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SÉRIE
Até 6 de dezembro, quando começa o 

vestibular 2013 da UFSM, professores dão 
dicas de assuntos que o estudante deve ficar 

por dentro. Confira quais são os temas:
n 9 e 10 de novembro – Demografia brasileira
n 16 e 17 de novembro – Protocolo de Kyoto
n 20 de novembro – Imigração no Brasil
n 22 de novembro – Escândalos políticos
n Hoje – Processo democrático
n Alterações genéticas
n A escravidão no Brasil
n Qualidade de vida
n O poderio dos Estados Unidos
n Atentado em Boston
n Programa nuclear
n Espionagem

PRÉ-VESTIBULAR

Ingressos para os aulões de 
revisão já estão disponíveis

É hora de revisar! Quatro cursinhos pré-vestibula-
res de Santa Maria já estão com ingressos disponíveis 
para os seus aulões preparatórios ao vestibular 2013 da 
UFSM. As vagas são para alunos e não alunos. As aulas 
ocorrerão às vésperas dos dias de provas da Federal. Os 
preços variam de R$ 15 a R$ 60. Apenas no cursinho 
Práxis, os aulões são gratuitos. Confira, abaixo, os dias e 
os locais dos aulões:

PEGUE SUA SENHA

FÓTON

n Quando – Dias 2, 3 e 4 de dezembro, das 14h às 19h 
n Onde – Avenida Tênis Clube (ATC)
n Quanto – R$ 50 (não aluno do processo único), R$ 30 (alunos 
do processo único e não aluno processo seriado) e R$ 20 (alunos 
do processo seriado)
n Informações – (55) 3221-3884

PRÁXIS

n Quando – Dias 5, 6 e 7, das 18h às 21h 
n Onde – Auditório da Sedufsm (Rua André Marques, 665), com 
espaço para 50 alunos
n Quanto – Gratuito (para alunos e não alunos) 
n Informações – (55) 8434-9821

R1 e Riachuelo

n Quando – Dias 3 (das 14h30min às 19h55min), 4 (das 
14h10min às 18h40min) e 5 de dezembro (das 14h10min às 
18h40min)
n Onde – Salão Nobre do Clube Dores
n Quanto – R$ 60 (pacote para os três dias para não alunos, com 
vendas a partir de 22 de novembro), R$ 45 (pacote para os três 
dias para alunos), R$ 30 (para cada um dos dias para não alunos) e 
R$ 20 (para cada um dos dias para alunos)
n Informações – (55) 3222-5122

TOTEM

n Quando – Dia 2 (PS1, das 13h às 18h, e PS2, das 18h às 23h), 
e dias 3, 4 e 5 de dezembro (Processo Único e PS3), das 13h às 
17h30min e das 18h às 23h, no Itaimbé Palace Hotel 
n Onde – Itaimbé Palace Hotel
n Quanto – R$ 15 (para o dia 2, somente para alunos), R$ 30 
(pacote para os três dias, para alunos) e R$ 45 (pacote para os três 
dias, para não alunos) 
n Informações – (55) 3222-8833

Processo democrático
A democracia se opõe à 

ditadura e ao totalitarismo. 
Na prática, reúne princípios 
e práticas que protegem a 
liberdade do ser humano. A 
Grécia é considerada o berço 
da democracia. Lá, o governo 
era exercido pelo povo, que é 
quem deve tomar as decisões 
políticas mais importantes 
por meio de representantes 
eleitos. Tanto que a própria 
palavra tem origem grega: 
demo significa povo, e kracia 
significa governo. Uma das 
principais funções do regime 
é proteger os direitos huma-
nos fundamentais, como a 
religião. Hoje, a maioria dos 
países exerce a democracia de 
forma participativa.

