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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar as raízes do prestígio de Croce na 

Itália e da recepção de suas ideias nos Estados Unidos. Interessa descobrir como ele se 

fez um intelectual reconhecido em seu país de origem, e quais sentidos sua obra teve entre 

os acadêmicos americanos. Para tanto, são aqui examinadas as condições sócio-históricas 

destes dois circuitos intelectuais socialmente diferenciados. A partir do exame da 

principal obra croceana, Estetica (1902), procura-se esclarecer como as especificidades 

destes universos intelectuais conferiram sentidos distintos ao pensamento de Croce.  

 

Palavras-chave: Benedetto Croce, Intelectuais, Prestígio, Recepção, Estética.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

             This thesis aims to analyze the Croce prestigious roots in Italy and the reception 

of his ideas in the United States. Interests find out how he became an intellectual 

recognized in their country of origin, and which way his work has had among American 

academics. To that end, the socio-historical conditions of these two socially differentiated 

intellectual circuits examined here. From the examination of the main work of Croce, 

Estetica (1902), seeks to clarify how the specific features of these intellectual universes 

have given different meanings to the thought of Croce. 

 

Keywords: Benedetto Croce, Intellectuals, Prestige, Reception, Aesthetic. 
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Introdução   

 

 

O consagrado filósofo italiano Benedetto Croce, reconhecido internacionalmente 

pela construção de uma “filosofia do espírito”, era assim definido por um folheto 

publicado em Nova York, em 1937: “o mais famoso italiano no exterior, pelo menos no 

mundo acadêmico, talvez desde os dias de Galileu” (BORGESE apud ROBERTS, 1995, 

p. 3). Este episódio viria a ser tomado, anos mais tarde, como uma evidência da “honra 

passageira” que Croce desfrutou na primeira metade do século XX nos Estados Unidos. 

A partir da década de 1950, estudos simpáticos às suas ideias apontaram para as prováveis 

causas do “declínio”1.  

O consenso era de que a difusão das ideias de Croce foi prejudicada por fatores 

como: as “interpretações equivocadas” (SIMONI, 1952); a “má interpretação” que tanto 

historiadores quanto críticos fizeram de sua obra (Cf. MOSS, 1987); o “rótulo de 

hegeliano”, enquanto havia a rejeição do hegelianismo e a “defesa do pragmatismo” 

(VITTORIO, 2012, p. 42); a “escrita em italiano”, uma língua pouco dominada pelos 

americanos (Cf. ROBERTS, 1995).  Estas interpretações partem do pressuposto que este 

intelectual, um “dos mais influentes filósofos e críticos literários da Itália”, usufruiu nos 

Estados Unidos de um “prestígio intelectual” que se enfraqueceu na segunda metade do 

século XX por conta de “obstáculos”, de “erros” e de “injustiças” prejudiciais ao 

entendimento de sua obra.  

                                                           
1 Estas investigações se inscrevem em um movimento pelo fortalecimento das ideias de Croce nos Estados 

Unidos. Trabalhos voltados para o resgate do legado croceano na América se empenharam em apontar as 

possíveis “injustiças” à sua obra e tentar salvá-la do “esquecimento”. Reivindicam um status a Croce a 

partir da exposição dos erros ou incompreensões, e pretendem explicar a necessidade de rever tais 

equívocos. Apontam que as “contribuições de Croce foram esquecidas” pelos novos intelectuais 

(ROBERTS, 1995, p. 3). Interessados em “fazer justiça”, julgam ser necessário superar o “distanciamento” 

iniciado após sua morte, por acreditarem em sua contribuição para o “progresso da cultura e da vida moral” 

(D'AMICO; TRAFTON; VERDICCHIO, 1999, p. 8 e 9). Cumpre citar também uma variedade de outras 

iniciativas com o propósito de preservar a reputação de Croce na América. Caponigri, no prefácio de seu 

livro History and Liberty: The Historical Writings of Benedetto Croce (1955), apontava que a ampla 

receptividade das ideias croceanas no mundo de fala inglesa dava ocasião para uma discussão de seus textos 

históricos. Do mesmo modo, Benedetto Croce: Philosopher oj Art and Literary Critic, de Orsini (1961, p. 

3-5), apresentou o trabalho de Croce como vital “para analisar o conceito geral de poesia e redefini-lo em 

termos que são válidos para a experiência contemporânea”, preocupações à tona “especialmente nos 

Estados Unidos”. Cavaliere (2001) em seu artigo “Croce e l’Europa” faz um levantamento dos estudos 

sobre a incursão de Croce nos Estados Unidos, indicando este país como destino das ideias de Croce após 

quase cinquenta anos de sua morte.   
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Em 1999, Jack D’Amico, Dain A. Trafton e Massimo Verdicchio organizaram 

uma coletânea The Legacy of Benedetto Croce: Contemporary Critical Views2. Na 

introdução os editores se preocuparam em caracterizar Croce como um dos “mais 

influentes” intelectuais até 19523, cuja reputação foi afetada mais pelas “circunstâncias” 

do que por um “exame sério” de seu trabalho. Estes estudos exemplificam um modo 

específico de avaliar a recepção de Croce. Admitem que os destinos do filósofo italiano 

se definiram a partir da ação de interpretação dos leitores. Supõem que uma interpretação 

fiel, purificada das máculas de incompreensão4, daria ao texto estrangeiro as condições 

favoráveis de absorção, permitindo-o alcançar um patamar de prestígio análogo ao de seu 

contexto de origem.  Caso os equívocos não houvessem ocorrido, seguir-se-ia o curso 

normal dos eventos, cabendo à história reservar ao autor um lugar de glória. 

Para estes estudiosos, a finalidade de conferir um sentido de excelência ao 

pensamento de Croce, depurado dos “equívocos”, tem como premissa de que a avaliação 

das interpretações deve contemplar as incompreensões que afetam o sentido “original”. 

Assim, o critério que asseguraria a compreensão da circulação da filosofia croceana reside 

na análise da distância/proximidade que as diferentes interpretações assumem em relação 

à compreensão verdadeira dos textos De acordo com esta postura, interpretar implica 

captar o sentido autêntico de uma ideia. 

O que se percebe é que a abordagem na qual se apoiam estes trabalhos entram em 

acordo quanto ao interesse de “resgatar” o pensamento de Croce. A reconstrução da esfera 

de contribuição intelectual do autor, bem como o caráter exclusivo do conteúdo de sua 

obra, de modo a mantê-lo “vivo”, articulam-se aos aspectos consoantes com a narrativa 

do “prestígio/declínio”. Contudo, tanto o “prestígio” quanto o “declínio” não constituem 

a uniformidade das opiniões daqueles que, não compartilhando das intenções de 

                                                           
2 A proposta era que The Legacy viesse contribuir para o “reflorescimento” dos estudos de Croce na 

América do Norte (D'AMICO; TRAFTON; VERDICCHIO, 1999, p. 4). 
3 O ano de 1952 figura com particular importância. Ano da morte de Croce, aparece como o momento de 

avaliação de seu lugar na intelectualidade americana. Ainda que as implicações desta relação não se façam 

presentes no curso da presente investigação, cabe considerar, para fins de diagnóstico, o surgimento de uma 

preocupação com a preservação de sua memória. Para além das publicações de Simoni e de Wellek, 

indicam-se outros textos, publicados no mesmo período, que foram escritos em ênfase similar. O periódico 

New Republic veiculou um artigo de Milano (1952, p.18), intitulado “Croce’s Place in Italian Culture” 

(1952), em que foram discutidas as contribuições croceanas na estética, história, filosofia e política para 

intelectuais britânicos e americanos. Irwin Edman (1952, p. 31), na Saturday Review, mesmo considerando 

sua reputação maior na Europa do que nos Estados Unidos, não evitou enquadrá-lo como um dos grandes 

intelectuais que, ao lado de John Dewey e George Santayana, haviam falecido naquele ano.      
4 Serve como exemplo o esforço de Roberts (2002), em “The stakes of misreading: Hayden White, Carlo 

Ginzburg and the crocean legacy”, em corrigir as distorções do texto de Croce sobre a historiografia.  
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preservação do pensamento croceano, lançaram outro olhar sobre a inserção de Croce nos 

Estados Unidos.  

Contrariando a perspectiva de que existiu uma influência desmesurada Peter 

Novick (1992, p. 154), analisando a contribuição do conceito de história croceano no 

debate do relativismo histórico entre os historiadores americanos, pontuou: “Os trabalhos 

de Croce, de acordo com Roy Nichols, foram um tópico de frequente debate entre os 

jovens historiadores em Colúmbia na década de 1920 – mas quem conhece o que foi feito 

com eles?”. Quanto à identificação do esquecimento no período da segunda metade do 

século XX, a crítica bibliográfica feita por Ernesto Caserta (1988) sobre os estudos 

croceanos nos Estados Unidos entre os anos de 1964 e 1984 parece por si só contrariar a 

noção de “declínio” ao confirmar que Croce ainda era tópico frequente entre acadêmicos. 

