
Desvendando o Brasil
e suas potencialidades

A Fundação Maurício Grabois 
e o Partido Comunista do 

Brasil (PCdoB) enfrentam o 
desafio de entender o Brasil 

e suas particularidades. 
Para isso vão realizar, entre 
3 e 5 de abril de 2009, em 

São Paulo, o seminário 
“Desvendar o Brasil, suas 

singularidades, contradições 
e potencialidades”, evento 
que faz parte do início dos 

preparativos do 12° Congresso 
do PCdoB, previsto para o 

segundo semestre de 2009.
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Seminário debaterá o Brasil 
contemporâneo dentro do contexto 

histório-social

O seminário, segundo o presidente 
da Fundação Maurício Grabois, 
Adalberto Monteiro, debaterá o 
Brasil contemporâneo à luz de 

sua formação histórico-social. Ele explica 
que na ocasião “serão examinadas a 
situação concreta do desenvolvimento 
nacional atualmente e também as 
singularidades que distinguem o Brasil 
das demais nações”. 

O conteúdo programático da 
transição do capitalismo ao socialismo 
no país será o tema de encerramento do 
evento, informa Adalberto Monteiro. Ele 
esclarece que a pauta do seminário conta 
com cinco eixos principais, cada um com 
um conjunto de temas. “Os conferencistas 
terão esse conteúdo como referencial, 
mas obviamente irão discorrer livremente 
sobre eles”, diz ele.

Rumos do país
Para o presidente nacional do 

PCdoB, Renato Rabelo, o seminário 
pode ser considerado um preâmbulo do 

12° Congresso do Partido. “Destacados 
estudiosos do Brasil, especialistas dos 
temas propostos para discussão, estarão 
presentes para enriquecer o evento”, 
diz ele. O seminário, segundo Renato 
Rabelo, continua com uma pauta que 
aprofunda temas da atualidade que serão 
examinados pelo Partido no decorrer dos 
debates no 12° Congresso. “Será uma 
oportunidade singular para o Partido 
se apropriar dos conhecimentos desses 
especialistas em suas discussões sobre o 
Brasil”, afirma.

Renato Rabelo destaca ainda que o 
seminário ocorre no momento em que 
o debate sobre os rumos do país ganha 
espaço com o desencadeamento do 
processo de sucessão do presidente Luis 
Inácio Lula da Silva, em 2010. 

“Desvendar o Brasil neste 
momento histórico é conhecer aspectos 
diferenciados do país, do povo brasileiro e 
das forças políticas que se preparam para 
este confronto fundamental”, enfatiza o 
presidente nacional do PCdoB. 



A Amazônia em debate
A Fundação Maurício Grabois e o Partido Comunista do 
Brasil (PCdoB) realizaram, em conjunto, o seminário 
“Amazônia Sustentável”, nos dias 28 e 29 de novembro de 
2008, em Belém (PA). O evento teve como objetivo central 
preparar o Partido para o Fórum Social Mundial (FSM), 
que se realizou entre 27 de janeiro e 1º de fevereiro de 
2009, na capital parae2nse.

O seminário “Amazônia 
Sustentável” foi mais um 

instrumento de discussão e 
elaboração de propostas para 
viabilizar um projeto nacional 
de desenvolvimento, levando 
em conta a necessidade 
da preservação ambiental, 
especialmente do bioma 
amazônico. Outro aspecto 
importante do debate foi a forma 
de combate à crise ambiental. 

“Buscamos uma alternativa 
que a um só tempo promova 
o desenvolvimento da região, 
eleve o padrão social, econômico 
e cultural de sua gente e 
assegure a preservação de seus 
abundantes recursos naturais. 

Em outras palavras: buscamos 
o desenvolvimento sustentável”, 
diz Eron Bezerra, secretário da 
Produção Rural do Amazonas 
e secretário do Comitê Central 
do PCdoB para a questão da 
Amazônia, em sua coluna no 
portal Vermelho.

