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SE ESSA RUA FOSSE MINHA?

A cantiga popular de brincadeiras de roda nos trás à
lembrança o tempo em que os logradouros públicos, as
ruas e praças, eram espaços ocupados pelos pedestres:
idosos, adultos, jovens e crianças, homens e mulheres.
Tempos de brincadeiras, de serenatas, de futebol e
bicicletas nas ruas e praças, com direito ao pipoqueiro e ao
sorveteiro, algodão doce e, lógico, dos fofoqueiros!
Entretanto, hoje, as praças,por falta de políticas públicas
inclusivas e de promoção da dignidade humana, estão
ocupadas por "doentes mentais" (drogados e
alcoolistas),outros excluídos do "reino" e também por
delinqüentes, enquanto a cidadania desapareceu e, assim,
a violência, o mato, o lixo e a falta de estética tomaram
conta das nossas praças públicas. As calçadas são
irregulares e esburacadas, não há vez para os pedestres e,
em especial, para aquelas pessoas que necessitam de
cadeira de rodas! As ruas foram tomadas pelos veículos
automotores que causam grandes congestionamentos e
engarrafamentos, os quais espalham poluições visuais,
sonoras e de gases tóxicos no ar que respiramos em
decorrência da péssima qualidade dos combustíveis. Os

transportes coletivos públicos, as ciclovias, o modo à pé de
se deslocar foram jogados às traças! Os sonhos de
liberdade, do direito de ir e vir por meio de carros próprios
se transformaram em pesadelos: congestionamentos,
acidentes, aumento do sedentarismo, taxa de
licenciamento, indústria das multas, IPVA, seguros,
prestações atrasadas, gastos com manutenções, óleo,
combustíveis, obras públicas sem fim e estresse puro!
O fato é que a nossa liberdade de ir, vir e pernamecer nas
ruas e praças foram ceifadas pelos delinqüentes e pelos
veículos automotores! Corremos o risco de sermos
assaltados ou de sermos atropelados. Se foram o livre
caminhar, os jogos de futebol, de basquete, vôlei, as
fofocas, o passeio de bicicleta, a música nas praças e as
diversas outras formas de lazer, de convivência, de
relações interpessoais nos logradouros públicos: ficaram os
excluídos, os delinqüentes e os veículos automotores.
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