Também Dante Della Terza (1987, p. 208), em um capítulo sobre “Croce in America”, 

informava que a crítica literária croceana foi uma das razões pelas quais Croce 

“permaneceu interessante” para os americanos depois da Segunda Guerra, quando o 

fascismo colocou em risco a circulação das ideias italianas no mundo. 

A despeito das diferenças entre as análises da circulação de Croce nos Estados 

Unidos – se a influência deste pensador obedece ou não a marcação de uma passagem do 

prestígio para o esquecimento –, a partir destes posicionamentos é possível capturar três 

pressupostos sobre os quais cabem fundamentar uma investigação a respeito dos 

percursos do pensamento croceano na Itália e nos Estados Unidos: primeiro, que o uso e 

as interpretações dos textos croceanos entre acadêmicos constituem o marco decisivo dos 

destinos de sua obra no outro lado do Atlântico; segundo, que as definições aplicadas ao 

seu pensamento apresentam os diferentes modos pelos quais um “mundo acadêmico 

nacional” se colocou em relação com uma “produção intelectual estrangeira”; e terceiro, 

que o reconhecimento da erudição de Croce e de sua nacionalidade definiram a interação 

com sua obra nos Estados Unidos.  

Estes três pressupostos convergem para o que nesta dissertação se pretende 

investigar: as condições sócio-históricas da consagração de Croce na Itália e de sua 

posterior recepção nos Estados Unidos. Isto significa tentar compreender como sua 

ascensão na Itália como “um líder” cultural tornou possível seu pensamento circular nos 

Estados Unidos, cuja estrutura da vida acadêmica condicionou tanto sua recepção como 

“autor europeu” quanto a modelagem de suas ideias. Trata-se, portanto, de examinar a 

circulação internacional de ideias por circuitos socialmente diferenciados. Concorda-se 

que o sentido de um texto, como dizia Pierre Bourdieu, é determinado tanto pelo campo 
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de origem quanto pelo campo de recepção5. O que importa limitar aqui, para efeito de um 

estudo da consagração e da recepção de Croce, é como a estrutura de dois universos 

sociais distintos condicionaram a atuação de seus respectivos agentes e de suas ideias, e 

como estes espaços se interconectavam internacionalmente. Ao mesmo tempo que as 

estruturas típicas da vida intelectual dos campos nacionais funcionam dentro de 

mecanismos específicos, socialmente demarcados, elas apresentam componentes que 

tornam possível sua conexão com o fluxo internacional de ideias.  

A circulação do pensamento de Croce, na Itália e nos Estados Unidos, evidencia 

bem isso. Ali onde ele obteve sua distinção intelectual, em um campo erudito em que a 

sociabilidade era fator determinante para o prestígio no mundo das letras, foi onde a 

interação com homens de letras definiu sua projeção tanto dentro quanto fora da Itália. E 

nos Estados Unidos, cujo sistema acadêmico estava em processo de especialização e de 

profissionalização das disciplinas, a Europa representava o celeiro de ideias, o berço da 

tradição e da história – levando-se em consideração as disciplinas humanísticas. Assim, 

ao se constatar as especificidades destes dois espaços sociais, verifica-se como era 

possível, através dos próprios elementos que condicionavam a vida e o trabalho 

intelectual, a intersecção intelectual internacional que propiciou a Croce, “o mais 

destacado erudito italiano no exterior”, ganhar espaço entre os acadêmicos americanos. 

A empreitada de fazer um exame dos percursos do pensamento de Croce na Itália 

e Estados Unidos significou lidar, desde o início, com um conjunto variado de fontes: 

correspondências, textos de Croce, biografias, artigos, resenhas, prefácios, obituários e 

publicações de referência. Para o andamento desta investigação se mobilizou uma 

variedade de recursos para a coleta das fontes documentais. O acesso virtual às bases de 

dados da Itália e dos Estados Unidos permitiu entrar em contato com uma farta quantidade 

de artigos e publicações contemporâneos ao período examinado. Sem isso, a viabilidade 

deste trabalho estaria comprometida. Ainda se recorreu ao empréstimo interbibliotecário 

para a consulta a livros não encontrados nas bibliotecas acessíveis. Quando isto não foi 

possível, pode-se contar com a colaboração de pesquisadores estrangeiros para o envio 

                                                           
5 Segundo Bourdieu (2002, p.3), “O fato de que os textos circulam sem seu contexto, que eles não trazem 

com eles o campo de produção – para empregar meu jargão – do qual eles são o produto e que os receptores, 

estando eles mesmos inseridos em um campo de produção diferente, os reinterpretam em função da 

estrutura do campo de recepção, é gerador de formidáveis mal-entendidos”.  
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de trabalhos até então sem edição no Brasil. Em alguns casos, a urgência e a necessidade 

de uma publicação foram supridas pela aquisição via compra.  

A leitura destes documentos foi feita na perspectiva de recolher subsídios que 

pudessem cobrir a montagem da explicação. Para tanto, observaram-se as circunstâncias 

de elaboração e, quando necessário, de publicação; como também os significados que eles 

enredam. Era preciso dar fisionomia às experiências sociais de Croce e daqueles que se 

colocaram como seus intérpretes.  

À medida que se avançava na leitura e na coleta de dados da documentação, foi-

se dando contorno à ideia de que as causas dos destinos da imagem de Croce na Itália e 

nos Estados Unidos eram distintas do retrato criado pelas fontes tradicionais. Via de regra, 

as narrativas habituais desconsideram o papel crucial que os contextos sociais exercem 

na definição de uma produção intelectual, como o fato de Croce se colocar a ajudar 

profissionalmente amigos que se empenharam na divulgação de sua filosofia; ou, ainda, 

a relação entre os constrangimentos institucionais pelo mérito acadêmico e as 

interpretações de sua obra pelos americanos.  

O estudo destes dois espaços sociais exigiu a construção de estratégias 

metodológicas distintas. Ainda que nestes dois momentos a investigação tenha se 

amparado na mesma proposta analítica – examinar perímetros socialmente definidos de 

circulação das ideias croceanas –, houve variações quanto ao recorte histórico e à 

estrutura argumentativa, efeitos da própria mudança que a personagem em torno da qual 

se constituiu um objeto sofreu na transição de um contexto para outro.  

Ao se reconstruir a trajetória de Croce na Itália, demarcou-se o período que vai do 

seu nascimento (1866) até sua posse como Senador (1910). A expectativa era de 

contemplar as experiências sociais decisivas para sua vida de intelectual – a partir da 

educação familiar e do trauma sofrido com a morte dos pais e da irmã, passando pelos 

primeiros investimentos na carreira e pelas tentativas de encontrar um caminho 

promissor, seguido pelos contornos que a posse de recursos deu às relações sociais, até 

se constituir como hegemonia intelectual e ingressar em um posto da classe dirigente – 

que pudessem servir de modelo explicativo para as condições sociais relativas à origem 

social e familiar, associadas à morfologia da cultura intelectual italiana onde a posse de 

elementos distintivos poderia garantir posições vantajosas, especialmente em um 

ambiente em que a vida intelectual não era regulada pelas instâncias acadêmicas. A 

narrativa construída a partir daí privilegia, portanto, menos a apuração dos fatos em seu 
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conjunto, e mais a lógica social por trás de experiências capitais para a consagração de 

Croce em seu país.                

Na Itália, onde ele ficou reconhecido como “líder” erudito, “pensador de uma 

geração”, “filósofo nato”, identificou-se um conjunto de experiências sociais decisivas 

para o sentido de sua vida intelectual. A dedicação à pesquisa histórica como fuga do 

trauma provocado com a morte dos pais, o emprego de recursos financeiros na 

organização de revistas e publicações, a escrita de Estetica, a iniciativa de desenvolver 

parcerias para projetos editoriais eram investimentos que estavam na raiz de seu prestígio, 

e informam a própria habilidade pessoal de mobilizar estratégias visando assumir uma 

posição dominante. 

No capítulo 1 – “Uma leitura de Estetica” – procura-se entender o sentido da obra 

para o próprio autor. Trata-se de mostrar como nesta obra a experiência social de Croce 

é elaborada.  Para tanto, em um primeiro momento se evidencia seu interesse em definir 

um tema de estudos, a leitura de filósofos alemães e os apontamentos de Gentile como 

tentativa de captar as relações que engendraram a criação daquele texto. E, em um 

segundo momento, busca-se interpretar o próprio texto como portador da crença 

intelectualista de quem o escreveu.  Por fim, procura-se refletir sobre as implicações 

sociológicas da formulação e escrita de sua teoria estética.  

A partir disso, o quadro analítico da relação entre a produção intelectual e o 

contexto social precisava conter os elementos próprios da produção textual croceana. 

Através do escrutínio da principal publicação, Estetica, buscou-se encontrar os artifícios 

de construção textual usados para fazer críticas à filosofia de seu tempo e marcar posição 

em relação a ela. Ao esmiuçar o texto consagrado, se percebia que a teoria estética 

croceana adquiria o sentido de uma metáfora da própria concepção que seu autor tinha da 

criação intelectual: um processo autônomo, livre de determinações externas ao criador.  

