justiça a partir da dinâmica urbana? 

Em primeiro lugar, a dialética socioespacial, uma mudança espacial no pensamento e no 

entendimento dos fenômenos sociais e, em segundo lugar, o estímulo a novas formas de 

pensar que nos permitem através de ações mudar as geografias injustas em que vivemos 

(SOJA, 2010). Segundo Rojas (2013), a explicação dos fatos sociais tem sido liderada 

por uma perspectiva social-historicista há mais de um século, mas com o ressurgimento 

e a difusão do pensamento espacial e a teoria espacial dos geógrafos críticos, foi 

alcançada em nos últimos anos, o reconhecimento da importância de pensar 

espacialmente em quase todas as disciplinas científicas. Essa virada é entendida nos 

processos urbanos como uma mudança na reflexão sobre o espaço, uma vez que não é 

mais considerada um receptáculo, apenas como dimensão física, para ser entendida 

como uma força ativa que molda a experiência (SOJA,2008) 

Assim, surge uma nova ênfase na causalidade espacial especificamente urbana, 

pois, como salienta Soja (2009), explora os efeitos geradores das aglomerações urbanas, 

desenvolvimento econômico, mudança social, polarização social, da degradação 

ambiental, lacunas políticas mais especificamente na produção de justiça e injustiça. 

Portanto, o estudo da causalidade espacial urbana permite uma análise urbana dinâmica, 

considerando a influência da metrópole no comportamento cotidiano daqueles que a 

habitam e também em todo o processo produtivo da cidade  (SOJA,2008). Como parte 

dessa análise causal urbana, Soja (2009) propõe um pensamento espacial crítico 

baseado na dialética socioespacial, onde para o autor o espacial molda o social tanto 

quanto o social molda o espacial.  

Desta maneira, compreende-se a espacialidade como produto social complexo, 

como configuração do espaço criado e decidido a partir da estrutura social, onde os 
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processos sociais moldam a espacialidade ao mesmo tempo que a espacialidade molda 

os processos sociais (SOJA, 2010), Esse pressuposto ajuda a explicar porque a justiça 

espacial não deve ser reduzida a ser apenas uma parte ou um aspecto da justiça social, 

pois a justiça espacial e a justiça social são inerentes e mutuamente formativas (SOJA, 

2010). 

Múltiplas são as interfaces entre justiça e espaço passíveis de análise por parte da 

Geografia e de outras ciências. Conforme demonstrado a partir da teoria crítica sobre o 

espaço e a cidade, esta é marcada por diferenciações e injustiças, em quesitos sociais e 

ambientais, o que coloca em evidência a relevância da discussão sobre a justiça espacial, 

cada vez mais discutida na academia e na sociedade. 

Na América Latina, segundo Villamizar, Barada e Beuf (2019) o conceito de justiça 

espacial adquiriu um maior grau de destaque no campo acadêmico em relação a 

problemas de desigualdade espacial, desenvolvimento urbano desigual e outros debates 

que contemplam as problemáticas espaciais. De acordo com  Villamizar,  Pizarro e Fedele 

(2016) esta literatura latino-americana apresenta uma história de convergências e 

desencontros, pois, se elabora uma teoria espacial da justiça a partir de duas formas de 

reflexão e discussão teórica que convergem, por um lado, na problematização e 

discussão da justiça a partir das contribuições de autores como Rawls (1997), Young 

(1990) e Fraser (2008) e por outra parte, no que foi chamado “a virada espacial”, com 

geógrafos como Harvey (1977) e Soja (2010) ao se preocupar na reivindicação do espaço 

na teoria social.  

Destacando brevemente a história do conceito na Geografia , autores como Santana 

(2012), Fonseca e Barbosa (2017), constatam como os estudos sobre justiça espacial 

começam a surgir na década de 1970 a partir de uma ampla visão contextual da 

Geografia crítica, com pesquisas que começam a ser desenvolvidas fortemente nos 

Estados Unidos, França e mais recentemente na América Latina. Procurando responder 

aos fatos históricos que na época eram evidenciados pelos movimentos sociais em 

resposta às desigualdades sociais e às lutas pelo direito à cidade e à diferença. Este 

desenvolvimento teórico da justiça espacial se fortaleceu ainda mais ao final do século 

XX, com o fortalecimento da Geografia crítica e a expansão do processo de globalização 

neoliberal. Como expõe Fonseca e Barbosa (2017) as discussões sobre justiça espacial 
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começa ter prevalência nas discussões geográficas com as seguintes abordagens: 

eficiência (localização), distribuição (equidade), expressão de opressão do sistema 

capitalista, práxis geográfica, paridade na participação, categoria teórica e ação política.  

A ideia de justiça espacial (ver Diagrama 4), sem desconsiderar suas múltiplas 

abordagens, pode ser compreendida com base em dois tipos principais de uso ou 

aplicação: uma primeira conceitual e teórica, na qual articulam tradições e trajetórias 

intelectuais e uma segunda como prática ligada ao exercício pratico da política, na qual 

a justiça espacial aparece como conhecimento, comprometida com a transformação das 

realidades que problematiza e estuda (SALAMANCA; ASTUDILLO; FEDELE, 2016).  

2.1 JUSTIÇA ESPACIAL E DIMENSÃO CONCEITUAL  

Como mencionei anteriormente, na literatura latino-americana essas discussões 

sobre justiça espacial estão divididas em duas formas de reflexão e discussão teórica, 

uma relacionada às discussões em Filosofia política e uma segunda focada na 

reivindicação da teoria social no espaço, contribuindo para repensar a visão social e 

possibilitar a espacialização das reflexões produzidas no campo da Filosofia política. 

Sob esse olhar e de acordo com Villamizar, Pizarro e Fedele (2016) se reconhece 

uma dimensão ético-política no exercício da compreensão da justiça espacial em suas 

diferentes versões, pois essa noção teórica e retórica de política da justiça e sua 

problematização fornecem uma definição em termos éticos que partem de um julgamento 

crítico e avança para uma dimensão política. Algumas discussões apresentam como o 

conceito além de responder a dimensão ético-política também, pode ser interpretada 

como uma avaliação normativa, posto que denota o interesse de identificar espaços 

justos ou injustos (WILLIAMS, 2018). 

 Ao pesquisar os vínculos entre justiça e espaço, destacamos duas abordagens a 

serem estudadas nesta pesquisa (ver dDiagrama 4). A primeira é do tipo distributivo ao 

conceituar justiça espacial como a distribuição equitativa  no espaço de recursos 

socialmente valorizados, bem como as oportunidades ou possibilidades de usá-los 

(SOJA, 2010).  
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Diagrama 4  - Justiça espacial: Trajetórias conceituais e práticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Geimy Urrego, 2019. 
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Esta primeira abordagem é adotada na pesquisa como resultado e como processo, 

posto que ajuda a identificar e compreender os processos que geram espaços injustos 

ou justos. 

A segunda abordagem mencionada refere-se ao reconhecimento. Voltando às 

discussões sobre justiça, autores como Soja (2010), Fastein (2013) e Gervais, Dufaux, 

Musset (2011) denotam como, a partir de Young (1990), aponta-se a importância do 

reconhecimento como fundamento da justiça, pois consideram que uma abordagem 

socioeconômica e insuficiente para definir a injustiça e que uma política justa deve 

contemplar sua supressão de todos tipos de opressão. Pois, Young (1990) define que há 

uma situação injusta quando um grupo social é vítima de pelo menos alguma das 

seguintes formas de opressão: marginalização, exploração, ausência de poder, 

imperialismo cultural e violência7. Mesmo assim, não abandona a abordagem distributiva 

que é central no trabalho de Rawls (1997). 

Essas duas abordagens permitem uma análise integrada da justiça espacial, pois, 

além de continuar com as teorias fixas da justiça distributiva permite abranger as forças 

estruturais que geram desigualdades e injustiças. 

2.2 JUSTIÇA ESPACIAL E POLÍTICA PÚBLICA 

Parte do trabalho de Soja (2010), esteve focado em relacionar a teoria e prática 

em suas pesquisas pois, em seu tempo na Universidade de California nos Angeles 

(UCLA) e na relação com atores sociais das classes trabalhadoras permitiram-lhe 

formular uma reflexão de como a teoria (espacial) pode efetivamente se conectar à 

prática (espacial). Isso o levou a trabalhar no planejamento como uma forma de práxis 

 
7 Formas de opressão: i) exploração é essencialmente uma questão de classe onde as relações estruturais, 
os processos sociais e as práticas institucionais permitem a uns poucos acumular riquezas económicas, 
que mantêm por outros meios, através de ações tanto no local de trabalho como em casa. ii) marginalização 
como forma de injustiça implica restringir a plena participação na vida social, a acessibilidade aos recursos 
sociais, o respeito por alguns segmentos da população, o que reduz sistematicamente a sua qualidade de 
vida. A impotência centra-se concretamente na perda, num certo sentido, de poder político, de participação, 
de representação e de capacidade para se expresar, com base na classe, na raça, no sexo ou em qualquer 
outro atributo humano. iii)  imperialismo cultural é uma forma de dominação pela qual um grupo ou cultura 
subordina e praticamente torna invisível o outro, que perde suas diferenças distintivas relativas a crenças 
e comportamentos. iv) violência refere-se a práticas sociais e institucionais que toleram ou mesmo incitam 
atos violentos como partes aceitáveis da vida cotidiana, aumentando os níveis de risco para certos grupos 
e indivíduos. v) ausência de poder é a inibição no desenvolvimento de capacidades por falta de poder na 
tomada de decisões na vida laboral e exposição a um tratamento não respeitoso por causa do status. 
(YOUNG,1990) 
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social, ou seja: a transformação do conhecimento em ação. Como aponta Soja (2010), 

essa metodologia incentivou os alunos a explorar não apenas em debates teóricos, mas 

também as aplicações práticas das esferas pública e da sociedade civil. 

Poderíamos, então, destacar um dos primeiros indícios do surgimento dessa 

prática em meados da década de 1970 na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, 

a partir das reivindicações espaciais que surgem após um caso de “discriminação 

espacial” em relação a sistema de transporte. Essa busca pela justiça espacial levou Soja 

(2010) a propor um método de ação social e política em favor da melhoria da equidade e 

do acesso aos direitos dos cidadãos. 

Nessa perspectiva e após a revisão bibliográfica sobre a prática da justiça 

espacial, verificou-se que, como a justiça espacial é uma ferramenta de indagação, 

possibilita problematizar processos de produção do espaço. 

Conforme proposto pelos autores Villamizar, Pizarro e Fedele (2016), a justiça 

espacial opera como um projeto de uma sociedade que promove práticas e pretende 

reverter relações socioespaciais injustas. Isso leva a entender como, diante das tensões 

e desigualdades espaciais relativos à produção injusta de espaço, são formulados 

intervenções e processos de transformação que buscam fornecer soluções, reparos e 

redistribuições para a implantação de novas pautas e regulamentos territoriais. 

Estudos mais recentes mostram como a justiça espacial permite analisar 

processos de transformação através de políticas urbanas, como naquele realizado por 

Duque (2015), onde é discutida a transformação urbana da cidade de Medellín 

(Colômbia) a partir da incorporação da equidade e inclusão territorial como variáveis 

importantes nas políticas de planejamento urbano da cidade, visando mitigar os 

problemas de insegurança na cidade.  

Ademais, o conceito de justiça espacial é tido como princípio fundamental nas leis 

territoriais também em autores como Williams (2018) e Wildschut (2017), que 

constataram nas suas pesquisas, como nos países da Alemanha, Holanda e República 

da África do Sul, o conceito é usado como princípio, estando presente nas leis de 

planejamento e gestão das terras, assim como é base para a tomada de decisões. 
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2.3 JUSTIÇA ESPACIAL: PROPOSTA DE ANÁLISE CONCEITUAL PRÁTICA 

Esquematicamente, a abordagem teórica em relação à justiça espacial, só para 

lembrar, indica dois paradigmas fundamentais que dinamizam conflitos e tensões em 

torno do espaço e da justiça. Em primeiro lugar, o distributivo na teorização e 

problematização de conflitos que envolvem “distribuição equitativa” no espaço, e uma 

segunda referente às tensões e conflitos em torno do “Reconhecimento”  

Como a questão central é responder se as políticas habitacionais geram justiça 

espacial, foi necessário realizar uma revisão da literatura científica para auxiliar a escolha 

quanto aos critérios que permitirão sua análise nesta Dissertação. Dentro desta revisão 

bibliográfica, ficou evidente que existem metodologias tanto qualitativas como 

quantitativas para avaliar o conceito em situações práticas. Entre eles destaca-se a 

metodologia proposta por Uwayezu e Vries (2018) ao tentar relacionar políticas territoriais 

ao conceito de justiça espacial, através do desenvolvimento de 60 indicadores que 

medem o grau de segurança em termos de posse da terra e identificam, segundo os 

critérios de avaliação, as tendências como justas ou injustas. 

Por outro lado, Wildschut (2017) através de uma análise comparativa das políticas, 

identifica a mobilidade e a acessibilidade como base para a tomada de decisões no 

planejamento urbano, pois para o autor são variáveis que podem melhorar as discussões 

sobre justiça espacial. Cabe destacar que, nas investigações realizadas por esses 

autores, o conceito de justiça espacial é um princípio fundamental nas políticas territoriais.  

No caso do Brasil, foram encontradas algumas tentativas quanto à definição de 

eixos de análise crítica sobre a justiça espacial em programas urbanísticos na cidade do 

Rio de Janeiro. Um exemplo é o estudo de Guadalupe (2017), com uma metodologia 

centrada em dois eixos de análise: o modelo do direito à cidade e o tratamento das 

desigualdades injustas, ambos estudados em pelo menos duas dimensões, a 

programática e a processual. 

Esta proposta é interessante, pois teoricamente o modelo do direito à cidade é 

trabalhado a partir das seis leituras propostas por Peter Marcuse (2009) como ponto de 

partida na concepção de problemas urbanos e no tratamento de desigualdades. Após 

discutir a metodologia de análise e avaliação, Guadalupe (2017) deixa claro que: 
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A análise de programas da justiça espacial, nesses termos, não é uma tarefa 
técnica, não se reduz a sistematizar medições e índices e não constitui uma 
metodologia. Pensar na justiça espacial exige posicionamento e, acima de tudo, 
exige fazê-lo como um ideal em relação ao qual caminhar, para que não possa 
ser visto como uma operação mecânica, para coletar dados e submetê-los a 
equações pré-estabelecidas, para produzir relatórios padronizados 

(GUADALUPE, 2017, p. 166, tradução nossa)8. 

Apesar de propor a justiça espacial como uma estrutura de avaliação, a dificuldade 

prática no desenvolvimento da proposta é evidente. No entanto, essas discussões 

metodológicas apresentadas até aqui convergem na ideia de que a análise da justiça 

espacial é, intrinsicamente, uma tarefa política. 

Portanto, com a intenção de compreender as manifestações espaciais da justiça e 

injustiça no continuo urbano transfronteiriço, se propõe neste trabalho analisar a justiça 

espacial segundo as seguintes dimensões: 

a) Político-institucional: uma análise da política pública como manifestação do 

governo em ação (SOUZA, 2006), esta dimensão envolve as decisões, ações e 

normativas governamentais9;  

b) Espacial: uma análise desde uma abordagem da distribuição equitativa, com foco 

na organização e distribuição de bens e serviços. Inspirado na teoria de Rawls 

(1971), Soja (2010) e  Bret (2004) onde o conceito de equidade em termos de 

dimensão espacial da justiça social é adotado como: uma configuração geográfica 

que garante as mesmas condições de acesso aos serviços públicos, ao emprego 

e às várias vantagens da vida na sociedade. Como complemento da análise se 

adiciona  a mobilidade e a acessibilidade vistas como a facilidade com que as 

pessoas podem alcançar destinos a partir de um local específico no espaço 

(MARTENS, 2012), considerando as formas espaciais e a função urbana;  

 
8 Texto original em espanhol:  el análisis de programas desde la justicia espacial, en estos términos, no es 

una tarea técnica, no se reduce a sistematizar mediciones e índices y no constituye una metodología. 
Pensar desde la Justicia Espacial exige posicionarse y sobre todo exige hacerlo comprometido con ello 
como un ideal hacia el cual caminar, por ello es que no puede encararse como una operatoria mecánica, 
de recolectar datos y someterlos a ecuaciones preestablecidas, para producir informes estandarizados. 
(GUADALUPE, 2017, p166) 
9 O conceito de política pública é exposto no próximo capitulo. 
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c) Social: Uma análise desde o reconhecimento focado na Inclusão e participação 

cidadã. Nesta dimensão a justiça é entendida como paridade na participação pois 

de acordo com Fraser (2008):   

A justiça exige acordos sociais que permitam a todos participar como pares na 
vida social. Superar a injustiça significa desmantelar obstáculos 
institucionalizados que impedem que alguns participem em conjunto com outros, 
como sócios com pleno direito na interação social (FRASER, 2008, p 39) 

Segundo o exposto, compreender a justiça a partir do reconhecimento permite 

discutir processos de inclusão ou exclusão de comunidades que têm o direito de 

abordar reivindicações de justiça. Portanto adoptando a postura de Fraser (2008) e 

Young (1990) existirá injustiça quando: i) se contemple a institucionalização de 

situações que desabilitem a participação equitativa na vida social, pois aquilo 

incapacita em termos de participação a relação de igualdade como cidadãos e ii) 

exista algum tipo de opressão (exploração, marginalização, ausência de poder, 

imperialismo cultural e violência). 

 

Depois de apresentar esse conjunto de trajetórias teóricas e conceituais da justiça 

espacial, e a fim de compreender as dinâmicas causadas pelas políticas habitacionais 

nas cidades de fronteira, se desenvolve no capítulo a seguir uma análise do crescimento 

do contínuo urbano transfronteiriço a partir da inserção dos programas de habitação de 

interesse social, procurando entender a atual configuração urbana e identificando os 

possíveis programas de habitação de interesse social que serão objeto de comparação 

prática em relação a justiça espacial.  
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3 CONTINUO URBANO TRANSFRONTEIRIÇO: INSERÇÃO DE PROGRAMAS DE 
INTERESSE SOCIAL 

Neste capítulo é apresentada a fundamentação teórica que embasa a noção de 

contínuo urbano transfronteiriço, bem como uma breve contextualização da noção de 

fronteira internacional na Amazônia, baseada em pesquisas dedicadas a entender as 

dinâmicas do espaço urbano nas cidades fronteiriças.  

A partir da definição e discussão dos conceitos relativos ao fenômeno urbano e à 

dinâmica de fronteiras, também será realizado neste capítulo a apresentação do recorte 

de análise, enfatizando o processo de urbanização e as respectivas políticas 

habitacionais 

3.1 DA NOÇÃO DE CONTÍNUO URBANO TRANSFRONTEIRIÇO À DEFINIÇÃO DO 
RECORTE.   

A palavra fronteira não é neutra, segundo Bento (2012) esta palavra suscita 

sentimentos e valores diferentes que descrevem ou designam o lugar do início ou do fim: 

início de um Estado e o fim de outro, numa linha visível ou imaginaria de fronteira, um 

Estado termina e outro começa. Esta palavra representa, o que está na frente, mas 

também de acordo com Moreira e Benetti (2012) o termo de fronteira decorre de um 

fenômeno da vida social, indicando “espaços de comunicação e construção”.  

Como parte da reflexão é importante destacar a diferença entre o conceito de 

fronteira e limite. Como expõem Moreira e Benetti (2012), a fronteira expressa a 

capacidade de integração: uma zona de interpenetração mútua e de constante 

transformação de estruturas sociais, políticas e culturais distintas. O limite, por outro lado, 

expressa a capacidade de separar unidades politicas soberanas ou autônomas, não 

importando a presença de certos fatores comuns, físico-geográficos ou culturais.   

Na literatura sobre fronteiras políticas internacionais, tanto aquela produzida pela 

Geografia Política e áreas afins, é possível encontrar inúmeras classificações para 

diferenciar os tipos de fronteiras e suas peculiaridades (STEIMAN, 2002). Em termos 

gerais, de acordo com Aponte (2017) existem duas tendências principais nos estudos de 

fronteira: a primeira, dedicada a analisar processos delimitados por unidades 

administrativas, políticas e legais que geram expressões espaciais, sociais, econômicas 
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e culturais diferenciadas; a segunda, refere-se às frentes de expansão e o ocupação 

territorial.  

O papel da fronteira internacional com relação as dinâmicas e as configurações 

urbanas na Amazônia são foco de estudo para muitos pesquisadores. O crescimento da 

urbanização nas fronteiras esteve diretamente relacionado com as tendências 

econômicas da segunda metade do século XX, fenômeno identificado na Amazônia, 

conforme evidenciou Becker (1985). 

Estes fenômenos de urbanização na fronteira também foram investigados por  

Machado (2000, 1996) que relacionou os processos de urbanização na Amazônia com a 

expansão de redes de mercados globais, também ligadas a atividades ilícitas; o conceito 

de fronteira é abordado a partir da funcionalidade das fronteiras políticas e de controle.   

Dentro da academia brasileira também existe uma vasta discussão sobre as 

dinâmicas urbanas na Amazônia, explicitando as particularidades da configuração e 

expansão de suas redes urbanas. Autores como  Corrêa (1991,1987) e Machado (1999) 

analisam a temática a partir de diferentes pontos de vista, Corrêa (1991,1987) destaca 

as incursões coloniais como transformadores enquanto processo e forma e Machado 

(1999) enfatiza o ciclo econômico da borracha como criador de uma rede urbana pouco 

consolidada e articulada às redes que rompem as estruturas hierárquicas tradicionais. 

Para a década de 2000, o interesse pelas fronteiras na Amazônia começa a se 

expressar como  meio de comunicação e ligação de redes de comércio e de intercâmbio 

cultural (STEIMAN, 2002). As fronteiras entre países como Brasil, Peru e Colômbia na 

Amazônia além de responder a estas  redes da economia, também têm sido consideradas 

por um longo período de tempo como áreas marginais e distantes dos centros de poder 

dos respectivos governos centrais, experimentando um processo no qual a fronteira deixa 

de ser entendida como um limite e passa a ser um espaço socialmente construído pelos 

habitantes.  

Pesquisas como as de Vergel (2008) dão evidencia desta dinâmica, pois denota 

como as cidades de Leticia na Colômbia e Tabatinga no Brasil desempenham um papel 

importante ao serem espaços onde as trocas e os fluxos entre os Estados-nação se 

materializam e a fronteira deixa de ser um limite.  
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Desde uma perspectiva mais recente e sob um novo olhar gerado a partir de uma 

abordagem local, uma dimensão de fronteira é introduzida nas temáticas urbanas além 

das fronteiras entre Estado-nação. Sob esta linha, autores como Zárate, Aponte e 

Victorino (2017) dão maior importância às estruturas culturais e políticas que articulam o 

sistema urbano como uma ferramenta local legítima de governo.  

