Mossoró/RN, 31 de maio de 2020.
Querida Amanda Guedes,
Com muita honra e alegria venho te responder. Informo que estou bem, tomando todos os
cuidados para me proteger na quarentena. Retribuo os votos de estima e espero que você também esteja
se protegendo, para que aos poucos, possamos superar tudo isso. Por hora estou somente no Rio Grande
do Norte, pois devido às medidas de distanciamento social, não tenho ido à Recife treinar o sotaque que
você tanto gosta (risos).
Sobre a minha trajetória como professora, é uma história de encontros e desencontros, mas eu
vou te contar! Eu sempre gostei de ler e escrever, por isso foi fácil escolher o curso de Letras na minha
época de vestibular. Simmm, eu fiz vestibular, nunca fiz ENEM (risos). Passei no meu terceiro vestibular
no ano de 2000 e me formei em 2004. Dei aulas de língua portuguesa até o ano de 2006, quando comecei
a trabalhar numa empresa privada, com assessoria de eventos, e aí começou o período que fiquei distante
da sala de aula. Trabalhei nessa empresa até 2013, e enfim decidi retornar à profissão que tanto amo!
Desde então tenho me dedicado bastante, procurando sempre melhorar. Foi assim que passei na seleção
de mestrado em 2017 e agora sigo estudando para ingressar num doutorado.
Fico feliz que você tenha retornado ao Colégio Técnico de Floriano/UFPI e não fique triste por
ter repetido de ano. As experiências são válidas para o processo de amadurecimento e tenho certeza que
vai se esforçar muito mais agora. Eu acho o curso de informática muito interessante, porque desenvolve
no aluno habilidades que podem ser utilizadas em diversas áreas. Tenho certeza que muitos desses
conhecimentos irão te ajudar na prova do ENEM e também na sua prática profissional. Acredito que
você está trilhando o caminho certo, buscando evoluir a cada dia e, com o apoio dos seus pais, desejo
que você alcance seus objetivos.
Eu ainda não tenho filhos, mas pretendo ter uma filha linda, dedicada e PRETA como você. Fiquei
radiante ao ler esse detalhe na sua cartinha, pois é muito importante nos orgulharmos de quem somos,
como você me disse que faz. Honrar nossa origem, nossos ancestrais, sempre mantendo o respeito ao
próximo. Preciso te dizer que a nossa cor, pode trazer alguma dificuldade na sua vida, assim como trouxe
na minha, mas não quero que você leia isso com um tom triste. Pense que esse esforço a mais que você
vai fazer, para superar o preconceito, vai inspirar outras meninas na busca dos seus sonhos, assim como
eu te inspiro agora, escrevendo essas linhas com o coração cheio de lembranças, de várias PRETAS que
me inspiraram também.
Adoraria saber mais sobre você. Por que quer fazer Direito? Que música você gosta de ouvir? Qual
último livro que leu? Que filme gostou de assistir? Está namorando ou dedicação exclusiva ao curso?
(risos)

Agradeço seu carinho e espero que possamos manter contato. Fiquei lisonjeada em receber sua
carta e enviei um presentinho para você. Fiz uma boneca Abayomi que significa encontro precioso. Por
enquanto te mandei só a foto, mas espero ter a oportunidade de entregá-la pessoalmente. Enviei também
o link de um vídeo que explica o significado de se receber uma boneca dessa.
https://www.youtube.com/watch?v=iDSLwltlva0
Um abraço bem apertado!
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