Isto era comprovado pelo próprio estilo de vida diletante por ele defendido, e percebido 

como condição do filosofar “puro”: estar desprovido de um grande número de 

preocupações mundanas, apropriar-se de um estilo de vida intelectualista de dedicação 

integral ao saber, encontrar no ócio a condição para o trabalho intelectual. 

O capítulo 2 – “As origens sociais do prestígio na Itália” – parte da morfologia do 

campo intelectual italiano, destacando sua descentralização da vida universitária, e aponta 

para as reuniões informais como o centro da sociabilidade letrada. Recupera-se a trajetória 

de Croce com vistas a dar evidências de como ele conseguiu reunir as condições materiais 

e eruditas capazes de constitui-lo um letrado aglutinador de intelectuais, e como isso 
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definiu sua imagem na cultura italiana.  E estabelece uma relação entre a consagração e a 

capacidade de manter amizades leais, fundamentais na ação de divulgação de suas ideias 

e na construção de uma imagem de intelectual.    

No intuito de descobrir como Croce era representado no mundo erudito italiano e 

como a morfologia daquele espaço permitiu o destaque de suas ideias, o ponto de partida 

foi o exame de artigos em jornais, revistas e livros destinados à divulgação de sua obra, 

escritos e publicados entre 1887 – ano em que aparecem as primeiras resenhas de suas 

publicações – e 1918, ano em que circulam os ensaios sobre o último volume da série que 

compõe sua filosofia do espírito. Ao coligir estes dados, verificou-se a partir de 1902, ano 

da publicação de Estetica, sua principal obra e aquela que inauguraria seu sistema 

filosófico, a presença nestes textos de um tom elogioso, que realçava as singularidades de 

Croce, e de expressões que tornavam públicas o grau de proximidade destes escritores 

com aquele autor. O surgimento de um fluxo maior de textos com conteúdos carregados 

de apreciação subjetiva dos trabalhos croceanos a partir de 1902 pareceu indicar a 

existência de uma interação entre estes intelectuais e Croce, o que ainda não era possível 

definir. Entender isso só foi possível com o escrutínio da trajetória pessoal do próprio 

Croce. Ao se descobrir o uso que ele fez de seu capital intelectual e econômico para se 

inserir na vida letrada, notou-se que muitos dos escritores de publicações voltadas para a 

exaltação de sua obra faziam parte de seu círculo de amizade. Esta interação social se 

fundamentava em vínculo afetivo que transpunha os limites de uma relação formal entre 

autor e intérpretes. Ficava claro que a construção de discurso daqueles homens de letras 

indicava um tipo de experiência social muito específica. Tratava-se de uma lógica das 

relações sociais constituída historicamente nos círculos intelectuais italianos, em que a 

“amizade” tinha função estratégica de conduzir os indivíduos a se aglutinarem em torno 

de um “mestre” e dele obter conhecimento, por meio de uma relação de trocas de favores. 

Associar-se a alguém constituía uma prática definida socialmente. A experiência da vida 

intelectual se dava em tertúlias, ocasiões propícias para se criar aproximações, 

desenvolver vínculos diretos. Era precisamente este aspecto do espaço intelectual italiano 

que transparece nos textos italianos, nos quais homens de letras, que mantinham relações 

de amizade com Croce, colocaram-se como seus divulgadores. 

No caso dos Estados Unidos, o capítulo 3 – “Apropriações americanas” – 

investiga os artigos e periódicos, as questões disciplinares que cercavam os debates em 

filosofia e história, e as biografias dos acadêmicos que indicam que as interpretações de 

Croce são indissociáveis dos espaços de conflitos disciplinares e do momento histórico 
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vivido pelo sistema acadêmico nos Estados Unidos. Tomam-se em conta as razões pelas 

quais o autor em questão se tornou objeto de atenção e consideração, o contexto das 

preocupações intelectuais em que sua obra foi lida e os mecanismos de imposição de 

visão aos textos croceanos. 

O enquadramento temporal nesta etapa da investigação seguiu uma marcação 

diferente. Foi considerado como ponto de partida a análise do fluxo de referências a Croce 

em periódicos e em livros de referência, estendendo-se até o início da década de 1950. 

Estes referenciais foram postos na tentativa de limitar a investigação a um período mais 

ou menos ajustado àquele a que os acadêmicos croceanos se referem quando fazem 

menção ao “prestígio” de Croce. Nesta etapa a pesquisa se deteve incialmente em 

selecionar as fontes que pudessem informar sobre os modos de difusão e de interpretação 

dos textos croceanos. Artigos e resenhas foram lidos com a preocupação de detectar os 

temas aos quais Croce era associado, as publicações que foram citadas, os modos de 

referência ao seu pensamento. O propósito era entender como funcionaram as operações 

de imposição de sentido, os processos de elaboração de interpretações. O trabalho junto 

a estes “modelos de recepção” propiciou pôr à prova a justeza dos argumentos correntes 

segundo os quais a filosofia croceana teria encontrado solo fértil nos Estados Unidos na 

primeira metade do século XX. Na verdade, ao passo que este material era fichado, 

encontravam-se evidências tanto de entusiasmo quanto de hostilidade em relação ao seu 

pensamento. Em ambos os casos, ficava claro que os acadêmicos americanos não estavam 

tão preocupados com os aspectos gerais do pensamento de Croce ou com a difusão de 

suas ideias, mas com a afirmação de suas próprias pesquisas em contextos disciplinares. 

Esta ideia veio a ser reforçada pela análise do sistema universitário americano. A 

inserção destes acadêmicos em um quadro marcado pela especialização da pesquisa, pelas 

transformações do sistema universitário e pelo movimento de profissionalização 

disciplinar se constituíram os condicionantes conjunturais que fomentaram a leitura dos 

textos croceanos, em um mundo acadêmico para o qual a Europa era referência 

fundamental para se pensar problemas teóricos da história e filosofia. Logo, tentar 

reconstruir o retrato de Croce nos Estados Unidos era se deparar com os efeitos do campo 

acadêmico na definição da interpretação de sua obra.  

Em um primeiro momento, constatou-se que as interpretações de Croce se 

circunscreviam em focos disciplinares. Orientados pelos temas prevalecentes na história 

e filosofia os acadêmicos que leram Croce o interpretaram dentro das discussões presentes 

em seus campos de atuação. A análise das opiniões levantadas em artigos e resenhas de 
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periódicos acadêmicos, como a Philosophical Review e a American Historical Review, 

cuja escolha está justificada no capítulo 3, evidencia como a discussão dos textos de Croce 

foi moldada, de um lado pelos debates sobre a natureza da mente, e do outro pela questão 

da objetividade do conhecimento histórico. No interior do processo de seleção, marcação 

e aplicação de categorias de percepção, verificava-se a correlação das interpretações com 

os contextos disciplinares.  

Embora a compreensão sobre os modos como os marcos disciplinares definiram 

o sentido da interpretação de Croce se fizesse clara, era preciso ainda entender o que 

possibilitou este autor ser lido pelos acadêmicos americanos. Isto implicaria desvendar a 

relação mais profunda que as interpretações de Croce tinham com a dinâmica própria do 

campo intelectual americano.  Diante disso, em um segundo momento, privilegiou-se 

enfocar como os textos croceanos ganharam importância entre os leitores americanos. A 

reconstrução da trajetória do tradutor de Croce para o inglês, o amigo Douglas Ainslie, 

permitiu entender como a pertença ao círculo de amigos se combinava ao esforço de dar 

projeção internacional à personificação do autor napolitano como pensador “puro”, 

autêntico representante da erudição italiana, à altura ou superior a pensadores como 

Hegel, Kant e Vico. Ainda que esta representação feita por Ainslie tenha sido questionada 

por alguns dos leitores americanos, ela contribuiu para dar a Croce uma identidade 

internacional, associando-o aos grandes nomes do pensamento europeu.     

Além disso, esta etapa da investigação permitiu compreender como o sentido 

atribuído aos textos croceanos se ligava à experiência universitária vivida pelos 

acadêmicos, voltada para a busca compulsória do mérito e da distinção, únicas formas de 

se ascender na carreira universitária.  Analisando as experiências acadêmicas dos 

filósofos George Santayana e Irvin Babbit, e do historiador Charles Beard que, como 

professores de importantes universidades, tinham a influência para impor interpretações 

e definir perspectivas de leitura, se procurou cruzar informações biográficas e produção 

acadêmica com a leitura de Croce. Este procedimento revelou como a interpretação dos 

textos de Croce, em ascensão na Itália, produzia eficácia para acadêmicos inseridos em 

um universo intelectual em relação ao qual a Europa se constituía modelo em tradição 

acadêmica. De fato, a obtenção do reconhecimento acadêmico correspondia à capacidade 

de se integrar à herança intelectual europeia em um momento em que as disciplinas 

humanísticas estavam em vias de profissionalização e a leitura de textos estrangeiros 

poderia servir de estratégia para intensificar discursos e reforçar posições em debates 

disciplinares.    
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Nas “Considerações Finais”, considera-se como as especificidades de dois 

universos intelectuais distintos, que funcionam de acordo com lógicas próprias, tornou 

possível a circulação transnacional das ideias de Croce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

 

 

 

Capítulo 1 

Uma leitura de Estetica 

  

 

Em 1899, confinado em sua biblioteca, Benedetto Croce se encontrava entre 

volumes de autores alemães e uma extensa quantidade que cartas trocadas com seu amigo 

Giovanni Gentile6. A bibliografia estudada e a correspondência tinham uma relação. Foi 

na conversa com o amigo que Croce despertara seu entusiasmo para se aprofundar na 

produção filosófica sobre a estética. Descortinava-se uma oportunidade de resolver uma 

preocupação que o perseguia: escrever um trabalho que pudesse ficar reconhecido por sua 

originalidade.  