Soberania
A participação dos presentes 

foi outro ponto alto. “Com 
questionamentos em geral bem 
articulados e fundamentados, 
as duas centenas de militantes 
que para lá acorreram nos 
ajudaram a dar os passos iniciais 
para sistematizar uma opinião 
básica, unificada, sobre esse 

extraordinário mundo, o ‘mundo 
amazônico’”, escreve Eron.

Para o diretor de Temas 
Ecológicos e Ambientais da 
Fundação Maurício Grabois, 
Aldo Arantes, o seminário 
ressaltou, como um dos 
aspectos mais relevantes para 
a soberania nacional sobre a 
Amazônia, a necessidade de o 
governo brasileiro exercer a sua 
autoridade com mais presença 
do Estado na região. “O objetivo 
do seminário foi, basicamente, 
discutir a Amazônia como parte 
integrante do debate sobre a 
questão ambiental e do projeto 
nacional de desenvolvimento 
sustentável”, diz ele.

A Fundação Maurício Grabois promoveu, em conjunto com 
outras organizações, cinco seminários no âmbito do Fórum 
Social Mundial (FSM), realizado entre 27 de janeiro e 
1° de fevereiro de 2009, em Belém, no Estado do Pará. 

Dinamismo no Fórum  
Social Mundial (FSM)

Fórum Social Mundial

Os seminários “Amazônia: 
soberania e desenvolvimento”, 

“Governo Lula: realizações 
e perspectivas”, “A crise e a 
Integração Solidária da America 
Latina’’, “A crise do capitalismo 
e a nova luta pelo socialismo” 
e “Literatura Amazônica , 100 
anos de Dalcídio Jurandir” foram 
atividades organizadas pela 
Fundação Maurício Grabois, em 
parceria com outras organizações 
progressistas, no âmbito do Fórum 
Social Mundial (FSM). Em 
todos eles, o público superou as 
expectativas. “O grande interesse 
se explica pela atualidade dos 
temas debatidos”, afirma o 
presidente da Fundação Maurício 
Grabois, Adalberto Monteiro.

Para ele, o primeiro ponto 

positivo do FSM foi a grande 
presença da população local. “Foi 
um FSM mestiço e moreno”, 
registrou. Outro ponto que 
chamou a atenção, diz ele, 
foi a quantidade de propostas 
apontando caminhos, saídas 
e perspectivas na direção de 
um mundo melhor. Segundo 
Adalberto, há um fio condutor 
que costura e enfeixa essas 
propostas que refletem a 
diversidade e a heterogeneidade 
característica do FSM: o resgate 
das conquistas civilizatórias que a 
humanidade perdeu com o caráter 
nefasto do capitalismo.

Adalberto Monteiro destaca 
que a Fundação Maurício 
Grabois, com amplitude e de 
forma democrática, conseguiu 

agregar uma gama de 
organizações progressistas que 
deram suporte aos consistentes 
debates nos seminários. 
“Conseguimos reunir nas mesas 
importantes personalidades 
do mundo científico, político e 
acadêmico”, diz ele.

Segundo o presidente da 
Fundação Maurício Grabois, 
parcerias que já existiam se 
consolidaram e novos aliados 
foram agregados ao projeto 
de promover no país o debate 
de idéias com uma perspectiva 
progressista. Ele destaca, por 
exemplo, a parceria com a 
Fundação Perseu Abramo. E, no 
plano internacional, parcerias 
com um conjunto de entidades e 
publicações de vários países.

Publicações
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A Constituição 
democrática e a onda 
neoliberal: os 20 anos 
da constituinte de 1988
Em outubro 
de 2008 
comemoraram-
se os 20 
anos da 
Constituição 
de 1988. Para 
lembrar a data, 
o ex-deputado 
constituinte 
pelo Partido 
Comunista do 
Brasil (PCdoB), membro do Comitê 
Central e dirigente da Fundação 
Maurício Grabois, Aldo Arantes, 
escreveu um livreto resgatando 
a história desse importante 
acontecimento da história de luta do 
povo brasileiro. 

