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JUSTIFICATIVA - PR 0013/2018 
Em 2022, o Brasil comemorará 200 anos da Independência. Assim, a Frente 

Parlamentar em Comemoração ao Bicentenário do Brasil tem como principal objetivo 
coordenar as atividades, eventos e projetos relacionados a essa data e como tarefa primordial, 
a revitalização do Parque do Ipiranga, ícone da Independência do Brasil. 

O Parque da Independência abriga o Museu do Ipiranga e surgiu como uma maneira 
de homenagear a independência do Brasil no local de sua proclamação, às margens do Rio 
Ipiranga, em 1884. 

A celebração dos 200 anos é um momento importantíssimo para repensar o País e sua 
história, e isso deve envolver a sociedade em seu conjunto, mostrando os avanços culturais e 
sociais. 

A Independência do Brasil, ocorrida em 7 de setembro de 1822, é um dos 
acontecimentos mais importantes da história do Brasil, haja vista que foi nesse momento que 
houve uma clara ruptura com as Cortes Portuguesas. 

Em 07 de setembro do ano de 1822, a Independência foi consumada, como afirma 
Bons Fausto: 

Alcançado em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, dom Pedro 
proferiu o chamado Grito do Ipiranga, formalizando a independência do Brasil. Em 1º de 
dezembro, com apenas 24 anos, o príncipe regente era coroado Imperador, recebendo o título 
de dom Pedro I. O Brasil se tornava independente, com a manutenção da forma monárquica de 
governo. Mais ainda, o novo país teria no trono um rei português. Este último fato criava uma 
situação estranha, porque uma figura originária da Metrópole assumia o comando do novo 
país. Em torno de dom Pedro I e da questão da sua permanência no trono muitas disputas 
iriam ocorrer, nos anos seguintes.¹ 

O reexame da trajetória histórica busca fazer com que a sociedade repense como o 
País foi construído, que instituições foram criadas e sobre os percursos e percalços ocorridos 
ao longo dos séculos. 

Assim, como parte da história e guardiã da memória do País, bem como pelos motivos 
acima apresentados, espero contar com o voto favorável dos nobres Pares à presente 
propositura. 

___________ 

¹ FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo, EDUSP, 2013. p. 116. 
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