Durante aproximadamente um ano, Croce se dedicou à escrita de um “tratado”. 

Desistindo de outras investigações, passa a ocupar seu tempo com o estudo da filosofia. 

Sua publicação viria a lume em 1902, pronta para fazer oposição ao positivismo e suas 

variantes, apontar os equívocos das interpretações materialistas da mente, corrigir as 

concepções estéticas precedentes, sob o título Estetica: come scienza dell’espressione e 

linguistica generale, teoria e storia.  Nela, seu autor defenderia o caráter livre da criação 

artística. Muito embora a ideia sustentada refletisse o fluxo de concepções filosóficas 

proveniente do estudo de uma variedade de pensadores, a proposição que ali se fazia tinha 

que ver também com a própria forma de conceber subjetivamente a atividade criadora. 

Ao propor desligar a estética dos fatos físicos, do sentido utilitário e da moral, colocando-

se em defesa da crença da arte pela arte, ele assumia a condição de falar de si como se 

falasse de filosofia.     

Considerar a subjetividade do autor impressa em sua obra significaria por ironia 

aplicar a maneira de fazer uma análise literária tal como proposta por Croce, de “descobrir 

as intenções subjetivas do artista por trás da obra”, e de ser remetido àquele tipo análise 

literária, combatida no século XX, que considera a interpretação de uma obra como a 

penetração na singularidade do autor7.  

                                                           
6 Como se verá mais adiante, Croce iniciou um intenso estudo da filosofia, o que aparece em várias de suas 

cartas. Quanto à expressiva quantidade de missivas trocadas com Gentile, o próprio Croce testemunha isso: 

“Vi assicuro che godo veramente nel trovarmi in tanta corrispondenza con voi [...]” (CASSANI; 

CASTELLANI, 2014, p. 250). 
7 Trata-se da ideia do autor como “gênio criador”, refutada por Barthes (2004, p. 57-65) e Foucault (2006, 

p. 264-298).  
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Uma solução para este dilema é entender a obra não como fruto de uma 

singularidade isolada do contexto social, mas como resultado de um conjunto de 

experiências sociais combinadas com as disposições internas do autor. Efetuar uma 

análise de texto, que satisfaça a expectativa de compreender o indivíduo autor construindo 

o espaço social de sua produção, permite elucidar os elementos que, imersos no texto, 

podem revelar tanto a disposição do autor em relação ao campo intelectual em questão 

como a forma pela qual o autor se descreve. Trata-se de investigar, em termos de uma 

sócioanálise, como o autor desenha seu contexto e revela sua visão individualizada no ato 

de escrever; como Croce, na exposição de sua filosofia estética, revela tanto as dimensões 

do espaço intelectual no qual está inserido como a sua subjetividade, a interiorização de 

sua própria teoria. Assim, a análise do texto fornece elementos que, combinados, 

permitem entender melhor o espaço social de sua produção; Estetica pode ser lida 

observando a maneira pela qual Croce descreve sem descrever a si mesmo no campo 

intelectual.  

 

Um intelectual humanista na “sociedade positivista” 

 

No prefácio à primeira edição italiana da Estetica, nota-se o propósito ao qual ela 

se destina: “A partir da explicação da atividade estética é também de esperar a correção 

de vários conceitos e a solução de certos problemas filosóficos, o que geralmente parece 

ser quase impossível. Esse é precisamente o espírito que anima o presente trabalho” 

(CROCE, 1908, p. viii). Embora curto, esse trecho revela não somente o que o leitor 

encontrará nas páginas seguintes, mas também a forma, ou a condição, de produção de 

Estetica, uma obra destinada a “libertar” a “intuição artística” das compreensões “que não 

correspondem a um reconhecimento adequado no domínio da teoria e filosofia” (p. 3). 

Historiadores da filosofia italiana apresentam o campo de estudos filosóficos na 

Itália da segunda metade do século XIX como marcado pela oposição entre idealismo e 

positivismo (Cf. GARIN, 1966; GALASSO, 1990). Ancoradas no debate em torno do 

ideal de país surgido no contexto situação política italiana entre os anos 1848 e 1860, duas 

linhas prevaleceram no debate cultural: uma de matriz hegeliana e a outra de referência 

iluminista. O hegelianismo encontrou em Nápoles seus primeiros seguidores, entre os 

quais estavam Francesco De Sanctis e Bertrando Spaventa, que se tornaram os mentores 

intelectuais de uma geração e influenciariam decisivamente as ideias do jovem Croce: o 
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primeiro com sua crítica literária e a defesa da autonomia da arte; o segundo, que era seu 

tio, com o hegelianismo. O racionalismo iluminista, que entendia ser possível através de 

métodos científicos entender a sociedade e “iluminar os segredos, altamente inacessíveis, 

da consciência”, foi representado inicialmente por Carlo Cattaneo e Giuseppe Ferrari. 

Posteriormente, uma de suas figuras mais representativas foi Roberto Ardigó, para quem 

a razão e os métodos científicos poderiam dar uma completa explicação da natureza, do 

universo, conduzindo a mente do estado irracional ao racional. No exterior, o positivismo 

italiano ficou reconhecido pelo criminalista Cesare Lombroso. Sua teoria materialista da 

mente, que propunha o estudo da estrutura craniana como forma de atestar a delinquência 

ou bondade do indivíduo, concebia a mente e a vontade humanas como definidas pela 

disposição física do cérebro (KNEPPER; YSTEHEDE, 2013). 

Mais do que uma filosofia, o positivismo na Itália produziu um clima cultural, 

caracterizado pelo extremo materialismo científico8, de entusiasmo científico e moral, 

sendo ao seu modo uma “religião” nacional. Isto incluía o interesse na aplicação do 

positivismo à história, uma vez que esta deveria estar a serviço da nação (GALASSO, 

1990, p. 89-93).  

A corrente do positivismo se tornou presente nas universidades. Pela Universidade 

de Turim, entre a década de 1870 e 1910, passaram nomes influentes do positivismo 

italiano, como, além de Ardigó e Lombroso, este responsável pela criação da Scuola 

Italiana di Antropologia Criminale (Cf. KNEPPER; YSTEHEDE, 2013); Arturo Graf, 

professor de literatura italiana e co-fundador do Giornale storico della letteratura italiana 

(Cf. MAINENTI, 1938); Carlo Forlanini, professor de medicina preventiva (Cf. 

PAZZINI, 1947); e Emilio Bertana, crítico e historiador da literatura italiana (Cf. 

GIBELLINI, 1996). Em Palermo, estava Adolfo Faggi (1994), que havia se notabilizado 

por entender o argumento filosófico como psicológico, adotando uma visão positivista-

materialista. A Universidade de Roma também aglutinou vários simpatizantes desta 

corrente. O próprio Croce, que havia iniciado seus estudos nesta instituição para logo 

depois desistir, afirmou que ali havia tantos adeptos que era difícil permanecer imune ao 

positivismo (CROCE, 1914, p. 45, 138).  

O domínio exercido pelo positivismo vinha da iniciativa de dar uma “orientação 

ideal” à sociedade que, partindo do trabalho de “reeducação” universitária, pretendia 

                                                           
8 Por este termo se deve entender uma característica peculiar do positivismo na Itália: a pretensão de reduzir 

todo o conhecimento à ciência física e de tomar o método naturalístico como o único meio de compreensão 

da realidade (DE SARLO apud GALASSO, 1990, p. 91).  
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atender às demandas do país quanto à formação de funcionários “úteis” ao 

desenvolvimento nacional. A ideia era que a ciência e sua aplicação eram suficientes para 

a organização política da sociedade e para as necessidades morais dos indivíduos 

(GALASSO, 1990, p. 89). 