Aldo Arantes enfatiza, em A 
Constituição democrática e a onda 
neoliberal, publicado pela Fundação 
Maurício Grabois, o caráter moderno e 
democrático da Constituição que resultou 
do trabalho feito na Assembléia Nacional 
Constituinte de 1988. A Constituição, 
escreveu ele, “introduziu, nos limites 
de uma sociedade capitalista, preceitos 
democráticos, de participação popular, 
o monopólio da União sobre setores 
estratégicos da economia e assegurou 
inúmeros e importantes direitos sociais”.

Destaca, entretanto, que 
muitos a vêem como fruto apenas 
da racionalidade dos constituintes, 
sem ressaltar que a nova Carta foi a 
expressão política de uma determinada 
correlação de forças em luta para 
incorporar suas concepções ao texto 
constitucional. Jogo de forças no qual 
a participação popular foi decisiva, 
assegurando o caráter democrático da 
Constituição.

Amazônia Sustentável
O resultado 
dos debates 
ocorridos no 
seminário 
“Amazônia 
Sustentável”, 
realizado nos 
dias 28 e 29 
de novembro 
de 2008, em 
Belém (PA), 
acaba de ser 

publicado em um livreto da Fundação 
Maurício Grabois. 

Estabelecer um olhar especial 
sobre a Amazônia levando em conta 
a necessidade de preservá-la e 
também desenvolvê-la de maneira 
ambientalmente responsável — essa 
é a principal mensagem do livreto 
bilíngüe (português e inglês) Amazônia 
Sustentável, publicado em janeiro pela 
Fundação Maurício Grabois. 

Explorar as potencialidades 
da floresta de maneira equilibrada, 
preservar a soberania nacional e inserir 
a Amazônia em um projeto nacional de 
desenvolvimento são pontos presentes 
no texto.



No dia 24 de março de 
2009, a Fundação 
Maurício Grabois 

promoveu o debate “De Bretton 
Woods à falência do Lehman 
Brothers: para onde vai a crise 
do capitalismo?”, com apoio do 
Conselho Regional de Economia do 
Rio (Corecon-RJ). Sérgio Barroso 
representou a Fundação no evento. 

Ele apresentou um painel 
mais amplo para o entendimento 
da crise, lembrando como 
um de seus marcos iniciais a 
desregulamentação financeira 
iniciada nos EUA em 1974, 

com liberalização das contas de 
capitais. Segundo Barroso, a 
legislação norte-americana do 
New Deal (resultado da crise 
iniciada em 1929) começou então 
a ser desmontada, já no sentido da 
globalização financeira. 

A Fundação Maurício Grabois 
também promoveu eventos com 
a finalidade de debater a crise do 
capitalismo em Minas Gerais, em 
Pernambuco, no Rio de Janeiro 
e no Ceará. Outros debates 
estão em fase de preparação. 
Em todas as atividades, houve 
grande participação. Ao 

interesse pelo tema soma-se a 
qualidade dos debatedores — 
renomados especialistas, com 
visão progressista, do mundo 
acadêmico e do movimento 
popular contribuíram para o 
esclarecimento dos fundamentos 
da crise.

Segundo Sérgio Barroso, os 
eventos que a Fundação Maurício 
Grabois vem promovendo têm 
cumprido um papel relevante no 
debate de idéias neste momento 
singular. “O Brasil ainda sofrerá 
com a crise mundial, ao menos 
pelos próximos dois anos”, diz ele.

Para entender a  
crise do capitalismo

Em diferentes regiões do país, a Fundação Maurício Grabois 
está promovendo debates sobre a crise do capitalismo, que já 
atingiu o Brasil. A grande participação popular demonstra 
que o tema merece um tratamento especial nesse momento 
singular da economia mundial.

