conhecimento

Vivendo em uma
cidade de bonecas
N

ão há como voltar “ileso” de uma viagem ao Canadá. No segundo
semestre deste ano, tive a oportunidade de acompanhar um grupo de adolescentes brasileiros que partiu rumo à cidade de Kamloops,
na Província de British Columbia, Canadá. Vislumbrar certas coisas me
fez pensar...

Lindas casas com seus jardins floridos, sem muros ou cercas, com
playground para as crianças: balanço, cesta de basquete, casinha
na árvore... “Brinquedos” nas portas das garagens: lanchas, snowmobiles, motor homes... Arranjos de flores multicoloridas pendendo
de postes públicos, bancados pela população através de uma “taxa
de paisagismo”... Campos de futebol impecáveis, com grama podada
e bem tratada, em parques públicos espalhados pela cidade, convidando os amantes desse esporte para bater uma bolinha...
Ruas sem buracos... Estradas que parecem tapetes... Carros que param assim que o pedestre sinaliza que vai cruzar a rua... Pessoas que
acenam para o carteiro, cumprimentando-o pelo nome... Escolas públicas que oferecem, além das matérias acadêmicas, cursos técnicos
de culinária, mecânica, eletrônica, cabeleireiro, sem mencionar os
corais, grupos de dança, teatro, orquestra... Salas de aula de, no máximo, 30 alunos... Silêncio completo enquanto o professor explica...
Todo material didático emprestado aos alunos, que só precisam pagar
por eles se os perderem... Professores com altos salários.
É claro que sei que o Canadá não é o paraíso na terra. Não perdi
minha visão crítica e, longe de mim, menosprezar o país onde vivo e
que muito amo. Contudo, é impossível não refletir após ter contato
com um cenário desses, feito uma cidade de bonecas, ou mesmo não
sentir uma pontinha de inveja de tal qualidade de vida.
Ao ver tudo isso, nosso cérebro, quase de imediato, provoca a visualização de nossas próprias crianças rolando pela grama verdinha (do
verão, claro) e pulando em uma das camas elásticas dispostas nos
quintais sem cercas nem muros. Quero muito que cheguemos lá. Muito, muito, muito. Enquanto isso, restam as imagens na memória. E nas
fotos... Toneladas delas...
P.S. – Kamloops é um dos destinos de meus alunos de High School. A
cidade tem aproximadamente 100 mil habitantes. De Vancouver para
o aeroporto de Kamloops são 50 minutos de voo. ¢
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