Sob essas abordagens, muda a análise dos fenômenos urbanos nas fronteiras da 

Amazônia, baseados agora em tentar compreender as dinâmicas urbanas a partir da 

construção social. Focados nesta nova abordagem foi considerado para este trabalho o 

conceito de fronteira nas cidades de Leticia e Tabatinga como um contínuo urbano 

transfronteiriço que significa: 

uma expressão espacial uniforme causada por processos socioespaciais e 
históricos, configurado por espaços construídos e produzidos, importantes tanto 
nas intervenções dos Estados nas suas ações de ordem e divisão, como com os 
habitantes com suas práticas cotidianas e suas formas de habitar (APONTE, 
2017, p. 233) 

Um tipo de articulação que acontece em algumas cidades de fronteira com respeito 

aos processos que ocorrem entre as populações em termos de seu crescimento urbano. 

No caso das cidades de Leticia e Tabatinga são duas cidades com uma configuração 

morfológica dinâmica (ao princípio apresentando dois núcleos separados, e depois um 

continuo urbano como consequência do crescimento acelerado em direção ao limite) que 

dá evidencia de um processo de articulação entre cidades. Em termos da morfologia 

urbana foram os processos socioespaciais e históricos que geraram este contínuo urbano 

como uma expressão espacial uniforme nas duas cidades (APONTE, 2017). 

Em síntese os processos urbanos na Amazônia foram abordados por diversos 

autores, focando seu estudo em questões como: o crescimento das cidades e as redes 

de povoamento, a análise de frentes de expansão, assentamentos periféricos, entre 

outros. Por outro lado, observa-se que estudos urbanos que relacionem justiça espacial 

com as dinâmicas de fronteira não têm sido recorrentes nos estudos sobre a Amazônia. 

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Entendendo as cidades de Letícia e Tabatinga como um contínuo urbano 

transfronteiriço denota-se que o fator habitacional possui grande importância  no que se 

refere a sua morfologia e dimensão política, aspecto que só pode ser compreendido a 
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partir de uma revisão das principais políticas públicas de habitação de interesse social 

desenvolvidas, tanto na Colômbia, como no Brasil. Não é foco da pesquisa entender a 

fundo todos os processos que fundamentam estas políticas, pois, nesta etapa, tem-se 

apenas como objetivo específico identificar quais delas contribuíram na produção do 

espaço urbano transfronteiriço em questão. 

Cabe destacar a dificuldade de comparação, posto que se trata de dois países com 

modelos de Estado diferentes, tendo o Brasil um modelo Federalista e a Colômbia um 

modelo Unitário; fundamentos que se expressam, segundo Oliveiros (2018), no tipo de 

relações de poder estabelecidas entre governo nacional e governos subnacionais. A 

depender de como serão aplicados esses fundamentos de constituição do Estado, a 

referida relação pode adquirir caráter centralizado, descentralizado ou misto. 

 Souza (2006) argumenta que não existe definição única, nem melhor, para o termo 

política pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que 

analisa o governo à luz de grandes questões públicas, Lynn (1980) como um conjunto de 

ações do governo que produzem efeitos específicos, Peters (1986) na mesma linha, 

define política pública como a soma das atividades dos governos, que agem diretamente 

e que influenciam a vida dos cidadãos. Há outras tantas definições que enfatizam o papel 

da política pública como solução dos problemas em resposta às demandas sociais.  

Das diversas definições e modelos sobre as quais as políticas públicas são 

apresentadas se poderia sintetizar que: a política pública permite distinguir entre o que o 

governo pretende fazer e o que, de fato, faz, que também envolve vários atores e níveis 

de decisão, é abrangente e não se limita a leis e regras. A política pública é uma ação 

intencional com objetivos a serem alcançados e finalmente, embora tenha impactos no 

curto prazo, são políticas que respondem a formulações de longo prazo (SOUZA, 2006). 

Dito isto, infere-se que a política pública é dinâmica e construtiva, sendo articulado por 

ações governamentais.  

Na presente pesquisa, o conceito de política pública é abordado como tudo o que 

os governos decidem fazer ou não fazer (TRIGAL; BENITO, 1999), em outras palavras, 

seria ação ou não ação governamental, pois segundo Souza (2006)  política pública é o 

governo em ação. O fato é que tanto agindo como não agindo, o governo está em ação 
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e, com isso, está impactando direta ou indiretamente na organização e gestão dos 

territórios.   

3.2.1 Habitação de interesse social na Colômbia 

As políticas públicas colombianas relacionadas à produção de habitação de 

interesse social10 são resultado de um amplo processo histórico. Recentemente o 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) e o Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) fizeram uma compilação documental onde se denota a importância 

das políticas habitacionais em 5 períodos: a concepção higienista (1918 - 1942), a 

concepção Institucional (1942 - 1965), o período de Transição (1965 - 1972), período das 

corporações de poupança e habitação (1971 - 1990) e a concepção do mercado e os 

subsídios da demanda (1990 - 2016)11.  

O período das corporações de poupança e habitação destaca-se na investigação 

como ponto de partida, pois, sob o governo de Belisario Betancur (1982 - 1986), após a 

implementação do plano de desenvolvimento “Cambio con equidad ”, novidades 

importantes são acrescidas à política habitacional, como a prioridade na redução do 

déficit quantitativo habitacional, concentrando a ação na população mais pobre, e 

fortalecendo a capacidade financeira e operacional do Instituto de Crédito Territorial 

(ICT)12. A política habitacional enfoca o programa "Vivienda sin cuota inicial", no qual as 

metas quantitativas são definidas pela primeira vez. Este programa, sem dúvida, denotou 

 
10  A compreensão do conceito de habitação tem gerado muitos debates no mundo contemporâneo, pois 

seu significado é interpretado desde diferentes perspectivas, denotando com maior ênfase a habitação 
como: necessidade, demanda, mercadoria, direito social e coletivo, déficit e política pública (BUONFIGLIO, 
2018). Entenda-se para esta pesquisa o conceito de habitação de interesse social como direito e política 
pública, pois desde esta perspectiva se analisam as ações do Estado em relação ao cumprimento do direito 
à moradia.  
Dado curioso: ao longo da história brasileira foram atribuídos diferentes nomes para a política pública 
habitacional:  Habitação popular, habitação econômica, habitação social, habitação de baixa renda e mais 
recentemente, habitação de interesse social (SHIMBO, 2010). 
11  Os períodos mencionados podem ser consultados no livro “Colombia 100 años de políticas 
habitacionales” elaborado por o Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (2014) disponível em: 
http://minvivienda.gov.co/Documents/100anosdepoliticashabitacionales.pdf 
12 Segundo Nieto (2019), o  Instituto de Crédito Territorial (ICT), foi criado em 1939, a fim de apoiar 

melhorias funcionais, higiênicas e estéticas nas habitações rurais tradicionais. Em 1942, a seção de 
habitação urbana foi formada no ICT, organizando seu trabalho em torno a “programas” como estratégia 
do Estado para superar o déficit habitacional popular urbano; nessa fase, vários programas habitacionais 
foram propostos, políticas que impactavam a transformação urbana principalmente em Bogotá. 

 

http://minvivienda.gov.co/Documents/100anosdepoliticashabitacionales.pdf
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um fato histórico do ICT no que diz respeito à construção de novas soluções 

habitacionais. 

No que se refere ao período de concepção do mercado e os subsídios da demanda, 

destaca-se o início da implementação de um modelo que envolve uma mudança radical 

nos critérios que apoiaram a política habitacional na Colômbia, pois apresenta-se um 

interesse em repensar o papel do Estado na economia e na execução de políticas sociais 

e em harmonizar a estrutura institucional com os requisitos de abertura econômica e 

globalização. 

De acordo com esse modelo, o Estado não deveria competir com o setor privado na 

produção desses bens e serviços, podendo ser mais eficiente ao assumir o papel de 

facilitador. Nesse contexto, é emitida a Lei nº 3 de 1991, com o objetivo de gerar alianças 

entre os setores público e privado. A partir desta lei, são criadas entidades 

descentralizadas responsáveis pela promoção de políticas para o desenvolvimento 

municipal da habitação de interesse social nas áreas urbanas e rurais. Sob essa nova 

estrutura surge então o Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, o Subsidio 

Familiar de Vivienda (SFV) e o Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 

Urbana (INURBE), substituindo ao ICT, como entidade responsável pela administração 

da nova política de SFV. 

Além do regulamento que compete diretamente a os subsidios familiares, cajas de 

compensación e institutos que compõem o Sistema Nacional de Vivienda de Interés 

Social, existem entidades de planejamento territorial que são obrigadas a alocar áreas 

no nível municipal, onde sejam permitidos projetos de habitação de interesse social, 

visando atender a famílias deslocadas pela violência ou que residem em assentamentos 

em áreas de alto risco.  

Em 1991, após o processo de paz com os guerrilheiros do Movimiento del 19 de 

abril (M19), Ejercito popular de liberación (EPL) e o Movimiento Indígena Quintín Lame, 

a Colômbia adotou uma nova Constituição Política que estabeleceu direitos 

socioeconômicos e deu impulso à questão da equidade social, além disso, promulgou o 

direito dos colombianos a uma moradia digna (Art. 51). Esta Magna Carta implica 

mudanças ao contexto urbano na medida que reconhece a função social e ecológica da 
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propriedade privada, subordinando seus direitos ao “interesse geral”, a partir do qual os 

usos da terra devem ser definidos (BEUF; GARCIA, 2016). 

Em continuidade à Constituição de 1991, é promulgada a Lei nº 388 de 1997, que 

modifica a Lei nº 9 de 1989, fortalecendo a noção de função social e ecológica da 

propriedade, definindo ferramentas de gestão da terra e planejamento urbano. Esta lei 

visa estabelecer parâmetros obrigatórios de conformidade no que diz respeito à 

localização de moradias de interesse social e à garantia de prestação de serviços 

públicos domiciliares básicos. 

A partir da abertura econômica liderada pelo do presidente César Gaviria (1990-

1994), as modalidades de intervenção da ação pública são transformadas, sendo um 

fator determinante para a construção de habitação de interesse social e interesse 

prioritário (BEUF; GARCIA, 2016). Como condições para aqueles que desenvolvem 

projetos de habitação de interesse social ou prioritário (tanto o Estado, quanto as 

empresas de construção privadas), é estipulado o cumprimento dos regulamentos 

relativos ao valor comercial da unidade habitacional, que não podem exceder 70 Salários 

Mínimos Legal Vigente (MMLV) para habitação de interesse prioritário e 135 SMMLV para 

habitação de interesse social (Lei nº 1450 de 2011). 

Assim, ter acesso a moradia, para famílias de baixa renda, significava ter acesso ao 

crédito e alcançar um nível de endividamento pelo menos a longo prazo. Desse modo, a 

política pública nacional exigia que as famílias beneficiadas se integrem ao sistema 

financeiro do país  (ESPINOSA, 2013). 

Após a preocupação do Governo nacional em reduzir a taxa de pobreza e outros 

fatores que afetaram socialmente o país, a Lei nº 1537 de 2012 é aprovada no Congresso 

da Colômbia, com esta lei são promovidas novas orientações à política habitacional, 

introduzindo na estrutura legal o livre acesso à moradia para pessoas em situação de 

vulnerabilidade prioritária, sem acesso ao crédito, assegurando o acesso ao Subsidio 

Familiar de Vivienda en Especie (SFVE) às famílias contempladas por essa lei. 

Propondo uma abordagem ampla ao problema de déficit no acesso à moradia, 

essa lei também garante a disponibilidade de terrenos para a construção de moradias de 

interesse social, prevista também no Plano Nacional de Desenvolvimento 2010-2014, 

com a entrega gratuita de 100 mil casas para pessoas em situação de extrema 



51 
 

vulnerabilidade, contemplando a execução de 281 projetos localizados em 211 

municípios. Neste período, a política habitacional propõe um alto nível de 

operacionalidade para reduzir o déficit habitacional no país. 

A fim de cumprir, no nível municipal, com o estabelecido na Lei nº 1537 de 2012 e 

de acordo com as políticas de habitação e planejamento territorial descritas no Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de 2002 do município de Letícia, uma série 

de ajustes são incluídos nos instrumentos de planejamento municipal, no que tange o 

uso da terra, estabelecendo, por meio do Acuerdo nº 024 de 2012, a expansão do 

perímetro urbano, a fim de responder às diretrizes nacionais das políticas habitacionais. 

Todas essas ações políticas, com base nas diretrizes normativas já mencionadas, 

favoreceram, sem dúvida, mudanças na espacialidade e no crescimento urbano de 

Leticia. A seguir, é apresentado um quadro com um histórico das normativas políticas da 

Colômbia que, de alguma forma, tiveram repercussões nas decisões políticas da cidade 

fronteiriça de Letícia13. 

   

 
13 Para a revisão histórica dos marcos regulatórios utilizou-se como referência o ensaio de Higuera (2013) 
e o Livro do Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (2014). 

 



52 
 

Quadro 3 - Construção Histórica de Normas de habitação social na Colômbia desde 1981 até 2015 

NORMATIVAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

COLÔMBIA 

Ano Norma Competência Assunto Geral Assunto específico 

1981 Lei nº 25 Nacional 
É criada a Superintendencia 

de Subsidio Familiar 

Por meio desta lei é criada a Superintendência de Subsídio Familiar 
como uma unidade administrativa especial. São determinadas suas 

funções e as entidades sob as quais ele governará. 

1982 Lei nº 21 Nacional 

Modificação ao regime do 
Subsidio Familiar.  

Regulamenta as Cajas de 
Compensación Familiar 

Define o Subsídio Familiar como um benefício social e limita aos 
beneficiários, o uso que deve ser dado a esse benefício, destino e 

forma de pagamento pelos empregadores. Define a formação e 
administração de Cajas de Compensación Familia e os direitos e 
deveres dos membros do conselho de administração da mesma 

1989 Lei nº 9 Nacional 

Dispõe as normas sobre 
planos de desenvolvimento 

municipal, venda e 
expropriação de ativos 

Planejamento de regulamentos municipais, desenvolvimento urbano e 
uso da terra. Implementação de diferentes instrumentos de gestão da 

terra  
(lei é revogada pela lei nº 388 de 1997) 

 
1990 

Lei nº 49 
 

Nacional 

 
Financiamento da habitação 

de interesse social 
(CAP XI) 

Determina a obrigação as Cajas de Compensación Familiar de 
conceder projetos de habitação e planos de financiamento as pessoas 

afiliadas de acordo com o número de funcionários ativos nas 
empresas 
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1991 
Constituição 

Política 
Nacional 

Constituição Política de 
Colômbia 

Todos os colombianos têm direito à moradia digna. O Estado 
estabelecerá as condições necessárias para fazer cumprir esse direito 

e promover planos de habitação de interesse social, sistemas 
adequados de financiamento de longo prazo e formas associativas de 

implementação desses programas de habitação (Art 51); 

1991 
Decreto nº 

2150 
Nacional 

Regulamento Parcial da Lei 3 
de 1991 

Regulamenta o Subsidio Familiar de Vivienda que será concedido às 
famílias que não dispõem de recursos suficientes para obter uma 

solução habitacional de interesse social, subsídio em espécie, preços 
máximos para soluções habitacionais, beneficiários, valores de 
subsídios, soluções habitacionais subsidiáveis, lote urbanizável, 

urbanizada, unidade habitacional básica, moradia mínima, utilizada, 
produtiva, melhoria, procedimento para acessar os prazos de subsídio, 

aplicação, qualificação, premiação, escritura e ação. 

1991 Lei nº 3 Nacional 

É criado o Sistema Nacional 
de Vivienda de Interés Social, 

o Subsídio Familiar de 
Vivienda é estabelecido, o 

Instituto de Crédito Territorial  
é reformado e se integra o 
Banco central Hipotecario 
como um subsistema do 

Sistema Nacional de Vivienda 
de Interés Social 

Cria o Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, constituído por 
entidades públicas e privadas que cumprem funções compatíveis com 

o financiamento, construção, melhoria, realocação, autorização e 
legalização de títulos de habitação dessa natureza. 

Estabelece, define o Subsidio Familiar de Vivienda e indica os 
beneficiários. 

O Instituto de Crédito Territorial passa a ser o Instituto Nacional de 
Reforma Urbana (INURBE). INURBE mantem sua natureza como 

estabelecimento público da ordem nacional, com status legal, 
autonomia administrativa e patrimônio próprio, vinculado ao Ministerio 

de Desarrollo Económico. 
Define o objeto do Banco Central de Crédito Hipotecário 

Autoriza a criação de Fondos de vivienda de interés social e Reforma 
Urbana, determina suas funções e estabelece penalidades pela 

concessão do subsídio 
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1997 Lei nº 388 Nacional 

 
Regulamenta o Ordenamento 
Territorial e a implementação 
de diferentes instrumentos de 

gestão da terra 

Entende-se por Habitação de interesse social aquela desenvolvida 
para garantir o direito à moradia de famílias de baixa renda (Art. 91); 

 
Fornece o Ordenamento Territorial para definir políticas, estratégias e 
diretrizes para a localização de programas habitacionais de interesse 

social (parágrafo 2, Art. 7); 
 

Localização de terrenos urbanos e expansão urbana e terrenos 
necessários para suprir a demanda por moradia (Art. 13º, numeral 5º); 

 
Permite que entidades municipais, distritais e metropolitanas 

participem de projetos de urbanização e programas habitacionais de 
interesse social através da celebração de diferentes contratos, como o 

fiduciário (Art. 36); 
 

Permite as entidades municipais e distritais a expropriação de imóveis 
com o objetivo de desenvolver empreendimento habitacional de 

interesse social (Art. 58). 

1999 Lei nº 546 Nacional Diretrizes de habitação 

São indicados os objetivos e critérios gerais a partir dos quais o 
governo nacional deve regulamentar um sistema especializado para 

seu financiamento, criação de instrumentos de poupança destinados a 
esse financiamento, medidas relacionadas a impostos e taxas; 

 
Estabelece um sistema de financiamento habitacional de longo prazo, 
a fim de cumprir o estabelecido com o direito à moradia decente, com 
o objetivo de proteger o patrimônio das famílias, preservar e promover 

economias para a construção e financiamento da habitação (Art. 2); 
 

Estabelece que através dos planos de Ordenamento Territorial, áreas 
amplas e suficientes sejam contempladas com o objetivo de garantir a 

reativação da habitação e tendam a cobrir o déficit habitacional da 
habitação de interesse social (Art. 26). 
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2002 
Acordo nº 

032 
Município de 

Leticia 

 
Plan Básico de Ordenamiento 

territorial 
PBOT 

 
 

Apresenta as políticas de médio e curto prazo sobre programas, ações 
e operações urbanas (Cap. 2, Art. 22). 

 
Particularmente a Habitação de Interesse Social (HIS), são adotadas 

as seguintes ações: 
 

Gerar, por meio de ação pública, oferta massiva de terrenos 
urbanizados para a construção de Moradias e, especificamente, 

Moradias de Interesse Social, devido aos processos migratórios e ao 
déficit existente devido ao crescimento normal da população; 

Estabelecer mecanismos que impeçam o desenvolvimento informal de 
programas habitacionais para famílias de baixa renda; 

 
Melhorar áreas de novos empreendimentos construídos em 

habitações com deficiências em espaços públicos e redes de 
infraestrutura ou equipamentos coletivos; 

 
Gerar mecanismos que permitam a participação do setor privado na 

atenção da demanda do HIS; 
 

Estabelecer mecanismos que permitam a gestão associada entre o 
setor público e o setor privado de projetos urbanos integrais que 

produzam terras adequadas para o desenvolvimento do HIS; 
 

Criar o Banco Municipal de Terras e o fundo de Habitação de 
Interesse Social a médio prazo, por meio de processos de gestão e 

implementação, como a mais-valia, quando a Concejo Municipal 
estabelecer sua coleção. 
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2003 
Decreto nº 

555 
Nacional 

É criado o Fondo Nacional 
de Vivienda (FONVIVIENDA) 

 
Cria o FONVIVIENDA, para consolidar o Sistema Nacional de 

Información de Vivienda e executar as políticas do Governo Nacional em 
relação à habitação urbana de interesse social. 

 
 Determina sua natureza legal, jurisdição, objetivos, funções, 

gerenciamento, administração, conselho de administração, funções, 
diretor executivo, recursos, patrimônio líquido, marketing de produtos, 

gerenciamento de recursos, regime jurídico, entrega de mídia magnética 
dos componentes do sistema de informação por INURBE na liquidação e 

realização da cessão de contratos entre essas entidades. 

2003 
Decreto nº 

216 
Nacional 

Determina a estrutura 
orgânica do Ministerio de 

Medio Ambiente, vivienda y 
Desarrollo Territorial 
(MVCT), entre outras 

disposições 

Atribui ao MVCT a competência para formular e adotar políticas, planos, 
programas, projetos e normas reguladoras, em termos de uso da terra, 

planejamento da terra, desenvolvimento urbano e administração integral 
da habitação. 

2005 
Decreto nº 

4429 
Nacional 

são estabelecidos critérios 
especiais aos quais a 

concessão de subsídios 
familiares à habitação de 

interesse social estará 
sujeita, aos recursos da 
Bolsa Única Nacional 

Prioriza a alocação do subsídio de moradia a candidatos que estão 
dentro de populações deslocadas pela violência, vítimas de ataques 
terroristas ou desastres naturais, bem como a soldados regulares, 

profissionais e agricultores e famílias que são constituídos por pessoas 
vinculadas a programas de reintegração 
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2011 Lei nº 1450 Nacional 
Plan Nacional de Desarrollo 

 2010-2014. 

Diretrizes e planejamento do período administrativo 2010 – 2014. 

Cumprindo com a Lei nº 388 de 1997 propor programas de habitação 

de Interesse Social considerando: 

 

• Habitação de Interesse Social: É a unidade habitacional que 

atende aos padrões de qualidade em projetos urbanos, 

arquitetônicos e de construção e cujo valor não excede cento e 

trinta e cinco salários mínimos mensais legais em vigor (135 

smlmv) 

• Habitação de interesse prioritário:  Será estabelecido um tipo 

de moradia denominada Habitação de interesse social 

prioritário, cujo valor máximo será de setenta salários legais 

mensais mínimos atuais (70 smlmv). 

2012 Lei nº 1537 Nacional 

Marco legal para o 

desenvolvimento do programa 

gratuito promovido no período 

2010 - 2014 

Estabelece as diretrizes para o programa de moradia gratuita. 

2012 
Acordo nº 

024 

Município de 

Leticia 

Expansão do perímetro urbano 

Segundo Lei nº 1537 

Cumprir a Lei nº 1537 de 2012: incorporação da expansão da terra 

rural, suburbana e urbana ao perímetro urbano, a fim de garantir o 

desenvolvimento de programas habitacionais de interesse social e 

prioritário, durante o período constitucional das administrações 

municipais e distritais incluídas Entre 2010 e 2016, e apenas uma vez 

os municípios podem modificar o uso da terra, desde que as condições 

estabelecidas por lei sejam totalmente cumpridas 

2015 
Decreto nº 

1077 
Nacional 

Decreto Único Reglamentario 

do Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 

Compilação de regulamentos preexistentes em tudo relacionado à 

habitação. Na primeira parte dedica seu contudo na regulamentação 

de habitação de interesse social. 

