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RESUMO 
 
Este estudo, de modo preliminar e exploratório, versa sobre a 
precariedade do transporte coletivo urbano na cidade de São 
Luís/MA. Apresenta resultados de pesquisa teórico-documental 
e empírica, indicando que a efetivação do direito à cidade, 
através da concretização do direito à mobilidade e ao 
transporte coletivo eficiente e de qualidade registra avanços 
importantes na normativa. Todavia, considerando-se as 
violações aos direitos que são próprias à sociedade brasileira, 
também em São Luís encontra-se expressiva dessimetria entre 
o plano do discurso legal-institucional e o plano da vida urbana 
concreta e cotidiana. Conclui-se então, que a concretização do 
direito a mobilidade das pessoas, mediante o uso do transporte 
coletivo urbano, permanece a desafiar o Estado brasileiro, as 
lutas sociais e as profissões comprometidas com a 
concretização do direito a liberdade de ir e vir e à cidade. 
 
Palavras-chave: Transporte público urbano. Questão urbana. 
Direito à cidade. São Luís. 
 
ABSTRACT 
 
This study, preliminary and exploratory way, is about the 
precariousness of urban public transport in the city of São 
Luís/MA. Display results from theoretical and documentary and 
empirical research indicating that the realization of the right to 
the city by implementing the right to mobility and the efficient 
public transportation and quality made significant advances in 
the rules. However, considering the violations of rights which 
are proper to the Brazilian society, also in St. Louis is significant 
unsymmetrical between the plane of the legal-institutional 
discourse and the plan of concrete and everyday urban life. It 
follows then, that the implementation of the mobility of people 
right through the use of urban public transport, remains to 
challenge the Brazilian government, the social struggles and 
the professions committed to the realization of the right to 
freedom of movement and city. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo aborda a questão da precariedade do transporte coletivo 

urbano na cidade de São Luís (MA). Tem como fundamento o reconhecimento do direito à 

mobilidade urbana como uma dimensão central do direito à cidade. No Brasil, esses direitos 

se encontram garantidos em diversos arcabouços jurídicos, como a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, o Estatuto da Cidade de 2001 e outras leis e 

decretos federais, estaduais e municipais. Apesar do exposto, na concretização desse 

direito reconhecido no plano da Lei - o direito à mobilidade espacial urbana -, como é 

recorrente na sociedade brasileira, verifica-se uma intensa dessimetria entre tal 

reconhecimento e sua efetiva concretização mediante políticas e modalidades de gestão 

pública. 

De fato, em muitas cidades do Brasil - principalmente nas cidades médias e 

metrópoles - o sistema de transporte vem apresentando diversos problemas estruturais: alto 

custo das tarifas, superlotação, atrasos e falta de conforto e segurança. A ausência de 

eficiência do sistema de transporte – pensada a partir do horizonte do direito à cidade - nas 

cidades do Brasil, a exemplo de São Luís, supõe ainda o estrangulamento da malha viária, a 

enorme quantidade de automóveis, em sua maioria de particulares, a falta de calçadas para 

pedestres ou ciclovias para aqueles que quiserem optar por outros tipos de locomoção, 

como fatores que contribuem para precariedade do sistema. Trata-se, portanto, de questões 

complexas relacionadas à infraestrutura das cidades e à condição contraditória do 

transporte coletivo urbano como mercadoria e direito. 

É importante ressaltar que o desenvolvimento dos sistemas de transporte 

coletivo urbano acompanha a crescente urbanização, que, no Brasil, apresenta um conjunto 

de características convergentes a tornar o acesso ao transporte público um dos pontos 

centrais da expressão das desigualdades socioespaciais urbanas. Segundo Olívio Dutra 

(Ministro de Estado das Cidades da Presidência da Republica, durante os anos de 2003 a 

2005), em 2004, cerca de 80% da população do Brasil já morava em área urbana. Segundo 

o Censo do IBGE de 2010, essa população já chega a 84,36%, cerca de 160 milhões de 

pessoas. 

Do ponto de vista da intervenção do Estado, destaca-se, nesse contexto, a 

formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (BRASIL, 2004), que 

diagnostica: - a queda da mobilidade urbana é geral nas metrópoles brasileiras e atinge 
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todas as classes econômicas, embora aqueles que possuem menos recursos financeiros 

sejam impactados mais fortemente pela má qualidade dos transportes coletivos. 

