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Era uma vez um imperador que gostava de mandar. Era uma vez um povo insatisfeito...

Muitas histórias que começam assim não têm finais felizes; pelo menos, não para todos os per-
sonagens. Encontrar um equilíbrio entre as vontades de quem manda e os interesses de quem 

obedece não é fácil. Por isso, cada nação tenta construir, ao longo de sua história, jeitos diferentes de 
garantir um bom funcionamento do país. 

No Brasil não foi diferente. Depois de muita luta, o povo se fortaleceu e conquistou um espaço onde a 
sua voz passou a ser ouvida. Em 1823, com a abertura da Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa 
do Império do Brasil, teve início o primeiro capítulo da história democrática do nosso país. 

Esta nova revistinha do Plenarinho comemora junto com você o aniversário do Parlamento brasileiro, 
formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que constituem o Poder Legislativo. E por 
que comemorar isso? Porque a abertura do Parlamento foi o primeiro passo para a longa caminhada que 
tem transformado o Brasil em um país onde as pessoas são livres e têm os seus direitos respeitados. 

Quer saber o que aconteceu? Então, venha viajar com a Turma do Plenarinho!



Edição especial – 190 anos do Parlamento



A aventura democrática da Turma do Plenarinho começa em 1988, mas a aventura da democracia no Brasil 
tem início mais cedo, precisamente no dia 3 de maio de 1823. Nesse dia, D. Pedro I abriu a Assembleia Geral, 
Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, formada por homens com poder para criar a primeira Cons-
tituição do Brasil. 

A independência do nosso país já tinha sido conquistada por meio de grandes lutas do povo que por aqui vivia. 
As pessoas queriam ter mais controle sobre suas vidas. Mesmo independente de Portugal, o Brasil ainda era 
governado por um imperador, D. Pedro I, que tinha muito poder para fazer o que bem entendesse. Por isso, 
uma das propostas principais da assembleia era diminuir o poder dele. Claro que D. Pedro I não gostou nada 
disso e, aproveitando-se da muita força que ainda tinha, dissolveu a assembleia em 12 de novembro de 1823, 
para continuar decidindo tudo sozinho. Ele mesmo escolheu as pessoas que escreveriam a Constituição, para 
ter certeza de que tudo ficaria como ele queria. 

Você pode estar se perguntando: se a assembleia foi dissolvida, por que comemorar? Porque, mesmo que o im-
perador tenha agido assim, ele não conseguiu acabar com tudo. As discussões que aconteceram durante aque-
les seis meses mostraram que o povo continuava com vontade de viver num país mais justo. Em 1826, quando 
o Parlamento (a Câmara e o Senado) começou a funcionar de verdade, tendo lá diferentes vozes defendendo 
diversos interesses, composto de deputados eleitos pelo voto – ainda que fossem só senhores de terras –, ficava 
garantido um espaço de luta pelos direitos das pessoas e por uma nação livre.

1823 1888
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Em 1888 acaba a escravidão no Brasil. Ponto positivo para o Parlamento brasileiro.

Na segunda metade do século 19, a República passa a ser uma ideia que martela a cabeça dos brasileiros, pois já 
tinham vivido por muito tempo comandados pelos poderes do imperador. Talvez você não saiba, mas a palavra 
república significa “coisa pública” e é uma forma de governo em que o chefe do Estado, aquele que governa o 
país, é eleito pelos cidadãos. Esse sonho se torna realidade no dia 15 de novembro de 1889, sob o comando do 
Marechal Deodoro da Fonseca. Em 1889, chega ao fim o Império, e o Brasil se torna uma República. 

Entre 1900 e 1915, uma lei importante é discutida e aprovada pelo Parlamento brasileiro: o Código Civil. Nes-
sa época também começam os primeiros debates sobre os direitos dos trabalhadores, como a proteção contra 
acidentes de trabalho e a organização sindical.

1888 1919
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Encontre os objetos perdidos durante a aprovação da Lei Áurea.
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Apesar das conquistas, nem tudo eram flores no Brasil daquela época. O começo da República não foi fácil. 
Alguns presidentes ainda defendiam um governo forte e mais centralizador, ou seja, com mais poder nas 
mãos deles. Quando queriam impor sua vontade, fechavam a Câmara e o Senado. Era o jeito mais rápido 
de calar a voz do povo. O primeiro presidente a fechar as portas do Parlamento foi o próprio Marechal 
Deodoro da Fonseca.

A aprovação da Constituição de 1891 trouxe um período relativamente tranquilo, com eleições periódicas 
para escolher o presidente. Mas os analfabetos e as mulheres ainda não podiam votar. A nossa democracia 
não era tão democrática assim. Além disso, o voto não era obrigatório nem secreto, o que permitia que as 
pessoas mais poderosas controlassem os votos de outras pessoas, o que era chamado “voto de cabresto”. 

As mulheres só ganharam o direito de voto em 1932, com a aprovação do Código Eleitoral. Em 1934, a nova 
Constituição confirmou esse direito. Mais um ponto para o Parlamento! 