Elaboração: Geimy Urrego 2019 
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3.2.2 Habitação de interesse social no Brasil  

Do mesmo modo que acontece na Colômbia, a compreensão das políticas 

habitacionais no Brasil demanda uma ampla contextualização histórica na qual, se 

destacam quatro períodos fundamentais: o primeiro, abarca a fundação da Caixa 

Econômica Federal até o estabelecimento da ditadura militar de 1964. O segundo, o 

período de vigência do Banco Nacional de Habitação (BNH) (1964 - 1986), o terceiro 

período é marcado pela descentralização das políticas habitacionais que resultou na 

carência de uma política nacional efetiva para o setor (1986 –2002) e o quarto com a 

criação do Ministério das Cidades e da nova Política Nacional de Habitação (2002 - 2016). 

A trajetória da política habitacional brasileira não se afasta da realidade latino-

americana, pois também é marcada por décadas de acúmulo de uma de acúmulo de uma 

insuficiente provisão de moradia para a população de baixa renda, apesar de que 

inicialmente objetivarem o atendimento das necessidades das classes baixas, ao longo 

do tempo algumas mudanças no conteúdo dessas políticas o atendimento foi ampliado 

para grupos com renda média, isso ocorre a partir da Lei Federal nº 4.380 de 1964 com 

a criação do BNH, extinto em 1986  (MARGUTI, 2018). Com o BNH, também foi criado o 

Sistema Financeiro da Habitação, com crédito regulado, visando atender à demanda por 

habitação popular e por infraestrutura urbana (OLIVEIRA; COSTA, 2007).  

Dentre os programas criados pelo BNH, se destaca o programa de Companhias 

de Habitação (COHAB), criado em 1966. Segundo Oliveira e Costa (2007), este programa 

tinha como meta a construção de casas, para formação de conjuntos habitacionais 

servidos de infraestrutura e destinados inicialmente às famílias que possuíssem renda de 

até três salários mínimos, posteriormente estendido às famílias com renda de até cinco 

salários.  

Este programa habitacional teve importância na configuração do espaço urbano 

tanto de Manaus como de Tabatinga, pois através dele se deu a construção de conjuntos 

habitacionais que foram executados pela COHAB (Mais tarde SUHAB – 

Superintendência Estadual de Habitação), órgão responsável pela política habitacional 

do Estado. Consequentemente, no estado de Amazonas foi criada a Companhia de 

Habitação do Amazonas (COHAB-AM) responsável pela implementação da política 
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estadual habitacional, que viabilizou moradias tanto na cidade de Manaus como no 

interior do estado (OLIVEIRA; SOUZA, 2019), do qual o município de Tabatinga faz parte.  

Após a extinção do BNH, os desafios no que tange a habitação se agravaram, 

segundo Marguti (2018), ocorrendo o maior crescimento informal das grandes cidades 

brasileiras, decorrente da ausência de uma oferta significativa de moradia subsidiada 

pelos governos, o que  levou os trabalhadores a comprar ou ocupar terrenos irregulares, 

na periferia, em áreas de risco ou de proteção ambiental, gerando irregularidades 

fundiárias. 

No contexto da redemocratização do país, surge então a Constituição Federal de 

1988 que, por meio dos artigos 182 e 183 estabeleceu a política urbana como um 

princípio básico para a equidade urbana e a justa distribuição dos ônus e benefícios do 

processo de urbanização: o princípio da função social da propriedade urbana (JUNIOR; 

MONTANDON, 2011). Com esta Constituição se introduziu, pela primeira vez, um 

capítulo sobre política urbana nas leis brasileiras, onde foram definidos os instrumentos 

para cumprimento das funções sociais da cidade e garantia do bem-estar de seus 

habitantes (OLIVEIRA; BRAGA, 2010). Este capítulo da política urbana foi regulamentado 

anos depois através da Lei Federal nº 10.257 de 2001 (Estatuto da Cidade). 

A partir de 1995, a intervenção do Estado na política habitacional passa a contar 

com novos objetivos e estratégias. Para tanto foi criada a Secretaria de Política Urbana 

(Sepurb), vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, dando 

início à elaboração da política governamental na área da habitação, sistematizada na 

Política Nacional de Habitação (PNH) (MARGUTI, 2012). Os programas habitacionais 

desenvolvidos neste período foram dirigidos pela Sepurb, Pró-Moradia e Habitar-Brasil, 

responsáveis pela produção de aproximadamente 450 mil unidades habitacionais 

(AZEVEDO, 1988).  

As políticas habitacionais e urbanas se fortalecem na agenda política nacional a 

partir de 2003, principalmente em decorrência da aprovação do Estatuto da Cidade (Lei 

nº 10.257/2001) e a criação do Ministério das Cidades14, pois segundo Marguti (2018) 

 
14 Inúmeras foram as vezes que foi formulada a proposta de criação de uma instância Federal voltada para 

as políticas urbanas no decorrer das lutas socias (Ligadas aos movimentos sociais urbanos que tem início 
nos anos 1970) pelas que passava o país. No entanto, foi no Projeto Moradia divulgado em 2000, que o 
Ministério das Cidades foi formulado mais claramente. O projeto Moradia foi elaborado por 12 pessoas, 
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estes regulamentos estariam encarregados de formular a política urbana a nível nacional  

e fornecer o apoio técnico e financeiro a governos locais. Portanto as experiências locais 

foram em grande medida precursoras de novas práticas onde se reconhece a relevância 

da criação de espaços de participação social e a produção autogerida de moradia.  

No âmbito da Política Nacional de Habitação15, elaborada em 2004, foi criado, em 

2005 o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Fundo Nacional 

de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e um Conselho Gestor Nacional, com 

participação de representantes de governo federal e da sociedade civil. A Lei Federal nº 

11.124 de 2005, deu tratamento federativo ao tema da moradia ao prever que as 

Unidades da Federação (UFs) e os municípios aderissem ao sistema, devendo criar seus 

fundos e conselhos locais. Essas iniciativas foram estimuladas pelo governo federal, que 

realizou uma ampla campanha nos estados e municípios e os apoiou na elaboração dos 

planos locais de habitação (IPEA, 2016). Além disso alguns autores afirmam que esta lei 

também 

prevê um processo participativo de elaboração do Plano Nacional de Habitação 
e a constituição de fundos articulados nos diferentes níveis da federação, 
controlados por conselhos com participação popular e com ações planejadas em 
Planos Locais de Habitação de Interesse Social. Tais planos apresentam caráter 
obrigatório para entes federados dispostos a participar do sistema e interessados 
em receber recursos federais. (SHIMBO; RUFINO; AMORE, 2015, pg 75) 

Contextualizando as políticas habitacionais no âmbito do Estado do Amazonas, 

destaca-se a Lei Estadual nº 3206 de 2007, que instituiu o Sistema Estadual de Habitação 

de interesse social (SEHIS/AM) como o objetivo de viabilizar para a população de menor 

renda o acesso à habitação digna e à terra no perímetro urbano, como também 

implementar políticas e programas articuladas a gestão das instituições que atuam no 

setor habitacional. Paralelamente, no município de Tabatinga é expedida a Lei Municipal 

nº 500 de 2007, na qual se regulamenta o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, 

 
entre especialistas e lideranças sociais, convidadas por Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de uma ONG 
por ele presidida. Após de várias interlocuções vários setores das sociedades se formula a proposta da 
criação do Ministério da Cidades (MARICATO, 2006). 
15 Em competência da Secretaria Nacional de Habitação (SNH) quanto ao seguimento e avaliação dos 
instrumentos para a implementação da Política Nacional de Habitação se desenvolve o apoio técnico e se 
promove os mecanismos de participação e controle social.  A fim de viabilizar esta política são 
estabelecidos os seguintes instrumentos: Sistema Nacional de Habitação (SNH), Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS), Sistema de Informação, Avaliação e Monitoramento da Habitação 
(SIMAHAB), Plano Nacional de Habitação (PlanHab). (OLIVEIRA, Heloísa; BRAGA, 2010) 
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sendo estabelecidas as diretrizes tanto de planejamento como de gestão para seu 

desenvolvimento. 

Em continuidade com o problema habitacional a nível nacional, como resposta à 

crise econômica mundial de 2008, que teve reflexos no crescimento econômico brasileiro, 

e se aproximando as eleições e 2010, o governo priorizou os investimentos na área de 

habitação a fim de que o setor da construção civil pudesse oferecer novas oportunidades 

de trabalho para a população com baixa qualificação e, assim, dinamizar a economia 

(FERREIRA,2019). Estas ações por parte do estado provocaram consequências na 

qualidade dos empregos gerados como também nas moradias de habitação de interesse 

social, como destacam Arantes e Fix (2009) as negociações entre o governo e as 

construtoras permitiu definir um novo custo para as unidades habitacionais dando início 

à precarização das relações trabalhistas, com o uso sistemático do trabalho informal.  

Diante desse cenário e do aprofundamento da crise econômica, surge o programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV), resultado das negociações entre poder público e 

sociedade, definido pela Lei Federal nº 11.977 de 2009, viabilizando a regularização 

fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas. A criação do PMCMV 

abarcava, então, um conjunto de subprogramas, modalidades, fundos, linhas de 

financiamento, tipologias, agentes financeiros, agentes operadores e formas de acesso 

ao produto da casa própria no pais (SHIMBO; RUFINO; AMORE, 2015).  Esta atuação 

política no estado do Amazonas foi regulamentada através do Decreto Estadual nº 7.499 

de 2011 que, entre suas finalidades, criava mecanismos de incentivo à aquisição de 

novas unidades habitacionais para famílias com renda mensal de até cinco mil reais. 

Neste mesmo ano também se institui a Lei Municipal nº 601 em Tabatinga, objetivando o 

início da operacionalização do programa. 

 A fim de apresentar com maior clareza o contexto histórico, foi elaborado o Quadro 

4, onde são apresentadas as principais normativas no desenvolvimento político da 

habitação social no Brasil. 
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Quadro 4 - Construção Histórica de Normas de habitação social no Brasil desde 1962 até 2017 

BRASIL 

Ano Norma Competência Assunto Geral Assunto específico 

1962 Lei nº 4.132 Federal 

Define os casos de 
desapropriação por 

interesse social e dispõe 
sobre sua aplicação. 

Se decreta a desapropriação por interesse social a fim de promover 
a justa distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem-
estar social. Por tanto considera-se interesse social: a construção de 

casa populares entre outras disposições. (ART 2) 

1964 Lei nº 4.380 Federal 

Institui a correção 
monetária nos contratos 
imobiliários de interesse 

social 

o sistema financeiro para aquisição da casa própria, cria o Banco 
Nacional da Habitação (BNH), e Sociedades de Crédito Imobiliário, 

as Letras Imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo e 
dá outras providências. Política destinada a “promover a construção 
e aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor 

renda”, bem como a ampliar as oportunidades de emprego e 
dinamizar o setor da construção civil. 

1988 
Constituição 

Federal 
Federal 

Constituição da 
República Federativa do 

Brasil 

Dispõe sobre a política urbana como princípio básico para a 
equidade urbana e a justa distribuição dos ônus e benefícios do 

processo de urbanização: o princípio da função social da cidade e da 
propriedade (ART. 182, 183) 

 
Estabelece as competências tanto da união como as demais 

entidades territoriais ao estabelecer diretrizes quanto ao 
desenvolvimento urbano e a promoção de programas de habitação 

social atingindo as exigências fundamentais de ordenação expressas 
nos planos diretores. (ART. 5,6,21,23,182,243) 
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1989 

Constituição 
Política do 
Estado do 
Amazonas 

Estado do 
Amazonas 

Constituição Estadual 

 
Estabelece as competências do estado em atuação comum com a 
União e os municípios. Institui o desenvolvimento urbano objetivando 
pleno desenvolvimento das funções sociais e econômicas da cidade, 
a fim de garantir qualidade de vida e bem-estar dos habitantes. Com 
relação a habitação social, o Estado tem como objetivo abordar a 
carência habitacional, de acordo com as seguintes diretrizes: 

 

• Oferta de lotes urbanizados; 

• Estímulo e incentivo à formação de cooperativas populares 
de habitação; 

• Atendimento prioritário às famílias de baixa renda; 

• Formação de programas habitacionais pelo sistema de 
autoconstrução; 

• A urbanização, regularização e titulação de áreas de 
assentamento de populações de baixa renda. 

 
Da prioridade aos programas habitacionais, notadamente aqueles que 
visem à erradicação das submoradias, principalmente as localizadas 
em baixadas, margens de igarapés, zonas alagadas e outras 
situações de miséria absoluta. (ART 17, 136, 151, 196, 259, 260,261) 

 

1992 
Lei Orgânica 
do Município 
de Tabatinga 

Município de 
Tabatinga 

Institui a lei principal do 
Município de Tabatinga 

Define para o município una seção especifica de política urbana 
objetivando ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais e 
econômicas da cidade de forma a garantir os direitos dos habitantes. 
A propriedade urbana deverá cumprir a função social atendendo as 
exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor. 
(SEÇÃO XV) 
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1995 Lei nº 2330 
Estado do 
Amazonas 

Estrutura 
Administração do 
Poder Executivo 

Estadual 

Estabelece uma nova estrutura organizacional do poder executivo quanto 
a sua administração. Esta lei cria a Super Intendência Estadual de 
Habitação – SUHAB, encarregada de estudar os problemas de habitação 
de interesse social e o planejamento e execução dos conjuntos 
habitacionais em coordenação com os diferentes órgãos estaduais e 
municipais e a política nacional de desenvolvimento urbano, estre outras 
disposições normativas. 

2001 Lei nº 10.257 Federal 

Regulamenta os Art. 
182 e Art.183 da 

Constituição Federal, 
estabelece diretrizes 

gerais da política 
urbana e dá outras 

providências. 

Diretrizes gerais na execução da política urbana que tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade 
urbana. Algumas diretrizes: a) garantia do direto a moradia; b) gestão 
democrática participação da população e de associações representativas 
dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 
urbano; c) oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e 
serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população 
e às características locais; d) ordenação e controle do uso do solo (Cap. 
I). 

2005 Lei nº 11.124 Federal 

Dispõe sobre o 
Sistema Nacional de 

Habitação de 
Interesse Social – 

SNHIS, cria o Fundo 
Nacional de 

Habitação de 
Interesse Social – 
FNHIS e institui o 

Conselho Gestor do 
FNHIS 

Estabelece os objetivos, princípios e diretrizes do sistema nacional de 
habitação de interesse social, assim como também dispõe os órgãos e 
entidades que o integram. É importante denotar que uns dos princípios é 
a moradia como direito e vetor de inclusão social. 
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2007 Lei Nº. 500 
Município de 

Tabatinga 

Regulamenta o Plano 
Diretor estabelece 
diretrizes para o 

desenvolvimento de 
Tabatinga e dá outras 

providências relativas ao 
planejamento e à gestão 
do território do Município. 

O desenvolvimento urbano de Tabatinga tem como premissa o 
cumprimento da função social da propriedade urbana, nos termos da 
Lei Orgânica do Município. Quanto a política de habitação, denota-se 
entre as diretrizes, o acesso à terra e à moradia digna aos habitantes 
da cidade, com melhoria das condições de habitabilidade, 
preservação ambiental e qualificação dos espaços urbanos, 
priorizando as famílias de baixa renda, entre outras. (Art 36) 

2007 Lei Nº 3206 
Estado do 
Amazonas 

Dispõe sobre o Sistema 
Estadual de Habitação de 

Interesse Social - 
SEHIS/AM, cria o Fundo 

Estadual de Habitação de 
Interesse Social - FEHIS e 
institui o Conselho Gestor 

do FEHIS 

Fica instituído, no âmbito do Estado do Amazonas, o Sistema 
Estadual de Habitação de Interesse Social (SEHIS/AM), com o 
objetivo de Viabilizar para a população de menor renda o acesso à 
habitação digna e à terra urbanizada, implementar políticas e 
programas para população de menor renda, articular a gestão com as 
instituições que atuam no setor habitacional. 
 
Integram ao SEHIS os seguintes órgãos: Secretaria de Estado de 
Infraestrutura – SEINF (Órgão Central do Sistema), Superintendência 
Estadual de Habitação – SUHAB (como Órgão Executor do 
Programa), Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de 
Interesse Social (CGFEHIS), conselhos municipais, órgãos e 
instituições públicas e entidades privadas (associações comunitárias, 
movimentos sociais, cooperativas e sindicatos atuantes no setor da 
habitação) 
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2009 Lei nº 11.977 Federal 

Dispõe sobre o Programa 
Minha Casa, Minha Vida – 
PMCMV e a regularização 

fundiária de assentamentos 
localizados em áreas 

urbanas 

 
O Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV tem por finalidade 
criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas 
unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e 
produção ou reforma de habitações rurais, para famílias com renda 
mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta 
reais) e compreende os seguintes subprogramas: 

 

• Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) 

• Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) 
 

A Caixa Econômica Federal e os Estados e Municípios que 
aderirem ao PMCMV serão responsáveis pela execução do 
trabalho técnico e social pós-ocupação dos empreendimentos 
implantados, na forma estabelecida em termo de adesão a ser 
definido em regulamento. 

2010 Lei Nº 571/10 
Município de 

Tabatinga 

Autoriza o Executivo 
Municipal a desenvolver 

ações para implementar o 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida (PMCMV) 
estabelecido pela lei 

Federal nº 11.977/2009 

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aportar aos 
beneficiários selecionados pelo PMCMV, recursos financeiros, 
bens ou serviços economicamente mensuráveis, visando a 
complementação dos recursos necessários à reforma, ampliação, 
construção e/ou regularização de unidades habitacionais. Os 
recursos financeiros a serem aportados não poderão ultrapassar o 
valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) por 
beneficiário 
 
Os projetos de habitação popular dentro do PMCMV serão 
desenvolvidos mediante planejamento global, podendo envolver 
as Secretarias Municipais de Obras, Planejamento, Receita, 
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, cujas 
unidades habitacionais não poderão ter área útil construída, inferior 
a 32 m². (Art. 3) 
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2011 
Decreto nº 

7.499 
Federal 

Regulamenta dispositivos 
da Lei nº 11.977 de 2009, 

que dispõe sobre o 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida, e dá outras 

providências 

O PMCMV tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à 
produção e à aquisição de novas unidades habitacionais, à 
requalificação de imóveis urbanos e à produção ou reforma de 
habitações rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) 

2011 Lei Nº 601 
Município de 

Tabatinga 

Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a doar áreas de 
terras de sua propriedade 

ao Fundo de Arrendamento 
Residencial – FAR, 

administrado pela Caixa 
Econômica Federal. 

O Poder Executivo Municipal, objetivando promover a construção 
de moradias destinadas à alienação para famílias com renda 
mensal de até três salários mínimos, no âmbito do PMCMV do 
Governo Federal, fica autorizado a doar ao Fundo de 
Arrendamento Residencial (FAR), regido pela Lei Estadual no. 10 
.188, de 2001, representado pela Caixa Econômica Federal, 
responsável pela gestão do FAR e pela operacionalização do 
PMCMV, os imóveis descritos são: Terreno com 252.137,65 m2, 
localizado na Rua Santos Dumont, s/nº. Bairro Vila Verde – 
Tabatinga/AM. 

2017 Lei nº 13.465 Federal 

Esta Lei dispõe sobre a 
regularização fundiária 

rural e urbana, e dá outras 
providências 

Ficam instituídas no território nacional normas gerais e 
procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana 
(Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, 
ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos 
urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação 
de seus ocupantes. A Reurb compreende duas modalidades: a) 
Reurb de Interesse Social (Reurb-S), enfocando a regularização 
fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados 
predominantemente por população de baixa renda, assim 
declarados em ato do Poder Executivo municipal. b) Reurb de 
Interesse Específico (Reurb-E), para regularização fundiária 
aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população 
não qualificada. 

Elaboração: Geimy Urrego e Bruno Moitinho 2019 
 



68 
 

3.3 CRESCIMENTO URBANO DO CONTINUO TRANSFRONTEIRIÇO: 
POLÍTICAS PÚBLICAS E INSERÇÃO DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO 
SOCIAL  

A análise espacial que está sendo proposta, concebida com base nos 

pressupostos teóricos apresentados no primeiro capítulo, considera o espaço como 

um produto social complexo e multidimensional que engloba para esta pesquisa três 

elementos chaves: formas espaciais, relações sociais e estruturas sociais. Todos 

estes elementos sobrepostos conformam a configuração espacial, entendida como 

o conjunto de elementos naturais e artificiais que caracterizam uma área (SANTOS, 

2000) 

Para esta análise espacial do crescimento do contínuo urbano transfronteiriço 

se compreende como marco inicial o ano de 1970, para Tabatinga, e de 1980, para 

Leticia, marco temporal em que são implantados os primeiros conjuntos 

habitacionais financiados pelo BNH no Brasil, e pelo Plano Cambio con Equidad e 

Programa Vivienda sin Cuota Inicial, na Colômbia. Políticas nacionais que denotam 

as primeiras mudanças nas formas espaciais quanto a HIS no continuo urbano 

transfronteiriço.  

Como marco final para análise do crescimento do contínuo urbano 

transfronteiriço utilizou-se o ano de 2013, Tabatinga, e de 2016, para Leticia, 

quando foram implementados os programas de moradia gratuita e o PMCMV, nas 

duas cidades, respectivamente. 

3.3.1 Formas espaciais e sensoriamento remoto  

As formas espaciais neste trabalho referem-se à morfologia e organização 

urbana como materialização da espacialidade, é o primeiro grau de análise onde 

aparecem os fatos, o visível e o tangível. Analisando o quesito da forma urbana 

nestas cidades fronteiriças, optou-se por obter o mapa de crescimento urbano a 

partir do processo de fotointerpretação. Neste processo foram demarcadas as 

malhas urbanas das duas cidades em quatro anos diferentes, ao sobrepor estas 

informações obtemos uma análise multitemporal16. 

 
16 Metodologia trabalhada nos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para análise de 

fenômenos espaciais no tempo.  
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O quadro a seguir descreve a metodologia do produto base para a 

identificação dos padrões espaciais do crescimento urbano das cidades. É preciso 

destacar que existe evidência de planos e gráficos que apresentam informações 

sobre o planejamento urbano das duas cidades, mas, dada sua imprecisão 

cartográfica não foi usada nesta metodologia.  

 Quadro 5 - Processo para elaboração do mapa de crescimento urbano 

Etapas Descrição 

 
1. Aquisição dos 

insumos 
 

Os insumos cartográficos selecionados foram determinados 
de acordo com sua acessibilidade e manejo, bem como 
buscaram responder a fatos de planejamento urbano que 
marcaram a configuração espacial da área urbana das 
cidades. Os insumos obtidos foram: 

 
a) Fotografias aéreas do Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC): 

• 1977 - Escala 1:18000 

• 1995 - Escala 1:64400 
 

b) Imagens de satélite 

• Spot 7 - 2016 (4 bandas espectrais, RGB e NIR. 
Resolução espacial 6 m) 

• Imagem de satélite 2007 - Prefeitura de Leticia. 

 
2. Georreferenciação 

 

Verificação do sistema de referência das imagens e 
georreferenciação das fotografias aéreas com base na 

cartografia base 

 
3. Processamento de 

dados 
 

Aplicação de realces espectrais e espaciais para imagens de 
satélite. Geração de mosaicos com base as fotografias 

aéreas coletadas. 

4. Captura de 
informação 

Digitalização da malha urbana para cada período de tempo 

 
5. Geoprocessamento 

 

superposição da informação digitalizada, cálculo de áreas 
em hectares e cálculo das diferenças em área com o fim de 
conhecer o aumento na área urbana segundo o período de 

tempo. 