A direção da Fundação Maurício 
Grabois aprovou um conjunto 
de metas que compõe o plano de 
trabalho para 2009. A primeira 
delas já foi cumprida com êxito — 
a realização do curso nacional de 
formação da Escola Nacional do 
PCdoB, em janeiro, com mais de 
cem pessoas de todo o país. Ela foi 
seguida pela realização de cursos de 
formação em âmbito nacional, que 

estão em fase de execução. 
A Fundação Maurício Grabois 

também programou uma série de 
publicações. Além do material didático 
do curso, serão publicados livretos 
sobre temas específicos —alguns 
disponíveis (veja nesta edição) — e 
livros sobre políticas públicas, combate 
ao racismo, movimento sindical, 
filosofia e história.

O Centro de Documentação e 

Memória é outra meta que já está em 
fase final de execução e brevemente 
será inaugurado. A Fundação Maurício 
Grabois, em conjunto com outras 
organizações, também promoverá 
atividades sobre cultura, segurança 
pública e economia. Há ainda projetos 
de pesquisas sobre o proletariado 
brasileiro, a conjuntura econômica, 
a história do Brasil e a trajetória do 
Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

Plano de trabalho para 2009 
Formação política, plano de publicações e registro da memória das lutas 
populares são algumas das metas traçadas pela direção da Fundação 
Maurício Grabois para 2009. 

Debate sobre educação e segurança
Para contribuir com os debates das conferências sobre 
educação e segurança, a Fundação Maurício Grabois realiza 
duas atividades. A primeira será o seminário “Os Desafios da 
Construção do Sistema Nacional de Educação”, entre 23 e 
25 de abril de 2009, preparativo da Conferência Nacional de 
Educação (Conae). A segunda é a mesa redonda “Democracia e 
Segurança Pública”.

A Conae é uma iniciativa 
do Ministério da Educação 
(MEC), que será antecedida 
de conferências municipais, 
intermunicipais e estaduais. “Ao 
incluir trabalhadores, gestores, 
estudantes, conselhos de educação, 
associações de pais de alunos, 
centrais sindicais, entidades 
empresariais, movimentos sociais, 
Ongs, representações legislativas, 
entre outros tantos, a Conae 
poderá ser resultado de avaliações, 
opiniões e propostas da sociedade 
brasileira”, diz a diretora de 
Formação da Fundação Maurício 
Grabois, Nereide Saviani.

Segundo ela, o papel 

estratégico da educação no projeto 
de desenvolvimento nacional 
faz do Conae uma atividade que 
merece grande atenção. “É um 
espaço social de discussão da 
educação brasileira, articulando os 
diferentes agentes institucionais, 
da sociedade civil e dos governos, 
em prol da construção de um 
projeto nacional de educação e de 
uma Política de Estado”, explica. 

Segurança
A Conferência de segurança 

terá a participação de amplos 
segmentos da sociedade. Sua meta 
principal é alterar o paradigma 
da segurança pública. A fim de 

contribuir com o êxito desta 
iniciativa, a Fundação Maurício 
Grabois realizará uma mesa 
redonda, em Brasília, no dia 16 
de abril, onde será discutido o 
tema “Democracia e Segurança 
Pública”.

O texto-base elaborado pelo 
Fórum Nacional Preparatório 
para a Conferência também 
será examinado. Aldo Arantes, 
membro da diretoria que 
representará a Fundação 
Maurício Grabois, diz que a 
gravidade do tema exige “uma 
mudança de política e uma 
alteração estrutural do aparato 
repressivo do país”. 
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Escola Nacional 
dinamiza sua agenda

Vindos de norte a sul do 
Brasil, mais de cem professores 
da Escola Nacional do PCdoB 
participaram do “Encontro Nacional 
de Formação”, realizado com o apoio 
da Fundação Maurício Grabois. Como 
desdobramento da atividade de 
formação, a Escola Nacional do PCdoB 
programou 11 cursos em todas as 
regiões do país. 

Visando a melhora da preparação 
de seus quadros especialmente para o 
biênio 2009-2010 — quando acontecem 
o 12º Congresso do PCdoB e as eleições 
presidenciais —, a Escola Nacional de 
Formação do Partido organizou um 
plano nacional de atividades, entre elas 
o Encontro Nacional de Professores do 
PCdoB, realizado entre 18 e 23 de janeiro, 
em Atibaia (SP), com a presença de mais 
de cem pessoas vindas de todo o país.