Foi na polêmica contra o positivismo que Croce construiu sua imagem de 

“reformador moral”, tomando a escrita e a atividade intelectual como instrumento de 

crítica. A partir disso, a leitura de Estetica permite apreender o conjunto de representações 

que ele incorporou em seus textos e em sua atividade intelectual à frente do movimento 

neo-idealista italiano a partir da primeira década do século XX. A “história da estética” 

foi produzida em sintonia com uma missão cultural e política herdeira do processo de 

Unificação nacional9. Estava, pois, atrelada ao revigoramento de uma identidade 

intelectual legítima na qual se reconheciam os círculos da elite culta. Nas palavras de um 

de seus comentadores: 

Sua filosofia - ele escreve - resulta de um ideal de cultura humanista, ao 

qual ele se esforça para converter os italianos, utilizando todos os recursos 

de uma atividade realmente maravilhosa. Talvez o seu ideal seja muito 

exclusivo. De qualquer maneira, é digno de todas as considerações 

possíveis. Sua filosofia é essencialmente histórica. Seu ideal de cultura 

humanista apresenta os mesmos personagens: o predomínio da história, a 

aversão à cultura das ciências naturais. A fusão de filosofia e história deve 

resultar no humanismo, do qual a civilização moderna necessita. Em uma 

revista de história e filosofia, a “Critica”, [...] estas ideias encontram todo 

o seu desenvolvimento e todas as aplicações necessárias para fazê-las 

entrarem mais facilmente nos ambientes intelectuais. O estilo da revista é 

caracterizado por um forte estilo polêmico. A luta é contra todos os bonnets 

da filosofia oficial, que há vinte anos dormem um sono positivista ou 

vagueiam em um “meio-sono” neo-kantiano na Itália. Mas, no entanto, as 

ideias da “Critica” penetraram nos ambientes acadêmicos na Itália e no 

exterior, mesmo que não se possa dizer que elas “já deram uma direção 

dominante à cultura nacional”. Apesar de tudo, a ‘Estetica’ ainda não tinha 

nem dez anos e a “Critica” apenas seis, e Croce já tendia a ocupar “um 

lugar privilegiado no campo intelectual” [...] (AMENDOLA apud 

GALASSO, 1990, p. 98). 

 

      Esta citação é aceitável à medida que atribui aos investimentos intelectuais de 

Croce sua entrada no panteão da intelectualidade italiana humanista. Porém, parece se 

precipitar ao fazer o leitor presumir que “sua filosofia” e “seu ideal humanista” tenham 

                                                           
9 Assim é interpretado seu engajamento intelectual: “A filosofia, com estes dois pensadores [Croce e 

Gentile], por um lado se mostra como portadora de uma missão cultural e política em continuidade aos 

impulsos do Ressurgimento, tendo como objetivo uma ‘mobilização’ dos espíritos, com argumentos muitas 

vezes defendidos sem se dar a devida atenção aos aspectos ‘técnicos’ da filosofia; por outro lado se separa 

de maneira nítida e radical das ciências - matemáticas, físicas, ciências naturais e sociais - com as quais, os 

pensadores positivistas e até mesmo os socialistas tinham procurado dialogar”  (RESTAINO, 1999, p. 164). 
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decorrido de sua erudição enquanto resultado de um “gênio criador” auto-suficiente10. É 

pertinente lembrar uma advertência de Augusto Guerra: “procurar as fontes e 

interlocutores muitas vezes expõe uma decepção: concluir tornando Croce uma fonte de 

Croce” (GUERRA apud BONDI, 2004, p. 275). Negar os predicados intelectuais de 

Croce em seu processo de criação, por outro lado, contribui a separação artificial entre 

“gênio” e seu “ser social”.  

Uma chave para superar a oposição cristalizada entre indivíduo e sociedade (e, 

neste caso preciso, entre o “gênio” e seu “meio”) é fornecida por Norbert Elias em seu 

estudo sobre Mozart. Discordando da separação que se faz entre a “imagem idealizante 

do gênio” e sua “humanidade comum” enraizada na tradição europeia, resultante da 

tendência de ver a atividade intelectual de forma isolada de seu contexto social, Elias 

aponta que isso não pode nos eximir do dever de investigar a conexão entre a experiência 

social e o trabalho de produção intelectual. A atividade erudita não “flutua no ar, exterior 

e independente das vidas sociais das pessoas” (ELIAS, 1995, p. 55-57). Trata-se, 

portanto, de tomá-la com as marcas históricas indissociáveis de sua passagem pelo mundo 

social. 

Houve esforços no sentido de procurar dar atenção às incidências teóricas na 

formação do pensamento croceano, fugindo, quando não evitando, a rendição ao culto da 

distinção pela “originalidade” do autor. Davide Bondì investigou nos Motivi kantiani 

nella filosofia del giovane Croce como a “inspiração kantiana” serviu Croce em sua 

elaboração da teoria sobre a constituição da experiência humana. Ele teria se baseado no 

modelo interpretativo de Kant acerca das condições em que ocorrem a atividade 

cognitiva, para defender a inadequação do modelo empírico, que tomava a atividade da 

consciência como mero mecanismo psíquico – ideia presente na formulação de Estetica.  

Ainda que seu enfoque fosse no desenvolvimento teórico dos conceitos croceanos, 

Bondì mostra o pensamento de Croce como resultado de um percurso feito a partir de 

interações sociais. Tal é o caso das indicações de leituras feitas ao filósofo por 

interlocutores, como Antonio Labriola, que lhe sugeriu ler publicações de Herbart, 

Zimmermann, Strümpell, Volkmann, quando ele se debruçava nas questões pertinentes 

ao juízo estético, entre os anos de 1893 e 1896. E, ainda, Giovanni Gentile, que é apontado 

como aquele, “graças ao qual” foi “dissolvido [...] o pressuposto naturalístico” croceano. 

                                                           
10 Um exemplo deste tipo de interpretação vem de Galeffi (1966, p. 80, 81): “O prestígio pessoal, atingido 

graças à sua incansável fidelidade aos estudos, à ampliação da sua mente pensante, à profundidade e agudez 

de seu juízo, à sua participação na vida da Nação [...]”. 
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As trocas intelectuais permitem recobrar a dinâmica da criação intelectual, como 

decorrente da relação privilegiada que Croce logrou estabelecer com os letrados de sua 

geração e com nomes destacados na cena intelectual italiana11. 

A influência de Gentile é flagrante, uma vez que a relação com ele permitiu a 

Croce descortinar um caminho próspero de pesquisa, que lhe lograria alcançar uma 

posição de prestígio na liderança da geração neo-idealista italiana de vanguarda.     

 

Gentile e a Estetica 

 

Giovanni Gentile era um estudante de filosofia da Escola de Estudos Superiores 

de Pisa, em 1896, quando conheceu Croce. Mais tarde, ele viria a lecionar nas 

universidades de Nápoles, Pisa, Palermo e Roma, e se tornaria um dos opositores ao 

positivismo. Já na graduação, ele se associou ao idealismo, motivado pela leitura de 

Bertrando Spaventa. Naqueles anos (1893-1897) escreveu seus primeiros artigos na 

revista Helios e nos Annali della R. Scuola Superiore di Pisa, Filosofia e Filologia. 

Foi lendo essas publicações que Croce se entusiasmou com Gentile, ao ver nele 

provas de uma erudição “sóbria e apropriada”. O que disso decorreu foi uma troca 

intelectual, estimulada pela admiração mútua. A procura pelo parecer do outro a uma 

publicação era algo desejável e natural. Nesta relação, cada um construiu sua identidade 

por meio do reconhecimento das habilidades que tornavam o outro qualificado como 

interlocutor e de uma conscientização dos efeitos que aquela relação poderia trazer.12 

A leitura das cartas trocadas entre Croce e Gentile nos anos 1898 e 1899 possibilita 

compreender tanto a gênese das questões às quais Estetica foi dedicada, como a dívida 

intelectual com Gentile e a estratégia de ingressar em um “ramo de estudos” específico, 

capaz de lhe outorgar as insígnias de intelectual inovador.   

Em 1898, após decidir se afastar dos estudos sobre o materialismo histórico e do 

marxismo, Croce se dedica ao estudo da estética. A partir de questões levantadas por 

Gentile, se aprofunda na filosofia, dedicando-se à metafísica alemã. Esta mudança se 

                                                           
11 Nas palavras de Croce, o reconhecimento da necessidade de se criar laços na vida intelectual: "Eu estava 

em relação de amizade com quase todos os pesquisadores, e, entre eles, com um que estava entre os mais 

apaixonados e ativos, e também animado e espirituoso ao fichar documentos e apresentar anedotas 

esquecidas, o florentino Alessandro Ademollo, conselheiro do Tribunal de Contas, com quem eu mantinha 

muito contato, e ainda mantenho, sempre um ajudando ao outro e contando as nossas “descobertas”, com 

ar triunfante e competitivo [...]” (CROCE, 1945, p. 34).  
12 A relação entre Croce e Gentile é por si só um exemplo da colaboração mútua entre intelectuais. Tópico 

a ser investigado no próximo capítulo. 
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insere na estratégia, iniciada anos antes, de dar um sentido definido ao seu trabalho 

intelectual. Por meio da publicação de textos, do estabelecimento de laços sociais e da 

aplicação de recursos em projetos intelectuais, que são objeto de investigação mais 

adiante, ele estava interessado em afirmar uma identidade intelectual, buscar definir um 

direcionamento de pesquisa para ser reconhecido em algum ramo de estudo. Foi orientado 

por esse interesse que ele demonstrou preocupação com o estado de sua carreira e com a 

delimitação de temas de pesquisa. Em carta a um amigo, em 23 de junho de 1892, 

escreveu:  

Agora tenho 25 anos, e é tempo de me inserir em uma área de estudos, ou 

talvez em duas, mas que eu me insira. [...] tenho estabelecido dois gêneros 

de estudos [...]: estudos históricos sobre a história íntima da Itália, dos 

últimos três ou quatro séculos, e estudos filosóficos, principalmente acerca 

da filosofia da história e da filosofia da arte. Esse é meu programa pelo 

menos para alguns anos (CROCE apud GARIN, 1974, p. 6). 
 

