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RESUMO: O presente estudo tem como campo empírico a “comunidade da 

Portelinha”, um aglomerado subnormal localizado na região da ponta do São 

Francisco. Esta forma de ocupação pré-moderna consiste na ocupação do 

mangue local, seja por aterro, seja por construção de palafitas. Esta 

comunidade de moradia informal, também denominada cidade informal, 

contrasta com a Ponta d’areia, região nobre da cidade que possui condomínios 

de luxo que possuem o m² mais caro da cidade, dentro de um tecido urbano 

totalmente planejado seguindo princípios racionalistas da cidade 

moderno/funcionalista.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Miséria; Mangue; Direito à moradia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

“O presente estudo tem como campo empírico a região da Ponta do 

São Francisco, área formada por moradias irregulares e em sua grande 

maioria, por palafitas, onde vive a Comunidade da Portelinha”. A problemática 

gira em torno do direito à moradia visto como um direito social (SARLET, 

2001), no sentido de considerar que a moradia de qualidade deve abarcar uma 

série de outros direitos, no sentido de considerar que a mesma não se resume 

à apenas “quatro paredes”.  

Entretanto, as soluções informais, tais como as ocupações em 

mangues, acabam por agredir o meio ambiente por se fixarem em áreas de 

proteção ambiental, não sendo, este fato ao acaso, pois são justamente as 

áreas que não podem ser legalmente ocupadas pela cidade formal ou sujeitas 

à especulação imobiliária (MARICATO, 2000). O principal culpado por essa 

ocupação informal é “consequência de um grande passivo habitacional, fruto 
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de ausência ou ineficácia de políticas públicas urbanas, habitacionais e 

ambientais” (NETO, pág.179, 2012).  

Ao mesmo tempo em que ocorre a ocupação ilegal em mangues, em 

uma região adjacente, separados apenas pelo manguezal, temos uma cidade 

formal: a região da Ponta d’ Areia, que possui o m² mais caro da cidade e 

totalmente planejada seguindo princípios racionalistas da cidade 

moderno/funcionalista.1 A pesquisa demonstrará que a ocupação do mangue 

não é algo recente, e que apesar de ser alimentada pelo problema social da 

habitação, este não é o único fator que o explica. Existem vários fatores que 

influenciam a permanência desses moradores, como a pesca e a relação com 

o pescador, as relações afetivas, o comércio. (WEIMER, 2005). 

 

2 OCUPAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA NA PONTA D’ 

AREIA 

A ocupação urbana na cidade de São Luís, dos anos 50 até meados 

dos anos 80, foi induzida através de investimentos públicos em infraestrutura, 

como rodovias, sistema viário, habitação, entre outros, assim como pelas 

ocupações espontâneas em áreas periféricas. Esta ocupação urbana foi 

regulamentada pelo Plano Diretor nos anos de 1990/2000 e definida pelo 

urbanismo espontâneo dos assentamentos e por uma tipologia de arquitetura 

presente referente ao mercado. 

Diante disso, os investimentos públicos voltaram-se para qualificar as 

infraestruturas já existentes. São Luís, então cresceu envolvida em um 

urbanismo espontâneo e ao mesmo tempo em meio a uma arquitetura voltada 

para a valorização imobiliária. É sabido que, no momento em que as estradas 

de ferro estavam sendo construídas e com a ocupação no setor norte da ilha, 

as áreas litorâneas começaram a serem ocupadas e incentivadas em sua 

valorização imobiliária, passando a serem protagonistas de uma nova forma de 

atrativo para a capital. 

Com isso, intensificou-se o crescimento de uma arquitetura 

residencial e comercial vertical em alguns bairros da cidade, inclusive o bairro 

                                                           
1
 - Termo mencionado por Hermínia Maricato em “As ideias foras do lugar e o lugar fora das ideias” 
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da Ponta D’ Areia, com o surgimento de edifícios modernos, equipamentos 

sociais e áreas de alimentação, dentre outros componentes urbanísticos, além 

disso, foram construídos hotéis privilegiados com uma vista para o mar e 

realizaram-se obras de urbanização das praias que proporcionou um toque 

sofisticado no roteiro turístico da cidade, entre outros fatores. 2 

Neste processo de verticalização e urbanização das praias, o bairro 

da Ponta D’ Areia (Figura 1), tornou-se um bairro nobre, onde as classes mais 

abastadas localizam-se, representados pelos luxuosos prédios, centros 

comerciais, residências, símbolo de modernização e sofisticação da cidade, 

logo, é uma região que concentra grande parte da renda urbana da capital do 

Maranhão. 