Neste sentido, objetivando aprofundar o estudo sobre algumas relações 

envolvidas no sistema de transporte público, que acabam por resultar no seu precário 

estado atual, abordamos as manifestações da precariedade no sistema de transporte 

público de São Luís, considerando que este é regido por interesses conflitantes de usuários, 

empresários, trabalhadores do setor e Poder Público Municipal e apresenta contradições 

quanto à sua possibilidade de contribuir à concretização do direito à cidade. 

Por fim, considera-se que este estudo se constitui num esforço preliminar e 

exploratório de análise crítica sobre conquistas e desafios presentes na efetivação de 

políticas públicas voltadas para a concretização do direito à mobilidade e ao transporte 

urbano público acessível, eficiente e de qualidade, no Brasil, e, de modo especial, na capital 

maranhense. Assim, o direito à mobilidade urbana é aqui compreendido como uma 

dimensão do direito à cidade, direito este inserido na agenda de muitas lutas sociais, 

políticas e sujeitos políticos e profissionais. 

 

2.  VIDA URBANA COTIDIANA E TRANSPORTE PÚBLICO: mobilidade, segregação e 

precariedade.  

 

De modo geral, a cidade se caracteriza pela presença de infraestruturas 

resultantes de projetos de modernização e desenvolvimento, pela predominância, no plano 

econômico, dos setores secundário (que consiste na transformação da matéria-prima, a 

industrialização) e terciário (que lida diretamente com o consumidor final, na 

comercialização dos produtos) e pela alta taxa de densidade demográfica. Também, o modo 

como o Estado e as lutas sociais intervém na constituição do urbano contribui de modo 

decisivo para a definição dos rumos da urbanização, principalmente, no que concerne a 

alocação e distribuição dos equipamentos e serviços públicos urbanos. 

Esses processos urbanos, em maior ou menor grau e consoantes às sociedades 

nos quais se inserem, são atravessados por um conjunto de outras dinâmicas sociais que 

tendem a tornar a vida urbana marcada por múltiplas contradições e intrincados desafios, a 

exemplo da segregação socioespacial. É nessa perspectiva, que Lojkine (1981), ao discutir 

os efeitos da política urbana estatal sobre os diversos segmentos da população citadina, 

demarca três modalidades de segregação social e espacial: uma no âmbito da localização 

da moradia, outra no âmbito da distribuição espacial dos equipamentos e serviços urbanos 

e, por fim, mais uma modalidade que se define no âmbito do transporte domicílio-trabalho. 
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A questão do transporte público se torna mais desafiadora, visto que, em muitas 

das grandes e médias cidades do Brasil, atualmente, os ônibus são o meio de transporte 

mais utilizado. Trata-se de veículos com capacidade para um grande numero de pessoas, 

cerca de 70 (setenta) em média. Para se determinar a qualidade e eficiência deste tipo de 

transporte publico, de modo geral, consideram-se alguns quesitos específicos: a 

acessibilidade, que pode ser medida pela facilidade no acesso ao transporte; a distância e o 

tempo percorrido entre o local de origem e parada de ônibus mais próxima; a sinalização e a 

estrutura das paradas, que devem proteger os usuários do sol e da chuva, dentre outros. 

 No plano real e cotidiano das cidades, circulam ônibus superlotados, inseguros 

e com estrutura danificada (são ônibus que quebram no meio da viagem, possuem portas 

que não se abrem, bem como sistemas de solicitação de parada sem funcionar, vidros 

quebrados e muitas partes enferrujadas). São condições que obrigam o usuário a passar por 

situações desgastantes e constrangedoras. Sem ter opção, parte expressiva de 

trabalhadores e moradores urbanos é obrigada a utilizar o ônibus, a despeito da 

precariedade e alto valor das tarifas. Nos chamados horários de pico (início da manhã e da 

noite), passam horas esperando por um ônibus, onde possam entrar, seguindo viagem, na 

sua maioria, em pé. Ou seja, no trajeto de casa para o trabalho já se cansam. Na volta para 

casa, depois de um dia de trabalho, enfrentam horas em imensuráveis engarrafamentos 

para chegar ao seu destino. Daí decorre que o uso do transporte coletivo urbano constitui-se 

numa experiência que inclui o grande desgaste físico e emocional dos seus usuários.  

