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O que falta em integração entre as unidades federadas e os órgãos da administração na linha horizontal (MEC
e Ministério dos Transportes, secretarias de Educação e de Trânsito, por
exemplo) sobeja em desperdício de
recursos públicos, com a adoção de
medidas isoladas e desarticuladas.
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em geral é apenas o produto final de
uma cadeia cujo elo mais forte – os
poderes constituídos – é pródigo em
dar exemplos de como burlar a lei.

eio em recente texto de Roberto
Agresti, em sua coluna no UOL,
que o caos no trânsito é responsabilidade de todos e só a educação pode nos salvar. Sem descartar
outros fatores, atribui a maior responsabilidade pelo atual estado de coisas
aos motoristas e motociclistas, debitando à falta de educação a matriz do
desrespeito às leis de trânsito.
Vou à Constituição Federal, mais precisamente ao artigo 23, inciso XII,
onde se lê ser da competência comum
da União, dos estados, Distrito Federal
e municípios estabelecer e implantar
política de educação para a segurança
no trânsito. O Constituinte atribui a
todas as unidades federadas o dever
de estabelecer e implantar tal política,
tamanha é a seriedade do assunto.
Lamentavelmente, esse é mais um dever
expresso em frase bonita e arquitetonicamente bem desenhada, mas que não
tem força suficiente para sair do papel
e tomar corpo em medidas e ações concretas, que se revertam em cidadania e
civilidade. O desprezo do cidadão pelas
leis de trânsito e outras tantas normas

Enquanto isso, ao rés do chão, perdem-se ou mutilam-se vidas, com o
consumo de preciosos recursos da
Previdência Social em pensões e benefícios vitalícios – essa mesma Previdência que enfrenta o drama de uma
necessária reforma. Em meio a esse
dantesco espetáculo, todos – cidadãos, autoridades, escolas, hospitais e
demais instituições da sociedade civilmente organizada – entoam o velho e
surrado refrão: “precisamos melhorar
a segurança no trânsito”.
Nesse caos social, em que a desordem no
trânsito é apenas um cruel exemplo, forçoso é concluir que somente a educação
nos salvará dessa barbárie anunciada.
Mas não para hoje ou para amanhã: é
investimento de médio a longo prazo,
que demanda um pacto entre gestores,
pais, alunos e professores, tendo no respeito à lei a sua espinha dorsal.
E, no particular, os sindicatos e associações que representam os estabe
lecimentos privados de ensino de
sempenham função de importância
crucial. Os tempos mudaram, e os
órgãos de classe precisam reconhecer
essa mudança. É urgente e necessário abandonar o palco da disputa para
saber quem tem maior ou menor representatividade e assumir esses novos
desafios, pouco importando quem de
tém a prerrogativa de falar nacional,
regional ou localmente. A sociedade
espera mais de nós. E, creiam, nós
temos mais que isso a oferecer. 
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