 

Figura 1. Bairro da Ponta D’ Areia – São Luís – Ma 

Fonte: Adaptada do Gloogle Imagens (2011) 

 

Para que se tivesse acesso à praia, foi necessário ser feito na 

década de 1970 um aterro no igarapé da Jansen e proporcionar ligamento dos 

bairros São Francisco e Ponta D’ Areia. Partindo deste aterro, formou-se a 

Laguna da Jansen, que recebeu infraestrutura e suporte para atender ao lazer 

e ao turismo, agregando valor aos bairros adjacentes. 3  

O bairro da Ponta D’ Areia, possui o metro quadrado mais caro da 

Capital, com oportunidades e investimentos, pressões imobiliárias para a 

                                                           
2
 (Lopes,2008) 

3
 (Sakata, 2011). 
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alteração dos gabaritos das edificações, surgindo edifícios a altura dos seus 

elevados preços dos terrenos. Porém há algumas ironias no que diz respeito as 

ocupações espontâneas na localidade do bairro, bem próximas ao mesmo, 

realidades opostas separadas apenas por manguezais. 

 

Figura 1: Ponta D’ Areia/Comunidade Portelinha – São Luís - MA 

Fonte: Adaptada do Gloogle Imagens (2010)  

 

2.1 Comunidade Portelinha 

Os primeiros assentamentos urbanos foram através da necessidade, 

resistência e sobrevivência humana baseada em uma comunidade, evitando a 

partir de então a transição entre lugares até então desconhecidos. Os diversos 

tipos de assentamentos urbanos, seja ele planejado ou então orgânico como é 

o caso dos assentamentos espontâneos, possuem as mesmas intenções: o 

alcance a uma participação em meio ao espaço urbano, praticar a cidade. 

Diante disso, a comunidade Portelinha, localizada no Bairro Ilhinha, cujo, 

endereço encontra-se na Travessa Rio Anil, bairro adjacente ao bairro São 

Francisco e a Ponta D’ Areia, é o retrato fiel de um tipo de assentamento 

espontâneo com a finalidade de atender as necessidades de morador da 

comunidade no que diz respeito a participação e ao direito à cidade. 

A comunidade Portelinha, foi fundada em 23 de Julho de 2008 

decorrente de migrações do interior do Maranhão para São Luís, em um 

processo de êxodo rural. Surge em meio aos manguezais, logo em uma APP 
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(Área de Proteção Permanente), o que de fato não é permitido a atividade de 

ocupação nessas áreas, pois no caso dos manguezais, a ocupação de suas 

margens compromete a reprodução de espécies, desequilibrando a cadeia 

alimentar aquática. Porém muitas vezes os ocupantes encontram-se nesta 

situação como uma única resposta para atender as suas necessidades de 

moradia, levando-os a habitar espaços menos valorizados pelo setor imobiliário 

e fundiário esvaído pelo tecido urbano.   

No aglomerado subnormal predomina as características como a 

baixa presença de arruamento, coleta de lixo, saneamento básico, 

infraestrutura, equipamentos públicos, algumas edificações sem espaçamento 

e quando há, são apenas becos, passarelas para a passagem de moradores 

que os levam a outras edificações, como as palafitas.  Não há a passagem de 

transportes públicos, nem acessibilidade nem segurança, além de outros 

serviços públicos importantes. 

A comunidade da Portelinha, que segundo o seu líder comunitário 

“Seu Carreirinha” possui 392 palafitas, que vive consideravelmente segregada 

e até mesmo invisível, excluída e diferenciada entre os indivíduos da cidade 

legal, privando-os da igualdade de direitos, oportunidades e deveres que 

deveriam ser a todos. Os enclaves da cidade formal presente no bairro vizinho, 

a Ponta D’ Areia intensifica essa dicotomia entre os incluídos e os excluídos 

que, convivem extremamente próximos separados apenas por muros de seus 

condomínios fechados e pelo manguezal intensificando a segregação social e 

espacial.4 

3. QUANDO A ALTERNATIVA É MORAR NA LAMA 

A área da comunidade da Portelinha está inserida em uma área de 

APP, por ser uma área de mangue.   

