
 

 

Professor Rodrigo 
 

Leia o texto abaixo e utilize seus conhecimentos e estudos sobre o tema para responder a 
questões de 1 a 3. 
 

Parlamentarismo à brasileira 
 

A consolidação politica do Segundo Reinado foi marcada pelo estabelecimento do parlamentarismo 
brasileiro. Parlamentarismo é o regime político no qual o chefe do governo (o poder Executivo) é o 
primeiro-ministro e não o rei ou o presidente. O primeiro-ministro é escolhido pelo partido majoritário do 
Parlamento (o poder Legislativo) que pode exigir a substituição do primeiro-ministro. Portanto, no regime 
parlamentarista, o poder Executivo está subordinado ao Legislativo, e o rei ou o presidente apenas 
representam o Estado, e seu poder é muito limitado ou até mesmo inexistentes.  

No Brasil, o parlamentarismo, criado em 1847, funcionou de forma diferente desse modelo. O 
primeiro-ministro era escolhido pelo imperador, que usava, para isso, o poder Moderador. Realizavam-se, 
então, as eleições para a Câmara e, na apuração dos votos, falsificavam-se os resultados, para garantir a 
vitória do partido do primeiro-ministro). Outro recurso, também garantido pelo poder Moderador, era a 
dissolução da Câmara pelo imperador, caso o partido do primeiro-ministro não obtivesse a maioria nas 
eleições.  

Era o "parlamentarismo às avessas", no qual quem mandava de fato era D. Pedro II. Liberais e 
conservadores se revezavam ou se associavam no poder, conforme a vontade imperial. Deputados, 
senadores, juízes, presidentes de província (atuais governadores) e bispos, todos giravam em torno de D. 
Pedro ll. Em troca de apoio às suas orientações políticas, o imperador oferecia títulos de nobreza, cargos 
públicos e pensões para políticos, seus filhos e protegidos.  

Durante todo o Segundo Reinado, essa alternância de liberais e conservadores no poder foi pacífica. O 
debate político foi substituído pela negociação e pela troca de favores; em vez de oposição e rivalidade, 
havia a concordância entre os partidos. De 1853 a 1857, os dois partidos chegaram a governar juntos, no 
chamado Ministério da Conciliação.  

O arranjo entre liberais e conservadores foi possível porque ambos tinham muito em comum: 
pertenciam à camada senhorial, formada pelos homens brancos, livres, proprietários de terras e de 
escravos; queria o poder político para ampliar seu prestigio e fortalecer sua autoridade perante suas bases; 
desejavam para o país um governo igual ao que eles já exerciam sobre suas famílias e escravos; 
defendiam a manutenção da escravidão; e temiam as revoltas populares, por ameaçarem a posição social 
de seus membros.  
Rodrigues, Joelza Ester Domingues.  

História em Documento: imagem e texto., 2 edição, São Paulo. FTD. 
 
01. Por que o parlamentarismo do Segundo Reinado foi chamado de “parlamentarismo às avessas”? 
 
02. Por que foi possível o arranjo entre liberais e conservadores?  
 
03. O que acontecia quando a câmara dos deputados não era composta em sua maioria pelo partido do 

primeiro-ministro? 
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Observe a charge abaixo para responder as questões de 4 a 8.  

 
Ilustração representando a alternância partidária do Império do Brasil durante o Segundo Reinado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamentarismo_%C3%A0s_avessas 
 
04. O que a charge informa sobre a política partidária da época?  
 
05. Por que o desenhista usou a imagem de um carrossel? 
 
06. Que impressão nos dá o sorriso da velha senhora: de sinceridade ou de malícia, de bom-senso ou de 

esperteza? 
 
07. O que essa interpretação do sorriso da senhora significa? 
 
08. Observando a charge responda: As charges podem ser consideradas documentos históricos? Por que? 
 
 


