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Estados Unidos, 26 de novembro de 2016

A todas as mulheres incríveis que lutam pela excelência,
Quando eu, Serena Williams, estava crescendo, eu tinha um sonho.
Tenho certeza que você também. Meu sonho não era como o de uma
criança qualquer, meu sonho era ser a melhor jogadora de tênis do
mundo. Não a melhor jogadora de tênis "feminino" do mundo. Tive
sorte de ter uma família que apoiasse meu sonho e que me incentivou
a segui-lo. Aprendi a não ter medo. E aprendi como é importante lutar
por um sonho e, o mais importante, sonhar grande. Minha luta
começou quando eu tinha três anos e eu não fiz uma pausa desde
então. Contudo, como sabemos, muitas vezes as mulheres não são
suficientemente apoiadas ou são desencorajados de escolher o seu
caminho. Para mim, foi questão de resiliência. O que outros marcavam
como falhas ou desvantagens sobre mim -minha raça, meu gêneroabracei como combustível para o meu sucesso. Nunca deixei nada ou
alguém me definir ou o meu potencial. Eu controlei meu futuro.
Assim, quando surge o assunto da igualdade de pagamento, fico
frustrada porque sei que eu, assim como você, fiz o mesmo trabalho e
os mesmos sacrifícios que nossos colegas masculinos. Eu nunca iria
querer minha filha recebesse menos que o meu filho pelo mesmo
trabalho. Nem você. Como sabemos, as mulheres têm de quebrar
muitas barreiras no caminho para o sucesso. Uma dessas barreiras é a
forma como somos constantemente lembradas de que não somos
homens, como se isso fosse uma falha. As pessoas me chamam uma
das "maiores atletas femininas do mundo". Dizem que LeBron, Tiger
Woods e Federer são os melhores atletas masculinos do mundo? Por
que não? Eles certamente não são mulheres. Nós nunca devemos
deixar isso sem contestação.

Por tudo o que consegui em minha vida, sou profundamente
grata por ter experimentado os altos e baixos que vêm com sucesso.
Espero que minha história, e a sua, inspirem todas as jovens que estão
por aí buscando a seguir seus sonhos com firmeza. Por isso, peço que
nós continuemos a sonhar grande, e ao fazê-lo, devemos capacitar a
próxima geração de mulheres a serem tão ousadas quanto nós em
suas buscas, e a sempre exigirem reconhecimento por suas realizações,
não por nosso gênero.

Serena Williams
(Carta adaptada para fins pedagógicos. Disponível em: <
https://www.hypeness.com.br/2016/12/a-carta-feminista-de-serena
-williams-e-como-ela-usou-o-preconceito-como-combustivel/>.

2 - Cada um dos parágrafos da carta acima corresponde a um dos elementos da forma
composicional da carta de solicitação, reproduzidos no quadro a seguir. Tendo isso por
base, faça a correspondência entre os elementos do quadro e os parágrafos da carta,
transcrevendo o elemento ao lado do parágrafo da carta correspondente a ele.
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