Os mangues são formações típicas dos litorais tropicais. Plantas 

adaptadas à água salgada, especialmente do gênero Rhizhopora, 

crescem na beira d’agua nas desembocaduras dos rios e nas areias 

da praia, retendo entre suas raízes matéria orgânica em 

decomposição que forma uma lama negra da qual se alimenta uma 

rica fauna. (WEIMER, pág. 21, 2005) 

Devido a riqueza da fauna do mangue, em especial crustáceos, que 

servem de alimentos, este habitat se torna o preferido por pessoas de baixa 
                                                           
4
 (IBGE,2010). 
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renda, que ao não serem assistidos pelas políticas habitacionais, encontram na 

lama uma alternativa viável de moradia. Não sem uma contrapartida. Este tipo 

de moradia, apesar de viável para estas populações carentes, não é digna. 

Não é digna por estes mangues apresentarem precárias condições de higiene, 

local onde garrafas, sacolas plásticas e esgotos se misturam. (WEIMER, 2005)  

Entretanto, não só a necessidade explica a ocupação ou invasão 

destas áreas a fim de habitação informal. Com a pesquisa de campo e contato 

direto com os moradores, notou-se uma grande presença de pessoas que 

vieram do interior do estado, seja do litoral ou não.  No processo de criação da 

zona Franca de Manaus “um número significativo desses operários preferiu 

construir seus barracos sobre palafitas dentro da água, certamente por se 

sentirem mais à vontade no contato direto com o rio” (WEIMER, pág. 29, 2005). 

Como aconteceu em Manaus durante a criação da zona franca, é 

possível que a escolha de morar em palafitas, no mangue, tenha sido uma 

tentativa de se manter próximo da água, visto que é comum no interior do 

estado localizar diversas comunidades que convivem diretamente com o rio.  

Esta situação, infelizmente, não é uma novidade. Já na década de 

90 do século XX Jomar Moraes (pág. 35, 1995) escrevia sobre esta 

problemática em uma região próxima a Ponta da Areia, a Lagoa da Jansen. 

“O resultado dessa situação tem sido o ingresso anual de elevada 
taxas de imigrantes procedentes, em sua maioria, do interior do 
Estado, e que aqui se incorporam a uma vida de marginalidade virtual 
ou efetiva. Desempregados ou subempregados, subalimentados e 
sujeitos a outros subs de suas vidas sem horizontes, juntam-se, por 
compreensíveis razões, aos contingentes da população miserável, 
cujo o modo subumano de morar tem como símbolo a palafita.” 

A ocupação destas áreas não se dá apenas por meio de palafitas. 

Pode ocorrer um processo de aterro em áreas de mangue, o que é muito 

prejudicial para aquele habitat. “Em São Luís, não foi diferente do resto do país, 

em que as populações de baixa renda, sem opção de moradia, procuram os 

manguezais para ali se instalarem, que através de palafitas, ou ainda 

executando aterros para construir em solo firme”. (NETO, pág. 194, 2012). 

Essas duas formas de ocupação no mangue foram verificadas na comunidade 

Portelinha.  
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Outro ponto a se destacar é a ocupação destas áreas também se 

deve ao fato da dualidade de nossas cidades. De um lado está a cidade formal: 

planejada, vivida e sonhada por arquitetos. Do outro lado está a cidade 

informal, ou aglomerado subnormal, onde não há planejamento e surge a partir 

de invasões. Estas invasões em áreas de proteção ambiental não se dão ao 

acaso. Estas áreas são aquelas que não podem ser ocupadas legalmente pelo 

setor imobiliário. (MARICATO, 2000)  

Ainda segundo Maricato (2000) a negligência dada a estas áreas por 

gestores urbanos acaba por aumentar a problemática, negligência que pode se 

tornar um apoio às escuras. Esta habitação em formal, seja em áreas 

ocupadas em terrenos públicos e são privados que não estejam inseridos em 

áreas de APP, ou como no caso da área estudada, em mangues, são por 

muitas vezes vistas com bons olhos por suprir a demanda por moradia que os 

programas habitacionais não conseguem cumprir, além de garantir uma 

relação clientelista entre os políticos que estão no poder com estas 

populações. 