De acordo com as análises de Cardoso, (2007 apud CUNHA , 2010, p.6):  
 
Situações de exclusão resultante e resultado das desigualdades sociais podem ser 
agravados pela manutenção das condições inadequadas de acesso aos meios e 
equipamentos de consumo coletivo, tais como, áreas de lazer, o sistema de 
transporte coletivo, dentre outros.  
 

Tal análise se expressa no cotidiano pois, o desgaste experimentado nas 

viagens para o trabalho se repete nos dias de domingo e feriados, quando os interesses 

privados, mercantis e econômicos, que prevalecem no funcionamento do transporte urbano 

de passageiros, lançam mão da estratégia da redução da frota de ônibus em circulação. Ou 

seja, trata-se de limites próprios à mobilidade urbana também incidindo na concretização do 

direito ao lazer. 

Consideramos ainda que a existência de um serviço de transporte coletivo 

acessível, eficiente e de qualidade que garanta a acessibilidade da população a todo o 

espaço urbano, pode aumentar consideravelmente a disponibilidade de renda e tempo dos 

mais pobres, propiciar o acesso aos serviços sociais básicos (saúde, educação, lazer) e às 

oportunidades de trabalho. Nesse sentido, compreendo o transporte coletivo como 
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importante instrumento no enfrentamento de determinadas expressões das desigualdades 

sociais e pobreza urbana e na concretização do direito à cidade, aqui compreendido nos 

termos indicados pelo CFESS Manifesta “Direito à cidade para todos e todas”: 

A defesa do direito à cidade está na luta pelo acesso universal aos serviços, na 
distribuição democrática dos bens produzidos, no incentivo ao diálogo intercultural. 
O direito à cidade é, eminentemente, a luta pela defesa da construção de um modo 
de viver com ética, pautado na igualdade e liberdade substantivas e na equidade 
social. 
 

Conforme o exposto até aqui, é possível demarcar que, nas cidades brasileiras, 

a precariedade e alto custo da tarifa do transporte coletivo, materializado no ônibus urbano, 

têm levado a necessidade de avalia-lo na ótica da questão e efetivação dos direitos sociais 

e do direito à cidade, no interior dos quais se assenta o direito à mobilidade. Isto significa a 

obrigação de refletir-se sobre o transporte público no âmbito da questão urbana e do 

(negado) direito à cidade no Brasil. 

 

3. MARCO LEGAL E O TRANSPORTE PÚBLICO: expressões particulares no município de 

São Luís. 

 

Segundo informações coletadas junto à SMTT, São Luís possui mais de 300 

(trezentos) bairros atendidos hoje por 217 (duzentas e dezessete) linhas de ônibus, 

somando 1.086 (um mil e oitenta e seis) veículos em circulação, que são geridos por 27 

(vinte e sete) empresas. 

No Brasil, as configurações do transporte público e mobilidade urbana são 

definidas e regidas por Lei, muitas delas referenciadas na CF de 1988 e no Estatuto da 

Cidade de 2001. Um marco importante na orientação de políticas específicas e concretas no 

contexto de cidades particulares trata-se da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei n° 

12.587), originada no Ministério das Cidades, uma política muito recente, pois apresentada à 

sociedade brasileira e às instâncias estatais responsáveis em janeiro de 2012. Assim, a 

referida Política estabelece parâmetros para a oferta e materialização do transporte público 

de passageiros nas cidades brasileiras, definindo as atribuições da União, dos Estados e 

municípios. Tem a eficiência e a eficácia do transporte público como seus principais pilares 

e como um dos seus principais objetivos o aumento da participação do transporte coletivo e 

do não motorizado como modelo central de deslocamento da população.  

Dentre as atribuições dos municípios estabelecidas na referida Política se 

encontra a de prestar, direta ou indiretamente, os serviços de transporte público coletivo 

mediante regime de concessão ou permissão e planejar e executar a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana. Portanto, o Estado, na figura do Poder Público Municipal, é responsável 



 
6 

 
 

                  

pela gestão e fiscalização do transporte público em São Luís, tarefa esta definida pela Lei 

Orgânica do município e pelo Plano Diretor da cidade. Este Plano estabelece que o Estado 

deva primar pelos direitos dos usuários a um transporte publico de qualidade, executando 

melhorias das vias públicas existentes e estabelecendo metas prioritárias de circulação dos 

transportes coletivos urbanos e no que couber dos metropolitanos, que terão preferência em 

relação às demais modalidades de transportes, entre outras intervenções.  