 
6. Analise Períodos 

de Tempo 
 

Geração do produto cartográfico e analise segundo os fatos 
históricos e de planejamento urbano acontecidos em cada 

período 

Elaboração: Geimy Urrego, 2018 

O modo de morar nas cidades revela diferentes contextos de como o espaço 

urbano é produzido, ainda mais significativo apresentam particularidades 

específicas. No caso da Amazônia,  autores como  Oliveira e Souza (2019) afirmam 
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como as mudanças nas formas de morar nas cidades ribeirinhas evidencia as 

transformações da sociedade local. 

 Este processo é mais relevante quando as cidades são atingidas por políticas 

públicas nacionais, especialmente as ligadas a moradia, posto que significa uma 

intervenção direta na morfologia urbana com a construção dos conjuntos 

habitacionais. 

Uma primeira análise geral obtida com o mapa de crescimento urbano diz 

respeito às características físicas do contínuo urbano, como: estradas, prédios, 

parques, espaços de lazer, entre outras. Segundo  Lozano e Cuervo (2009), a 

distribuição e a densidade dessas formas espaciais em uma cidade decorrem de 

suas singularidades, porque dependendo de sua localização, história, 

desenvolvimento e funções, possuem estrutura e aparência diferentes. 

Nesse sentido, o Mapa 2 apresenta como a configuração urbana de Leticia e 

Tabatinga é dinâmica, sendo, em 1977, ainda dois núcleos separados, que, em seu 

crescimento até 1995, convergem no sentido da conurbação em direção ao limite 

fronteiriço, dando evidência dos crescentes processos de articulação entre as 

cidades, que passam a obter uma configuração de contínuo urbano transfronteiriço.  

Outro padrão importante que revela esta análise morfológica se dá entre 2007 

e 2016, quando é duplicada a extensão da malha urbana das duas cidades em 

direção a novos assentamentos na floresta amazônica, ampliando a ocupação para 

áreas onde, atualmente, estão localizados os programas de habitação social. 

Observa-se que a morfologia urbana das cidades foi alterada com a inserção dos 

programas habitacionais pois, a forma espacial dos programas apresenta uma 

tendência muito simétrica que demarca lastimosamente a periferia das duas 

cidades. 
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Mapa 2 - Crescimento urbano e projetos de habitação social de Leticia e Tabatinga desde 1977 até 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Geimy Katherine Urrego, 2020 
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Com o objetivo de fazer uma análise geral da morfologia urbana das duas cidades, 

são apresentadas, no Quadro 6, algumas características gerais da forma urbana das 

cidades de Letícia e Tabatinga, identificadas de acordo com a guia de classificação 

morfológica de áreas urbanas para o sensoriamento remoto17, com as informações de 

campo e com o mapa do crescimento urbano resultante (Mapa 2).  

Quadro 6 - Análise Geral da morfologia urbana das Cidades de Leticia e Tabatinga 

CRITÉRIO LETICIA TABATINGA 

Morfologia das Geometrias Urbanas 

Forma 
(Formas urbanas, internas e 

externas, relacionadas à 
geometria do contorno urbano) 

Alongado 

Quadriculado 

Alongado 

Retangular 

Orientação 
(Áreas urbanas em relação ao 

norte segundo seu 
crescimento) 

Norte - Oeste Norte -Este 

Dimensão 

(relaciona o conceito de 
geometria e sua presença no 

espaço 

Bidimensional 

(comprimento e largura) 

Morfologia das Estruturas Urbanas 

Uso 

(Funcionalidade e serviços) 

Residencial – Comercial 

(uso do solo com maior predominância) 

Formas Estruturais 

(Produto da localização e dos 

usos) 

Linear 

(Localização próxima a um Rio) 

Viário 

(Sistema rodoviário) 

Regular 

Quadriculado 
Regular 

Retangular 

Relações Morfológicas a partir de variáveis naturais, socioeconômico e culturais 

 
17 Guia de classificação morfológica de áreas urbanas com sensoriamento remoto elaborada por Lozano e 

Cuervo (2009). Este guia metodológico baseia seus critérios de classificação nos fundamentos teóricos 
das formas urbanas trabalhadas por Capel (2002). Além disso, compara estudos de crescimento urbano 
com sensoriamento a fim de caracterizar padrões urbanos relacionados à estrutura urbana.  
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Natural 

(Locais de zonas urbanas 

segundo o ambiente natural) 

 

Zonas Urbanas Alongadas 

(Próximas a Rios) 

 

Segundo Oliveira e Souza (2019) sua morfologia 

está marcada pela dinâmica do Rio são limões e a 

floresta amazônica; estas cidades são reconhecidas 

como: cidades ribeirinhas da Amazônia 

Socioeconômico 
(Próprias para cada cidade) 

Aglomeração residencial 

e comercial acentuada 

em forma quadriculada 

com menores áreas 

construtivas, denotando 

maior atenção da 

densidade construtiva em 

relação ao limite da 

fronteira e sinais de 

formação habitacional 

padronizada na periferia 

da cidade. 

 

É evidente uma estrutura 

de portos em direção à 

margem do rio, bem como 

uma estrutura 

aeroportuária em sua 

periferia 

Aglomeração residencial 

e comercial acentuada 

em forma retangular 

com maiores áreas 

construtivas, denotando 

maior atenção da 

densidade construtiva 

em relação ao limite da 

fronteira e sinais de 

formação habitacional 

padronizada na periferia 

da cidade sentido 

nordeste. 

 

Ao sul da periferia da 

cidade se identifica uma 

estrutura aeroportuária 

e na borda do rio uma 

estrutura de porto 

A configuração urbana está sujeita a limitações do 

espaço urbano disponível, pois dependem de 

dinâmicas: Físicas (Rio, floresta) políticas vinculadas 

ao espaço (fronteira política) e jurisdicionais 

(instituições de proteção, conservação de parques 

naturais, reservas naturais, terras indígenas). 

Cultural Damero Espanhol Militar Português 

Elaboração: Geimy Urrego, 2018 
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A forma espacial observada é produto de processos históricos e a compreensão desta 

relação permite denotar como as cidades, apesar de terem um limite de divisão do Estado 

(visto do ponto de vista político-administrativo), podem ser compreendidas como contínuo 

urbano transfronteiriço, como espaços de comunicação e construção social, uma vez que 

o crescimento para o limite evidenciado na análise de fotointerpretação é uma expressão 

espacial dos processos socioespaciais e históricos nos quais mencionarei brevemente18 

no seguinte item. O interesse aqui é entender como a política habitacional favoreceu a 

urbanização, para focar, então, na inserção dos atuais programas habitacionais. 

3.3.2 Programas habitacionais e configuração espacial 

A inserção dos programas habitacionais em Leticia e Tabatinga começa a se dar a 

partir da década de 1970, quando as situações políticas a nível nacional, em termos de 

política habitacional, na Colômbia e no Brasil, tiveram um impacto na formação urbana 

destas cidades fronteiriças.  

De acordo com a entrevista realizada ao historiador Luis Ataide (2019), desde 1972 a 

prefeitura de Tabatinga começa a fornecer assistência habitacional oficial por meio do 

programa COHAB-AM. Tratava-se de um programa destinado apenas para militares, 

tendo sido desenvolvido a partir de um convênio entre o governo do Estado do Amazonas 

e o exército brasileiro19, empreendimento que a nível nacional estava destinado a famílias 

que possuíssem renda entre 3 a 5 salários. 

No Mapa 2, pode-se observar o conjunto habitacional localizado na vila Militar ao sul 

da cidade em direção do aeroporto. Apresenta-se com clareza no Mapa 3 o detalhe do 

padrão simétrico da formação das moradias. É assim que, nessa época, a morfologia de 

Tabatinga, ao sul da cidade, começa a apresentar padrões espaciais característicos de 

programas de habitação de interesse social, mas, neste caso, como Letícia, a população 

beneficiada é de servidores públicos. 

 

 

 
18  Para maior detalhe no desenvolvimento histórico da tríplice fronteira Amazônica rever os trabalhos de  

Aponte (2017),  Euzébio (2011) e Picón  (2012, 2010).  
19 Na pesquisa de campo, não foi possível obter nenhum tipo de informação sobre esse programa 
habitacional, localizado na vila militar, por conta das restrições decorrentes de ser uma área militar. 



75 
 

Mapa 3 - Programa COHAB-AM localizado na Vila Militar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Mosaico fotografia aérea 1977- IGAC.  
 

A pesquisa de Aponte (2017) destaca a presença de lotes não urbanizados e novos 

desenvolvimentos urbanos ao norte da cidade de Letícia, no início dos anos de 1980. O 

mMapa 4 ressalta um desses empreendimentos hoje conhecido como o Bairro Iane. 

Trata-se de um programa habitacional proposto sob o governo de Belisario Betancur 

(1982-1986) no plano de desenvolvimento Cambio con Equidad, em que é projetado a 

implementação do programa Vivienda sin cuota inicial através do ICT, direcionado 

especialmente para funcionários do setor público. 
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Mapa 4 - Programa “Vivienda sin cuota inicial” atual Bairro Iane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia aérea 1995- IGAC, PBOT 2002 

 

Segundo os beneficiários entrevistados, em 1984 o programa para funcionários 

oficiais Vivienda sin cuota inicial foi executado com uma opção de pagamento parcelada 

em 15 anos. Nos relatos, afirmam como o processo de seleção foi baseado em um censo 

das pessoas que trabalhavam nas instituições oficiais, submetidas a um sorteio que 

determinaria os beneficiários das 118 casas unifamiliares. 

Não se tem certeza dos critérios utilizados no planejamento para a inserção deste 

programa no tecido urbano, mas é evidente o distanciamento desses conjuntos em 

relação ao centro econômico da cidade, estando próximo a áreas de risco por inundação 

e ao limite fronteiriço. Um dos moradores do programa, expressa que o fato de ficar perto 

destas áreas não afetou o desenvolvimento das suas atividades, mas expõe que durante 
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o ano de 2014 começou a perceber-se um processo de ocupação informal nestas áreas, 

sobretudo de população com nacionalidade peruana. 

Aqui destacam-se os problemas estruturais que as duas cidades enfrentam: 

ocupação informal em áreas de risco e assentamentos na faixa de fronteira.  Processos 

que estão muito ligados ao fenômeno de conurbação, pois em meados de 1980 estava-

se desenvolvendo este fenômeno em Tabatinga na área que foi nomeada como o 

povoado do Marco e em Leticia, através da ocupação nos bairros de Unión e El Castañal, 

e da inserção do primeiro Programa HIS de relocação da população vulnerável no bairro 

Colômbia.   

A localização do povoado do Marco sobre o afluente do Igarapé Santo Antônio e 

suas relações com Leticia fizeram dele um elemento fundamental para a configuração da 

conurbação transfronteiriça colombo-brasileira entre os anos setenta e o final dos anos 

oitenta (APONTE, 2017). As conexões espaciais de comunicação e circulação que se 

configuraram neste espaço fronteiriço, vêm como as dinâmicas políticas e econômicas 

da época20, tiveram impacto nas mudanças das práticas urbanas da fronteira21. 

O crescimento urbano dessas cidades durante os anos de 1970 e 1980 também se 

deve ao rápido crescimento populacional que gerou um grande impacto na extensão de 

ambas as cidades em direção à sua conurbação. De acordo com Steiman (2002) e Vergel 

(2009) esse aumento populacional ocorreu devido ao impacto de atividades ilegais e 

extrativistas. 

Observa-se na Tabela 1 que o crescimento da população de Tabatinga e Leticia 

apresenta tendência similar, denotando com maior significância para Leticia um aumento 

populacional entre os anos 1990 e 2005, possivelmente atrelado à definição do município 

como capital do Departamento, à migração de pessoas em relação ao conflito armado e 

à violência pelo narcotráfico que se estava vivendo a  nível nacional. Esses fatores 

favoreceram a ocupação acelerada nas áreas em risco principalmente sobre o afluente 

 
20 Dois aspectos fundamentais são destacados com maior importância: em primeiro lugar a nível político, a 

mudança da figura administrativa de Leticia ao ser nomeada capital Departamental após 1991 e em relação 
a Tabatinga a consolidação como município em 1983. Em segundo lugar a nível econômico, com o 
surgimento de notícias em 1975 sobre as preocupações com as atividades de narcotráfico na fronteira e 
flutuações em relação à moeda brasileira (dinâmica que afetou o comércio das duas cidades). Situação 
que permaneceu até o final dos anos 90. 
21 Atualmente, essa área é apresentada nos instrumentos de planejamento das cidades como uma área 

de risco e intervenção prioritária. 
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Igarapé Santo Antônio. No caso de Tabatinga este aumento populacional mais acentuado 

se expressa entre os anos de 1980 e 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ressalta-se que as cidades foram projetadas para marcar a separação entre dois 

Estados e não para se encontrar no limite ou crescer tão acentuadamente. Essa 

conurbação permitiu a configuração de um continuo urbano transfronteiriço, que marcava 

os itinerários cotidianos dos habitantes, caracterizado pelo trânsito frequente entre as 

duas cidades, tornando a fronteira, tanto para colombianos, quanto para brasileiros, um 

espaço de construção e interação social. 

Paralelamente a estas dinâmicas populacionais surgiram alguns programas 

habitacionais formando novas configurações espaciais (no caso de Leticia, de acordo 

com o Mapa 2 a maioria dos programas estão localizados próximos a faixa de fronteira). 

Como é apresentado no Quadro 7 o crescimento urbano das duas cidades também 

estaria marcado pela inserção de programas habitacionais tanto públicos como privados. 

Tabela 1- Crescimento da população de Leticia entre os anos de 1951 e 
2019 e de Tabatinga entre os anos de 1974 e 2019.  

Leticia Tabatinga 

Ano Urbana Total Ano Urbana Total 

1951 2.898 4.493 1974 - 2.421 
1964 4.013 6.080 1980 - 6.560 
1973 5.849 8.601 1984 - 16.300 
1985 17.005 24.086 1991 19.022 27.923 
1993 17,187 25.659 1996 23.504 31.881 
1996 17.758 25.405 2000 26.637 37.919 
1999 27.760 - 2007 31.705 45.293 
2005 29.669 37.832 2010 36.355 52.272 
2007 - 38.609 2015 - 61.028 
2010 25.128 39.667 2019 - 65.844 

2015 26.226 41.326    

2019 26.948 42.610    

Fonte: Históricos Bibliografia, Censos Demográficos IBGE e DANE 
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Quadro 7 - Programas habitacionais que influenciaram a configuração espacial nas cidades de Letícia (Colômbia) e Tabatinga (Brasil) 

entre 1970 e 2018 

Cidade Programas Descrição Geral 
Ano 

(Inserção) 
Agentes envolvidos 

Leticia 

Colômbia 

Historicamente reconhecido como "Puerto Civil", um dos primeiros 

programas HIS que buscavam a realocação de 35 famílias instaladas 

em áreas de risco por inundação. Esse programa foi desenvolvido 

em duas etapas, nas quais foram construídas 150 casas, variando 

seu valor entre R$ 150 a R$160 reais, dependendo da forma de 

pagamento. A resistência das pessoas em termos de realocação é 

destacada, pois sua atividade econômica dependia da pesca 

1979 
Instituto de credito 

territorial -ICT 

Iane 

Programa Vivienda sin cuota inicial, vinculado ao plano de 

desenvolvimento Cambio con equidad, proposto no governo de 

Belisario Betacur para funcionários do setor público. Esse programa 

habitacional foi de grande expectativa nos âmbitos nacional e local, 

posto que implicou mudanças nas políticas habitacionais e 

econômicas do país. A Inserção do programa no espaço urbano de 

Letícia foi baseada em diretrizes de políticas locais sob a direção do 

ICT. Foram entregues 118 residências unifamiliares com dimensões 

de 14 x18 m, áreas comuns e infraestrutura viária. 

1984 
Instituto de credito 

territorial -ICT 
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Cidade Programas Descrição Geral 
Ano 

(Inserção) 

Agentes 

envolvidos 

Leticia 

Afasinte 

O famoso "Pulmão Verde", que mais tarde adotou o nome de 

Afasinte (Asociacion de familias sin techo), surgiu a partir de uma 

proposta habitacional efetuada por um grupo de associados, a 

partir da preocupação com as escassas possibilidades de HIS para 

a realocação de população vulnerável  na cidade (ocupação sobre 

o afluente Igarapé Sto. Antônio). Este projeto foi construído com o 

apoio do planejamento municipal, do batalhão de engenheiros, 

topógrafos e associados. Possui 72 unidades habitacionais, cada 

uma com dimensões de 20 x10 m, além de uma escola e um 

comando de ação imediata (CAI). Essa proposta de moradia 

também foi apresentada à embaixada inglesa, a qual doou ao 

projeto 11 casas pré-fabricadas, como se expõe na entrevista com 

a professora Felisa Ramirez (2019), o que permitiu a construção da 

creche que atualmente funciona como uma escola. 

1994 

Asociación de 

familias sin techo, 

Alcaldía, 

Gobernación, 

Embajada Inglesa 

La Ceiba 

O Projeto da CEIBA surgiu a partir de uma iniciativa da cooperativa 

COTEAM FER, uma das primeiras entidades privadas a promover 

o HIS na cidade. foram construídas 16 unidades habitacionais 

subsidiadas pelo governo através do Fundo de Compensação da 

CAFAMAZ. As casas possuíam dimensões de 10 x 20 m e um valor 

aproximado de construção de R $ 24000. Era um projeto destinado 

para pessoas que tinham capacidade econômica para adquiri-lo. 

2006 

Caja de 

compensación 

CAFAMAZ e 

Cooperativa 

COTEAM FER 
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Cidade Programas Descrição Geral 
Ano 

(Inserção) 

Agentes 

envolvidos 

Leticia 

Manguare 

Programa HIS que busca a realocação de famílias vulneráveis, 

priorizando aquelas que estão sobre o afluente Igarapé Sto 

Antônio (La Unión) e o limite fronteiriço (Barrio Nuevo). O projeto 

contempla sua execução em duas fases, com reassentamento de 

504 famílias, atualmente apenas 200 unidades habitacionais com 

dimensões de 17 x 7 foram executadas, incluindo o centro de 

desenvolvimento infantil e um cenário de recreação esportiva. A 

segunda fase é proposta dentro do plano de desenvolvimento 

2016 - 2019, mas até o momento não tem sido materializada. 

2008 

Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio, 

Gobernación e 

Municipio de Leticia 

Ñia Nemechi 

Um dos 281 projetos planejados no âmbito do programa de 

habitação gratuita, conforme estipulado na Lei Nacional nº 1537 

de 2012. Esse programa habitacional incluiu a construção de 200 

unidades habitacionais destinadas a populações vulneráveis 

(ocupações em áreas de risco, deslocadas pelo conflito armado e 

pobreza extrema) com dimensões de 7 x 12 m. 

2016 

Ministerio de 

vivienda Ciudad y 

Territorio 

Minuto de Dios 

Programa de habitação Minuto de Deus promovido pela Igreja 

Católica que busca desenvolver projetos habitacionais em todo o 

país, a fim de melhorar as condições de vida das famílias pobres. 

A inserção desse programa no tecido urbano de Letícia mantém a 

mesma distribuição espacial do bairro de Manguare, mas suas 

características de construção o diferenciam do resto do bairro, 

com um desenho tecnicamente mais adequado para habitação. 

No trabalho de campo foram identificados 3 empreendimentos 

habitacionais desse tipo 

2018 Igreja Católica 
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Cidade Programas Descrição Geral 
Ano 

(Inserção) 

Agentes 

envolvidos 

Tabatin

ga 

COHAB-

AM 

Programa Habitacional desenvolvido pelo BNH, destinado inicialmente 

a famílias que possuíssem renda entre 3 e 5 salários mínimos.  Este 

programa é fundamental na inserção do espaço urbano de Tabatinga 

pois a construção dos conjuntos habitacionais se denota na morfologia 

da cidade ao sul na sua periferia. Segundo a análise espacial estipula-

se a criação de 116 unidades habitacionais localizadas na vila Militar, 

um projeto que segundo o morador Luis Ataide (Morador de 

Tabatinga) foi um convênio entre o governo nacional e o exército 

brasileiro 

1970 
Banco Nacional de 

Habitação - BNH 

Vila Verde 

Programa de habitação popular que responde a um convênio entre o 

ministério das cidades e o município de Tabatinga. O programa inclui a 

construção de 110 unidades habitacionais para as quais é registrado 

um valor de investimento de R $ 1.935.888. Destinado à população de 

baixa renda. 

2009 

Ministério da 

cidade e Munícipio 

de Tabatinga 

MCMV 

Empreendimento habitacional atualmente em processo de construção, 

localizado ao este na periferia da cidade. Prevê-se a construção de 

450 unidades habitacionais, destinadas a pessoas com um mínimo de 

3 salários mínimos. 

2013 

Prefeitura Municipal 

de Tabatinga, 

secretaria 

Municipal de 

Assistência social e 

Caixa Econômica. 

Fonte: Entrevistas realizadas no trabalho de campo 2019, Projeto Barrios Leticia 2009, Aponte (2017) “Morfologias da fronteira no 
limite” 
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Na década do 2000, fica evidente uma explosão urbana, pois com o adensamento 

das áreas urbanas, as cidades de Leticia e Tabatinga começaram a se desenvolver em 

áreas destinadas à expansão. Como é apresentado no Mapa 2, Leticia em 1995 tem uma 

malha urbana aproximada de 201 ha aumentando para 477 ha em 2016, fenômeno que 

se processou de modo semelhante em Tabatinga, com uma malha urbana de 

aproximadamente 377 ha em 1995, quase duplicando sua extensão em 2016, 

alcançando 682 ha. Paralelamente, houve um crescimento populacional proporcional, 

tanto em Letícia quanto em Tabatinga, quando o número de habitantes praticamente 

dobrou. 

A ampliação do espaço urbano esteve, por outro lado, sujeita às limitações do 

espaço urbano disponível, dadas por dinâmicas: físicas (rio Amazonas), políticas 

vinculadas ao espaço (limite de fronteira internacional) e jurídicas (instituições de 

proteção, conservação de parques naturais, reservas naturais, terras indígenas). 

Ademais, a dinâmica de crescimento esteve intimamente relacionada com as políticas a 

nível nacional, com a inserção de projetos habitacionais, mudanças legais no uso do solo, 

ampliação do mercado de terras, interesses políticos e realocação de população 

vulnerável. 

O que tange a inserção dos empreendimentos habitacionais, as análises permitiram 

identificar dois padrões principais: a inserção dos programas nas periferias sobre solos 

de expansão urbana e a inserção em áreas não urbanizadas.  