4. POR QUE MORAR NA LAMA PODE SER VIÁVEL, MAS NÃO DIGNO? 

A Constituição de 1988 chamada de constituição cidadã veio garantir 

uma série de direitos fundamentais sob uma perspectiva de um Estado 

democrático de direito que possui caráter de preservação do Estado social. No 

artigo 6º da Carta Magna está previsto um rol de direitos sociais, dentre eles 

destaca-se o direito à moradia. Os direitos sociais possuem natureza 

prestacional, dessa forma estes impõe uma conduta positiva do Estado perante 

o indivíduo, ou seja, através de políticas públicas e incentivos sociais o Poder 

Público deve garantir ao indivíduo o direito à moradia. Nota-se que a tentativa 

de assegurar esses chamados direitos fundamentais é uma manifestação 

própria do Estado social, que complementa e limita o Estado liberal. (SARLET, 

2006) 

A concretização de uma ordem jurídica em relação ao direito à 

moradia incide diretamente na satisfação do princípio da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III, Constituição Federal), já que este tem uma dimensão de 

garantir ao indivíduo o mínimo para uma vida de qualidade, servindo de base 

para os demais direitos fundamentais e atos do Poder Público.  
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Pela importância do direito à moradia demonstra-se necessário a 

observância da eficácia deste direito na realidade social, abordando o grau de 

satisfação e garantia do mesmo nos diversos modelos de ocupação do solo 

urbano. Tendo em vista que a questão da moradia é um dos problemas sociais 

mais relevantes nas cidades brasileiros. 

Vale consignar que o acesso à moradia, ainda mais uma moradia 
compatível com as exigências da dignidade da pessoa humana, 
segue constituindo um dos problemas mais relevantes a serem 
superados em termos de efetividade dos direitos sociais, seja no 
Brasil, seja em tantos outros Países marcados pela desigualdade. 
Precisamente no que diz respeito à efetiva concretização do direito à 
moradia digna no plano nacional, os índices, embora hoje 
significativamente melhores do que há vinte anos, ainda seguem 
alarmantes, visto que 54 milhões de brasileiros ainda residem em 
moradias sem a adequada infra-estrutura, o que, em 2007, 
representava 34,5% da população urbana brasileira (SARLET, 2008, 
pág. 8) 

O texto constitucional do artigo 6º que prevê a moradia como um 

direito social fundamental, não faz menção a garantia de uma moradia de 

qualidade, se limita apenas a afirmar que a moradia é um direito social. No 

entanto, implicitamente afere-se que dentro de um contexto social de garantia 

de direitos fundamentais e preservação de uma vida digna, entende-se que a 

moradia possui uma dimensão ampla, considerando que moradia de qualidade 

é aquela que abarca vários direitos fundamentais como mobilidade urbana, 

saúde, lazer, educação, saneamento básico e inclusive o direito à cidade. 

O direito à moradia, como aqui já tratado não é meramente voltado 

para aquisição de um teto, pelo contrário, este possui uma dimensão ampla e 

várias faces de abordagens. Um dos principais objetivos da pesquisa foi 

perceber até que ponto as facetas de moradia de qualidade estão sendo 

garantidas na comunidade Portelinha, campo empírico desta pesquisa, de 

forma que foi percebido que os moradores sofrem pela falta de vários de 

direitos que não estão sendo garantidos como mobilidade urbana, trabalho, 

meio ambiente, saúde, educação, direito à cidade e ausência de creches 

impossibilitando que algumas mulheres trabalhem. Tais direitos, são essenciais 

para a garantia do mínimo existencial e da preservação de uma vida com 

qualidade. 