Do ponto de vista dessas normativas, uma constatação feita durante a pesquisa 

documental e entrevistas junto a SMMT liga-se ao fato de que o município de São Luís 

ainda não possui seu Estatuto da Cidade. Dá-se que segundo o PNMU, os municípios 

deverão, ate 2015, formular o seu Estatuto baseando-se nos parâmetros da Política 

Nacional. Findo o prazo, ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais 

destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência desta lei.  

Apesar da ausência de um Estatuto da Cidade, identificamos alguns marcos 

legais locais importantes no que se referem ao transporte público. A saber, em São Luís foi 

criada em 1 de setembro de 1993, pela Lei 3.276, a Secretaria Municipal de Transportes 

Urbanos (SEMTUR), hoje denominada Secretaria Municipal de Transito e Transportes 

(SMTT) e tem determinada sua responsabilidade pela Lei Municipal 3.430 de janeiro de 

1996. No Art. 2ºdessa Lei registra-se que: Compete exclusivamente à Secretaria Municipal 

de Transito e Transportes - SMTT, gerir, planejar, supervisionar, fiscalizar, operar e executar 

a política do serviço público de transporte coletivo urbano e tráfego na área do município de 

São Luís.  

Também, o Plano Diretor da cidade de São Luís, Lei Municipal 4.669 de 11 de 

outubro de 2006, estabelece instrumentos para que o Município possa intervir nos 

processos de planejamento e gestão urbana e territorial e garantir a realização do direito à 

cidade de forma participativa, onde Governo e a Sociedade Civil deverão se unir tendo em 

vista a melhoria da qualidade de vida da população, que tem na mobilidade urbana um dos 

seus suportes fundamentais.  

Reiteramos a indicação de que no Plano Diretor, em seu artigo art. 2º, estão 

estabelecidas algumas definições, entre elas a “função social da cidade” que é a de 

assegurar a plena realização dos direitos de todos os cidadãos à moradia digna, aos 

serviços públicos de saneamento ambiental, infraestrutura, transporte, educação, saúde, 

cultura, esporte, lazer, trabalho, segurança, acessibilidade e mobilidade, informação, 

participação e decisão no processo de planejamento territorial municipal.  

Como já demarcado anteriormente, sabemos que para os diversos segmentos 

sociais terem acesso a alguns dos direitos acima elencados, é essencial que a cidade 
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ofereça um sistema de transporte coletivo urbano, com mobilidade eficaz e ao alcance de 

todos. 

Como é possível constatar por estas demarcações, no Município de São Luís 

encontra-se explicitado um marco regulatório e constituídos sujeitos institucionais 

importantes à concretização da oferta de transporte público urbano de qualidade. No 

entanto, no plano da vida real, a observação direta, as reiteradas denúncias quanto à 

ineficiência do transporte público em diferentes meios de comunicação e a participação da 

população nas constantes revoltas populares iniciadas em junho de 2013, atestam a 

ineficiência e a precariedade do transporte público urbano na cidade de São Luís. 

 

4. MANIFESTAÇÕES DA PRECARIEDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO: o custo da 

passagem e a ausência de conforto e segurança nos ônibus, paradas e terminais de 

passageiros 

 

Denotando que o marco regulatório e as instituições estatais nacionais e locais 

responsáveis ainda apresentam amplos e significativos limites na garantia da eficiência do 

transporte público urbano, manifestações quanto à precariedade dessa modalidade de 

transporte podem ser apreendidas de diversos ângulos. No presente artigo procuramos, de 

modo geral, cotejar dois itens principais: custo da passagem e ausência de conforto e 

segurança nos ônibus, paradas e terminais.  

Em São Luís, até o presente momento, o maior valor da passagem é de R$ 2,40 

(dois reais e quarenta centavos), sendo considerada uma das tarifas mais baratas do país, 

porém, como o transporte urbano no Brasil guarda relação com a espacialidade da 

desigualdade social, é valido considerar que a renda media do trabalhador no estado do 

Maranhão é de R$ 602,00 (seiscentos e dois reais). A segunda pior média de renda mensal 

do Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2011, perdendo 

apenas para o Estado do Piauí onde esta renda mensal é de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

enquanto no Distrito Federal, tal média alcança R$ 2.623 (dois mil seiscentos e vinte e três 

reais).  