Pelo primeiro padrão de inserção urbana, os programas tendem a impor uma 

transformação na periferia das duas cidades, através da implantação dos conjuntos 

habitacionais: Ñia Nemechi, Manguare, Vila Verde e PMCMV (Ver Mapa 5). O processo 

de implantação destes programas implicou uma mudança nas políticas de ordenamento 

territorial quando ao uso do solo, para que as administrações locais pudessem 

regulamentar os conjuntos habitacionais. 
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Mapa 5 - Inserção programas de habitação de interesse social nas cidades de Leticia (Colômbia) e Tabatinga (Brasil) 
entre 2005 e 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboração: Geimy Katherine Urrego, 2020 
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Segundo Shimbo, Rufino e Amore (2015) apesar das periferias serem 

espaços dinâmicos, esses espaços ainda carecem de atividades econômicas e 

principalmente de empregos, pois permanecem sendo caraterizados pelo 

predomínio do uso habitacional. Essa tendência à monofuncionalidade é 

identificada na periferia do continuo urbano, pois além dos programas habitacionais 

ocupar áreas contiguas ao tecido urbano, identifica-se estruturas com pouco 

desenvolvimento que tentam se ajustar as condições ambientais e espaciais. 

De acordo com o segundo padrão, estes programas passam a ser relevantes 

ao se constituir em áreas não urbanizadas fora do perímetro urbano preexistente, 

pois passam a ter papel de expansão em áreas marcadas por fragilidades 

ambientais, próximos a setores com maior vulnerabilidade social e limites políticos 

(territórios indígenas e Estados de Colômbia e Brasil), com as clássicas operações 

do mercado imobiliário.  

Este desenvolvimento geográfico desigual é o fundamento a compreender as 

dinâmicas que ocorrem nesses espaços periféricos. A partir disso, optou-se por 

aprofundar as considerações em relação a quatro programas habitacionais (Ver 

Mapa 5) que, assim como no período de sua inserção, continuam perifericamente 

situados, em relação ao contínuo urbano fronteiriço em questão. 

Ñia Nemechi localizado na cidade de Leticia faz parte do programa de 

habitação gratuita proposto pelo MVCT estabelecido na lei nacional nº 1537 de 

2012. O projeto que foi oficializado em 2016 com a entrega de 200 unidades de 

moradias multifamiliares à população vulnerável. De acordo com a entrevista 

realizada na Secretaria de Planejamento e Infraestrutura, foram consideradas as 

seguintes porcentagens na realização do sorteio dos beneficiários: 8% da 

população deslocada pela violência, 50% para famílias assentadas em áreas de 

risco e 42% para red unidos22. 

Este programa foi um dos motivadores para a modificação do uso do solo em 

Leticia, através do Acuerdo nº 024 de 2012. Com isso, o perímetro urbano oficial da 

cidade passa de 569 ha a 1490 ha, com uma ampliação aproximada em 62%. O 

 
22 A Red unidos é constituída como uma estratégia nacional de intervenção integrada, que busca 

contribuir para a melhoria das condições de vida das famílias, consequentemente, busca-se a 
redução da pobreza e os níveis de pobreza extrema no país. 
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mesmo ocorre em relação ao solo destinado a expansão urbana, que passa de 134 

há a 230 há se expandindo em 41%23. Essa ação política foi muito discutida por 

envolver disputas políticas territoriais nas quais o mercado imobiliário está inserido, 

buscando oficializar a implementação dos programas habitacionais, a partir da 

consolidação do solo urbano. 

Figura 1 - Programa habitacional Ñia Nemechi em 2015 e 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura de Leticia (2015) e Geimy Urrego (2016)  

Atualmente este programa habitacional está localizado no quilômetro 3.5 da 

via Leticia – Tarapacá, limita como o antigo aterro sanitário, a floresta amazônica e 

terras indígenas (Mapa 6). Quanto ao fator ambiental e de acordo com os dados 

fornecidos pela prefeitura, este projeto foi planejado para uma área que atualmente 

é identificada como ameaçada por contaminação, onde funcionava o aterro sanitário 

da cidade de Leticia.   

Segundo a entrevista realizada com o presidente do programa, Ñia Nemechi 

o conjunto habitacional é atendido por todos os serviços públicos e possui uma 

infraestrutura básica de estradas conectadas a uma estrada principal, em termos de 

equipamentos coletivos, apenas o sítio para sua construção foi definido, mas até o 

momento nada foi construído. Quanto às questões socioambientais relatadas pelo 

presidente, destaca-se os crimes comuns relacionados ao tráfico de drogas, a 

superlotação e as inundações. 

 
23 Os dados quanto as mudanças do solo estão estabelecidas no PBOT 2002 e no Acuerdo 024 de 

2012    



87 
 

Outro programa que compõe a periferia da cidade de Leticia é o conjunto 

habitacional Manguare, um projeto HIS promovido pelo perfeito Ivan Porras no 

período de 2005-2007. Este programa foi construído sobre solo de expansão 

urbana, com duas fases de desenvolvimento, que se iniciou com a construção de 

200 unidades habitacionais, na primeira fase do projeto, estabelecendo como 

objetivo a realocação de 16,6% das famílias em áreas de risco na área urbana da 

cidade. 

Figura 2 - Programa Habitacional Manguare em 2015 e 2016 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura de Leticia 2015 e Geimy Urrego 2016. 

Atualmente o projeto está localizado no nordeste da cidade, próximo ao limite 

fronteiriço, o que permite uma interação direta com as dinâmicas da fronteira. É 

importante destacar a ocupação informal das famílias perante a demora por parte 

da prefeitura da formalização das moradias. Este programa é analisado com maior 

detalhe no capítulo seguinte.  

No Mapa 6 pode-se identificar a localização dos programas habitacionais que 

atualmente compõem a periferia da cidade de Leticia.  
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Mapa 6 - Programas de habitação de interesse social da periferia de Leticia (Colômbia) em 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Geimy Katherine Urrego, 2020; fotografias capturadas por: Daniel Padilla, Alex Rufino e Geimy Urrego, 2019  
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A inserção dos programas de HIS em Tabatinga começam a ser relevantes 

em termos de configuração urbana a partir do ano 2009. Segundo a análise de 

crescimento urbano, após do programa COHAB-AM o mais recente programa 

habitacional que prevalece em Tabatinga é o programa Vila Verde24, que foi 

construído na gestão do prefeito Joel Santos de Lima, entre 2005 e 2008. Segundo 

os anexos cartográficos do plano diretor de 2006 o programa foi construído sobre 

uma zona de ocupação rural. 

Figura 3 - Casas Populares Vila Verde em 2010 e 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A imagem da esquerda foi capturada por Luis Ataide em 2010 e a imagem da direita por 

Geimy Urrego 2019 

 

Destaca-se que, comparando o conjunto Vila Verde com os outros três 

programas analisados, este foi o que apresentou uma forma urbana mais 

semelhante ao padrão recorrente em programas habitacionais. Conforme as 

imagens de satélite de Google Earth sugerem, entre 2009 e 2015 mantém-se a 

forma original e simétrica, mas, a partir de 2017, observa-se a adaptação das suas, 

decorrentes de mudanças na infraestrutura das casas, o que as torna mais difíceis 

de se identificar em campo.  

 

 

 
24 Todas as informações referentes ao programa habitacional Vila Verde são construídas com base nas 
histórias das pessoas entrevistadas em campo, uma vez que houve muita resistência por parte das entidades 
administrativas em acessar informações oficiais sobre o planejamento do programa. 
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Figura 4 - Padrão da forma urbana de Vila Verde entre 2009 e 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: imagens de satélite de Google Earth 2009,2012,2015 e 2017 

 

Segundo a entrevista feita com o prefeito Joel Santos, o programa habitacional 

de Vila Verde foi destinado para pessoas de baixa renda ou desempregadas, não 

priorizando necessariamente aquelas que moram em áreas de risco. Segundo o 

interlocutor, as pessoas que vivem em áreas classificadas como de alto risco não 

foram priorizadas porque são populações que toda sua vida tem morado nesse 

espaço e sua vida se desenvolve de acordo com os recursos fornecidos pelo 

ecossistema: 

As pessoas que estão sobre a área de risco não querem morar nos 
programas habitacionais, pois para eles o risco é muito natural, já estão 
identificados com os fenômenos pelos que tem que passar e sua forma de 
viver. É, mas rico para nós que desconhecemos” (Joel Santos, Ex-prefeito, 
informação verbal, 2019) 

 

2009 

2015 

2012 

2017 
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No que tange a execução do projeto, ele assegura ter feito um cadastramento 

das pessoas necessitadas, com o apoio da assistência social, obtendo como 

resultado uma análise geral das pessoas que poderiam ter direito às casas por suas 

condições socioeconômicas. 

Como mostra a figura 5 , o programa habitacional foi desenvolvido por meio 

de um convênio entre o Ministério das Cidades e o município de Tabatinga, 

beneficiando 110 famílias. Na entrevista realizada a uma das moradoras de Vila 

Verde, destaca-se o caráter gratuito do programa, pois até o momento não há 

cobrança pela moradia, ela garante não ter um título definitivo, pois as casas ainda 

não foram formalizadas, tema a ser aprofundado no capítulo 3. 

Figura 5 - Informações referentes ao programa Vila Verde 

em 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia capturada por Luis Ataide em 2009 

Atualmente, o programa Vila Verde está localizado a leste da cidade. Limita-

se com Instituto Federal do Amazonas (IFAM) e com o bairro Vila Paraíso. O 

conjunto é atendido pelos principais serviços públicos e conta com uma 

infraestrutura básica de estradas que são conectadas à rua principal, Santos 

Dumont, a mesma que dá acesso ao PMCVM.  No mapa 7, pode-se identificar a 

localização dos programas habitacionais que atualmente compõem a periferia da 

cidade de Tabatinga.
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Mapa 7 - Programas de habitação de interesse social na periferia de Tabatinga (Brasil) em 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboração: Geimy Katherine Urrego, 2020; fotografias capturadas por: Daniel Padilla, Alex Rufino e Geimy Urrego, 2020 
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Este último programa habitacional, vinculado ao PMCMV, ainda está em processo 

de construção. É um empreendimento resultante das diretrizes nacionais estabelecidas 

pela Lei Federal nº 11.977 de 2009 e abarca a construção de 450 unidades de habitação. 

Segundo o estudo da morfologia, o programa inicia sua implementação a partir do ano 

2013. É o programa com maior área comparado com os demais.  

Figura 6 - Forma urbana do programa MCMV desde 2013 até 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: imagens de satélite de Google Earth 2013,2016 e 2018 

Nas imagens pode-se observar a presença de pequenas áreas construídas ao redor 

do conjunto PMCMV, um processo informal de ocupação que vem se dando desde 2017.  

Segundo os informes de PPTS da Secretaria Municipal de Assistência Social este 

empreendimento habitacional se encontra dentro do perímetro urbano de Tabatinga e 

tem seu zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do 

Município. Trata-se de uma área de uso residencial, com média densidade demográfica 

e com uma distância ao centro da cidade aproximada em 3,5 km. As moradias estão 

planejadas em edificações tipo popular. 

O entorno é predominantemente residencial popular, no entanto é marcado por 

uma diversidade de usos do solo, como agrícola, comercial, de serviços e misto. As 

atividades comerciais estão ligadas ao pequeno comércio de estivas e ao varejo, com 

padarias, mercadinhos, lojas de material de construção e feira de pequenos produtores 

agrícolas. Para o conjunto habitacional do PMCMV em Tabatinga, desde o ponto de vista 

dos serviços públicos, é previsto o atendimento por rede de água, saneamento básico, 

2013 2016 2018 
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coleta de lixo, energia elétrica e telefonia. Na figura 7, pode-se observar o estado do 

programa PMCMV e, na figura 8, as ocupações informais próximas ao programa.25 

Figura 7 - Programa habitacional MCMV em 2019 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo 2019, fotografias capturadas por Alex Rufino. 

Figura 8 - Ocupações Informais próximas ao programa MCMV em 2019 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo 2019, fotografias capturadas por Alex Rufino. 

Procedeu-se até aqui, portanto, a análise dos programas habitacionais inseridos 

nas periferias dessas cidades, destacando o papel das políticas públicas em diferentes 

níveis da gestão administrativa da Colômbia e Brasil. A partir desta análise, foram 

selecionados os programas Vila Verde em Tabatinga e Manguare em Leticia como 

objetos de comparação, realizada no capitulo a seguir, com base nas dimensões: político-

institucional, espacial e social; abordando as problemáticas pertinentes à justiça espacial   

 
25 De acordo com o trabalho de campo, as atividades relacionadas à construção do projeto estão paradas 

desde 2018.  
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4 EM BUSCA DA JUSTIÇA ESPACIAL  

O propósito deste estudo comparativo é encontrar elementos-chave que possam ser 

considerados nos governos locais com relação à reformulação ou fortalecimento das 

políticas públicas, levando em conta novas estratégias para serem pensadas sob ações 

justas espacialmente.  

Nesse sentido, com base na comparação dos programas habitacionais Vila Verde 

(Tabatinga) e Manguare (Leticia) é desenvolvida, neste capítulo a análise sob três 

dimensões: a primeira é a político-institucional, visando compreender as ações, decisões 

e normativas governamentais que influenciaram a inserção dos programas; a segundo é 

a dimensão espacial, na qual são comparados o acesso a bens e serviços, a mobilidade 

e a acessibilidade (envolve a distribuição, localização, formas espaciais e funções 

urbanas); finalmente, a dimensão social que envolve a inclusão e participação dos 

residentes na tomada de decisão política. A análise comparativa auxilia, então, a 

identificação de espaços justos ou injustos, ressaltando também quais dinâmicas e/ou 

articulações da fronteira influenciam ou estão implícitas no desenvolvimento tanto 

normativo como espacial. 

Para esta análise foi valorizada a pesquisa qualitativa, utilizando entrevistas e 

questionários como técnica de coleta de dados26, essas técnicas foram aplicadas aos 

residentes dos programas, levando em consideração o método não probabilístico por 

conveniência27. É comum que, na pesquisa qualitativa, o desenho do estudo evolua ao 

longo do projeto, o mesmo acontece com a amostragem, a decisão sobre como obter os 

dados e quem os obtém são decisões que são tomadas no campo pois, busca-se 

valorizar a pesquisa qualitativa, refletindo a realidade e os diferentes pontos de vista dos 

participantes (GIL, 2007). 

Dito isso, o trabalho de campo foi desenvolvido em duas etapas: i) levantamento da 

percepção social sobre o fenômeno, coletada com apoio das entrevistas aplicadas a 

interlocutores envolvidos com os programas e suas narrativas; e ii) a validação das 

entrevistas a traves dá  aplicação de questionários que permitiram uma aproximação mais 

 
26 A elaboração e execução desses procedimentos se deu com base em Gil (2007). 
27 Neste método é destituído qualquer rigor estatístico. O pesquisador seleciona os elementos a que tem 
acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma representar o universo. Este método é usado em 
estudos exploratórios ou qualitativos, onde não é requerido elevado nível de precisão (GIL, 2007).  
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objetiva acerca da caracterização das urbanizações e de outros dados relevantes para a 

reflexão sobre justiça espacial. 

Como estratégia para o desenvolvimento do trabalho de campo, optou-se por 

realizar parceria com o Grupo de Estudos Transfronteiriços da Universidade Nacional de 

Colômbia (GET), sede Amazônia. Com este apoio, pôde-se contactar vários 

pesquisadores especialistas em estudos urbanos tanto de Leticia, quanto de Tabatinga, 

que auxiliaram, junto a outros moradores locais, a execução do trabalho de campo e a 

coleta de dados28.   

A seguir são apresentados dados e análises acerca da caracterização dos 

programas habitacionais e da aplicação do método comparativo para análise da justiça 

espacial. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO PROGRAMAS HABITACIONAIS 

4.1.1 Programa Manguare 

Manguare é um programa HIS proposto pela prefeitura Municipal de Leticia no 

período 2005 – 2007. Propõe a relocação de 508 famílias a partir da construção do 

conjunto habitacional em duas fases. A primeira fase tem sua execução iniciada em 2008, 

estabelecendo como meta no Plan de Desarrollo 2008-2011 a realocação de 16,6% das 

famílias instaladas em áreas de alto risco da cidade de Leticia, especialmente a 

população localizada nos setores Simón Bolívar e San Antonio; entre os quais estão os 

bairros  La Unión, Castañal Bajo, Simón Bolívar, José María Hernández, El Porvenir y 

Barrio Nuevo29. Conforme mencionado no capítulo anterior, este projeto foi construído em 

 
28  Cabe destacar o acompanhamento dos profissionais da área acadêmica pelos quais agradeço o apoio 
dos professores German Palacio, Carlos Zárate e pesquisadores como Angela López, Jorge Aponte, Lina 
Hurtado e Jonas Díaz. Este acompanhamento fortaleceu o banco de dados documental assim como 
também facilitou a execução do trabalho de campo, pois através de suas experiências foram 
reconsideradas várias práticas na captura das informações.  A ajuda das pessoas locais também se 
destaca nesse processo, pois através de Felisa Ramirez, Irma Urrego, Andres López, Don Jose, Andres 
Pantoja, Daniel Padilla, Alex Rufino y María Murillo, foi executado com menor dificuldade tudo o planejado 
em termos de captura de informações sociais. Pessoas que, graças ao seu apoio, tornaram realidade os 

objetivos desta visita. 
29Barrio Nuevo é composto por famílias que em 2006 foram despejadas do Brasil devido ao seu status 

ilegal e que foram residir na área de fronteira. 
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área de expansão urbana30 e teve sua formalização como perímetro urbano possível com 

o Acordo nº 024 de 2012.  

As moradias foram 100% subsidiadas, com recursos nacionais decorrentes da 

política de moradia de interesse social, oriundos do MVCT e da Resolucion nº144 de 

2008 que instituiu um valor de R$ 11.238.91 por família, que recebeu subsídios 

complementares também do município de Leticia e do governo do Amazonas conforme 

é apresentado na tabela 2. O subsídio total anunciado oficialmente se confirmou durante 

o trabalho de campo, pois os beneficiários asseguram não ter efetuado nenhum 

pagamento pela casa 

 

 

 

 

 

 

 

A fase I do programa, está localizado ao Nordeste da cidade de Leticia na sua 

periferia, próximo ao limite fronteiriço com a cidade de Tabatinga. Tendo no limite leste o 

Barrio Nuevo, a fronteira, a comunidade Maria Izaltina Gomes e o bairro Vila Nova em 

Tabatinga, ao noroeste com lotes não urbanizados e ao sul com o bairro Ciudad Nueva.  

A fase I abarcou uma área total aproximada de 4 ha, com 200 unidades 

habitacionais situadas com lotes de aproximadamente 98 m2 cada, construídas em 

alvenaria de tijolos, telhas de zinco e portas e janelas em material de ferro. A planta da 

casa inclui: um banheiro, uma cozinha, um dormitório, uma sala e uma área externa 

destinada para o pátio; é permitida modificação na planta e ampliação das dimensões da 

 
30 Informação baseada nos anexos cartográficos do PBOT de 2002. 

   Tabela 2 - Valor do subsídio por unidade habitacional do projeto Manguare 
segundo o exposto no plan de desarrollo de 2012 a 2015. 

Instituições  Valor Unidade Habitacional 

Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio 

R$ 11.362,51  

Município de Leticia R$ 3.097,50 

Departamento do Amazonas R$ 3.097,50 

Total R$ 17.557,51  

Fonte: Plan de Desarrollo 2012-2015.  

* A taxa de câmbio usada para a conversão de moeda é baseada no Banco 
Central do Brasil Data: 01/28/2020. Taxa: 1 Peso colombiano/COP (720) = 
0.001239 Real/BRL (790) 



98 
 

moradia. Na Figura 9 é possível observar um exemplo das casas que foram entregues 

na primeira fase do projeto. 

Figura 9 - Unidade Habitacional programa Manguare em 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura de Leticia, 2015 

No que tange o acesso aos serviços públicos, as moradias contam com o 

fornecimento de eletricidade pela empresa Energia para o Amazonas (ENAM), assim 

como de água, esgoto e coleta de lixo, fornecidos pela empresa de Acueducto de Leticia. 

Alguns residentes acessam a água através de poços artesianos (são comuns na 

Amazônia pelo tipo do solo) e captação de águas pluviais. Quanto ao abastecimento de 

gás, as pessoas o recebem de empresas provedoras, sendo que muitos revelam não ter 

dinheiro para adquirir o serviço.  

Nas visitas realizadas foi percebido que o programa habitacional conta com uma 

infraestrutura rodoviária básica que o conecta a uma rua principal, única para o acesso 

ao programa como pode se observar na Figura 10. 

A infraestrutura rodoviária é constituída por uma estrada principal totalmente 

pavimentada, adequada para o trânsito de veículos, com sete vias internas que conectam 

às casas, embora ainda estejam em processo de construção, esses acessos em épocas 

chuvosas tendem ficar alagados. Esta infraestrutura tem melhorado graças a mobilização 

social da comunidade em prol de melhores condições de moradia e de vida. 
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Figura 10 - Infraestrutura rodoviária do programa Manguare em 2019 

 

 

 

 

 

 
a) Infraestrutura atual do programa. Fotografia de drone capturada por Daniel Padilla 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Rua principal                                  b) Acesso interno                               c) Acesso Interno 

Fonte: Geimy Urrego, 2019 

Sua inserção na dinâmica da fronteira se revela, neste conjunto, através dos 

caminhos que o conectam com Brasil. Na Figura 11, pode-se observar que são acessos 

adequados para percursos a pé. Algumas das razões pelas quais é atravessada a 

fronteira cotidianamente tem que ver com: a proximidade para aquisição de itens básicos 

do dia a dia; a recreação, pois no lado brasileiro há uma lagoa de água natural propícia 
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para nado; realização de práticas artesanais, como lavar roupas (tanto na parte de brasil 

quanto na Colômbia); e a facilidade de acesso para pessoas que moram for a do conjunto, 

nas proximidades da floresta (Figura 12). 

Figura 11 - Caminhos informais para atravessar a fronteira Colômbia - Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Geimy Urrego, 2016,2019 
 

 
Figura 12 - Práticas que articulam o espaço fronteiriço  

Fonte: Geimy Urrego, 2016 
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As condições sociais e espaciais neste ponto da fronteira são semelhantes em 

Tabatinga e em Leticia, pois as duas apresentam expressões de desenvolvimento 

relacionadas as periferias com assentamento de população de baixa renda, próximas a 

comunidades indígenas.  

No que tange equipamentos de uso coletivo desenvolvidos pelo programa, 

identificou-se o Centro de Desenvolvimento Infantil (CDI), que brinda as famílias, também 

de comunidades vizinhas, com serviço de educação pública voltado a crianças entre os 

6 meses e 5 anos de idade. Também conta com uma quadra poliesportiva de futebol e 

basquete, além de um campo de futebol criado pelos moradores como pode-se observar 

na seguinte figura 13.  

Figura 13 - Infraestrutura de equipamentos no programa Manguare em 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) Campo de futebol                     c) Centro de desenvolvimento infantil       b) Quadra poliesportiva 

Fonte: Geimy Urrego, 2016 

De acordo com a entrevista feita ao presidente de Manguare, fortes problemas como 

inundação e insegurança são identificados. Assim como também a incerteza das pessoas 

em relação à legalização da habitação, uma vez que nenhum dos moradores afirma ter 

recebido um título definitivo da propriedade. Essas problemáticas compõem a análise 

apresentada durante o desenvolvimento deste capitulo. 
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4.1.2 Programa Vila verde 

Vila Verde é um programa de casas populares elaborado pela Prefeitura Municipal 

de Tabatinga entre 2007 e 2008, executado em uma zona de ocupação rural a partir do 

200931. Segundo as informações levantadas em campo, o projeto foi aprovado através do 

Convênio nº 048 de 2005, firmado entre o Ministério das Cidades e o município de 

Tabatinga, com um valor de investimento total do projeto de R$ 1.935.888,50, 

aproximadamente R$ 17.598,99 por unidade habitacional. O projeto foi planejado para 

beneficiar a 110 famílias em situação de extremo risco ou vulnerabilidade social a fim de 

reduzir os índices de pobreza do município. Segundo as respostas dos questionários, as 

pessoas reconheceram que as moradias foram 100% subsidiadas.  

