
CARTA DO DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
À COMUNIDADE ACADÊMICA E À SOCIEDADE CEARENSE 

Estamos atravessando um tempo de incertezas com a pandemia da covid-19 que, diariamente, ceifa 
vidas em nosso país. O Brasil é hoje o foco da pandemia nas Américas, com mais de mil mortes 
diárias na última semana. Somos um país enlutado. Desde março, estamos cumprindo o isolamento 
social proposto pelo governo do estado. Nossas aulas e atividades presenciais foram suspensas. A 
maior parte dos cursos da UFC optou por não manter as aulas na modalidade remota, porque 
avaliou-se, depois de uma pesquisa à comunidade discente, que estaríamos ferindo a equidade e a 
isonomia do ensino, além da qualidade. A pandemia escancarou de vez o abismo social brasileiro. A 
enorme fissura entre ricos e pobres agora se mostra também no acesso ao mundo digital.  

Como manter aulas por meio virtual se nossos alunos não têm planos básicos de Wi-Fi e de dados 
móveis? Como pensar em manter aulas em ambientes domésticos nos quais um computador, 
quando existe, é dividido entre todos de casa? Além disso, deixamos claro que o ensino à distância 
exige um sensível planejamento, pois não se trata de transplantar métodos e técnicas da modalidade 
presencial: o material didático é outro, as atividades e fóruns propostos são de outra natureza, bem 
como as avaliações. Muitos dos nossos professores conhecem bem a EaD porque são responsáveis 
semestralmente por conduzir também disciplinas na UFC Virtual, que oferece cursos de graduação 
para todo o estado do Ceará. Portanto, sabem o que falam. Não à toa, as aulas virtuais que 
acontecem, por exemplo, na educação básica dos estados, são denominadas de remotas, e não de 
EaD.  

Nós temos mantido em funcionamento alguns grupos de estudos, as atividades de extensão, as 
pesquisas, as revisões de textos que serão publicados em anais e livros, as leituras de artigos de 
revistas acadêmicas nacionais e internacionais para elaboração de pareceres, as orientações de 
projetos, dissertações e teses e as participações em bancas de defesa. E temos feito isso 
virtualmente, na medida do possível, encontrando dificuldades com transmissões, com frequentes 
quedas de qualidade do sinal, com as ausências, com as notícias diárias de mortes de parentes e 
conhecidos de alunos e colegas. As aulas, porém, foram suspensas, porque entendemos que elas 
devem ser ministradas com a responsabilidade e qualidade pelas quais  primamos.  

Nossa disponibilidade para a construção de uma proposta de intervenção que respondesse 
concretamente à comunidade acadêmica esteve sempre aberta. Entretanto, sem nos consultar, sem 
levar em conta nossas análises e reivindicações, a reitoria e a PROGRAD construíram o que 
chamam de Proposta Pedagógica de Emergência que de pedagógica não tem absolutamente nada. 
Não há nenhuma preocupação aí com a qualidade do ensino que se pretende remoto. Composta de 
120 páginas, dois terços da proposta são de anexos reunindo documentos e portarias da UFC e do 
MEC, o que nos soa mais como intimidação do que como respeitosa construção de um projeto. 

Há uma semana, os canais de comunicação da UFC têm veiculado notícias que nos estremecem e 
nos paralisam porque se trata da produção de uma narrativa que não é verdadeira, já que a tal 
proposta nem foi produzida coletivamente, nem aprovada. Foi-nos imposta, como também nos foi 
imposto um plano com 19 cursos de formação em tecnologias digitais. Uma coisa é oferecer 
oficinas para o uso de ferramentas de comunicação pela internet, como os inúmeros aplicativos, 
chats e salas virtuais que têm sido usados na pandemia com mais frequência; outra coisa é 
compreender o papel das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) na educação formal, é 



perceber que um suporte tecnológico altera significativamente as práticas de ensino e 
aprendizagem.  

De modo insistente, o interventor tem afirmado que “a grande maioria dos estudantes da UFC tem 
encontrado meios de navegar na internet” e que apenas 1% dos alunos não tem nenhum acesso. A 
quem interessa a leitura positiva desses dados? Por que esse levantamento não foi discutido com as 
unidades, as coordenações de cursos e departamentos? É importante destacar que tal pesquisa foi 
realizada via internet, não atingindo sequer um terço da comunidade universitária. Vale lembrar que 
somente 30% dos alunos responderam ao questionário aplicado por e-mail, ficando de fora 
justamente quem não tem acesso. A última edição do Anuário Estatístico da UFC (2018) informa 
que a instituição contava em 2017 com 42.512 alunos. Desse modo, ao mencionar que apenas 1% 
dos alunos não possui qualquer forma de acesso à internet, deve-se entender que se trata de 1% dos 
30% que participaram da pesquisa. Ou seja, os alunos questionam com razão esses números. 

Em matéria veiculada no Jornal O Povo (03/06/2020), quando o jornal aponta que os estudantes 
questionavam o grau de eficácia dos dados divulgados pela UFC, Cândido afirma que “tudo é 
questão de comprometimento”, que “a comunidade universitária está absolutamente mobilizada” e 
que “há um grupo mínimo que é do contra sempre”. Essas declarações vindas a público nos 
desmotivam, nos angustiam e são constrangedoras, porque denotam que aquele que ocupa o cargo 
maior da instituição não tem nenhum compromisso ético com os seus pares, prima pelo 
acirramento, o que, aliás, tem sido a tônica daqueles que compõem o governo de Bolsonaro. Não 
custa lembrar que Cândido está assumindo uma função para a qual não foi escolhido pela 
comunidade acadêmica. Desse modo, repudiamos essas insistentes inverdades sobre o modo como 
estamos lidando com nosso trabalho durante a pandemia, e afirmamos que o programa que se vem 
tentando impor de retorno às aulas no modo remoto constitui uma farsa e só demonstra, de fato, que 
a reitoria da UFC está mais preocupada com o fechamento do semestre do que com a qualidade do 
ensino. Além disso, o vazamento aos alunos (e não aos professores) do programa de retorno parece 
ir ao encontro do caos, além de colocar a responsabilidade sobre os ombros dos alunos e 
professores. 

Apesar de tudo, asseguramos aos alunos e à sociedade nosso irrestrito interesse em construir uma 
proposta de retorno que leve em conta o respeito ao que significa a universidade, espaço de 
construção de conhecimento e produção de conteúdo. Estamos dispostos e sempre reunidos para 
pensar na universidade, mas não de cima para baixo, e às pressas. São os alunos a razão de ser da 
universidade; não desejamos perdê-los no nosso retorno. Assim, não apenas articularemos um 
projeto viável e sério, mas faremos o que estiver ao nosso alcance para que não desistam das 
disciplinas em que estão matriculados. Asseguramos, desde o princípio, que o ideal seria a 
suspensão do calendário, mas entendemos que o ensino presencial não está no nosso horizonte, já 
que o isolamento social não tem atingido a porcentagem que a OMS e os cientistas dizem ser 
importante para o achatamento da curva de infecção. Na mesma matéria de O Povo, Cândido já 
apontava para a possibilidade de um segundo semestre híbrido, com aulas remotas e presenciais. 
Entre nós, há muitas pessoas do grupo de risco que ficariam impossibilitados de retomar seus 
trabalhos no “novo-normal” que se desenha. Ademais, a vida de todos estaria em risco nesse 
contexto. Não abriremos precedente para uma aventura irresponsável que poderá nos levar à morte.  

Enquanto escrevíamos esta carta, vocês sabem quantas vidas foram perdidas no Brasil para a 
covid-19?


