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N e s t a  e d i ç ã o

A DEMOCRACIA
EM XEQUE

A aula multidisciplinar para os alunos do
Escreva, de Sociologia, com o professor

Antonio Engelke, foi sobre a crise da
democracia na sociedade
contemporânea. pág. 02.

NOSSAS NOTAS
NO ENEM

O INEP divulgou as notas do Enem no
último dia 29 e temos resultados parciais

de nossos estudantes. Confira o nosso
desempenho. pág. 03

NOVIDADE NA
METODOLOGIA
Neste ano, o Escreva conta com a

parceria da plataforma Argumente -
Rede Y para precisar o desempenho dos

alunos, diagnosticar problemas e resolvê-
los com maior eficiência. pág. 04

p o r  E l a i n e  A n t u n e s

Começamos as aulas em fevereiro mantendo a dinâmica das aulas
remotas no intuito de dar a garantia aos nossos estudantes de que a
preparação rumo aos vestibulares irão seguir sem quaisquer
interferências. Mesmo assim, buscamos criar dinâmicas que tornem
os encontros interessantes e proveitosos, com mudanças de modelo
de material, estímulo à busca por canais de debates e discussões
sobre atualidades. São desafios diante dessa nova realidade para
acolher vestibulandas e vestibulandos nesse ano desafiador.
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Com o objetivo de ajudar os estudantes no processo de reflexão sobre
temas atuais e, assim, criar redações com abordagens mais aprofundadas,
com bons argumentos e repertórios relevantes, Elaine Antunes, professora
idealizadora do projeto Escreva convida mensalmente profissionais de
outras áreas do conhecimento, como Direito, Filosofia, História, entre
outros.
Março foi o mês de estreia dessas aulas multidisciplinares, com Sociologia,
sobre o tema "A crise da democracia na sociedade contemporânea",
ministrada por Antonio Engelke, doutor em Ciências Sociais pela PUC-
Rio, pós-doutorado em Ciência Política na UERJ e professor substituto de
Sociologia no IFCS-UFRJ. 
Com o debate sobre o conceito de democracia ao longo da história das
sociedades e como atualmente vários países passam por um processo de
desconstrução desse modelo, o professor Antonio pôde enriquecer a aula
com uma visão além do contexto brasileiro, apresentando as raízes para as
crises institucionais na atualidade. Com isso, os nossos estudantes puderam
compreender o mecanismo de ascensão de governos autoritários, sob a
ótica de teóricos como Foucault, Renato Lessa e Slobodian.
Ao longo da aula, coube às professoras Katharine Alecrim e Elaine Antunes
instrumentalizar os estudantes no processo de produção textual,
conectando informações a temas possíveis nos vestibulares e de que modo
eles podem usar o que aprenderam na redação.

O que é felicidade hoje?

Contardo Calligaris: Não gosto muito da
palavra felicidade, para dizer a verdade.
Acho que é, inclusive, uma ilusão
mercadológica. O que a gente pode estudar
são as condições do bem-estar. A sensação
de competência no exercício do trabalho, já
se sabe, é a maior fonte de bem-estar, mais
que a remuneração. Nós temos um ideal de
felicidade um pouco ridículo.
Um exemplo é a fala do churrasco. Você
pega um táxi domingo ao meio-dia para ir
ao escritório e o taxista diz: "Ah, estamos
aqui trabalhando, mas legal seria estar num
churrasco tomando cerveja". Talvez você ou
o taxista sofram de úlcera, e não haveria
prazer em tomar cerveja. Nem em comer
picanha.
Mesmo que não vissem problema, pode ser
que detestassem as pessoas lá e não se
divertissem. Em geral, somos péssimos em
matéria de prazer.
Por exemplo, estamos sempre lamentando
que nossos filhos seriam uma geração
hedonista, dedicada a prazeres imediatos,
quando, de fato, vivemos numa civilização
muito pouco hedonista. Por isso, nos
queixamos de excessos e nos permitimos
prazeres medíocres ou muito discretos.

Mas continuamos acreditando que ser feliz
é ter esses prazeres que não nos
permitimos. E agora?

Contardo Calligaris: Ligamos felicidade à
satisfação de desejos, o que é totalmente
antinômico com o próprio funcionamento
da nossa cultura, fundada na insatisfação.
Nenhum objeto pode nos satisfazer
plenamente.
O fato de que você pode desejar muito um
homem, uma mulher, um carro, um relógio,
uma joia ou uma viagem não tem
relevância. No dia em que você tiver aquele
homem, aquela mulher, aquele carro,
aquele relógio, aquela joia ou aquela viagem,
se dará conta de que está na hora de desejar
outra coisa.
Esse mecanismo sustenta ao mesmo tempo
um sistema econômico, o capitalismo
moderno, e o nosso desejo, que não se
esgota nunca. Então, costumo dizer que não
quero ser feliz. Quero é ter uma vida
interessante.

