NOTA SOBRE O VI CONCURSO LITERÁRIO SENAC SC

Há seis anos que o Concurso Literário idealizado por nossa Rede de Bibliotecas é
motivo de orgulho para o Senac Santa Catarina. É o momento que abrimos as portas
para a imaginação de nossos alunos e colaboradores e conseguimos encontrar
excelentes talentos na escrita, na narrativa e na arte de contar histórias.
Em 2018, chegamos à expressiva marca de 338 textos concorrentes, que foram lidos
por uma Comissão Avaliadora que atribuiu notas aos seguintes critérios: criatividade,
respeito ao gênero literário e língua portuguesa. Infelizmente, nesta etapa os
avaliadores identificaram 10% de textos plagiados e 30% de textos inadequados
quanto ao gênero escolhido para este ano, que foi a lenda em contexto urbano.
Coincidentemente, no mesmo ano em que o Brasil passa pelo importante momento
que é a eleição de novos representantes frente a diferentes instâncias
governamentais, optamos por colocar em votação os cinco melhores textos elegidos
pela Comissão Avaliadora. Embora dois processos com impactos completamente
diferentes, ambos imbuídos de atos que necessitavam estar envoltos em
compromisso, responsabilidade, reflexão e, acima de tudo, ética.
Seja pela sua natureza, seja pelo seu teor competitivo, da mesma forma que,
porventura, possamos questionar o processo eleitoral, deflagramos em nosso
processo de votação maneiras que o burlaram. Inversamente proporcional ao que
sentimos em oferecer esta oportunidade, é o que sentimentos quanto a este ato que
vai contra o que idealizamos em nosso modelo pedagógico, no desenvolvimento e
conteúdo das disciplinas de nossos cursos e no nosso Código de Conduta Ética.
Contextualmente, declaramos que a sexta edição do Concurso Literário do
Senac Santa Catarina está cancelada. É uma decisão que não vem como uma forma
de punir, mas sim para refletir. Manter o processo de votação seria ir contra ao que é
justo e ao que idealizamos no ensino e na aprendizagem. Que nos atos de premiação
do Concurso, previstos para acontecer na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca
(22 a 26 de outubro), possamos ter momentos educacionais para refletir sobre plágio,
ética, moral; pois tanto num prêmio, como numa eleição, são nossos atos e escolhas
que definem o que somos e o que queremos no futuro e precisamos estar preparados
para tal.
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