Da perspectiva de Croce, que usufruía da disponibilidade de tempo e recursos, a 

urgência era, para ter uma carreira intelectual promissora, definir-se em um ramo de 

estudos, encontrar um problema de investigação.  

Após ler Ricerche ispano-italiane (1898), em setembro de 1898, Gentile iniciou 

uma prolífera troca de correspondência com Croce. Ele julgava “perigosa” uma afirmação 

que encontrara no livro, por fazer distinção entre “vício de forma” e “vício de conteúdo”. 

Atendendo ao pedido de dar mais esclarecimento, Gentile chama a atenção para o fato do 

“conteúdo” não ser “interessante” para a análise estética13. Cita De Sanctis e seu 

“conteúdo abstrato”, e aponta ter o conteúdo uma “formação espiritual”, capaz de dar ao 

artista inspiração para fazer sua arte. É neste sentido que Gentile faria menção, em outra 

carta, do crítico de arte como aquele que “entra na psicologia do artista” a fim de 

compreender sua arte.  

Croce foi “conduzido a repensar seu argumento”. Defendendo inicialmente que o 

conteúdo, tanto abstrato quanto físico, é determinado pelas condições espirituais e 

culturais do momento histórico, entendia ser da crítica estética o dever de se orientar no 

                                                           
13 Por “análise estética” Gentile parece se referir à apreciação crítica tradicional da arte, que observa apenas 

os elementos de forma (formas geométricas, preenchimento dos espaços, linhas, cores, etc) e conteúdo (o 

significado da imagética da obra, o que ela expressa em suas formas) presentes na obra artística enquanto 

produto acabado. Esta é a visão de Croce, a qual Gentile quer corrigir indicando a formação a priori do 

sentido da expressão artística. Assim são compreendidas suas referências à “formação espiritual do 

conteúdo”. Disso vinha a distinção de Gentile entre “conteúdo não interessante” e “conteúdo interessante”, 

uma diferença que se baseava no ponto de vista da análise estética comum, que tendia a valorizar a forma 

e conteúdos da obra enquanto determinados física e materialmente (conteúdo “interessante”) em detrimento 

da contemplação do sentimento e da “liricidade” originários da alma do artista (conteúdo “não 

interessante”). 
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“interesse” vigente do conteúdo a ser contemplado. Concorda com Gentile: entende o 

belo como uma categoria subjetiva, e passa a ver que o crítico de arte deve “assumir a 

tarefa de reviver a obra”. Diante disso, segue-se uma série de atitudes que revelam seu 

interesse em se aprofundar neste tema. Decide não se ocupar mais com o materialismo 

histórico e passa ao estudo da filosofia idealista. Pensa no ócio como condição necessária 

para o aprofundamento das questões filosóficas relativas à estética e para a escrita de um 

“tratado”. O que se seguiu foi a dedicação constante ao seu projeto em meio a formulações 

ainda mal concebidas, que em Gentile encontraria uma direção.  

No fim de dezembro daquele ano, Croce esboça um plano de trabalho. 

Inicialmente, seu estudo incluiria três partes: uma teórica e uma histórica, intercaladas 

pelos “desvios” da estética. Em 25 de janeiro de 1899 diz ter meditado nos últimos três 

meses, através do estudo da história da estética, em um argumento filosófico. 

Posteriormente, volta a concordar com Gentile e De Sanctis quanto ao fato do conteúdo 

ser o que ele passa a definir por “estado de ânimo”, agora entendido como independente 

do juízo estético: “Não só não é sujeito de discriminação estética, mas não é sujeito de 

nenhuma outra avaliação; não se pode dizer se é verdadeiro ou falso, nem se é moral ou 

imoral”. Inseguro, ele diz, “talvez formule mal o meu pensamento”.        

A prova do empenho de Croce na elaboração de Estetica como um trabalho 

construído como aposta a obter uma prestigiosa posição intelectual reside nos tópicos 

daquele rascunho, apresentado a Gentile em 21 de agosto. A parte “teórica” seria objetiva, 

sem citações, o que revela a preocupação com o público leitor e com a construção da 

imagem de inventor criativo. A não inserção de citações livra Croce do reconhecimento 

de dívidas intelectuais. Este procedimento, de suprimir as marcas de vínculos pessoais e 

intelectuais, funciona como se quisesse se projetar como um autor “original”, iluminado 

pela criatividade. 

A parte “histórica” foi esboçada sob a justificativa de se fazer “o que até agora 

não havia sido feito” 14, uma história geral da estética. Tratava-se de reforçar o sentido de 

“novidade” do texto, em cujo processo anterior de investigação, envolvendo a “leitura de 

toda obra importante”, seu autor já houvera tido condições de mapear as incursões 

argumentativas que lhe parecessem mais promissoras. É de se imaginar que, com um 

                                                           
14 Na carta a Gentile de 21 de agosto de 1899: “Eu vou preparando o meu volume de Estetica, que terá uma 

parte teórica, a qual me esforço em fazê-la inteiramente de modo objetivo, sem citações e polêmicas, e uma 

parte histórica, onde penso em escrever do meu jeito uma história geral da Estetica, que ainda não foi 

escrita” (CASSANI; CASTELLANI, 2014, p. 274-275). 
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volume extenso de leituras feitas por Croce neste período, ele pudesse extrair não apenas 

a bagagem teórica, mas um quadro abrangente da estrutura argumentativa, dos focos 

privilegiados e das formas de abordagem dos textos. Este conhecimento lhe parecia útil 

no sentido de reforçar o diferencial de sua publicação, destinada a encontrar um lugar 

entre as concorrentes. Foi com base nisso que ele confidenciava a Gentile: “A melhor 

[obra sobre a história da estética] que se tem até agora é aquela de Bosanquet [A history 

of Aesthetic, 1892], mas deixa muito a desejar”. 

Convencido de que se tratava de um “ramo de estudos a se criar” e avaliando a 

estética alemã como de cunho “espiritual” e “psicológico”, Croce diz ser sua principal 

ideia a de que a estética seja uma “linguística”. 

 
A minha ideia fundamental é que a estética seja uma linguística, ou melhor, 

que a linguística seja um caso especial de estética geral; e que como a 

linguagem não é um fato meramente psicológico, logo o fato estético geral 

não pode se resolver na lei psicológica e no associacionismo. Estabelecer 

a origem da arte é tão absurdo quanto limitar a origem da linguagem 

(CASSANI; CASTELLANI, 2014, p. 286). 

         

Com isso, Croce se propõe “refazer” a teoria da estética, mostrando o “absurdo do 

problema da classificação da arte”. Defendendo a expressão como linguagem, abolia a 

questão da classificação artística embasada em critérios de distinção, já que toda a 

linguagem pode ser encarada como arte porque exprime alguma coisa. A representação 

artística deveria ser julgada por sua originalidade e expressividade, descentrando-se da 

análise estritamente formalista da obra. Era preciso, ao contemplar uma arte, buscar o 

princípio inspirador do artista, razão de sua expressão. Muitos dos elementos da teoria da 

expressão se devem à filosofia kantiana, que teve novo impulso no século XIX com o 

movimento do neo-kantismo15.  

A “crítica ao juízo” foi uma alternativa aos neo-idealistas não conformados com 

idealismo absoluto de Hegel e críticos ao positivismo16.  O conceito de “juízo estético” 

                                                           
15 O neo-kantismo, também conhecido como neo-criticismo, foi um movimento que surgiu na Alemanha a 

partir da segunda metade do século XIX e se estendeu à Fraça, Itália e Russa. Foi predominante entre a 

década de 1870 e a Primeira Guerra. Marcado pela oposição à metafísica hegeliana e ao cientificismo 

positivista, propunha a relexão filosófica a partir da investigação das condições que tornam propícia a 

atividade cognitiva. No que se relaciona à estética, houve o surgimento das “teorias da expressão”, segundo 

as quais as ideias não derivam de uma mente superior, nem do determinismo da matéria, mas são 

provenientes da experiência subjetiva. A arte é, neste caso, o veículo que permite ao público conhecer a 

mente do artista, que procura os símbolos e as formas mais adequadas para expressar sua imaginação (Cf. 

COPLESTON, 1963, p. 361-373; TOWNSEND, 2002, p. 102-105) 
16 Para Croce: “[...] o novo conceito de conceito, inaugurado por Kant e por assim dizer imanente em todo 

o pensamento moderno, veio sanar a cisão entre mundo sensível e mundo inteligível, concebendo o conceito 
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kantiano apontava não apenas para a consideração da razão, mas também para a memória 

e o sentimento. Para Kant, a intuição artística não se subordina a nenhum conceito 

determinado, ela ocorre no livre jogo das faculdades mentais, que é convertido no talento 

do gênio (KANT, 1987, p. 46-50). Foi precisamente essa contribuição do pensador 

alemão que esteve presente nos diálogos entre Gentile e Croce. 