1919 1932
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Agora que você já sabe que as mulheres precisaram lutar muito para conseguir o direito de 
votar, que tal colorir de um jeito bem bacana este desenho e valorizar este momento?
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A democracia ia caminhando e se fortalecendo no nosso país. Mas alguns presidentes não perdiam a chance 
de atacar as instituições que defendiam a democracia. Em 1937, por exemplo, os militares comandados por 
Getúlio Vargas cercaram o Congresso, dissolvendo a Câmara e o Senado. Nessa época foi escrita a Cons-
tituição apelidada de “Polaca”, porque era inspirada na Constituição polonesa de 1926. Ela aumentava os 
poderes do presidente da República e valeu até 1946. 

Infelizmente, aquela não foi a última vez que o Congresso Nacional teve suas portas fechadas. Em 1964, 
depois de quase 20 anos de democracia, o regime militar atropelou o Congresso e tomou várias decisões au-
toritárias, devolvendo ao presidente um poder parecido com o do imperador: o poder de alterar facilmente 
a Constituição, cassar os mandatos dos parlamentares e suspender direitos políticos. Em 1968, o Congresso 
Nacional foi fechado pelo governo militar, o que durou quase um ano. 

E a população? Ficava quieta vendo seus direitos sendo rasgados? Não! Aos poucos, foi se instalando entre 
o povo uma sensação de “basta”. Foi daí que surgiu o movimento “Diretas Já”, que pedia eleições diretas para 
presidente e que teve seu auge em 1984. O povo, mais uma vez, foi para as ruas defender o direito de escolher 
seus governantes e voltar a viver em uma democracia. Mas esse direito só foi reconquistado mesmo quatro 
anos depois, em 1988, com a aprovação da Constituição Cidadã.

1932 1984
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1 - ______________ JÁ foi o nome do movimento que pedia, na década de 1980, a volta das eleições diretas no Brasil.

2 - O Congresso Nacional é formado por senadores e _____________________ .

3 - Eleição _________________ é a forma como o povo escolhe os seus representantes em uma democracia.

4 - Durante a ditadura militar, vários parlamentares tiveram seus mandatos ______________________ .

5 - Praça dos Três ________________ é o local onde estão localizados o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e 
o Supremo Tribunal Federal.

6 - ________________ é um modo de governar oposto à democracia.
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Encontre as palavras abaixo. Elas estão perdidas neste emaranhado de letras!

Ulysses Guimarães

direitos

democracia

congresso

constituição cidadã

garantias
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Em dezembro de 1985, sendo governados por um presidente que já não era militar, senadores e deputados 
foram convocados para escrever uma nova Constituição que trouxesse de volta a democracia ao Brasil. Deu 
um trabalhão danado para os constituintes varrerem o “entulho autoritário” das leis da época da ditadura. 
Mas no fim das contas, eles conseguiram. 

Foram quase dois anos de trabalho para criar leis que garantissem eleições diretas e conquistas de direitos 
importantes para crianças, adolescentes, idosos, mulheres, negros e índios. E em julho de 1990, com base na 
Constituição Cidadã, o Parlamento aprovou o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Mais 
um ponto para o Parlamento!

1984 1988
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De 1988 até hoje, o nosso país não viveu nenhum retrocesso político e o Congresso Nacional nunca mais foi 
fechado. As conquistas civis, sociais e democráticas foram garantidas pela aprovação de códigos, estatutos 
e leis que regulamentaram os direitos garantidos pela Constituição Cidadã de 1988. Foram aprovados o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Código de Defesa do Consumidor, o Código de  Trânsito, o 
Estatuto do Idoso, e leis de forte apoio popular como a Lei Antifumo, a Lei Maria da Penha, a Lei da Ficha 
Limpa e a nova Lei dos Direitos das Empregadas Domésticas.

1988
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Você já pensou em como será o futuro do Brasil? Solte sua imaginação e desenhe uma historinha nesses quadrinhos.
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Glossário
Cassação de mandato: acontece quando tiram do político o direito de continuar exercendo a função obtida por meio 
de eleição.

Assembleia Constituinte: é o nome que se dá a um grupo de parlamentares (deputados e senadores) que se reúnem 
para elaborar uma nova Constituição para um país.

República: forma de governo onde um representante é escolhido pelo povo para ser o chefe de Estado. A forma de 
eleição é normalmente realizada por voto livre e secreto.

Monarquia: sistema de governo em que o poder é exercido por um rei ou imperador. Geralmente, o poder passa de 
pai para filho.

Parlamento: assembleia dos representantes eleitos pelos cidadãos nos regimes democráticos. Normalmente, o parla-
mento é responsável pelo poder Legislativo. Em muitos países, o parlamento é chamado de Congresso, como acontece 
aqui no Brasil.

Constituição: principal lei de uma nação. 

Democracia: regime político que se caracteriza pela liberdade de votar no candidato que se tem vontade, pela divisão 
dos poderes e pelo controle e limite da autoridade.

Voto de cabresto: era como os mandachuvas controlavam o voto de seus comandados, porque o voto não era secreto. 
Os coronéis mandavam capangas para os locais de votação, com objetivo de intimidar os eleitores e ganhar votos.

Promulgação: é a declaração oficial que avisa que uma nova lei existe. A promulgação é uma ordem para que a nova 
lei seja cumprida.
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