Na pauta do encontro, que reuniu 
dirigentes e secretários estaduais de 
Formação e Propaganda, constaram 
a elaboração do nível III do currículo; 
as definições gerais da Escola e as 
orientações para a realização dos 
cursos de níveis I e II; além do balanço e 
perspectivas das atividades da Fundação 
Maurício Grabois e da revista Princípios.

Esforço concentrado
A diretora pedagógica da Escola 

Nacional do PCdoB, Nereide Saviani, 
diz que a formação assume papel 
importante neste ano em que o Partido 
realizará seu 12º Congresso. “Propomos 
para o primeiro semestre um esforço 
concentrado de formação de militantes 
e quadros a fim de lhes fornecer 
subsídios teóricos que permitam a 
melhor participação possível no debate 
das teses a serem apresentadas pelo 
Comitê Central”, diz ela.

A atividade de formação nesse 
período se complementa com a realização 
de 11 cursos — alguns já realizados — em 
todas as regiões do país. Cada um deles 
tem duração de uma semana e deverá 
reunir, ao todo, mais de 500 pessoas.  

Centro de 
Documentação  
e Memória 

Para manter viva a história das 
lutas populares, democráticas e 
progressistas do Brasil, A Fundação 
Maurício Grabois constituiu o Centro 
de Memória e Documentação 

O Centro de Documentação e 
Memória (CDM) da Fundação Maurício 
Grabois tem como objetivo coletar, 
organizar, preservar e divulgar a história 
do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e 
os movimento comunista internacional. 

Ele comportará uma biblioteca 
especializada, periódicos, documentos, 
vídeos, entrevistas, fotos, cartazes e 
objetos produzidos ou que digam respeito 
à vida do PCdoB, contribuindo, assim, com 
o atual esforço nacional visando o resgate 
da memória das lutas do povo brasileiro.

O historiador Augusto Buonicore 
— responsável pelo CMD — diz que 
a história das lutas e conquistas 
populares ainda está por ser escrita 
no Brasil. “As dificuldades desta 
empreitada sempre estiveram ligadas 
ao longo período de repressão a que 
fomos submetidos”, diz ele.



Visite e divulgue o portal da Fundação Maurício Grabois

www.fmauriciograbois.org.br

Veja a diretoria da Fundação Maurício Grabois

Saiba  
quem foi 
Maurício 
Grabois

Adalberto Alves Monteiro - Presidente
Augusto César Buonicore - Secretário 
Geral
Leocir Costa Rosa – Diretor 
Administrativo e Financeiro
Nereide Saviani – Diretora de Formação
Felipe Maia Guimarães da Silva – 
Diretor de Cultura
José Carlos Ruy – Diretor de 
Comunicação e Publicações

Aldo Silva Arantes –Diretor de Temas 
Ecológicos e Ambientais
Ronald Cavalcanti Freitas – Diretor de 
Políticas Públicas
Aloísio Sérgio Rocha Barroso – Diretor 
de Estudos e Pesquisas 

Conselho Curador
Ricardo Abreu de Melo (presidente)
Walter Natalino Sorrentino
João Batista Lemos 

José Reinaldo Santos Carvalho Filho
Ana Maria Santos Rocha
Eustáquio Vital Nolasco
Maria do Socorro Jô Moraes
Nádia Campeão 
Altamiro Afonso Borges 

Conselho Fiscal
Pedro de Oliveira
Julia Maria Santos Roland
André Bezerra Rodrigues

Um espaço de confluência, um 
local para o encontro entre o 
trabalho intelectual desenvolvido 
pelo PCdoB e atividades 

semelhantes realizadas por intelectuais e 
outras organizações do campo marxista e 
progressista do Brasil e de outros países — 
essa é a definição da Fundação Maurício 
Grabois.