Se somarmos o valor total do custo de passagens pagas pelos 

trabalhadores/moradores nos vários deslocamentos diários para satisfazer suas 

necessidades e de sua família, este valor se torna alto e compromete parte significativa do 

orçamento pessoal e familiar. O custo do transporte, portanto, incide diretamente sobre 

outros gastos relacionados a necessidades fundamentais e cotidianas da reprodução social: 

alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, lazer, entre outros. Entende-se porque o 
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malabarismo e 50 as estratégias de sobrevivência são duas das formas através das quais 

os segmentos mais pobres da população lança mão para conseguir suprir suas 

necessidades. Todavia, vale ressaltar que o simples fato de existir tarifa, faz com que muitos 

moradores não tenham acesso ao transporte coletivo, logo com profundas restrições no 

acesso ao direito à cidade e a mobilidade.  

Segundo dados do Censo do IBGE - 2010, o numero de habitantes com renda 

familiar de até R$ 70 na cidade de São Luís é de 35.814 (trinta e cinco mil oitocentas e 

catorze pessoas). Porém, seguramente, tal número tende a ser ainda maior, pois, a 

contagem feita pelo Instituto tem como base a coleta de informações junto a domicílios. Ou 

seja, pessoas que moram nas ruas, realidade cada vez mais visível nos espaços públicos da 

cidade, além dos direitos humanos e sociais que lhes são negados, ainda não são 

contabilizadas. Com limites de mobilidade, o cidadão acaba perdendo em diversas áreas, 

pois é função do transporte público lhe permitir acesso a inúmeros direitos e ao inalienável 

direito à cidade.  

Todavia, dois dos itens mais emblemáticos de que a situação do transporte 

público urbano, em São Luís, atingiu elevado grau de precariedade diz respeito: 1) ao tempo 

consumido nos deslocamentos; 2) a ausência de conforto e segurança nos ônibus, paradas 

e terminais. Além do inexistente conforto e adequação entre demandas e disponibilidade do 

transporte coletivo urbano, no Município de São Luís, a ausência da segurança tanto na 

espera do ônibus, quanto durante as viagens tem se tornado, cada vez mais, um item que 

reforça a precariedade do transporte público e a negação do pleno direito à cidade e a 

mobilidade.  

De fato, o número de assaltos a ônibus, no ano de 2013, na Região 

Metropolitana de São Luís, superou o total de ocorrências de 2012. Foram registrados, em 

2013, 317 (trezentos e dezessete) casos, verificando-se assim aumento de 21% (os dados 

de 2014 ainda não se encontravam disponíveis). Estes dados são apresentados pelo 

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís (SET), feito com base 

no número de boletins de ocorrência registrados nas Delegacias da cidade de São Luís. São 

recorrentes as reclamações do SET a perda de funcionários (motoristas e cobradores), que 

pedem demissão por causa dos riscos de ações criminosas no interior dos coletivos.  

Com esses dados de realidade pertinentes à situação do transporte público em 

São Luís, compreende-se porque ao analisar as condições dessa modalidade de transporte 

na cidade do Rio de Janeiro, Lourenço (2006, p.29) argumenta que é no contexto da 

questão urbana brasileira que: 

[...] o transporte torna-se um dos principais problemas para a classe trabalhadora 
que habita em loteamentos e favelas da periferia metropolitana. A viagem de casa 
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ao trabalho acaba tornando-se uma jornada extensa, marcada pelo desconforto, por 
transportes precários, pelo trânsito lento e pela longa distância. Além disso, quanto 
mais longa a distância entre a casa e o trabalho mais caro é o transporte coletivo e 
mais dependente, deste serviço, torna-se o trabalhador. Apesar disto, o transporte, 
assim como outros meios de consumo coletivo, também tem sido gerido através de 
uma lógica calcada na rentabilidade. 

 

De fato, a contradição entre direito e mercadoria que se encontra presente no 

transporte urbano colocam, do ponto de vista das empresas que operam o setor, a questão 

da rentabilidade como um dos temas centrais da questão do transporte coletivo urbano. 