Em relação ao meio ambiente, a comunidade Portelinha é formada 

por em sua maioria palafitas que são construídas dentro das chamadas APP- 
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ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, especificamente as palafitas estão 

localizadas nas áreas de manguezais que possui proteção pela Constituição 

Estadual do Maranhão e pela legislação infraconstitucional. De acordo com 

COSTA, CÂMARA, ANDRADE E PEGADO (2008, pág. 70), a conceituação de 

áreas de preservação permanente tem seguido tal entendimento 

Os doutrinadores de Direito Ambiental têm conceituado como áreas 
de preservação permanente aquelas regiões necessárias à 
preservação dos recursos e das paisagens naturais, para assim 
permitir-se a perpetuação de seu equilíbrio ecológico. As 
supracitadas áreas apresentam grande importância ecológica e 
social, haja vista que têm a função de preservar os recursos hídricos, 
a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico 
da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das 
populações humanas. Nesses espaços, a floresta ou a vegetação 
devem fazer-se presentes. Em caso contrário, deverão ser aí 
plantadas. A cobertura vegetal nessas áreas faz-se relevante 
justamente porque será ela que atenuará os efeitos erosivos e a 
lixiviação dos solos, contribuindo também para a regularização do 
fluxo hídrico, a redução do assoreamento dos cursos d’água e dos 
reservatórios, bem como gerando benefícios para a fauna.   

O Código Florestal Brasileiro, Lei 12.651/12, no art. 4º, incisos VI e 

VII, considera como áreas de proteção permanente as áreas de mangue: VI - 

as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; VII - os 

manguezais, em toda a sua extensão. Além do mais, a Constituição Federal, 

no artigo 225, possui previsão do meio ambiente como um direito fundamental 

afirmando que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se, 

ao Poder Público e à coletividade, o dever de defendê-lo e de preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações.” 

Nesse sentido, percebe-se que a comunidade Portelinha possui sua 

localização dentro de uma Área de Proteção Permanente, o que é considerado 

ilegal, já que as áreas de manguezais são consideradas como APP, sendo 

protegida tanto pela Constituição Estadual do Maranhão (art. 241, inciso IV, 

alínea a), como através de outras legislações infraconstitucionais.  

O fato de a comunidade ter sua localização dentro de uma área de 

mangue traz como consequência uma série de problemas ambientais. Na 

pesquisa de campo realizada foi percebido que pela falta de saneamento 

básico e de coleta de lixo, todos os resíduos sólidos são jogados no mangue, o 

que ocasiona um série de riscos à vida dos moradores, tendo em vista que as 
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palafitas não possuem nenhum tipo de segurança, podendo acontecer 

acidentes, queda na área de mangue poluída, bem como o dano que a 

natureza sofre diretamente. 

Por outro lado, entende-se que a apropriação de locais que possuem 

proteção ambiental é caracterizada pelo fato de que nesses locais a 

especulação imobiliária não consegue construir ou possui dificuldades, já que 

para a construção requer uma série de preenchimentos de requisitos, além do 

que se dá pelo fato do déficit de políticas públicas para a resolução da questão 

da moradia. Nesse sentido, Maricato (2013, pág. 40 e 43) afirma que: 

Grande parte de nossas cidades é construída pelos próprios 
moradores em áreas invadidas – muitas delas ambientalmente frágeis 
– ou adquiridas de loteadores ilegais. Para a construção desses 
bairros não contribuem arquitetos ou engenheiros, tampouco há 
observância de legislação urbanística ou de quaisquer outras leis, até 
mesmo para a resolução dos (frequentes) conflitos, para a qual não 
contribuem advogados, cortes, juízes ou tribunais. (...) Novas áreas 
de proteção ambiental acabam sendo invadidas pelos sem 
alternativas, pois a política habitacional está longe do núcleo central 
do déficit. 

Assim, entende-se que essa problemática da apropriação de áreas 

ambientais que são de proteção permanentes se dá em razão de problemas 

sociais, pela falta da garantia de uma série de direitos, por uma cidade que não 

é democrática, que precisa ser re(pensada), levando em consideração o déficit 

da maioria e todo o contexto social, pois somente com a ampliação e garantia 

direitos que as soluções virão, bem como a questão da problemática ambiental 

especificamente na comunidade da Portelinha. 

A ilegalidade urbana é apenas um fenômeno de uma falta de 

aplicação de lei geral (PINTO, 2014). A condição de ilegalidade que encontra-

se a comunidade da Portelinha decorre principalmente da condição de 

pobreza, só assim para entender essa questão da apropriação de áreas de 

proteção permanente. 