Suas finalidades mais gerais são a 
de promover estudos, pesquisas e análises 
nas áreas política, econômica, social e 
cultural, sobre a realidade brasileira e 
mundial; realizar trabalho de educação 
política e formação militante; e pesquisar 
diferentes temas que contribuam para o 
progresso social do povo brasileiro. Destaca-
se entre suas linhas também a pesquisa e 
a elaboração da temática da integração 
solidária da América Latina. 

A Fundação Mauricio Grabois tem 
a convicção de que para cumprir estas 
finalidades e enfrentar as tarefas teóricas 
da contemporaneidade terá de realizar seu 
trabalho interagindo com o conjunto das 
forças avançadas.  

Dada esta concepção, a diretoria e as 
demais instâncias da Fundação Maurício 
Grabois são constituídas por militantes do 
PCdoB, além de intelectuais, pesquisadores e 
personalidades do mundo da cultura, com ou 
sem filiação a outras legendas, que tenham 
afinidade com seus propósitos e se disponham 
a colaborar com o êxito de seu trabalho.

Diretrizes e prioridades
Superar a crise do socialismo para 

reafirmá-lo em bases novas é uma obra 
que exige desenvolver e enriquecer o 
marxismo e combater o dogmatismo que 
o enrijeceu. Fixamos como prioridades a 
sistematização sobre as singularidades 
do capitalismo contemporâneo, os 
caminhos da nova luta pelo socialismo, e 
a jornada pela resistência e superação do 
neoliberalismo, com focos no Brasil e na 
América Latina.  

Contribuir para a elaboração de um 
projeto nacional assentado na soberania, na 
democracia, no desenvolvimento sustentável 
e duradouro é outra finalidade da Fundação, 
diz Adalberto Monteiro. “Sobretudo na 
atualidade, quando ficaram patentes o 
desastre do neoliberalismo e os efeitos 
destrutivos da crise capitalista decorrente 
da denominada financeirização do capital”, 
destaca.

Dentre suas atividades, diz ele, a 
Fundação Maurício Grabois também 
buscará resgatar e preservar a memória 
do movimento operário e popular e 
contribuir para a elaboração da história 
do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). 
Os marxistas, ao longo de mais de oito 
décadas, participaram ativamente da 
construção do Brasil moderno e marcaram 
presença nos principais acontecimentos da 
história nacional e no cotidiano da luta dos 
trabalhadores e do povo.  

Instituída por decisão do Comitê 
Central do Partido Comunista 
do Brasil (PCdoB), a Fundação 
Maurício Grabois passou a existir 
em 2 de abril de 2008.  

Maurício 
Grabois 
nasceu 

em Salvador (BA), em 
02/10/1912, e morreu em 25/12/1973. Homem 
de larga cultura, jornalista e propagandista, 
dedicou sua vida à construção de um 
Brasil soberano, democrático e socialista, e 
sempre cultivou o marxismo-leninismo como 
instrumento teórico capaz de instruir essa 
transformação.

Foi responsável pelo setor nacional 
de agitação e propaganda da Juventude 
Comunista do Partido Comunista do Brasil 
(PCdoB), comandou o jornal A Classe Operária, 
tomou parte ativa nas jornadas de 1934 e 1935 
contra o fascismo, o imperialismo e o latifúndio, 
que resultaram na formação da Aliança 
Nacional Libertadora (ANL).

Deputado eleito à Assembléia Nacional 
Constituinte, foi líder da bancada comunista 
no Congresso Nacional entre 1945 e 1948 
– quando os mandatos comunistas foram 
cassados e ele foi obrigado a entrar na 
clandestinidade.

Comandante da Guerrilha do Araguaia – 
principal resistência armada à ditadura militar, 
foi cercado pela repressão e metralhado no 
Natal de 1973, em um ponto das selvas da 
Amazônia, no sul do Estado do Pará. Maurício 
Grabois foi um homem de pensamento e 
de ação – teve uma vida inteira dedicada 
à construção de uma sociedade soberana, 
democrática e socialista
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