Assim, o vice-presidente do SET, Gilson Caldas declarou na imprensa local – antes do 

ultimo aumento da tarifa -  que as empresas de transporte coletivo estão em total colapso 

financeiro: 

 
Operamos hoje com a tarifa média mais barata de todo o país, e enquanto diversas 
cidades já concederam reajustes recentes no preço da tarifa, tivemos apenas um 
realinhamento financeiro em fevereiro de 2010, nos últimos nove anos. Temos 
arcado com todos os reajustes salariais da categoria dos últimos anos, sem a 
contrapartida do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, que é de 
responsabilidade do Município de São Luís. Além disso, o sistema de transporte 
coletivo da cidade possui um dos maiores índices de fraudes na utilização de 
gratuidades do Brasil, e, para agravar a situação, houve no início de 2013, o 
aumento de 9% do saláriomínimo, dois aumentos sucessivos do diesel e a 
proliferação do transporte pirata na cidade. (Disponível em: 
http://jornalpequeno.com.br/edicao/2013/04/24/set-declara-situacaode-pre-falencia-
das-empresas-de-transporte-coletivo/. Acesso em 13 de Mai. de 2013) 

 

Como saída para este impasse, o SET defendeu, além do urgente reajuste 

tarifário, a revisão de benefícios como diversos tipos de gratuidades em vigor, sob a 

justificativa de que apenas 20% dos usuários pagam, de fato, a tarifa em dinheiro, já que 

80% dos mesmos usufruem de benefícios, tais como vale-transporte (pagos pelas empresas 

contratantes), meia-passagem (para estudantes) e gratuidades (concedidas por leis 

municipais para determinados grupos) além da concessão de subsídio ao setor por parte do 

Município. Por outro lado, os trabalhadores do sistema de transporte público de São Luís, 

representados pelo presidente do STTREMA, Lourival Silva, afirmou que os rodoviários 

mantém jornadas de trabalho exaustivas: 

Os principais pontos que reivindicam são aumento salarial de 15%, diminuição da 
jornada exaustiva de trabalho, plano odontológico; querem ainda a inclusão de pelo 
menos um dependente no nosso plano de saúde, e aumento do ticket alimentação. 
Não somos nós que causamos o caos, nós somos vítimas dele, assim como a 
população, mas do jeito que está não há condições de continuar.(Disponível em: 
acesso em 09 de Maio 2013) 
 

No bojo deste claro conflito entre capital e trabalho, conforme já delineado 

anteriormente, no Brasil, o serviço de transporte público, por força de Lei, deve ser prestado 

pelo Poder Público Municipal por meio de concessão ou permissão, através de licitação. 

Porém, em São Luís, atualmente, nem esta determinação legal tem sido obedecida até o 

presente momento. 
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 As empresas que atuam no setor de transporte dessa cidade se encontram 

regidas por contratos firmados sem processo licitatório anterior. Tal fato acaba restringido à 

fiscalização da PMSL, pois não há cláusulas contratuais que determinem o que deve ou não 

ser feito, e de que maneira deve ser feito. Portanto, se faz necessário que se façam as 

licitações para que se tenham estabelecidas regras claras para controle do sistema de 

transporte, das suas finanças e de sua estruturação.  

Em diálogo entre a Secretária de Transito e Transportes, Fabíola Aguiar, 

funcionários da SMTT e representantes do Diretório Central de Estudantes da UFMA, 

ocorrido no dia 22 de Julho de 2013 – no auge das manifestações populares nacionais e 

locais - a primeira afirmou que já vem sendo feito um estudo de viabilidade e demanda, pois 

é, na sua ótica, necessário saber qual a demanda de cada bairro, para onde a maioria das 

pessoas vai, para tornar as linhas inteligentes. Esclareceu que já vem sendo preparado o 

processo licitatório para contratar empresas de transportes. A abertura estaria prevista para 

o final 2013 e a implantação efetiva para o ano de 2014. Porém até o atual ano de 2015 

nenhuma licitação foi realizada nesse âmbito. 

Segundo informações colhidas junto à SMTT, existe ainda certa dificuldade em 

realizar apreensão de veículos, pois ao notificar as Empresas a respeito da irregularidade 

dos ônibus e da necessária substituição dos veículos os empresários alegam que não tem 

recursos para isso. Se a SMTT apreende o veiculo, a população usuária acaba ficando em 

uma situação pior do que já está. Assim, a Instituição responsável pela gestão da 

mobilidade urbana e do transporte coletivo, procura tomar decisões buscando realizar 

mediações considerando o lado econômico (empresários) e o lado social (usuários). 

Também, como não existe um “conselho municipal do transporte público” as questões 

pertinentes à mobilidade urbana e ao transporte público são discutidas entre o SET e o 

STTREMA, enquanto os 700.000 (setecentos mil) usuários do serviço não são ouvidos e 

ficam a mercê das decisões de interesses dessas organizações  

Tais contradições nos auxiliam na compreensão de porque os usuários de 

ônibus, sob a liderança do Movimento Passe Livre - SP, foram protagonistas nas grandes e 

amplamente divulgadas mobilizações e revoltas populares ocorridas em junho de 2013 em 

várias cidades do Brasil, incluindo-se São Luís. 