Este programa está localizado na periferia a leste da cidade de Tabatinga, sobre a 

rua Santos Dumont, próximo ao Instituto Federal do Amazonas (IFAM). O programa tem 

limite a leste com o programa PMCVM, a oeste com os bairros Tancredo Neves e Nova 

esperança, a sul com o bairro Novo Progresso e a norte com áreas não urbanizadas32 

Atualmente ocupa uma área de 5 ha, incluindo 110 unidades habitacionais 

independentes, cada uma em um lote de aproximadamente 170 m2, construídas em 

alvenaria de tijolos, telhas de adobe e portas e janelas em material de ferro. A planta da 

casa inclui um banheiro, uma cozinha, um dormitório, uma sala e uma área externa 

destinada ao pátio, da mesma maneira que o programa Manguare, é permitido ampliar 

as dimensões das moradias.  

Na seguinte figura pode observar-se o modelo das casas que foram entregues pela 

prefeitura para 2009 

 
31  Informação baseada nos anexos cartográficos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 2007. 
32 Informação baseada na cartografia atualizada para 2017 elaborada pela secretaria Municipal de política 

fundiária. 
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Figura 14  - Unidade Habitacional programa Vila 
Verde em 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Geimy Urrego, 2019 

Em relação aos serviços públicos, as moradias contam com abastecimento de 

eletricidade fornecido pela empresa Eletrobrás e de água fornecido pela companhia de 

saneamento do Amazonas (COSAMA), algumas pessoas asseguraram ter acesso a este 

recurso natural por meio do poço artesiano. Em geral as pessoas expressam não ter 

serviço de tratamento de esgoto, nem saneamento. Quanto ao serviço de gás, as 

pessoas o acessam por meio da compra das empresas fornecedoras. 

Com relação a infraestrutura rodoviária, foi percebido que no Vila Verde ela se 

apresenta mais consolidada do que no Manguare, posto que está mais próximo do tecido 

urbano da cidade. Ao contrário de Manguare, este programa apresenta diversas 

possibilidades quanto ao acesso pois, pode-se chegar por meio da rua principal Rua 

Santos Dumont e as ruas complementares:  Rua Sargento Ipuchima, Rua José Maia, Rua 

Jacy Costa  e Pastor Eliziário, opções não muito recomendadas, posto que não são 

pavimentadas, aquilo faz que a principal opção das pessoas seja a rua Santos Dumont. 
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Figura 15 - Infraestrutura rodoviária do programa Vila Verde em 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Infraestrutura atual do programa. Fotografia de drone capturada por Daniel Padilla 2019 

 

 

 

 

 

 

a) Rua principal Santos Dumont       c) Vias complementares                   d) Acessos internos 

Fonte: Geimy Urrego, 2019 

 

Nesse sentido, a infraestrutura rodoviária é constituída por uma rua principal, várias 

complementares e aproximadamente dez vias internas que são acesso às casas. É 

importante a gestão da atual administração municipal quanto ao melhoramento das ruas 

municipal pois, de acordo com os habitantes o mau estado das vias é um problema que 

se apresenta em grande parte da cidade de Tabatinga 

O fato de ser um programa afastado do limite fronteiriço não elimina a influência 

resultante das dinâmicas fronteiriças. Entre as atividades diárias dos moradores 

encontra-se são relatadas visitas a cidade de Leticia, como estratégia para aquisição de 
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acessórios como roupas, comidas, eletrodomésticos, entre outros. No que tange aos 

equipamentos de uso coletivo, não foi encontrado nenhum que tenha sido provido 

diretamente pelo programa.  

4.1.3 Características socioeconômicas: Perfil dos habitantes 

  A Tabela 3 tem como objetivo apresentar os dados coletados nos questionários a 

fim de obter indícios do perfil socioeconômico e demográfico dos beneficiários de cada 

programa33. Deve-se levar em conta que os dados referem-se a duas realidades distintas 

dentro do contínuo urbano e que, portanto, as especificidades relacionadas ao contexto 

urbano em que cada qual está inserida devem ser levadas em consideração. 

De acordo com as informações obtidas, foi possível identificar que os residentes 

dos programas de Vila Verde e Manguare são de nacionalidade colombiana, brasileira e 

peruana. Paralelamente, foi evidenciado que a origem de relocação das pessoas está 

relacionada com fatores de vulnerabilidade social, pois 100% das pessoas de Manguare 

asseguram ter vivido em áreas de alto risco. No caso de Vila Verde assim, apenas 44% 

reconheceram ser beneficiários do programa, entre a origem prévia destaca-se áreas de 

risco, vir de uma comunidade indígena e estar em extrema pobreza. No caso brasileiro, 

denota-se a inexistência de famílias realocadas por serem vítima de violência, o que, no 

caso da Colômbia, é um dado mais relevante, por se tratar de um grupo prioritário a ser 

contemplado com subsídios habitacionais. 

Com relação a faixa etária dos residentes, pode-se interpretar que no programa Vila 

Verde a maioria das pessoas oscilam entre os intervalos de idade de 15 a 19 e 30 a 39 

anos, seguido de um 30% de população jovem compreendida entre os 6 meses e 14 

anos. Apesar de os questionários não elucidarem a presença de moradores com mais de 

50 anos de idade, as entrevistas evidenciaram a participação da população idosa, posto 

que a maioria das famílias assegura ter a aposentaria como parte da renda familiar. Em 

Manguare, 21% dos moradores possuem idade entre 6 meses e 4 anos, seguido de 17% 

com 15 a 19 anos e 22% entre os 20 e 34 anos. Da mesma forma que Vila verde, neste 

programa os questionários não apontaram presença de pessoas maiores de 54 anos. 

 
33 O quadro apresenta informações sobre as famílias que compõem os programas habitacionais, tendo 

como principal referência a quantidade de pessoas por família pois, aquilo permitiu um melhor 
entendimento dos dados. 
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Destacou-se, nos dois programas, a presença feminina, com 59% no caso de 

Manguare e 61% em Vila Verde, uma realidade que talvez possa estar relacionada com 

o papel da mulher como chefe de família, pois a atividade laboral mais expressiva entre 

as mulheres dos conjuntos é a de donas de casa, com 19% no caso em Manguare e 15% 

em Vila Verde. 

O nível de escolaridade que predomina nos dois programas é o ensino médio, 

completo, seguido da categoria sem escolaridade com um 26% em Manguare e um 33% 

em Vila Verde, ao cruzar estes dados com os porcentuais etários foi identificado que no 

caso de Manguare a população sem escolaridade responde a pessoas em idades entre 

os 6 meses a 9 anos e com relação a Vila Verde identificou-se que oscila entre os 

intervalos de 6 meses a 14 anos e de 45 a 34 anos, o que pode dar indícios das poucas 

oportunidades que tiveram essas populações no acesso à educação ao longo da vida.  

Outros aspectos que podem estar relacionados com os dados de escolaridade são: i) a 

inserção das crianças no mercado informal de trabalho, já que foi percebido que a ajuda 

econômica dos filhos é primordial para o núcleo familiar; e ii) o subsidio do estado através 

dos programas de ajuda social. 

Tabela 3 - Características da população dos programas 
habitacionais Manguare e Vila Verde em 2019 

Características 
(População)* 

MANGUARE 
(47) = 100% 

VILA VERDE 
(39) =100% 

1. Faixa Etária 

6 meses – 4 anos 21% 10% 

5 – 9  4% 10% 

10 - 14 4% 10% 

15 - 19 17% 15% 

20 - 24 13% 3% 

25 - 29 11% 8% 

30 - 34 11% 18% 

35 – 39 4% 15% 

40 – 44 9% 5% 

45 – 49 2% 5% 

50 – 54 4% 0% 

Total 100% 100% 
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O percentual de entrevistados com ensino técnico completo é o menos expressivo. 

No lado Colombiano se tem acesso ao Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), uma 

instituição pública que favorece o ensino técnico a populações de baixa renda, posto que 

a educação é totalmente gratuita, além de ser abrangente pois, com cursos que 

contemplam, também, estrangeiros. 

Quanto ao nível de escolaridade,  pode-se concluir que os dois programas têm uma 

dinâmica semelhante, sendo identificado que moradores de ambos os programas: i) são 

contemplados com ensino médio e fundamental gratuitos; ii) recebem benefícios 

econômicos para ajuda educativa a partir de políticas sociais (40% dos residentes de 

Vilaverde reconheceram ser beneficiários do programa Bolsa Família e 20%, no caso 

Manguare, do programa Famílias em Ação34) e iii) Poucos finalizam o ensino fundamental 

pois priorizam o trabalho como ajuda econômica ao núcleo familiar.  

.  

 
34 É um programa de assistência social do Estado colombiano que faz parte de uma estratégia com a qual 

busca atender a famílias com crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade. Tem como objetivo 
fomentar o acesso à educação básica e superior, à saúde e à s medidas preventivas para a gravidez em 
jovens.  

2. Origem de Relocação 

Zona de risco 100% 13% 

Comunidade 
Indígena 

 15% 

Pobreza Extrema  15% 

Outros  56% 

Total 100% 100% 

3. Sexo 

Feminino 60% 62% 

Masculino 40% 38% 

Total 100% 100% 

4. Escolaridade 

Ensino 
Fundamental 

13% 21% 

Ensino Médio 55% 44% 

Sem escolaridade 26% 33% 

Técnico 6% 3% 

Total 100% 100% 

Fonte: Trabalho de campo 2019 
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Os dados referentes a renda familiar e auxílios assistenciais dos governos 

colombiano e brasileiro estão dispostos na Tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante também atentarmos para as atividades econômicas e as formas de 

geração de renda entre os habitantes, pois a estrutura social é uma expressão da 

dimensão econômica, imprescindível à compreensão das formas de apropriação do 

espaço urbano e das múltiplas relações com a cidade.  

As formas de trabalho ou atividades econômicas evidenciadas em Vila Verde e 

Manguare condicionam as realidades destes programas, tendo sido identificadas formas 

de trabalhos típicas de situações de vulnerabilidade social. Segundo os questionários, a 

maioria da população não tem um trabalho estável e desenvolvem atividades temporárias 

como: assistente de construção civil, garçom, assistente de lava jato, mototaxista, 

mecânico, segurança particular e serviços domésticos.  

Segundo os dados da Secretaria de Assuntos Estratégicos de Brasil (SAE), a 

estratificação socioeconômica por renda familiar é classificada segundo as faixas: 

extrema pobreza (até R$ 324), pobreza (até R$648) e vulnerabilidade (até R$1.164 o que 

Tabela 4 - Características socioeconômicas dos programas 
para 2019 

Características 
MANGUARE 

(10 casas) =100% 

VILA VERDE 
(10 casas) =100% 

5. Renda Familiar 

R$ 247 - 499 20% 20% 

R$ 500 - 999 30% 20% 

R$ 1000 - 1499 50% 20% 

R$ 1500 - 1700 0% 40% 

Total 100% 100% 

6. Subsídio Estado 

Subsídio Famílias em ação Bolsa família 

Sim 20% 40% 

Não 80% 60% 

Total 100% 100% 

Fonte: Trabalho de campo 2019 
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equivale aproximadamente a um salário mínimo na Colômbia e no Brasil). Esta 

classificação esta articulada com os programas de atenção social,  Famílias em Ação no 

caso de Colômbia e Bolsa família no caso de Brasil35, pois especificam seus critérios de 

seleção através dos sistemas de identificação de potenciais beneficiários como o 

SISBEN36, registro único de população deslocada (RUPD), famílias indígenas registradas 

por o Ministério del Interior y de Justicia e Red unidos em Colômbia, e o cadastro único 

em Brasil. 

Observou-se, com o estudo, que no programa Manguare, uma casa é habitada, 

em média, por 5 ou 6 pessoas, com uma renda familiar que oscila desde R$247 até 

aproximadamente R$1.200. Em alguns casos especiais, as moradias são habitadas por 

7, 9 e até 13 pessoas, com valores de renda familiar aproximados de R$ 1.102. Na 

maioria dos casos o valor da renda familiar é proporcional a quantidade de pessoas por 

casa. 

No mapa 8 pode-se observar a espacialização de algumas informações 

demográficas e socioeconômicas no programa habitacional de Manguare.   

 

  

 

 
35A seleção dos beneficiários tem como critérios de seleção a participação em sistemas específicos de 

assistência social ou ações afirmativas. Na Colômbia, são contempladas pessoas cadastradas no SISBEN 
e no Registro Único de População Deslocada (RUPD), bem como famílias indígenas registradas no 
Ministério del Interior y de Justicia e na Red Unidos. No Brasil, tem-se como ferramenta o Cadastro Único. 

 
36 O Sisbén é o Sistema em Colômbia de identificação de potenciais beneficiários de programas sociais 
que, através de uma pontuação, classifica a população de acordo com as suas condições 
socioeconómicas. É utilizada para identificar de forma rápida e objetiva a população em situação de 
pobreza e vulnerabilidade para focalizar o investimento social e garantir que este seja atribuído a quem 
mais dele necessita.  
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Mapa 8 - Análise Socioeconômico do programa Manguare em 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Geimy Urrego, 2019 
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Estes resultados confirmam as dinâmicas que comumente são percebidas neste 

tipo de cenários quanto à sobrelotação das moradias, pois as famílias de baixa renda 

tendem a ser numerosas. Segundo os dados socioeconômicos e as classificações 

estipuladas pela SAE, parece indicar que estas políticas habitacionais realmente 

beneficiaram a população vulnerável.  

No caso de Vila Verde, estas dinâmicas socioeconômicas são mais variáveis, pois 

como já foi mencionado poucas pessoas indicam ser beneficiários do programa, 

(atualmente a maioria dos residentes são compradores ou arrendatários), este fato, 

permitiu evidenciar diferenças quanto a estrutura social com relação a Manguare.  

Como se pode observar no Mapa 9, o número de pessoas por casa varia entre 2 a 

7, com valores de renda familiar que oscilam entre R$247 e R$ 1.700. Neste programa,  

40% das casas apresentam rendas familiares superiores a R$1.500 fora da classificação 

da população vulnerável. De acordo com as entrevistas, as pessoas asseguram receber 

bons benefícios por parte do Estado37, da mesma forma que reconhecem que 

economicamente é muito mais tranquilo morar em Tabatinga do que em Leticia. 

Foram poucas as reclamações dos residentes de Vila Verde em relação as formas 

de trabalho e ao crescimento econômico da urbanização, pois foi percebido um pouco de 

conforto por parte das pessoas em relação às ajudas sociais que recebem por parte do 

Estado. No conjunto Vila Verde foram identificadas algumas dinâmicas de informalidade, 

no âmbito do trabalho, da economia e do direito à moradia, o que se manifesta nos baixos 

custos dos serviços públicos e a exclusão no pagamento da taxa no imposto predial.  

O mapa 9 apresenta uma espacialização de informações demográficas e 

socioeconômicas identificadas no programa habitacional Vila Verde. 

 
37 Os valores de renda familiar incluem benefícios sociais e previdenciários do Estado, entre eles o já 
mencionados programas sociais Bolsa Família e Famílias em Ação, bem como aposentadorias.  
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Mapa 9 - Análise Socioeconômico do programa HIS Vila Verde em 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Geimy Urrego, 2019 
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Assim, os resultados indicam que os moradores do Vila Verde possuem 

melhores condições socioeconômicas do que os de Manguare. A condição de 

vulnerabilidade social das populações residentes nos programas, manifesta-se a 

partir dos diferentes aspectos assinalados até aqui, sendo que, as pequenas 

diferenças identificadas entre ambos podem ser justificadas pelas dinâmicas 

econômicas e pelo valor do solo38, que são diferentes em cada cidade. 

4.2 REFLEXÕES DA JUSTIÇA ESPACIAL 

4.2.1 Dimensão Político-Institucional  

Parte das reflexões sobre justiça espacial abordam-na como resultado e como 

processo. De acordo com Duque (2015), analisar a justiça espacial desde essa 

perspectiva, evidencia como as desigualdades e injustiças espaciais não 

respondem a processos naturais, nem muito menos são “frutos del azar”, são 

processos que tendem a estar intimamente relacionados à implementação de 

políticas públicas.  

As políticas públicas como ação do Estado tendem a intensificar nos espaços 

urbanos as expressões espaciais da desigualdade e injustiça, pois, de acordo com 

Soja (2010), ao serem seletivas e pontuais criam espaços estratificados e 

profundamente diferenciados. Isto se expressa com maior clareza nas dinâmicas 

urbanas quanto ao acesso aos bens e serviços urbanos (infraestrutura, 

equipamentos, transporte, moradia, espaços públicos e de lazer, amenidades 

ambientais). No que tange a expressão espacial da desigualdade, os programas de 

habitação social são um exemplo bastante eloquente. 

Desde uma análise do espaço urbano transfronteiriço, foram identificadas 

diversas políticas em defesa dos direitos humanos na Amazônia, dentre eles, ao de 

moradia. A nível transnacional, por exemplo, identificou-se o Tratado de 

Cooperação Transfronteiriça proposto pela Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônica (OTCA), como um dos instrumentos que revela esforços combinados 

 
38 Tentou-se verificar com maior profundidade as variações no valor do solo, mas ante a falta de 

tempo da pesquisa optou-se por não incluir nenhum dado mais preciso no escopo trabalho. 
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para o desenvolvimento conjunto entre países fronteiriços, atuando nas questões 

urbanas da Amazônia. 

Parte do desenvolvimento operacional da OTCA no que tange as questões 

urbanas é realizada através do plano estratégico de 2004 a 2012, pois, entre os 

elementos transversais que compõe suas áreas programáticas, estão as diretrizes 

de ordenamento territorial, assentamentos humanos e assuntos indígenas. Estas 

diretrizes propõem o fortalecimento de várias linhas de ação para a execução de 

operações urbanas nas quais se destacam o planejamento participativo e o 

fortalecimento das capacidades locais, da diversidade cultural e do respeito aos 

direitos dos povos indígenas. No desenvolvimento desta temática, o conceito de 

ordenamento territorial é destacado como: 

uma ferramenta de natureza política, técnica e administrativa, cujo principal 
objetivo é organizar, harmonizar e gerenciar a ocupação e o uso do 
espaço, para que contribuam ao desenvolvimento humano 
ambientalmente sustentável, espacialmente harmonioso e socialmente 

justo. (OTCA, Plano Estratégico, p. 54, tradução nossa )39  

Trata-se de uma iniciativa pioneira, em termos de abordagem política 

transnacional, no que tange a proposição de ações políticas equitativas, inclusivas 

e justas em relação a fenômenos urbanos, implicitamente trazendo a problemática 

da moradia. Bem como expresso no plano estratégico, é um desafio relevante 

construir instrumentos cooperativos em meio às desigualdades sociais e 

assimetrias nacionais entre países (OTCA, 2004). 

 A nível estadual, alguns destes ideais continuam presentes nas políticas 

urbanas. Durante a revisão das políticas públicas, foi identificado que existe um 

ponto de encontro dentro da estrutura jurídica urbana na Colômbia e no Brasil, pois 

ao fazer a comparação normativa, verificou-se que, assim os países apresentem 

modelos de Estado diferentes, eles compartilham diretrizes semelhantes no que 

tange a proteção dos direitos dos cidadãos, neste caso a moradia (ver Quadro 8). 

 
39 Texto original em espanhol:  una herramienta de naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo 

objeto central es el de organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo 
que éstos contribuyan al desarrollo humano ambientalmente sostenible, espacialmente armónico y 
socialmente justo. En este contexto, la planificación del desarrollo adquiere dimensiones antes poco 
valoradas. Al énfasis tradicionalmente economicista y sectorial se le plantea la necesidad de 
introducir la dimensión sociocultural, ambiental y espacial (OTCA, Plan Estratégico, p54) 
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Quadro 8 - Normas de Colômbia e Brasil que acompanham as políticas habitacionais locais 

NIVEL TABATINGA LETICIA 

Transnacional 

Tratado de cooperação transfronteiriça proposto pela OTC 
Plano Estratégico de 2004-2012  

Linha programática Urbana: engloba diretrizes destinadas ao ordenamento 
territorial, assentamentos humanos e assuntos indígenas 

Nacional 

Constituição Federal 1988 Constituição Política Nacional 1991 

• Direito a moradia como direito social 

• Princípio da função social da propriedade urbana 

• Princípio da equidade e justa distribuição das obrigações e benefícios nos 
processos de urbanização 

• Autonomia municipal às políticas urbanas (Evidencia de processos de 
descentralização) 

Constituição Política do Estado do 
Amazonas de 1989 

Não tem (Modelo de Estado Unitário) 

Lei Orgânica do Município de 
Tabatinga de 1992 

Políticas Urbanas (Leis de Ordenamento Territorial) 

Nacional 

Lei nº 10.257 de 2001 Lei nº 388 de 1997 

• Garantia do direto a moradia; 

• Gestão democrática por meio da 
participação da população; 

• Oferta de equipamentos urbanos, 
transporte e serviços públicos 
adequados aos interesses e 
necessidades da população e às 
características locais; 

• Ordenamento e controle do uso do 
solo; 

• Justa distribuição dos benefícios e 
ônus decorrentes do processo de 
urbanização; 

• Define os instrumentos da política 
urbana.  

• Referente ao planejamento 
municipal, institui ferramentas 
como o plano diretor e os planos 
plurianuais. 

• Estabelece mecanismos que 
permitam ao município promover o 
ordenamento territorial (OT), o uso 
equitativo e racional do solo, bem 
como a execução de ações 
urbanísticas eficientes; 

• Fundamenta o OT a partir de 3 
princípios: a) a função social e 
ecológica da propriedade, b) a 
prevalência do interesse geral sobre 
o particular e c) a distribuição 
equitativa de encargos e benefícios; 

• Define os instrumentos da política 
urbana, no caso de Leticia o Plan 
Básico de Ordenamiento Territoriall 
(PBOT); 

• Estabelece dentro das normas 
urbanísticas complementares a 
localização de terrenos que tenham 
como uso a HIS e a relocação de 
assentamentos humanos que 
estejam em zonas de alto risco; 
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• Enfatiza a importância da HIS como 
um fator prioritário da política social 
e considera que é obrigação de 
planejamento municipal gerar 
políticas que definam o papel do 
governo local e do setor privado na 
provisão de alojamento e serviços 
para a população que se encontra 
em situações de carência 
habitacional. 

