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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

 presente livro é uma versão da Tese de 
Doutoramento intitulada Palmiro Togliatti e a 

construção da via italiana ao socialismo, defendida em dezembro 
de 1998, junto ao Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dentro               
da área de concentração “Serviço Social, Política Social e 
Cidadania”. 
 Então, a banca examinadora formada pelos Profes-
sores Titulares Carlos Nelson Coutinho (meu orientador), 
José Paulo Netto, José Maria Gomez, Daniel Aarão Reis Filho 
e Francisco Carlos Teixeira da Silva concedeu-me o grau 
(10,0). Tenho em relação a cada um deles uma dívida de 
gratidão intelectual. 
 Tal tese, outrossim, deve muito aos estudos por mim 
implementados durante o ano de 1997 no Instituto Gramsci 
de Roma, dirigido à época pelo Professor Giuseppe Vacca, o 
qual me propiciou a possibilidade de implementar a 
pesquisa histórica sobre a figura do líder comunista italiano 
fazendo uso dos ricos arquivos e biblioteca desta renomada 
instituição. 
 Tanto durante os anos de estudos no Brasil, quanto no 
decorrer da minha estadia em solo italiano, o apoio 
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financeiro da CAPES (bolsa de doutorado no país) e do 
CNPq (bolsa de doutorado sanduíche no exterior) foi 
decisivo, tendo se constituído numa condição sine qua non 
para a finalização das minhas pesquisas. 
 Passados mais de dez anos da sua defesa, a publicação 
dessa versão da tese (acrescida de três apêndices que versam 
sobre o pensamento de Antonio Gramsci, os inúmeros 
debates travados entre Norberto Bobbio e os comunistas 
italianos e a breve história do eurocomunismo – escritos 
publicados anteriormente no site Gramsci e o Brasil e na 
revista Política Democrática) somente se tornou possível 
devido a dois apoios decisivos: de uma parte, do Programa 
de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade 
Federal de Pernambuco, ao qual faço questão de agradecer 
na figura da sua atual coordenadora, a professora (e amiga) 
Ana Cristina de Souza Vieira; de outra parte, da Fundação 
Astrojildo Pereira, à qual também agradeço na pessoa do seu 
Editor Executivo, o sempre cordial Francisco Inácio de 
Almeida. 
  