O professor Dejalma Cre-
monese, coordenador do 
curso de Ciências Sociais da 
UFSM, explica que o Estado 
foi estruturado a partir da 
centralização política, terri-
torialidade e soberania plena. 
O Estado, como criação artifi-
cial, surgiu na Europa a par-
tir dos séculos 15 e 16, tendo 
França, Inglaterra, Espanha 
e Portugal como pioneiros. 
Como base teórica do Estado 
Moderno, temos a partici-
pação de Nicolau Maquiavel 

com a obra O Príncipe. 
– Jean Bodin e Jacques 

Bossuet são teóricos que de-
fendem o direito divino dos 
reis governarem e a soberania 
dos Estados. Depois, teóricos 
chamados contratualistas 
(Hobbes, Locke e Rousseau) 
protagonizam a defesa teórica 
do Estado a partir do contrato 
social. Para ambos, é necessá-
rio que os indivíduos abando-
nem o “estado de natureza” e 
façam um pacto social para 
que seja constituído a Socie-
dade Civil (Estado) – explica 
Cremonese. 

No Brasil, houve o retardo da 
formação do Estado, no início 
do século 19, segundo o pro-
fessor. Após uma emancipação 
política negociada entre a elite 
portuguesa e a elite brasileira, 
o Estado brasileiro foi institu-
ído em 1824, com a primeira 
Constituição Outorgada. 

– A emancipação política 
do Brasil foi feita sem a par-
ticipação da maioria do povo 
brasileiro. Mais tarde, muda-
se o sistema político: extin-
gue-se a monarquia e passa-
mos a ser uma república, por 
meio de um golpe. No entan-
to, novamente as decisões fi-
cam restritas às elites nacio-

nais. Tem-se aí a instituição 
da política do Café com Leite 
(líderes políticos de São Paulo 
e Minas Gerais se alternam 
no poder até 1930). Difícil foi, 
neste sentido, a construção da 
cidadania no Brasil – explica. 

Os tipos de 
democracia

A primeira forma de demo-
cracia que existiu no mundo 
foi na experiência da Grécia 
Clássica (século 5 a.C). Era 
uma forma de democracia 
direta: cada cidadão tinha 
direito de deliberar sobre to-
dos os assuntos que interes-
savam à comunidade. Porém, 
Cremonese destaca que essa 
democracia era elitista: só os 
homens gregos maiores de 
idade participavam. A experi-
ência durou aproximadamen-
te 200 anos.

– A democracia só surge no 
início da modernidade, com 
as revoluções liberais burgue-
sas e o voto – diz o professor. 

A democracia é legalmente 
constituída na nossa Consti-
tuição Federal. É uma forma 
de participação que pode ser 
colocada em prática a partir 
de referendos ou plebiscitos. 

Professor 
Betover, de 
Filosofia, do 
Riachuelo 
Pré-Vestibular

“A prova da UFSM terá uma diretriz 
bastante política em virtude da 
matriz apresentada. Falar sobre a 
democracia é debater os problemas 
do cenário político do nosso país, 
ainda mais quando se comemoram 
os 25 anos da Constituição de 1988. 
Para esse assunto, é importante que 
o aluno dedique-se a entender o que 
forma um estado democrático, os ti-
pos de democracia: direta, indireta ou 
semidireta e a natureza história desse 
assunto. É preciso compreender as 
relações de poder nos processos 
democráticos e as inúmeras formas 
de representação social.”

DICA DOS PROFESSORES

Professora 
Liliane, de 
História, do 
Riachuelo 
Pré-Vestibular

“A Constituição de 1988 é um assunto 
importante, uma vez que a Nova 
República é um período de nossa 
história quando o Brasil passou a ser 
“verdadeiramente” um país demo-
crático após um longo período em 
que as liberdades foram restringidas. 
A retomada do regime democrático 
foi responsável por permitir que 
as diferentes opiniões e propostas 
tenham direito à manifestação, assim, 
a Constituição de 1988 ou “Constitui-
ção Cidadã” teve papel fundamental 
ao garantir a todo o cidadão a rede-
mocratização instituindo um Estado 
Democrático de Direito.

MAIS INFORMAÇÕES
Filmes
n O Ditador, de Larry Charles (2012)
n O que é Isso, Companheiro, de Bruno Barreto (1997)

Música
n Democracia, de Tom Zé

Livro
n Os Inimigos Íntimos da Democracia, de Tzvetan Todorov 
(Companhia das Letras, R$ 33,60 em média)