Mas isso inclui os pequenos prazeres?

Contardo Calligaris: Inclui pequenos
prazeres, mas também grandes dores. Ter
uma vida interessante significa viver
plenamente. Isso pressupõe poder se
desesperar quando se fica sem alguma coisa
que é muito importante para você.
É preciso sentir plenamente as dores: das
perdas, do luto, do fracasso. Eu acho um
tremendo desastre esse ideal de felicidade
que tenta nos poupar de tudo o que é ruim.

*Contardo Calligaris foi psicanalista e escritor.
faleceu em 30/03/2021.

A DEMOCRACIA EM XEQUE

CONTARDO CALLIGARIS*:  "NÃO
QUERO SER FELIZ.  QUERO É
TER UMA VIDA INTERESSANTE"

p o r  D a g m a r  S e r p a  ( e m  C l a u d i a )
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Uma newsletter é uma publicação
distribuída regularmente que
geralmente trata de um tópico de
interesse central para seus
assinantes. Os jornais e folhetos são
tipos de newsletters. 

Newsletters são publicadas por
clubes, igrejas, sociedades,
associações e empresas para
fornecer informações de interesse
dos membros, clientes ou
funcionários. A definição do Google
de uma newsletter é: "boletim
emitido periodicamente para os
membros de uma sociedade,
empresa ou organização." Os jornais
e folhetos são tipos de boletins
informativos. 

Alguns boletins informativos são
criados como empreendimentos
lucrativos e vendidos diretamente
aos assinantes.

 

Não foi um 2020 fácil para ninguém.
Para os milhões de estudantes deste país que fizeram as diversas provas
de vestibulares, em especial o Enem, tudo foi mais difícil: inseguranças,
ansiedades, desorganização, vontade de desistir e um sem número de
sentimentos durante uma pandemia e diante das incertezas a respeito das
datas das provas.
De nossa parte, fizemos o possível para minimizar os impactos diante
desse caos: bolsas de estudos, aulas abertas, lives, atendimento com
psicóloga, reformulação de metodologia de ensino para aulas on-line.
Foram várias as conversas com responsáveis e alunos fora de horário de
aula. Foram várias as mensagens de WhatsApp para encorajar e orientar
alunas e alunos desanimadas(os) e com diversos tipos de problemas,
alguns que fariam um adulto chutar o balde.
E foi emocionante receber cada resultado, cada mensagem de
agradecimento porque foi um ano sofrido e vejo neles heroínas e heróis.
Em maior ou menor grau, esses estudantes lutaram contra as
adversidades. Creiam: TODOS sofreram de alguma forma.
O sentimento durante as notícias que recebíamos foi pela missão
cumprida, de orgulho de TODOS OS ESTUDANTES DO ESCREVA,
mesmo os que não conquistaram as notas desejadas. Eles foram bravos,
acreditaram no nosso trabalho mesmo quando fomos virados,
repentinamente, de ponta-cabeça. Por isso, serão inesquecíveis e parte da
história deste curso!
Agradecemos a toda a equipe que ajudou nesse processo, que só
engrandeceram esse trabalho.
Agradecemos aos responsáveis que confiaram no nosso trabalho.
É isso: muito obrigados!

Siga-nos nas redes:

OS NOSSOS RESULTADOS
NO ENEM
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@cursoescreva @cursoescreva Escreva - grupos para Redação Escreva - grupos para Redação



AGENDA DE ABRIL
 

ver a correção de suas redações digitadas ou manuscritas;
receber a devolutiva dos textos com gravação de vídeo quando necessário;
acompanhar sua evolução a partir de gráficos de desempenho por critérios e competências, de modos
individual e global.

A novidade para o ano de 2021 no Escreva é a parceria com a Argumente - rede Y, uma plataforma que
enriquecerá o processo de correção das redações produzidas no curso. 
A partir do mês de abril, os estudantes do curso começarão a utilizar a plataforma por meio da qual será
possível:

Sendo assim, os nossos estudantes conseguirão ter maior percepção a respeito do que é necessário melhorar
na produção textual e nossa equipe terá como ajudá-los nos atendimentos individuais.

REDAÇÃO E GRÁFICOS
COMBINAM?
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28/04. às 18h  - Live no canal do Escreva no
YouTube. Aula de Sociologia e Redação sobre a
obra "1984", de George Orwell, com a participação
do professor Antonio Engelke. 

29 e 30/04 - Aula multidisciplinar para os
estudantes do Escreva. Redação, Literatura e
História da Arte, com o professor Carlos Henrique
Souza. 

30/04 - Encerramento das matrículas para as
turmas do 1º semestre no curso.

 

CONTATOS:

TEL.: (21) 99932-5031
www.cursoescreva.com.br


