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 O Sistema Político Atual Brasileiro 
 
1. (Enem 2010) “A lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros 
pastores: a lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua 
data e seus heróis de horror: a lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas; ela 
nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo.” 

FOUCAULT. M. Aula de 14 de janeiro de 1976. In. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins 
Fontes. 1999 

 
O filósofo Michel Foucault (séc. XX) inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à 
organização social. 
 
Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas 
é:  

a) Combater ações violentas na guerra entre as nações.    
b) Coagir e servir para refrear a agressividade humana.    
c) Criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma nação.    
d) Estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos.    
e) Organizar as relações de poder na sociedade e entre os Estados.   

 
 
2. (Mackenzie 2010) “A prática política baseada na troca de favores e em interesses pessoais, 
destituída de caráter programático-partidário, que deixa de lado até mesmo as concepções 
ideológicas e os princípios gerais básicos, é caracterizada como fisiologismo.” 

Elza Nadai e Joana Neves 
 
Desde o período conhecido como República Velha (1889-1930) até hoje, a política brasileira é 
imensamente marcada pela prática fisiológica. Tal presença é evidenciada, ao longo da nossa 
história republicana,  

a) Nas alianças políticos-eleitorais, quando o objetivo de ganhar as eleições supera o 
compromisso partidário e ideológico, levando a acordos que privilegiam interesses 
particulares.    

b) Nas negociações predominantemente pacíficas, entre o eleitorado brasileiro e os chefes 
políticos nacionais, estaduais e federais, baseadas no patriarcalismo e no coronelismo.    

c) Sobretudo após a confirmação, pela Constituição de 1988, do voto censitário, favorecendo 
o sistema de troca de favores pessoais entre os cidadãos e seus representantes, em todos 
os níveis de poder.    

d) Nas negociações violentas que ainda se manifestam nas regiões mais industrializadas do 
Brasil, durante o período eleitoral, entre os chefes políticos locais e os seus eleitores, 
constrangidos por jagunços.    

e) Na predominância de uma política nacional que, ainda hoje, possui bases familiares e 
rurais, sempre em defesa dos interesses nacionais e visando à autonomia do país.    
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 Gabarito 
 

1. E  
A Lei reflete a vontade dos vitoriosos; ela não é natural. Portanto, a Lei é reflexo da força, da 
vitória e das imposições dos mais fortes, seja nas disputas internas a um Estado, seja a nível 
internacional, que envolve as disputas e os interesses de diversos Estados.   
2. A   
Por definição, fisiologismo é Prática política voltada para o interesse e proveito pessoal do 
praticante, através de atos de prevaricação e corrupção ou afins. 
Conforme as explanações do texto, do enuncia do e da alternativa correta, desde os tempos 
da República Velha, o fisiologismo é um fenômeno marcante na política brasileira.   

 
 
  
 
 