            Tendo em mente a ideia da estética como linguística, e que não se pode interpretar 

um fato estético com as leis da psicologia, Croce fica convencido de que deveria “criticar 

a fundo” os conceitos da estética como natureza meramente psicológica. Esse 

aprofundamento de sua oposição é verificado quando, por ocasião da publicação de Tesi 

fondamentali di un’Estetica (1900), faz observações sobre a ciência normativa. Opõe-se 

ao conceito de “técnica do teórico”, que aludia à consciência que serviria como base da 

ação prática dos indivíduos. Considera absurda, também, outras tentativas de estabelecer 

princípios para a compreensão da expressão do pensamento humano, como a “gramática 

normativa” e a “lógica normativa”, que visam prescrever regras para a língua e para o 

conhecimento.  

A controvérsia foi o procedimento adotado na explicitação dos “erros” que 

afetavam a compreensão da arte, e era o matiz da composição de Estetica. Esta opção 

implicava se lançar a uma posição de crítico através da qual poderia se fazer rival dos 

grandes, tomando a polêmica como estratégia intelectual17.  

O modo como Croce atribui a si um tipo de protagonismo é visto já no estilo de 

sua escrita. Mostrando a mesma disposição, ele libera a corrente de seu pensamento 

evocando a todo instante os alvos de seus ataques, como para lembrar ao leitor que a obra 

se destina a um conflito específico, a luta contra as concepções de índole positivista, e 

que ele é o combatente. Seu pensamento é entrecortado por críticas diretas, sem aparar as 

arestas. Como se, para expor suas ideias, tivesse a necessidade de não apenas comunica-

las, mas de aderir à polêmica18. 

Levando em consideração que Croce era um intelectual diletante, que cultivara o 

gosto pela literatura, é possível afirmar que Estetica foi escrita fora de seu estilo 

                                                           
como juízo, e o juízo como síntese a priori, e a síntese a priori como o verbo que se faz carne, como 

história” (CROCE, 2001, p. 47). 
17 “Por esse estreito nexo com o erro, a afirmação da verdade é sempre um processo de luta, pelo qual ela 

se vai libertando do erro; pelo que é um outro desejo piedoso mas irrealizável, o de querer que ela seja 

exposta diretamente, sem discutir ou polemizar [...]” (CROCE, 2001, p. 34). 
18 Lançar mão deste recurso parece se constituir uma estratégia favorável, considerando que tanto os 

periódicos italianos, quanto os americanos, reconheceram a crítica de Croce como traço distintivo de seu 

perfil intelectual. 
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discursivo habitual. Não era algo fortuito: o fato de este trabalho constituir uma aposta 

em um salto promissor na carreira intelectual permite concebê-lo como planejado em 

aspectos diversos. É por meio de um tipo de estrutura discursiva simples e autoexplicativa 

que se empreende o trabalho de comunicar suas ideias facilitando a tarefa do leitor. 

Parágrafos curtos, inserção de exemplos e notas breves nas laterais indicando a ideia dos 

parágrafos tendem a auxiliar a compreensão do conteúdo. O texto é dividido em 37 

capítulos breves, com uma média de 12 páginas cada. Acrescentou-se, ainda, um apêndice 

bibliográfico, que pretendia ser um guia a indicar a diversidade de publicações sobre o 

tema. Estetica, criação de um autor ciente da “tradição particular” que este tema tinha na 

Itália, foi também destinada a ser uma obra de referência, acessível aos leitores. E, com 

isso, pronta para ser recebida entre os jovens19. 

           O trabalho intelectual, em relação ao qual Estetica assumiu importância especial, 

residia no próprio esforço de Croce popularizar suas ideias. Recorrendo a um expediente 

vantajoso para a popularização de suas ideias, chegou a publicar uma versão reduzida de 

sua estética, em formato de literatura educacional. Assim, lançou seu Breviario di estetica 

(1913) em uma coleção educacional da editora Laterza, entendendo que as “lições” ali 

reunidas poderiam “ser úteis aos jovens” nas “escolas secundárias, como leitura de apoio” 

(CROCE, 2001, p. 27). A circulação de seu texto em formato didático foi um dos modos 

pelos quais Estetica ganhou espaço na cultura italiana, convertendo seu autor em figura 

dominante, como possuidor das credenciais de sumidade intelectual, com reconhecimento 

público, um verdadeiro símbolo da reação cultural contra o positivismo. 

       

A estética de um texto 

 

Em Estetica, Croce defendeu o argumento da arte como intuição. Entendendo-a 

como a expressão das impressões subjetivas que atingem a alma do artista, propôs a arte 

como produto espiritual de uma intuição lírica, que deveria ser compreendida a partir do 

complexo de imagens e de sentimentos que a anima. Ressaltou a importância da crítica 

literária de analisar a obra de arte buscando sua liricidade, seu motivo inspirador, sem se 

limitar às particularidades de sua composição. Contrapôs a visão da arte como fenômeno 

mecânico, passivo e natural e criticou a noção científico-materialista que, com sua 

                                                           
19 Sobre a influência de Croce entre os jovens, Simoni (1952, p. 11) constata: “Conta-se que ele desfrutou 

da mais viva circulação entre os estudantes universitários italianos”. 
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compreensão categórica, mecânica e prática da arte, fazia do pintor um combinador de 

linhas, luzes e cores, e do músico, um combinador de tons. Contestando, também, a 

intuição artística como associada ao conhecimento filosófico, a moralidade e a economia, 

defendeu sua independência, firmada no princípio de autonomia da atividade de criação 

artística.  

Na investida de argumentos para defender o conhecimento intuitivo, como 

separado do conhecimento conceitual, lógico, intelectivo, científico, e constituído a partir 

da imagem reproduzida na mente do artista pelo sentimento que se consuma na expressão, 

desenvolve o tema principal da obra. Quando Croce alude às “impressões de uma noite 

de luar de um pintor”, ao “esboço de um país desenhado por um cartógrafo”, a “um motivo 

musical”, às “palavras de um suspirado poema lírico”, é para concluir que podem ser fatos 

intuitivos, sem relação racional (CROCE, 1908, p. 4).  O uso de “a cor de um céu, a cor 

de um sentimento, um grito de dor e um esforço de vontade, objetivada na consciência” 

elucidam que “o que revela a intuição em uma obra de arte não é o espaço e o tempo, mas 

o caráter, fisionomia individual”. A intuição nasce das impressões subjetivas na alma do 

artista, por isso sua compreensão não pode ser determinada espacial ou temporalmente 

(p. 6,7). Nem a própria matéria, da qual depende o surgimento das “sensações” 

responsáveis pela intuição ou “imaginação”, deixa de sofrer sanções quando se julga a 

partir dela poder compreender a arte.  

A matéria, em sua abstração, é mecanismo, é passividade, é o que o espirito do 

homem sofre, mas não produz. Sem ela nenhum conhecimento ou atividade 

humana é possível. Mas, a mera matéria produz animalidade, tudo que é brutal 

e impulsivo no homem, e que não é do domínio espiritual, que é humanidade 

(p. 8). 

 

A pretexto de defender a intuição de “outro tipo de invasão e confusão”, a matéria 

não pode determinar o entendimento da “iluminação interna” que leva às “impressões e 

sentimentos” e que depois “passa por meio de palavras, a partir da região obscura da alma, 

para a clareza do espírito contemplativo” (p. 11). Afirmando ser a relação entre matéria e 

imaginação “uma das questões mais debatidas em Estetica”, Croce se contrapõe à 

proposição da “arte como imitação da natureza”, enquanto “reprodução mecânica, cópias 

mais ou menos perfeitas de objetos naturais” (p. 20). Também, se opondo à arte como 

pertencente ao “mundo dos sentidos ou à matéria psíquica”, censura a teoria dos “sentidos 

estéticos”, por tentar estabelecer que os “órgãos fisiológicos são necessários para o efeito 

estético”: “O órgão ou aparelho fisiológico não é senão um grupo de células, constituído 



31 

 

 

 

e disposto de uma maneira; ou seja, é um fato ou conceito meramente físico e natural” (p. 

22,23). 

À medida que a concepção de intuição se sobrepõe a essas “visões equivocadas” 

da arte, vai se reformulando seu próprio conceito “independente e autônomo no que diz 

respeito à função intelectiva” (CROCE, 1908, p. 14): “Se nós temos apresentado que a 

forma estética é completamente independente da intelectiva e suficiente em si mesma sem 

suporte externo, não temos dito que o intelectivo pode ficar sem a estética” (p. 27). Dessa 

forma, a relação entre intuição ou expressão e conhecimento intelectivo ou conceito pode 

ser definida como um “duplo grau”: “o primeiro grau é a expressão, o segundo o conceito; 

o primeiro pode ficar sem o segundo, mas o segundo não pode ficar sem o primeiro” (p. 

31).        

