
                 

 

                   

                   CÂMARA DOS DEPUTADOS 

                   Gabinete do Deputado ORLANDO SILVA  

 
REQUERIMENTO Nº            de 2016 

(Do Senhor Deputado ORLANDO SILVA) 

 

 

Requer a realização de Sessão Solene 
desta Casa a ser realizada no dia 8 de maio de 
2018 em comemoração ao bicentenário de Karl 
Marx. 
 

            Senhor Presidente,  

 

Nos termos do Art. 68 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 

Vossa Excelência, a realização de sessão solene desta Casa a ser realizada no dia 8 de 

maio de 2018 em comemoração ao bicentenário de Karl Marx. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

No dia 05 de maio de 2018 comemoraremos 200 anos do nascimento de Karl Marx. 

O autor de “18 Brumário de Luis Bonaparte” veio ao mundo no alvorecer de um novo 

século que marcaria toda a modernidade. Reconhecido como um dos maiores filósofos de 

todos os tempos, Karl Marx tem através de seu pensamento grande influencia em 

diversas áreas. Assim, é sabida sua importância até hoje para ciências como filosofia, 

sociologia, geografia, história, direito, literatura, ciência política, pedagogia, biologia, 

antropologia, economia, administração e muitas outras. 

Além desta vasta influencia, o intelectual alemão atuou como filósofo, economista, 

historiador, jornalista e também teórico político. Sua teoria é uma crítica às sociedades 

capitalistas e seus moldes de organização e divisões sociais. O marxismo enquanto 

corrente de pensamento constituiu-se enquanto concepção materialista da historia, 

afastando-se de qualquer tipo de determinismo, e buscando compreender as coisas 

através de seus movimentos, através da dialética. Assim torna-se extremamente difícil, e 

porque não dizer impossível, compreender as teorias e os conceitos do marxismo sem 

que se leve em conta previamente o processo histórico. 



Esta base filosófica, cercada de preocupações históricas e sociais é o alicerce a 

partir do qual o marxismo propõe uma compreensão de todas as demais ciências, é a 

compreensão do real e do cotidiano, sempre pautadas a partir dessa consciência. 

Hoje o marxismo continua tendo importantíssima influência em diversas áreas do 

conhecimento, e suas teorias e conceitos ainda revisitados. Ademais e importante notar 

que esses escritos continuam ainda servindo de respaldo teórico para discussões de 

cunho social e especialmente para a organização de muitos movimentos sociais. 

Em seu bicentenário, a teoria marxista segue sendo a lente pela qual melhor se 

interpreta e compreende a realidade material. Com o Capitalismo mais uma vez em crise, 

o pensador que desnudou este sistema, segue mais atual que nunca. Sobre ele milhares 

de historiadores, filósofos, políticos, economistas, juristas, jornalistas, entre tantos outros 

escreveram, compreendendo que o marxismo é um dos legados intelectuais mais 

importantes desde o século XIX.  

Compreendendo que o marxismo, além de revolucionar o método dialético, 

inspirou-se num objetivo preciso: transformar a sociedade. Objetivo esse que também  

buscamos no parlamento, entendo que esta Casa não poderia se furtar à realizar a 

Sessão Solene ora pretendida, razão pela qual peço apoio de meus pares, no sentido de 

aprovar o presente requerimento. 

 

                                                            Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2018. 

 

 

ORLANDO SILVA  

PCdoB/SP  

 

 