Instrumentos de Planejamento40 

Municipal 

Plano Diretor  
Lei Nº. 500 de 2007) 

PBOT  
Acordo 031 de 2002 

• Políticas de fronteira: valorização 
de Tabatinga como Sede 
Municipal, em área de fronteira;  

• Políticas de mobilidade e uso e 
ocupação do solo urbano; 

• Políticas para construção da 
cidade. Entre seus lineamentos 
denota-se: a) a implantação de 
infraestrutura urbana e social 
priorizada em áreas e núcleos 
urbanos mais carentes, para 
assegurar melhores condições de 
vida à população, com ênfase na 
melhoria do sistema de 
atendimento à saúde e na 
ampliação da rede municipal de 
ensino público e b) promover a 
melhoria das condições de 
habitabilidade nas áreas 
consolidadas por moradias 
populares, na perspectiva de 
garantir novas oportunidades para 
a população de baixa renda; 

• Políticas de habitação: prioridade 
para famílias de baixa renda e 
fortalecimento de processos 
democráticos. 

• Princípios da política de OT: 
sustentabilidade, competitividade, 
equidade, diversidade cultural e 
participação 

• Políticas sobre o uso e ocupação do 
solo urbano e de expansão  

• Políticas de HIS: Denota-se 
principalmente a) o estabelecimento 
de mecanismos que evitem o 
desenvolvimento informal de 
programas de habitação para 
famílias de baixos recursos e b) o 
objetivo de melhorar as áreas de 
novos desenvolvimentos construídos 
em moradia com deficiências em 
espaços públicos e redes de 
infraestrutura ou equipamentos 
coletivos; 

• Políticas de acessibilidade e 
mobilidade: bens e serviços, 
transporte e infraestrutura rodoviária; 

• Políticas de realocação a população 
vulnerável. 

Políticas Sociais (Bolsas de ajuda social) 

Nacional Lei nº 10.836 de 2004 Bolsa Família Lei nº 1532 de 2012 Famílias em Ação 

 
40 Estes instrumentos de planejamento ainda não foram atualizados 
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Programa de transferência direta de 
renda, destinado a unidades familiares 
que se encontrem em situação de 
extrema pobreza. O programa busca 
garantir a essas famílias o direito à 
alimentação e o acesso à educação e 
à saúde. 

É um programa de assistência social do 
Estado colombiano que faz parte de uma 
estratégia a qual busca atender a 
população em condições de 
vulnerabilidade que tem crianças e 
adolescentes. Tem como objetivo 
complementar os ingressos das famílias 
beneficiárias, para que possam ter 
acesso à escola, ensino médio e 
superior, exames de saúde e medidas 
preventivas para a gravidez em jovens. 

Fonte: Normativas de cada país 
Elaboração: Geimy Urrego,2020 
 

 

As políticas apresentadas no quadro anterior sustentam legalmente a 

execução dos programas de Vila Verde e de Manguare41;  diretrizes que abrangem 

políticas tanto urbanas como sociais, nas diferentes escalas de ação, procurando 

melhorar as condições de vida das pessoas que habitam estes programas. 

Aparentemente as políticas desde o planejado mostram um cenário ideal.  

Ao realizar a comparação identificou-se a menção recorrente de princípios 

baseados na distribuição equitativa de benefícios e no gerenciamento democrático 

participativo da população na formulação e execução de programas urbanos. É 

evidente como estas abordagens normativas estão idealizadas para narrativas 

harmônicas e justas. Nesse sentido, as políticas aqui apresentadas mostram 

apenas uma fase do político, pois a outra fase está relacionada com os elementos 

políticos gerados através das pessoas nessa tensão da produção desigual do 

espaço. 

Umas das tensões identificadas diz respeito à propriedade da terra, fator 

diretamente relacionado com a formalização das unidades habitacionais42. Nesse 

quesito, os residentes dos programas expressaram a falta de um documento que 

 
41 Não foi possível conseguir evidencias de documentos políticos que oficializaram o 
desenvolvimento de Manguare e de Vila Verde, por tanto a análise é sustentado sob as políticas 
apresentadas no Quadro 1 
42 Segundo denota o funcionário da prefeitura de Leticia, este processo de formalização início em 
2016 planejado para ser finalizado em 2020, pois busca-se entregar o processo finalizado para o 
próximo governo. Quanto a Tabatinga não houve resposta de assistência social nem da prefeitura, 
os residentes só asseguram a entrega por parte da prefeitura inicialmente de um título provisional e 
muito depois um título de compra e venda. (Informação trabalho de campo 2016, 2019) 
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os garanta a propriedade do imóvel, no caso de Vila Verde em relação a um título 

definitivo e no caso de Manguare a uma escritura pública, documentos que dariam 

a validação completa da propriedade da terra em ambos os países. Os residentes 

de Manguare e de Vila Verde asseguram que a lista dos beneficiários – disposta na 

Prefeitura, no caso de Leticia, e no sistema de assistência social de Tabatinga – é 

o único instrumento de comprovação de posse da terra que eles dispõem, sendo 

aquela, portanto, praticada no cotidiano. 

De acordo com as entrevistas feitas aos ex-prefeitos Joel Lima (Tabatinga) e 

Jose Rojas (Leticia), os beneficiários não podem vender ou alugar as moradias por 

um período de até 10 anos, posto que são diretrizes da política de habitação social 

a nível nacional; no entanto, essa normativa legal não necessariamente limita a 

ação dos residentes, posto que em alguns casos são realizadas vendas ou aluguéis 

informais, dinâmica diretamente relacionada à não legalização das moradias. 

Ainda assim, em Vila Verde, a maioria dos interlocutores que participaram do 

questionário assegura ser beneficiário do programa, enquanto que 35 % lista como 

comprador ou arrendatário. Para estes casos, foram manifestados valores de 

compra do imóvel que variam entre R$ 5.500,00 e R$ 10.000,00. No que se refere 

a Manguare, não foi possível estabelecer informações mais precisas sobre o 

fenômeno. 

Com relação a execução dos programas foram identificados dois fatos que 

levaram a considerar a existência de ambiguidades ou contradições entre princípio 

e execução, na ação do Estado, no que tange a política de reassentamento de 

populações em áreas de risco. O primeiro é o conjunto de critérios de seleção dos 

beneficiários e o segundo diz respeito a entrega formal e/ou oficial dos programas.  

As entrevistas dão conta de uma inconformidade quanto à efetiva garantia do 

direito habitacional, uma vez que asseguram que nem todos os beneficiários 

possuem as mesmas condições socioeconômicas, levantando a hipótese de que o 

vínculo político-partidário pode ter sido levado em conta na efetivação do benefício.  

Entre as suas reclamações, frases como: “não é justo esse benefício político” 

e “são favores políticos” foram comuns nas respostas. Isso implicaria o 

beneficiamento ilegítimo de grupos sociais que não aqueles priorizados nas 

normativas dessas políticas públicas. Esta dinâmica que é sensivelmente presente 
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em Vila Verde levando a alguns relatos de indignação, como o seguinte: “Senhorita, 

é que eles tiram a possibilidade de melhorar as condições de vida das pessoas que 

realmente precisam” (moradora Vila Verde, Informação verbal, 2019). 

De acordo com o estipulado pelas políticas habitacionais os subsídios devem 

ser entregues a população vulnerável e de extrema pobreza. Apesar de os 

resultados validarem a preponderância desse perfil, é reconhecido o desconforto de 

alguns moradores em relação a possível de existência de uma prática de 

favorecimento apenas por afinidade político-partidária. Mesmo que existam este tipo 

de reclamações, foi evidenciado que a maioria dos moradores de Manguare 

reconhece ser beneficiado pelo programa por antes ter morado em áreas 

catalogadas como prioritárias para relocação ou de risco, pois antes residiam nos 

bairros: La Union, El Porvenir, El Castañal e Barrio Nuevo. No caso de Vila Verde 

as pessoas beneficiarias do programa registraram estar em condições de extrema 

pobreza, ser parte de uma comunidade indígena ou ocupar uma área de risco  

Outro fator é a entrega formal dos imóveis. No caso de Manguare, por falta 

de ação política, não houve a entrega oficial das moradias. Esse fato incentivou os 

moradores a tomarem a decisão de ocupar as casas, pois garantem que, dada a 

falta de seriedade da Prefeitura e o medo de ficarem sem nada, foram forçados a 

tomar essa decisão, implicando um processo de ocupação informal a partir de 2015. 

De acordo com os relatos dos residentes, a situação de informalidade propiciou 

alguns problemas: crime comum, venda de drogas, furtos em residências e 

ocupação de não beneficiários. 

Houve, também, sérias consequências para a prefeitura, posto que, dentro 

das diretrizes para a entrega da casa, era exigido o cumprimento do protocolo de 

demolição da antiga casa, a fim de controlar o fenômeno da ocupação e mitigar o 

risco. Ocorre que, segundo o Plan de Acción do município de Leticia no período de 

2012 a 2015, não houve o processo de formalização das casas em Manguare, como 

consequência da não socialização do protocolo de demolição pela administração 

municipal. 

Durante a visita de campo, esta problemática foi questionada aos 

funcionários responsáveis pelo projeto pois, garantiram que, efetivamente, ao não 

colocar em prática o protocolo, o processo de ocupação não foi mitigado nas áreas 



120 
 

de risco, destacando sua preocupação com as medidas que devem ser adotadas 

após o início do processo de formalização. 

No caso de Vila Verde, segundo o ex-prefeito Joel e os residentes do 

programa, o protocolo da entrega foi realizado com sucesso, ainda que não tenha 

sido garantido a todos o título de propriedade definitiva. Para este caso, não se 

encontrou evidencia de repercussões em termos da prática da política em relação 

à mitigação populacional em áreas de risco, foi identificado que a população com 

maior prioridade para este projeto estava mais relacionada à população em extrema 

pobreza. 

Em síntese indica-se que tanto os critérios de seleção como os processos de 

formalização estão susceptíveis a más práticas políticas, passíveis à ausência de 

controle e monitoramento da efetiva implementação das diretrizes das políticas 

habitacionais. 

Esta produção desigual e contraditória do espaço, está vinculada a diversas 

dinâmicas socioeconômicas, mas também as funções que os atores sociais 

exercem sobre o mesmo. Os interesses tanto coletivos como individuais 

estabelecem determinadas políticas. 

O acúmulo apresentado até aqui nos leva à seguinte dimensão de análise, 

relacionada com a dimensão espacial e social, mas desde um ponto de vista prático, 

quer dizer, sendo levada em conta a política pública em execução. Esta perspectiva 

permite analisar onde, como e porque as ações do Estado ocorrem. 

4.2.2 Dimensão espacial e social   

De acordo com as reflexões de justiça espacial, a equidade (distribuição) é o 

ponto de partida na identificação de espaços justos ou injustos ao longo do contínuo 

urbano transfronteiriço neste item, focalizando como critério de análise a 

acessibilidade a bens e serviços.  

Lembrando que esta abordagem distributiva da equidade dentro de uma 

dimensão espacial da justiça refere-se a configurações geográficas que garantam, 

para toda população, condições mínimas de acesso aos serviços públicos, ao 

emprego e às várias vantagens da vida em sociedade (BRET, 2004). 
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Segundo Euzébio (2011), Leticia e Tabatinga compartilham bens e serviços 

que servem para a população de modo geral, os equipamentos tanto públicos com 

privados, são usados indistintamente pela população dos dois lados da fronteira, da 

mesma forma que existem aqueles que não são compartilhados, pois dependem 

exclusivamente à norma como é o caso dos portos (Legislações aduaneiras), do 

policiamento, da moradia, da universidade pública e das forças armadas.  

Segundo as informações dadas pelo Consulado colombiano, eventualmente, 

algumas problemáticas são resolvidas de forma conjuntural através de tratados 

políticos em benefício das duas cidades. Como é exposto por Euzébio (2011) se 

reconhece a atuação conjunta em campos relacionados com operações de 

segurança pública (Policiamento de fronteiras em combate ao narcotráfico e ao 

contrabando), portuário (o aeroporto e o porto em situações de obras e emergência), 

serviço de energia (na falta de combustível ou quebra de grupos-geradores) e 

serviço de saúde (Suprir necessidades de medicamentos, especialistas e 

equipamentos).  

O Quadro 9 apresenta os bens e serviços das duas cidades, muitos deles 

compartilhados, e que  compõem uma base material para as relações cotidianas 

transfronteiriças, onde os, por vezes, os serviços podem ser prestados por 

solidariedade, como se evidenciou naqueles equipamentos e serviços onde há 

alguma distinção oficial no que tange a nacionalidade. 

Quadro 9 - Bens e serviços de Leticia e Tabatinga 

Bens e serviços Relação Observação 

Aeroporto Compartilhado 
Turistas leticianos e tabatinguenses 

dispensa passaporte (Desde maio de 
2009) 

Ruas e avenidas Compartilhado Sem distinção de nacionalidade 

Porto 
Não 

Compartilhado 
Distintos controles aduaneiros 

Energia Elétrica 
Não 

Compartilhado 
Cabeamento distinto 

Água tratada 
Não 

Compartilhado 
Distintas concessionarias e rede de 

distribuição 



122 
 

Escolas privadas Compartilhadas Sem distinção de nacionalidade 

Escolas Públicas 
Compartilhadas 

(*) 
Comprovante de residência 

Universidade do Estado 
do Amazonas (UEA) 

Não 
Compartilhado 

Pública exclusiva para Brasileiros 

Universidade Nacional da 
Colômbia sede Amazônia 

(UNAL) 

Não 
Compartilhado 

Pública exclusiva para Colombianos 

Pesquisas Universitária Compartilhadas 
Leticia dispõe de um laboratório de 

pesquisas acadêmicas que 
disponibiliza aos brasileiros 

Hospital Público Brasileiro Compartilhado Sem distinção de nacionalidade 

Hospital Público 
Colombiano 

Compartilhado Sem distinção de nacionalidade 

Clinicas de saúde 
privadas 

Compartilhado Sem distinção de nacionalidade 

Clubes de lazer privados Compartilhado Sem distinção de nacionalidade 

Comercio e combustíveis Compartilhado No varejo, dentro da cota 

Bares e restaurantes Compartilhado Sem distinção de nacionalidade 

Comercio de calçados, 
roupas, alimentos 

industrializados ou não, 
ferramentas, autopeças 

Compartilhado 
No varejo, sem distinção de 

nacionalidade, dentro da cota 

Moradia Unilateral 

Politicas diferenciadas por território, 
compartem problemas de ocupação 

informal de população de baixa renda 
sem distinção de nacionalidade 

Policiamento 
Não 

Compartilhado 

Cada cidade tem seus serviços de 
segurança pública. Eventualmente 

realizam operações conjuntas 

Eventos culturais (Música, 
dança, festas tradicionais, 

igrejas, folclore) 
Compartilhado São prestigiados por ambos gentilícios 

Corpo de Bombeiros Compartilhado 
Corporação colombiana atende aos 
brasileiros devido a Tabatinga não 

dispor desse serviço básico 

Forças Armadas 
Não 

Compartilhado 
(*) 

Realizam ocasionalmente operações e 
atividades de instrução em conjunto 

Defesa civil Compartilhado 
Atuam em conjunto conforme a 

necessidade 

Fonte: Dissertação Mestrado Euzébio (2011) modificado por Geimy Urrego 2020 
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Segundo o trabalho de campo e as informações apresentadas por Euzébio 

(2011) fica evidente que o uso de estes bens e serviços implicam o recorrente 

deslocamento de pessoas entre cidades. De acordo com o exposto pelos 

habitantes, atravessar ao país vizinho é uma atividade cotidiana, o que torna o 

limite, para muitos, quase indiferente. 

Além disso, também foi identificado que a localização destes serviços 

representa uma aglomeração concreta que denota uma zona especifica. De acordo 

com as políticas territoriais foi identificado que tanto Leticia como Tabatinga  

demarcam zonas para o desenvolvimento dos bens e serviços, no caso de 

Tabatinga, segundo os anexos cartográficos do plano diretor (2007), esta zonas são 

catalogadas como de comércio e serviços e estão localizadas próximas ao rio 

Solimões, principalmente sobre a rua Amizade e uma pequena representação sobre 

a rua primeiro de fevereiro, como pode-se observar no mapa 10 .  

Ao sobrepor as informações atualizadas dos equipamentos, identificou-se 

efetivamente a concentração dos serviços sobre as zonas estabelecidas nas 

políticas territoriais. Alguns equipamentos que compõem a zona, são apresentados 

no quadro a seguir. 

Quadro 10 - Equipamentos sobre a zona de comercio e serviços de Tabatinga em 2019 

1. Comércio e Serviços 4.  Institucional 5.  Educação 

1.1 Restaurantes 4.1 Câmara Municipal 
5.1 Escola Estadual Pedro 
Teixeira 

1.2 Correios 4.2 Tele Amazonas 5.2 Escola Marechal Rondon 

1.3 Lanchonetes 4.3 Consulado Colombiano 
5.3 Escola Municipal 
Andrade 

1.4 Supermercados 
4.4 Companhia de saneamento do 
Amazonas (COSAMA) 

5.4 Escola municipal Jose 
Carlos 

2. Finanças 
4.5 Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) 

5.5 Universidade Estadual      
Amazônia (UEA) 

2.1 BB Banco do Brasil 4.6 Prefeitura Municipal 6 Recreação e turismo 

2.2 Bradesco 4.7 Rádio Nacional 7.  Religião 

3. Segurança 
4.8 Sefaz - Secretaria de estado da 
fazenda 

8.  Saúde 

3.1 Posto Fronteira RF 
4.9 Superintendência da zona 
franca de Manaos (SUFRAMA) 

Fonte: Secretaria Municipal de Política Fundiária (2017), Open Street Map (2019) e campo (2019) 
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Mapa 10 - Distribuição e acesso a bens e serviços de Tabatinga com relação a Vila Verde em 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Geimy Urrego, 2019 
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No programa Vila Verde, identificou-se que o fator distancia desempenha um 

papel importante, pois a localização do programa com relação a concentração dos 

serviços gera uma desvantagem para os residentes, um indício de injustiça espacial. 

Segundo as informações obtidas, o programa fica a 2.5 km da zona principal de 

serviços, a 1km da zona serviços localizado na rua Primeiro de Fevereiro e a 500 m 

de equipamentos relacionados a educação (creche e IFAM), a recreação e ao centro 

de convivência de terceira idade. 

 Esta localização periférica em relação ao acesso a bens e serviços também 

foi evidenciada no programa Manguare, em Leticia. Segundo os anexos 

cartográficos do PBOT 2002, esta zona de concentração de serviços está localizada 

ao redor da avenida internacional e entre as ruas calle 6 e calle 11 e a carrera 8 e 

carrera 11, como pode-se observar no Mapa 11. Ao verificar esta informação com 

os equipamentos atualizados, denotou-se que estas zonas têm expandido para o 

Rio Solimões, mas, diferente de Tabatinga, Leticia apresenta maior cobertura 

quanto a bens e serviços. No quadro 11 são apresentados alguns dos equipamentos 

localizados nesta zona. 

Quadro 11 - Equipamentos sobre a zona de comercio e serviços de Leticia em 2019 

1. Comércio e Serviços 5.   Indústria 8.  Educação 

1.1 Restaurantes 5.1 Coca-Cola 8.1 Sagrado Corazón de Jesús 

1.2 Supermercados 5.2 Empresa de energia 8.2 Universidad Antonio Nariño 

1.3 Comercio local 5.3 Abatedouro 9.   Finanças 

1.4 Distribuidoras 6.   Institucional 9.1 Banco de Bogotá 

1.5 Hotéis 6.1 Prefeitura 9.2 Banco de La República 

1.6 Lojas de roupas 
6.2 Departamento 
Administrativo de Seguridad 
(DAS) 

9.3 Banco de Occidente 

2. Saúde 
6.3 Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) 

9.4 Bancolombia 

2.1 Centro de Bienestar del 
anciano 

6.4 Gobernación del 
Amazonas 

9.5 BBVA 

2.2 Fundação Clinica Leticia 6.5 Prefeitura 9.6 Banco Popular 

3. Segurança 7. Recreação e turismo 10.  Casa de cambio 

4. Porto 7.1 Agências de viagens 11.  Religião 

Fonte: PBOT (2002), Open Street Map (2019) e campo (2019) 

https://www.dian.gov.co/
https://www.dian.gov.co/
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Mapa 11 - Distribuição e acesso a bens e serviços de Leticia com relação a Manguare em 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Geimy Urrego, 2019 
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Da mesma forma que Vila Verde a distância do programa habitacional 

Manguare com relação as zonas de comércio e serviço representa um fator de 

desvantagem pois, são poucas as possibilidades que tem os residentes para 

receber os benefícios que a cidade proporciona. Segundo os resultados obtidos, 

Manguare fica a, aproximadamente a 4km da zona de comercio e serviços, a 500 

m do CDI e a 1.5km de uma escola privada (Selvalegre). A fim de analisar melhor a 

distribuição dos bens e serviços foi elaborado o seguinte mapa de densidades.  

Mapa 12 - Mapa de densidade de Equipamentos no continuo urbano em 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Geimy Urrego,2020. Aplicação do modelo densidade de Kernel 
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Como apresenta o mapa 12, a alta aglomeração de equipamentos próximo ao 

Río Solimões e à linha de fronteira em Leticia assinala uma distribuição mais 

desigual e injusta em comparação com Tabatinga, especialmente no que tange o 

acesso a bens e serviços pelos moradores dos programas analisados. Ademais, os 

residentes de Manguare estão a aproximadamente 4 km de distância da zona de 

serviços principal de Leticia, uma desvantagem locacional, se comparado à 

distância do Vila Verde em relação às zonas de serviço de Tabatinga. No trabalho 

de campo foi constatado que os residentes de Manguare frequentam pouco a zona 

de serviços, pois, asseguram não terem dinheiro para se deslocar continuamente, 

de modo que, os que o fazem diariamente são porque têm nesta zona seu local de 

trabalho. 

Aparentemente os equipamentos de Tabatinga estão melhor distribuídos, 

mas, não se compara em termos de densidade com Leticia. A zona identificada no 

mapa 12 de cor vermelho representa a maior densidade de bens e serviços no 

continuo urbano transfronteiriço localizada na cidade de Leticia, fato que está muito 

relacionado com o crescimento urbano e as dinâmicas econômicas, pois nessa zona 

foi onde inicialmente o desenvolvimento econômico da cidade de Leticia foi 

planejado. 

Focando a análise dos direitos fundamentais, ao investigar o acesso à saúde 

e a educação verificou-se que a maioria dos residentes dos programas acessam o 

sistema de saúde pública, deslocando-se em caso de emergência ao lugar mais 

próximo, no caso de Vilaverde à unidade de pronto atendimento (UPA) e no caso 

de Manguare ao Hospital são Rafael.  

Embora todos os casos entrevistados contam com o serviço de saúde, as 

tendências quanto a sua avaliação variam entre países. No caso de Vila verde existe 

uma tendência de regular para bom com um 79% de representatividade em regular; 

no caso de Manguare a tendência é de ruim para regular totalizando um 83% dos 

casos estudados. O anterior demostra que embora ambos programas dispõem do 

serviço de saúde, a qualidade do serviço tende a ser melhor em Tabatinga. 
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Gráfico 1– Avaliação Sistema de Saúde nos programas habitacionais para 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019 
Elaboração: Geimy Urrego,2019 

Quanto ao sistema de educação, o 100% das respostas de cada programa 

denotaram assistir a instituições de educação pública, avaliando o sistema como 

bom com um 67% em Manguare e um 43% em Vila Verde, seguido, em média, de 

um 33% que percebem que o sistema é regular tanto em Leticia como em 

Tabatinga. Ao parecer segundo as avaliações, os dois programas habitacionais 

contam com um bom sistema educativo público.  

