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Resumo 

 

Os idosos são desrespeitados no tocante ao exercício de transitar nas vias públicas, não sendo 

observados como integrantes do convívio social no trânsito e no processo da cidadania ativa. 

Abordaremos em que medida a campanha do Movimento Maio Amarelo pode ter influenciado a 

mudança de comportamento dos acadêmicos idosos da Universidade da Maturidade da Universidade 

Federal do Tocantins (UMA/UFT) que em parceria com o Detran/To, buscaram na cidade de 

Araguaína desenvolver uma ação educativa no trânsito. Tendo como objetivo geral compreender o 

alcance que a visibilidade da campanha Maio Amarelo trouxe para a população. E específicos relatar 

as etapas que preconizaram as ações; compreender a relação entre o ser idoso e as vias públicas, a fim 

de estimular a aplicação do conhecimento de educação para o trânsito; sensibilizar os idosos a atuar 

como multiplicadores, com a reprodução de práticas que viabilizem a gentileza no trânsito. 

Justificativa: os idosos estão cada vez mais conquistando a longevidade, devemos pensar no que pode 

contribuir para que o processo do envelhecimento seja alcançado com qualidade. Metodologia: Teve 

como abordagem uma ação direta nas vias públicas. Uma sociedade consciente se forma a partir de 

políticas públicas e práticas educativas que visem o bem comum a todos. 
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Introdução 

 

 

Configura-se trânsito a movimentação de pessoas, veículos, entre outros, porém ao exercício 

desta ação, há de se respeitar as normas que regulamenta o ir e vir do cidadão. Para Rodrigues (2000, 

p. 09) “é fundamental ressaltar que o desejo humano de abrir novos caminhos, de mover-se, de 

deslocar-se, enfim, de transitar é tão antigo quanto sua própria existência, antecipando-se ao advento 

dos meios de locomoção.” Deste modo pela falta de respeito nas vias públicas, o trânsito tem 

promovido muitas vítimas no Brasil e no mundo.  

                                                           
1Circunscrição Regional de Trânsito, Qd. 401 Norte, Av. NS-01, Lotes 01 – 10, Palmas-TO. E-mail: 

moraiscleide002@gmail.com 
2 Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins, Av. Perimentral TX-3 Setor Santa Luzia Araguaína-TO. E-

mail: alexsfmachado@hotmail.com 
3Universidade Federal do Tocantins, Av.Paraguai, s/n°, esquina com a Rua Uxiramas 

Setor Cimba | Araguaína/TO. E-mail: domonts@gmail.com 
4Universidade Federal do Tocantins Quadra 109 Norte, Av. NS-15, ALCNO-14 

Plano Diretor Norte | 77001-090 | Palmas/TO. E-mail: neilaosorio@uft.edu.br 



Assim o Movimento Maio Amarelo passar a existir em 11de maio de 2011, quando a ONU 

decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito, após uma pesquisa da OMS, a qual detectou 

que o trânsito faz parte do rol das maiores causas de morte em todo mundo. Com isso, o mês de maio 

se tornou referência mundial das ações que o mundo inteiro realiza. 

Busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito do 

Brasil e em todo o mundo. Trata-se de uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil, 

o qual busca colocar em pauta o tema segurança viária, e ao mobilizar a sociedade envolve todos os 

segmentos. 

Desde 2014 com o surgimento do movimento maio amarelo, pensado e organizado pelo 

observatório nacional de segurança viária, ocorre em todo o país ações alusiva ao tema proposto, 

conforme segue: 

 

✓ 2014 – Atenção pela vida. 

✓ 2015 – Seja você a mudança no trânsito. 

✓ 2016 – Eu sou + 1 por um trânsito mais humano. 

✓ 2017 – Minha escolha faz a diferença no trânsito. 

✓ 2018 – Nós somos o trânsito. 

✓ 2019 – No trânsito, o sentido é a vida. (ONSV, 2019, p.01) 

 

No ano de 2019, referência para este, foi feito uma oficina com a participação de vários órgãos 

do trânsito: SEJUSC, DETRAN, ASTT, SAMU, PM, com a finalidade de preparar os acadêmicos da 

UMA/UFT, para a blitz educativa de encerramento do maio amarelo 2019 no município de 

Araguaína/TO. 

Na oportunidade foi apresentado o serviço de atendimento do CEJUSC quando não há vítimas, 

apenas danos materiais, como também o serviço do SAMU, que é o atendimento in loco quando há 

vítimas, agentes de fiscalização apresentaram as maiores causa de acidentes de trânsito que ocorrem 

na cidade, como também possíveis mudança de comportamento que possam ser reproduzidas nas vias 

públicas. 