Boaventura de Sousa Santos (2007) entende que o pensamento 

moderno ocidental é dividido por duas linhas, por duas realidades 

completamente diferentes, mas que coexistem, só que um lado se torna 

invisível, pelo lado que é visível. O autor trata mais especificamente sobre as 

influências de pensamentos que orientam o mundo, no entanto, o seu 
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entendimento pode ser usado como uma forma de analisar a cidade formal e 

informal, que são realidades opostas que coexistem juntas em um mesmo 

espaço, mesmo que a realidade social na cidade informal seja tão difícil e 

precária, as pessoas que vivem nesses locais nem sempre têm suas vozes 

ouvidas e acabam por ficarem invisíveis dentro da cidade.   

A questão da moradia dentro da comunidade Portelinha não deve 

ser resolvida pela alternativa da regularização fundiária ou de legalização, pois 

seria a concessão e a permissão de um falso direito à moradia, que não 

mudaria a situação de risco na qual os moradores estão inseridos, o 

desrespeito a dignidade, a falta de garantia de uma série de direitos 

fundamentais, não estaria de fato se garantindo a moradia de qualidade.  

Nesse sentido, como já foi citado várias vezes, reafirma-se que a 

moradia de qualidade não está limitada apenas ao teto, ao fato do indivíduo 

estar em um local, pelo contrário, a moradia deve abarcar vários direitos 

fundamentais, garantindo ao indivíduo o mínimo existencial para uma vida 

digna, o problema da moradia precisa levar em conta uma série de fatores 

como a especulação imobiliária, que através desse fenômeno os únicos locais 

que sobram são os de proteção ambiental, onde as imobiliárias não podem 

construir e passam por uma série de restrições. 

Assim, o lado invisível da sociedade, as pessoas excluídas da 

cidade e da lógica capitalista acabam por buscarem esses locais para a 

construção de sua moradia, sem ter o mínimo de qualidade e tendo uma série 

de direitos não garantidos.  

A visão da cidade é representada pelas linhas que dividem o mundo, 

aqueles que estão na parte visível que possuem seus direitos garantidos e os 

invisíveis. Infelizmente, a comunidade da Portelinha encontra-se neste último 

lado, não possuindo as dimensões da moradia de qualidade e excluídos em 

razão de uma cidade não democrática. 

Percebe-se que na comunidade Portelinha os direitos que abarcam 

a moradia de qualidades não são garantidos, tais direitos fundamentais e 

previstos na Constituição, porém não é suficiente apenas que estes direitos 

sejam resguardados pelo dispositivo jurídico, é preciso que tenha assonância 

com a realidade social (LASSALLE, 1998) para que não se torne mero papel. 
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Desta forma, a alternativa de morar no mangue não é uma escolha dos 

moradores da Comunidade Portelinha, na visitas e em outras oportunidades de 

conversas ficou claro que a necessidade e exclusão social que faz com que os 

moradores continuem residindo nesse local.  

CONCLUSÃO 

O direito à moradia não é apenas ter um teto. Este direito abarca em 

si vários direitos fundamentais como direito à cidade, mobilidade urbana, 

sustentabilidade, lazer, educação, saúde e condições mínimas para que uma 

pessoa consiga viver dignamente. Observou-se a ineficiência – por vezes 

omissão - do poder público na sua função de garantir o direito à moradia, que 

não está ligado apenas posse de um espaço para morar, mas na garantia de 

vários direitos fundamentais já citados anteriormente.  

Compreendeu-se que o mangue não se ocupa devido apenas a 

miséria, êxodo rural ou superpopulação. Há uma racionalidade coerente nesta 

escolha: a busca pela sobrevivência. A moradia no mangue não é de qualidade 

e perpassa por uma série de problemas sociais, que as dimensões da moradia 

de qualidade não estão resguardadas na Comunidade Portelinha. 

Ficou evidente também a conivência do Estado com os aglomerados 

subnormais, que o ajudam a vencer o déficit habitacional, mesmo que esta 

habitação não dê garantia ao direito à moradia das pessoas que ali irão viver. 

Entretanto, esta conivência só é percebida quando a ocupação irregular se dá 

em áreas que não são de interesse do mercado imobiliário, o que torna esse 

tipo de ocupação aceitável aos olhos do Estado apenas quando se dá em 

lugares ‘invisíveis’. 
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