Gráfico 2– Avaliação Sistema de Educação nos programas habitacionais para 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019 
Elaboração: Geimy Urrego,2019 
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Agora, desde o ponto de vista da mobilidade, é avaliado o sistema de 

transporte das cidades fronteiriças a fim de identificar a facilidade com que as 

pessoas dos programas podem alcançar destinos de interesse segundo sua 

localização, pois de acordo com Wildschut (2017) desde uma visão espacial a 

mobilidade impacta nas dinâmicas do espaço. 

Tendo em conta o exposto por Wildschut (2017) para fins de mobilidade, tratar-

se-ia de integrar a vida quotidiana e as atividades normais das pessoas, a partir de 

três medidas que influenciam a sua análise: uso, custos e facilidade de uso dos 

modos de transporte. Pois lembrando o exposto por  Martens (2012) a mobilidade 

representa a facilidade com que as pessoas podem alcançar destinos a partir de um 

local específico no espaço.  

Para compreender melhor o critério de mobilidade foi necessário caracterizar 

o sistema de transporte público em ambas as cidades de fronteira. As informações 

coletadas foram resumidas no quadro 12. 

Quadro 12 - Serviços de transporte públicos de Leticia e Tabatinga em 2019 

Serviço de 
Transporte 

Descrição 

Coletivo 

Cerca de 50 coletivos cobrem as rotas entre Tabatinga -Leticia e outras 
localidades periféricas (EUZÉBIO, 2011) com uma capacidade aproximada de 8 
a 18 pessoas e um valor de tarifa por pessoa aproximado entre R$2 a R$5  (o 
valor depende do local de destino). 

Táxi 

Este serviço é prestado tanto em Tabatinga quanto em Colômbia regulamentado 
segundo as políticas de cada cidade. Denotou-se que o local de maior prestação 
do serviço são os aeroportos, pois no caso de Colômbia tem exclusividade no 
acesso a estas áreas. Os valores das taxas dependem das cidades, mas os 
valores mais caros são aqueles que tem como destino o aeroporto e aqueles que 
precisem de atravessar a fronteira. Talvez este seja o serviço mais caro nas duas 
cidades. 

Motocarro 
É uma das principais opções de transporte, conta com uma capacidade máxima 
de 3 pessoas, com tarifa regulamentada pelas políticas de transporte de cada 
cidade. 

Mototáxis 

Atendem todo o contínuo, na formalidade e na informalidade. Na formalidade foi 
identificado que Tabatinga possui aproximadamente 150 associados em 
comparação com Leticia que só conta com 4 associados (APONTE, 2017). Este 
serviço também está regulamentado em cada país, com tarifas estipuladas para 
cada território. Durante o campo foi percebido que é o serviço mais frequente e 
usado com taxas que variam abruptamente segundo a cidade, sendo mais caro 
em Tabatinga. 

Elaboração: Geimy Urrego,2019 
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Basicamente estes serviços de transporte abrangem todo o continuo urbano, 

cumprindo com os regulamentos estipulados nas políticas públicas de transporte de 

cada cidade. Políticas que foram necessárias a fim de evitar conflitos entre os 

transportadores brasileiros e colombianos, que poderiam ter sido intensificadas 

pelas condições da fronteira. Na figura 16, pode-se observar uns dos tipos de 

transporte público que circulam no continuo urbano.  

É importante também ter em conta que o principal meio de transporte tanto em 

Leticia como em Tabatinga é a motocicleta, tornando-se um mecanismo importante 

de circulação dos habitantes ao longo do contínuo. Ressalta-se que há na 

motocicleta, implícito, um símbolo de status social (APONTE, 2017) e que ter um 

carro tem muito maior reconhecimento, no entanto se constitui como um 

privilegiado, pois os custos para aquisição e uso destes veículos são bastante 

elevados, tornando a ‘moto’, o veículo com motor mais utilizado.   

Figura 16 - Meios de Transporte de Leticia e Tabatinga em 2019 

 

 

 

 

 

 

a) “Tuk Tuk” ou Motocarro                                        b) Coletivo 

Fonte: Geimy Urrego (2019) e Jorge Aponte (2012) 

Assim, com relação a mobilidade nos programas habitacionais, as pessoas 

indicam que o principal meio para se trasladar é motocicleta com 60% em Manguare 

e 50% em Vila Verde, seguido de um 40% nos dois programas, que indicaram a 

caminhada ou o serviço de Mototáxi como meio principal. A fim de realizar uma 

comparação em quanto a distância, tempo e custo, foi considerado como ponto 

inicial a localização do programa e como ponto final a plaza ou mercado municipal, 
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pois são pontos de maior frequência dos habitantes, representados no Mapa 13 

como os pontos A e B.  

Mapa 13 - Mapa de acessibilidade e mobilidade no continuo urbano em 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir do cálculo de rotas em Google Maps (Modelo Ótimo 
de rotas). Os valores quanto ao custo foram capturados em campo 2019. Estes 
valores foram pesquisados desde a formalidade do transporte. 
*Nota: A taxa de câmbio usada para a conversão de moeda é baseada no Banco 
Central do Brasil Data: 01/28/2020. Taxa: 1 Peso colombiano/COP (720) = 0.001239 
Real/BRL (790) 
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De acordo com estas informações pode-se denotar que poucas são as opções 

de acesso que tem os residentes ao sistema público de transporte, pois a 

localização afeta as pessoas em termos de modalidades disponíveis, frequência e 

custo. De acordo com  a distância calculada entre A e B aproximadamente 3.5 km 

são percorridos pelas pessoas com tempos e custos diferenciados dependendo do 

tipo de transporte e da cidade (ver Mapa 13 ).  

Segundo as observações de campo as rotas dos coletivos não abrangem tudo 

o continuo urbano e o serviço de Motocarro é caro, sendo o mototáxi (na maioria 

informal) o serviço de transporte mais usado pelos residentes pois o custo em 

comparação com os demais serviços é melhor. A fim de não depender dos custos 

do serviço público e da pouca frequência dos mesmos, as pessoas optam por 

comprar a motocicleta sendo como já foi mencionado o principal meio de transporte.   

Na acessibilidade avaliou-se também a  infraestrutura rodoviária, (fator que 

influi no sistema de transporte urbano) tendo em conta o acesso e estado das ruas 

ao programa habitacional, de acordo com o anterior os residentes de Manguare 

percebem que as ruas estão entre bom, regular e ruim só com um 10% denotando 

estar em péssimas condições; com relação a Vila Verde o 50% das pessoas 

avaliaram a estrutura como regular e o restante entre ruim e péssimo.  

Gráfico 3- Avaliação da infraestrutura rodoviária quanto ao acesso e estado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019 
Elaboração: Geimy Urrego,2019 
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Nas visitas a campo verificou-se que a infraestrutura rodoviária é desfavorável 

para os moradores do programa Vila Verde, pois as vias de Tabatinga estão mais 

precárias que as de Tabatinga. Segundo os depoimentos de profissionais do setor 

de transporte, um dos fatores que aumentam o valor do serviço, além das taxas 

para formalização, é o estado das ruas, pois seus veículos são frequentemente 

afetados pelas condições das mesmas.  

 Em termos de mobilidade e accesibilidade, a injustiça espacial é mais 

expressiva no programa Vila Verde em comparação com o Manguare. Primeiro, 

pelos altos custos no acesso ao serviço, segundo, pela pouca frequência do serviço 

e terceiro pelo péssimo estado das ruas. Levanta-se então a hipótese de que os 

altos custos dos serviços de transporte em Tabatinga estão relacionados às ações 

de formalização do transporte no município, o que acaba por reforçar a 

diferenciação e a exclusão no espaço urbano. Se, por um lado, a formalização pode 

assegurar melhor condições laborais, por outro, tende a afetar o acesso por parte 

daqueles que moram em situações de informalidade, como no caso de Vila Verde. 

Outros aspectos a ter em conta na análise são a segurança e os riscos 

ambientais, pois dadas as condições as quais são expostos estes programas foram 

necessárias inclui-las como questões importantes nos questionários e entrevistas. 

A partir dos dados obtidos foi possível identificar que as maiores reclamações dos 

residentes giram em torno de inundações, aos altos níveis de ruído, aos odores 

desagradáveis e a insegurança. Fazendo a comparação, Manguare sofre com maior 

eminência deste tipo de risco, já que 90% dos entrevistados afirmam sofrer com 

inundações em suas moradias, enquanto 50% reclamam de odores desagradáveis 

e o 10% de altos níveis de ruído. Comparativamente, no Vila Verde apenas 30% 

dos residentes reclamam de inundações 

Quanto à segurança pública, a falta da presença de autoridade policial foi 

sentida em maior grau na Vila Verde do que em Manguare. De acordo com as 

avaliações das pessoas a segurança tende estar entre regular e ruim nos dois 

programas.   
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Gráfico 4 – Avaliação segurança 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2019 
Elaboração: Geimy Urrego,2019 

Agora, para abordar a justiça espacial desde o reconhecimento focado na 

inclusão e participação cidadã é preciso compreender a justiça como paridade na 

participação (FRASER, 2008) e como a supressão de todo tipo de opressão 

(YOUNG,1990), está definida a seguir: 

[…] os processos institucionais sistemáticos que impedem algumas 
pessoas de aprender e usar habilidades satisfatórias e expansivas em 
meios socialmente reconhecidos, ou processos sociais institucionalizados 
que anulam a capacidade das pessoas para interagir e comunicar com 
outras ou para expressar seus sentimentos e perspectivas sobre a vida 
social em contextos onde outras pessoas possam ouvi-las (YOUNG,1990,  

68, tradução nossa)43 

Em termos de opressão, descrever a injustiça sugere reconhecer pelo menos 

uma das cinco categorias: exploração, marginalização, carência de poder, 

imperialismo cultural e violência, cada uma poderia implicar ou causar injustiças 

distributivas, mas todas encerram questões que vão mais além da distribuição 

(YOUNG,1990). A justiça em relação ao reconhecimento permite discutir processos 

de inclusão ou exclusão de comunidades que tem o direito de reivindicar a justiça.   

 
43 Texto original em espanhol:  Consiste en procesos institucionales sistemáticos que impiden a algunas 

personas aprender y usar habilidades satisfactorias y expansivas en medios socialmente reconocidos, o 
procesos sociales institucionalizados que anulan la capacidad de las personas para interactuar y comunicarse 
con otras o para expresar sus sentimientos y perspectiva sobre la vida social en contextos donde otras personas 
puedan escucharlas (YOUNG,1990, Pg 68) 
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O conceito de paridade na participação, define que a justiça requer arranjos 

sociais que permitam uma interação dos diferentes como pares. São necessárias 

segundo Fraser (2008), duas condições para a que a paridade seja possível e 

efetiva, a primeira refere-se à distribuição de recursos materiais que garantam a 

independência e a “voz” dos participantes. A segunda, como referência para a 

paridade participativa, requer que os padrões institucionalizados de valor cultural 

exprimam igual respeito por todos os participantes e garantam iguais oportunidades 

para alcançar a consideração social. 

Tendo em conta estas referências teóricas e relacionando-as com o fenômeno 

da habitação de interesse social na fronteira, poucas, mas notórias, expressões de 

injustiça, desde a abordagem do reconhecimento, foram identificadas. Nesse 

quesito, é relevante pontuar que foi observado entre a população de Tabatinga, 

muita discrição e restrição para tratar de temáticas relacionadas à política. 

As percepções que relacionam o reconhecimento nos programas 

habitacionais foram manifestadas através de sentimentos relacionados com a 

marginalização, carência de poder, e ausência na participação, alimentadas pela 

ausência da justiça espacial. Situações de ausência que afeta não apenas aos 

residentes dos programas, mas também a população em geral, decorrentes de más 

decisões e de promessas politicas não cumpridas.  

A marginalização se expressa em ambos os programas na privação de 

condições culturais e práticas sociais institucionalizadas. São problemas estruturais 

que interferem na convivência, na participação da vida social e no acesso aos 

médios de consumo (a dificuldade quanto ao acesso a serviços básicos como 

saúde, educação, segurança e infraestrutura urbana), pois de alguma forma privam 

o acesso as pessoas as vantagens da cidade.   

A falta de participação social e política é a opressão são notórias tanto em Vila 

Verde, como em Manguare, pois, identificou-se a inexistência de canais de diálogo 

e de participação cidadã nas tomadas de decisões e ações políticas. Sem o poder 

de decisão por parte dos moradores, tornam-se vulneráveis aos interesses alheios,  

fazendo com que outros agentes com mais poder venham a decidir por eles 

(FONSECA, 2020), aspectos observáveis em ambos programas. Como foi exposto 
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em itens anteriores são evidentes os indícios de injustiça que apresentam os 

programas em termos de reconhecimento.  

No caso de Manguare as iniciativas de participação são poucas, mas as 

reclamações feitas pelo presidente da urbanização e os residentes do programa 

têm logrado melhorias na infraestrutura coletiva como individual. Mesmo sendo 

reduzida a cooperação entre moradores e governo, observa-se que parcerias 

políticas e eleitorais acabam sendo desenhadas a partir dessas relações, 

observadas nos casos de Manguare e de Vila Verde.   

A hierarquização das relações políticas entre Estado e sociedade, nesses 

casos, define-se a partir de imposições governamentais amparadas em escassos 

canais de negociação, e acaba por ser geradora efetivamente de mais 

desigualdades sociais e espaciais, efeito de relações de opressão institucionais 

existentes nas mais diversas escalas das sociedades (YOUNG,1990). 

Finalmente conclui-se que em termos de acessibilidade e mobilidade a 

equidade como abordagem da justiça espacial, não apresenta nas cidades de 

fronteira indícios de desenvolver espaços justos. Enquanto ao reconhecimento 

como dimensão social evidentemente foram percebidas expressões de opressão 

sendo as mais notórias as relacionadas com a marginalização e carência de poder. 

As críticas à participação pública centram-se na questão da representação desigual 

dos grupos de partes interessadas e a pouca representação por personas com 

conhecimento e tempo para participar, se esforçando por não ser ignorados ante a 

falta de participação. 

4.3 ESPAÇOS DESIGUAIS E INJUSTOS NA FRONTEIRA? 

Neste exercício prático de análise da justiça espacial em espaços fronteiriços 

foi fundamental, conforme as teorias adotadas, ter claro em primeiro lugar que 

sempre haverá um desenvolvimento geográfico desigual, pois, nenhum processo 

social tem lugar de maneira uniforme no espaço. 

Em segundo lugar, deve-se reconhecer a importância do fator distância como 

parte fundamental das geografias produzidas socialmente, pois segundo Soja 

(2010) as ações e atividades tendem a ser nodais, ou seja, tendem a uma 

aglutinação em centros e aglomerações concretas, o que, devido ao seu 
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desenvolvimento, gera vantagens e desvantagens distribuídas de forma desigual 

dependendo da localização e da mobilidade, aspecto estrutural da organização 

espacial que produz geografias complexas e injustas. 

No caso das cidades fronteiriças o espaço produzido a partir das relações 

sociais existentes revela diversas formas de desigualdades. Logo, as distâncias e 

as dificuldades de acesso aos bens e serviços, em decorrência também dos 

elevados custos de transporte, e a falta de mecanismos de participação social das 

pessoas na tomada de decisões políticas são expressões da desigualdade e da 

injustiça.  

Mesmo se houver estudos como os de Euzébio (2011), onde se demonstra 

que parte das dinâmicas de fronteira relaciona a diversidade de inter-relações 

quanto ao compartilhamento de bem e serviços entre os países, claramente regidos 

e condicionados por normas específicas em cada país ou por acordos bilaterais, a 

localização continua sendo, nestes espaços de fronteira, fundamental na 

configuração urbana das cidades. Nesse sentido, foi evidenciado que, em ambos 

programas habitacionais, a localização desempenha um papel de desvantagem 

para os residentes no acesso de bens e serviços em relação a moradores de outras 

partes das cidades. De acordo com os resultados e segundo o perfil dos habitantes, 

as condições socioeconômicas também não lhe favorecem no acesso às vantagens 

proporcionadas pelo espaço urbano fronteiriço.  

Portanto, cada exemplo de desvantagem ou desigualdade de oportunidades 

pode ser qualificado como aspecto da injustiça espacial. Por outro lado, determinar 

precisamente a espacialidade da justiça ou injustiça decorreria em muitos 

problemas tanto práticos como teóricos. Isso não significa que a busca da justiça 

espacial deva ser ignorada ou rejeitada, trata-se antes de dar um primeiro passo na 

definição de políticas sólidas e eficientes que a tenham como foco e associá-la a 

um exame mais específico das geografias desiguais do poder e do privilégio para 

determinar que formas de injustiça espacial merecem a máxima atenção.  

.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação buscou compreender a justiça espacial no campo teórico e 

no campo prático, enfocando a política pública habitacional em dois modelos de 

Estados diferentes (Colômbia e Brasil), mais especificamente na comparação 

quanto a inserção dos programas de Manguare e Vila Verde no continuo urbano 

transfronteiriço que abarca as cidades de Leticia e Tabatinga.  

Uma das primeiras considerações obtidas, a partir da Geografia e a Filosofia 

Política, refere-se a importância do conceito de justiça espacial para a reflexão 

científica, mas também para a ação política, seja institucional ou social. Nesse 

sentido, as formulações elaboradas até aqui permitiram pensar espacialmente na 

justiça e visualizar novas possibilidades de aplicação teórica e prática, muito úteis 

para esta pesquisa.    

Ademais, as etapas de trabalhado realizadas até aqui possibilitaram uma 

sistematização e análise do conjunto de normativas, programas e políticas públicas 

brasileiras e colombianas; numa abordagem que não se restringiu ao recorte 

espacial local do contínuo urbano, mas que também priorizou as escalas nacionais 

e sub-nacionais. Assim, essas informações e análises, dispostas nas tabelas e no 

desenvolvimento da Dissertação revelam-se úteis para novos estudos que venham 

a discutir as políticas públicas e a habitação de interesse social no Brasil, na 

Colômbia e, também, na América Latina. 

A análise geral do crescimento do contínuo urbano transfronteiriço e de sua 

relação com a inserção das políticas públicas habitacionais permitiram, portanto, 

uma caracterização geral da configuração espacial destas duas cidades de fronteira 

e dos processos geográficos e históricos que as condicionaram. 

A ênfase nos programas habitacionais de Vila Verde em Tabatinga e de 

Manguare em Leticia permitiram uma caracterização e análise, quiçá inédita, que 

poderá servir como base para outros estudos científicos, mas também como 

fundamento para diagnósticos e outras iniciativas de caráter popular ou local.  

O detalhamento das condições de habitação em ambos os conjuntos, e de sua 

articulação com a cidade, permitiu uma elaboração teórico-prática acerca da justiça 

espacial, reforçando a importância de se ter em conta as geografias endógenas de 

discriminação espacial, que expõe Soja (2010); posto que a justiça espacial não só 
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se forma desde um traçado exógeno de limites territoriais e imposições de poder 

hierárquico, mas também configura-se em termos gerais de processos endógenos 

de tomada de decisões locais e efeitos agregados de distribuição e participação. 

Portanto, as reflexões sobre justiça espacial nestes espaços de fronteira 

levaram a considerar que assim Leticia e Tabatinga apresentem políticas públicas 

diferentes são notórias as expressões tanto de justiça como de injustiça nas duas 

cidades, pois foi identificado como os processos que partem de uma ideia de política 

justa ao mesmo tempo terminam gerando expressões espaciais injustas.  

Com base nisso, pôde-se endossar, portanto, o princípio proposto por 

Villamizar, Barada e Beuf (2019) de que a justiça espacial é algo que está longe de 

ser permanente, estático e universal; revelando-se, nestes espaços de fronteira, 

como um processo totalmente dinâmico, situacional e variável de acordo aos novos 

processos que transformam as configurações espaciais pré-existentes. 

Foi, portanto, demonstrado como as políticas públicas de habitação no 

contínuo urbano transfronteiriço efetivamente reproduzem muitos dos aspectos 

comuns a configuração espacial periférica das cidades. Observou-se, por outro 

lado, que a fronteira atua como elemento articulador, largamente evidenciando nos 

processos sociais e espaciais analisados. 

 Nesse sentido, corroborando com Santos, Borowsky e Fonseca (2016), a essa 

Dissertação demonstra que a justiça espacial apresenta-se como agenda de 

discussão central para a Geografia, pois, desde uma perspectiva distributiva, 

permite compreender os processos de produção/distribuição dos objetos de forma 

desigual no espaço. Esses princípios permitiram abordar o espaço não só como 

receptáculo de ações, mas como forma e conteúdo (SANTOS,1996). Argumento 

que é fortalecido por Soja (2010) ao afirmar que tudo que é social é ao mesmo 

tempo espacial.  

 Com isso, pode-se demonstrar na pesquisa que estes espaços fronteiriços são 

reflexo quanto condição de justiças e injustiças. Pois foi evidenciado que em termos 

da equidade, acessibilidade e mobilidade a distância é um fator que condiciona as 

dinâmicas espaciais dos residentes dos programas, em decorrência das políticas 

que através das ações dos governos municipais e as respostas tanto coletivas como 

individuais, intensificam nos espaços expressões de injustiça.   
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Da mesma forma sem abandonar a perspectiva distributiva é acrescentado na 

pesquisa algumas expressões relacionadas a justiça especial que embasam a 

dimensão social, poucas mas notórias expressões de injustiça foram percebidas 

com relação as diversas formas de opressão manifestadas em sentimentos 

relacionados com a marginalização, carência de poder e ausência na participação, 

já que, tanto em Manguare como em Vila Verde as más decisões e as promessas 

politicas criaram em particular estas expressões de injustiça. 

 A análise comparativa também permitiu identificar nas duas cidades a 

dificuldade, para os habitantes dos programas habitacionais, quanto ao acesso aos 

bens e serviços em decorrência da: inexistência de meios de transportes que 

permitam uma melhor mobilidade; da precariedade na condição física (infraestrutura 

do programa habitacional); dos problemas sociais, econômicos e culturais 

compartilhados; da segregação espacial imposta; e da baixa e precária oferta de 

serviços como educação, saúde e segurança. Aspectos que, sem dúvida, são 

indícios de injustiça. 

Em geral os resultados levaram a reforçar a importância da justiça espacial 

como princípio para as políticas urbana, sendo ponto de partida para tentar diminuir 

as desigualdades sociais expressas no espaço, que, no caso de Leticia e Tabatinga, 

foram evidenciadas nas narrativas da população como uma problemática social e 

uma deficiência política históricas. Com as reflexões alcançadas nesta Dissertação, 

é reforçada a ideia de que as instituições políticas devem estar comprometidas com 

a implementação de políticas habitacionais sólidas e realizáveis, que estejam 

integradas a uma abordagem de equidade espacial e reconhecimento.  

Espera-se que este trabalho possa estimular novas pesquisas e iniciativas, 

nestes espaços fronteiriços, que venham a contribuir com as reflexões sobre a 

justiça espacial, pois, evidentemente, é uma temática muito recente e ampla, que 

possui grande potencial para análise e realização prática em países latino-

americanos. 
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