Desde o primeiro ano do movimento Maio Amarelo, os acadêmicos da UMA/UFT/Araguaína, 

têm se envolvido nas ações. A princípio adotaram a causa pelo fato de que a cor amarela é a mesma 

utilizada pelos acadêmicos no uniforme, então surgiu algo do tipo “é o nosso mês, vamos amarelar a 

cidade”, e assim participaram ativamente das blitz educativas desde então.  

Em 2017 houve a primeira blitz intergeracional, na qual os avós participaram de uma oficina 

“Amarela”, fabricando um avental que, posteriormente, seria usado pelos netos na blitz 

intergeracional. 

A participação das crianças em uma ação nas vias públicas nos remete ao apreender fazendo; 

com um olhar de quem está na condição intrínseca de observador, as crianças fizeram pontuações 

quanto aos condutores, no sentido de verificar se usavam ou não o cinto de segurança, se o capacete 

estava aberto ou fechado etc. A prática de uma ação educativa no trânsito sugere que o observador se 

coloque na posição de fiscal, verificando o que há de certo ou errado com os pedestres, ciclistas, 

motociclistas e condutores que utilizam as vias públicas. 

 

Metodologia 

 

A ação educativa foi realizada com os acadêmicos da UMA/UFT pólo de Araguaína, em 

parceria com servidores do Detran/To, CEJUSC, SAMU, ASTT, cidade localizada a 384 km de 

Palmas, capital do Tocantins. 

A metodologia para o desenvolvimento da construção da cidadania e segurança viária com os 

acadêmicos da UMA/UFT, teve um conjunto de abordagens técnicas e processos utilizados pela 

ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento, de uma maneira 

sistemática.  



O primeiro momento houve a elaboração do procedimento metodológico foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica e documental para mensuração e descrição do conhecimento, e como 

instrumento para levantamento de dados a utilização de Leis, jurisprudências, bibliografias, artigos 

científicos e teses de mestrado. 

A escolha das obras pesquisadas se dá através de materiais de cunho científico, a respeito da 

temática do movimento maio amarelo, ação educativa de trânsito que contempla o idoso. A análise do 

material pesquisado tem como intuito identificar, interpretar e descrever os elementos referentes ao 

objetivo geral da pesquisa, analisar os procedimentos que levam o respeito aos idosos no trânsito. As 

palavras chaves utilizadas na busca foram, idoso, envelhecimento, educação para o trânsito, 

intergeracionalidade e educação gerontológica. 

No segundo momento, houve a visita dos órgãos de trânsito dentro da universidade da 

maturidade a fim de sanar qualquer dúvida no que diz respeito ao tipo de atendimento prestado por 

cada segmento, com orientações e seção de perguntas e respostas. 

No terceiro momento realizou-se a ação de rua, a saber, uma blitz educativa que ao iniciar teve 

a participação da organização e atuação durante toda a ação, todos os órgãos de trânsito já mencionado 

no corpo deste. 

Houve entrega de panfletos educativos alusivo ao tema, laço amarelo, copos, chaveiros e 

adesivo, baner’s indicativos ao movimento ornamentou o espaço, em uma das regiões mais violentas e 

movimentadas da cidade, a Avenida Filadélfia, com a duração de aproximadamente duas horas, 

acadêmicos e servidores abordou a população, levando a mensagem de educação para um trânsito 

melhor. 

 

Resultados  

 

Araguaína é uma das cidades que possui o trânsito mais violento, do Estado do Tocantins. Em 

2018 somente na região central houve mais doze mortes, fato que assusta quando os números apontam 

crianças e jovens. Já os idosos da cidade, em evidência os acadêmicos da Universidade da Maturidade 

da Universidade Federal do Tocantins (UMA/UFT), tem expressado mudança de comportamento 

quanto ao compartilhar os espaços públicos da cidade, isso devido as ações de educação para o trânsito 

que participam, por exemplo a blitz educativa do movimento maio amarelo, ação que promove 

reflexão direta do comportamento no trânsito. 

 

Conclusões 

 

Com o tema “No trânsito, o sentido é vida.” Foi articulado uma ação conjunta do Detran/TO 

com os acadêmicos da UMA/UFT, e vários parceiros que atuam diretamente no trânsito, uma ação que 

proporcionou a sensibilização de todos os usuários das vias públicas. 

Também foi possível analisar um dos temas mais observados no mundo: o trânsito. Que 

através da campanha Maio Amarelo 2019, foi possível realizar uma ação que pudesse despertar na 

comunidade local, o desejo de sempre buscar alternativas seguras ao transitar.  

É importante ressaltar que para o desenvolvimento desta ação além do momento prático, 

houve uma preparação de como seria o comportamento no momento da abordagem dos usuários da 

vias públicas, para entrega do material educativo, a teoria e a prática juntos por um trânsito mais 

humano. 
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