No Documento redigido por uma Comissão formada em reunião do MPLSP, 

encontra-se a seguinte análise: 

Num processo em que a população é sempre objeto em vez de sujeito, o 
transporte é ordenado de cima, segundo os imperativos da circulação do 
valor. Dessa forma, a população é excluída da organização de sua própria 
existência cotidiana da metrópole, organização essa que se realiza 
principalmente pelo sistema de transporte o qual restringe a mobilidade ao ir 
e vir do trabalho e coloca catracas em todos os caminhos da cidade. E, no 
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momento que se fortalecem as catracas, as contradições do sistema torna-se 
mais evidentes, suscitando processos de resistência. É em meio dessa 
experiência concreta de luta contra a exclusão urbana que se forjou o 
Movimento Passe Livre. (Movimento Passe Livre – São Paulo, 2013, p.3) 
 

Na cidade de São Luís, em resposta as mobilizações de junho de 2013, o 

prefeito Edivaldo Holanda Júnior – cujo mandato ainda está em vigor - assumiu 

publicamente o compromisso de viabilizar a implantação do Conselho Municipal do 

Transporte Público em São Luís, durante reunião com membros de movimentos populares 

que participaram das manifestações ocorridas na cidade. No entanto tal compromisso não 

foi materializado, mesmo com a movimentação de setores organizados da sociedade civil 

em favor da democratização e participação na gestão da política de transporte do município.  

Por fim, em uma cidade, a exemplo de São Luís que cresce abrigando intensos 

processos de periferização à questão do transporte público urbano – o transporte popular - 

tende a se manter como uma das dimensões centrais da questão urbana e como um grande 

desafios para as lutas e movimentos sociais, para pesquisadores e gestores urbanos. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Este artigo abordou os resultados do estudo, preliminar e exploratório, realizados 

sobre dadas manifestações da precariedade no sistema de transporte público urbano e o 

movimento tanto do Estado quanto da sociedade como um todo diante da precariedade em 

relação à mobilidade urbana e o direito a cidade. Norteada pelo entendimento de que este é 

regido por interesses conflitantes de usuários, empresários, trabalhadores do setor e Poder 

Público Municipal e apresenta contradições quanto à sua possibilidade de contribuir à 

concretização do direito à cidade, foi possível demarcar algumas determinações, relações e 

expressões pertinentes a problemática contemporânea da mobilidade e do transporte 

público urbano no Brasil, que se singulariza, na cidade de São Luís. 

Em São Luís, às precárias condições do transporte urbano, aqui cotejadas, 

relevantemente, a partir dos ângulos do valor da tarifa e da ausência de conforto e 

segurança nos ônibus, paradas e terminais de passageiros, se juntam em São Luís, à 

necessidade de construção de uma política de transporte eficiente e participativa. Tal 

movimento perpassa pela cobrança aos atuais gestores municipais na criação de um 

Conselho Municipal, com a intenção de promover um debate transparente e aberto 

com os cidadãos. É indispensável, ainda, investimentos na infraestrutura viária da 

cidade no transporte público, hoje quase inexistentes, além da necessária integração 

de distintas esferas de governo e entre municípios -considerando a existência da 
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região metropolitana de São Luís - transparência e controle social nos contratos de 

todas as concessões, obras e planejamento de longo prazo que deve perpassar 

eleições e conjunturas. 

Sendo a mobilidade essencial ao desenvolvimento econômico e promoção da 

inclusão social, se a Gestão Urbana avançar no cumprimento do seu papel constitucional 

dando prioridade ao transporte coletivo, colocando-o, não como mercadoria, explorada por 

empresários, e sim como direito, um salto importante para a concretização do direito à 

cidade terá sido dado. 

Todavia, dadas às complexas relações, contradições e dilemas que envolvem a 

temática abordada, concluímos que a concretização do direito a mobilidade das pessoas, 

mediante o uso do transporte coletivo urbano, materializado no ônibus, permanece a 

desafiar o Estado brasileiro, os gestores urbanos, as lutas sociais e as profissões, a 

exemplo do Serviço Social, comprometidas com a concretização do direito a liberdade de ir 

e vir e à cidade. 
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