O que peço, a quem peço e como peço?
Tendo em vista o movimento investigativo e analítico da atividade de preparação, em duplas ou trios vocês devem analisar os textos abaixo.
Procurem identificar semelhanças e diferenças entre eles, tanto no assunto, como na forma, no contexto em que existem, na finalidade a que eles se
propõem...
Prezadas autoridades da prefeitura de São Paulo,
Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer
Com tanta violência eu sinto medo de viver
Pois moro na favela e sou muito desrespeitado
A tristeza e alegria aqui caminham lado a lado
Eu faço uma oração para uma santa protetora
Mas sou interrompido a tiros de metralhadora
Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela
O pobre é humilhado, esculachado na favela
Já não aguento mais essa onda de violência
Só peço a autoridade um pouco mais de competência
Eu só quero é ser feliz
Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, han
E poder me orgulhar
E ter a consciência que o pobre tem seu lugar
Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz
Onde eu nasci, é
E poder me orgulhar
E ter a consciência que o pobre tem seu lugar
(Composição de Julinho Rasta. Gravação de Rap Brasil,
“Eu Só Quero É Ser Feliz”)

Venho por meio desta carta fazer uma solicitação em virtude da situação em
que vive minha comunidade.
Resido na Favela do Capão Redondo- SP e, apesar de acreditar que seja de
vosso conhecimento, descreverei o atual cenário do local: no período de um ano o
número de roubos chegou a 3988 e o de homicídios dolosos a 44 casos. Além
disso, grande parte das moradias é precária, sem luz elétrica e saneamento
básico.
Os assustadores índices de criminalidade têm prejudicado
significativamente a vida dos moradores honestos que veem roubado por
delinquentes o seu salário mínimo, pelo qual tanto trabalharam. Ou pior, veem a
vida de seus familiares tirada e não recebem da polícia o devido auxílio. Na
verdade, a polícia, quando presente, trata os moradores com a mesma violência
dos vândalos.
Solicito, portanto, que as autoridades tomem as medidas de segurança
necessárias para promover a paz na região, proporcionando uma vida
minimamente digna àqueles que vivem no quarto de despejo da cidade. Nossa
área tem mais violência e, portanto, precisamos também de mais viaturas
preparadas fazendo rondas.
Atenciosamente,
Carolina
(Fonte: arquivo pessoal)