Afirmando que “o espírito cognitivo não tem outra forma além dessas duas”, 

“expressão e conceito”, toma por incorreto “considerar a historicidade como uma terceira 

forma teórica”. Isso porque, a “História não procura por leis nem conceitos; nem emprega 

indução ou dedução; ela é conduzida ad narrandum, non ad demonstrandum; ela não 

constrói universais e abstrações, mas propõe intuições”, por isso, deve ser “incluída no 

conceito universal de arte” (p. 32). Aderindo ao “ceticismo” oriundo das ciências naturais, 

que aceita como verdadeiro apenas aquilo que pode ser “analisado e demonstrado”, o 

conhecimento histórico perde sua capacidade de fazer-se enquanto tal; portanto falar de 

indução ou demonstração histórica só tem cabimento se isso for “fazer um uso metafórico 

dessas expressões, que tem para a História um sentido bem diferente daquele atribuído 

pela ciência” (p. 34, 35). A definição de História na mente de Croce, aquela expressa na 

Logica come scienza del concetto puro (1905), como “juízo individual” uma síntese da 

“representação e conceito”, dos “elementos intuitivos e lógicos” (1909, p.195), se 

contrapõe às expressões “lei histórica” e “conceito histórico”, para dizer que são 

“verdadeiramente termos contraditórios”, porque “História implica concretude e 

individualidade, lei e conceito significa abstração e universalidade”. A crítica é dirigida 

ao que denomina “intelectualismo histórico”, que aplica à História “exatamente o método 

das ciências naturais”, de extrair “conceitos e leis universais”, para se descobrir “uma 

Filosofia da História, uma História Ideal, uma Sociologia, uma Psicologia Histórica, ou 

qualquer outra coisa que possa ser chamada de ciência” (1908, p. 47 e 48).  

Passando à análise das relações entre a atividade estética e as outras atividades do 

espírito, indica o verdadeiro caráter da atividade prática e o lugar que ocupa em relação à 

atividade teórica: daí a crítica à intrusão na teoria estética de conceitos práticos. Uma ação 
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prática só é uma ação se “precedida pela atividade cognitiva”. Quando o homem é tomado 

pela dúvida de sua ação é então que ocorre “o momento teórico, que [...] torna-se 

importante e ocupa a consciência por um tempo mais longo”; a “ação prática é precedida 

pelo conhecimento”. É impossível, como “alguns psicólogos” fazem crer com seus 

“juízos práticos” e “juízos de valor”, extrair “uma única gota de utilidade ou bondade do 

estudo objetivo das coisas” (CROCE, 1908, p. 57). 

A distinção das duas formas de atividade prática, a economia e a ética, também 

dividida entre primeiro e segundo graus, assume disposição análoga à estética e à lógica, 

pois “a Economia é, por assim dizer, a estética da vida prática; e a Moral, sua lógica” 

(p.63). Economia é o desejo, seguido pela ação, de atingir determinados objetivos 

particulares, “úteis”. A Moral, ou Ética, é a atividade que tende a fins mais amplos, em 

geral e, portanto, universais. Quando Croce discorda da compreensão do homem amoral 

como também antieconômico, isto é, “fazer da Moral um elemento coerente com os atos 

da vida”, é para afirmar que a prática, apesar de contrariar a moral, não pressupõe sua 

ausência, pois uma “conduta imoral também se torna antieconômica, somente para o 

homem que possui consciência moral” (p. 66). Assim, “pode-se admitir que a moralidade, 

em geral, coincide com a economicidade na condução da vida” (p. 66), apesar de sua 

contrariedade. Esse argumento surge após indicar que o entendimento dos economistas 

de que a ação prática, econômica, é “egoísta”, desprovida de moral na medida que o 

indivíduo só escolhe o que é vantajoso para si, faria da Economia “uma ciência muito 

estranha, estando não ao lado, mas oposta a Ética” (p. 64). Apesar disso, a considera uma 

ciência que, “passando para o conceito da atividade útil”, está superando “a fase de 

matemática à qual ainda está presa; e que tem tido progresso por superar o historicismo, 

ou a confusão do teórico com o histórico, e por destruir um número de caprichosas 

distinções e teorias econômicas falsas” (p. 68). 

E quando discorre sobre as quatro formas que assume a atividade humana (belo, 

verdadeiro, útil e bom), e afirma ser impossível reconhecer a religiosidade como quinta 

atividade do espírito – uma vez que esta “não tolera uma ciência, história e ética que 

contrarie suas concepções”, o que a coloca “em contradição com todo o mundo teórico” 

–, o autor assinala que toda sensibilidade religiosa que se via naquele tempo derivava do 

“culto supersticioso” em torno das Ciências Naturais. A culpa é, portanto, do 

materialismo, do positivismo e do naturalismo, responsabilizados por essa “exaltação 

religiosa” (p. 73 e 74). 
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Do mesmo modo, ao criticar as “leis estéticas” que procuravam compreender o 

conteúdo da obra por meio de categorias artísticas objetivas, e que promoviam a “divisão 

da expressão”, ao subdividir “uma superfície pintada, em linhas, cores, grupos e curvas 

de linhas, tipos de cores; um poema, em estrofes, versos, sílabas; um pedaço de prosa, em 

capítulos, parágrafos, títulos, períodos, frases, palavras e assim por diante” (p. 125), era 

para questionar: “a quais fatos físicos correspondem o belo e o feio? A qual união de tons, 

cores, formas matematicamente determináveis correspondem?”. Fazer uma interpretação 

física da obra de arte é “como se em Economia Política alguém fosse buscar as leis da 

troca na natureza física” (p. 126).  

Parece claro que  Estetica se constitui na e pela oposição a um mundo “mecânico”, 

“determinista”, “científico”, “lógico” e “naturalista” que, segundo Croce, promovera até 

então o atraso no pensamento por se sobrepor à natureza espiritual das atividades 

humanas.  As críticas aos “erros”, mescladas com a proposição das duas formas do 

conhecimento, intuitivo e conceitual, visam impor uma visão degradada das ideias que 

pretende superar: “espetáculo de confusão”, “método inferior”, “falhas de análise”, 

“falaciosas”, “que não correspondem a uma visão equilibrada e adequada do 

conhecimento”, “fundada em equívocos e erros”, “teorias estéticas erradas”.  Ao propor 

“corrigir esses erros”, “esclarecer mal-entendidos”, Croce conduz o leitor a perceber a 

distinção da concepção estética por ele proposta. 

 

História da estética, escrita de si 

 

Evidenciando uma prática que seu autor acreditava ser tarefa de qualquer tratado: 

resenhar as “opiniões historicamente dadas ou idealmente possíveis de que pretendem ser 

o oponente ou a correção” (CROCE, 2001, p. 34); a segunda parte de Estetica apresenta 

as diversas concepções de consciência intuitiva e filosofia da arte no curso da filosofia 

ocidental. Ali não se propõe fazer um mero balanço histórico das produções acerca do 

belo, mas de classificá-las em sentido convergente ou divergente. Reafirmando o 

entendimento de estética como a expressão da imaginação, declara-se que “fora desse 

ponto de vista, para nós não há o que descobrir, senão desvios e erros” (1908, p.175).  

Esta seção será interpretada aqui nos termos do resgate feito por Croce dos autores 

cujo pensamento ele procurou situar historicamente como as bases conceituais do 

“intelectual autônomo”. Em lugar da adoção de um estudo que pudesse evocar as escolas 
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filosóficas ao longo das épocas, ele preferiu dar outros alicerces à sua “história”, trazendo 

ao seu enredo pensadores que pudessem ser amoldados à sua teoria, inserindo-os em uma 

representação histórica com a qual se poderia adquirir embasamento autêntico. Tratava-

se não apenas de iluminar uma herança erudita, mas de converter pensadores clássicos 

como os predecessores dele mesmo, apresentando-se como corretor das concepções 

anteriores.  

A direção dada pela estrutura argumentativa permite Croce tentar projetar sua 

filosofia da arte descolada do idealismo e do positivismo, e adotar a história da estética 

como a genealogia orgânica de sua própria proposição estética. Os desvios, erros e 

equívocos das concepções anteriores são corrigidos e ajustados em uma teoria, que é 

apresentada como fruto de uma inevitabilidade histórica, capaz de reunir elementos 

conceituais lapidados pelo tempo. Naquele momento, ao se constatar a equivalência entre 

linguística e estética que podem ser tomadas como alternativa entre a metafísica, o 

naturalismo e o sensualismo, descortina-se um cenário favorável para o desenvolvimento 

da estética enquanto “ciência”. 

 

Estes trabalhos e discussões, e o despertar de uma Linguística impregnada 

da filosofia de [Hermann] Paul e de outros, constituem-se, em nossa 

opinião, um ambiente terrestre muito mais favorável para o 

desenvolvimento científico da Estetica, do que as estrelas do misticismo 

metafísico, do positivismo e do sensualismo (CROCE, 1908, p. 485). 

 

 

O trabalho na segunda parte do texto indica rupturas e continuidades de 

percepções anteriores. Croce entende que, para revolucionar os estudos acerca da arte, é 

preciso invocar as aquisições da história do próprio campo. Ao construir uma história da 

estética interpretada à luz dos elementos de sua teoria20, demonstra que possui domínio 

do capital específico, conferindo ao seu texto uma autoridade advinda do domínio de 

questões teóricas historicamente instituídas. 

A leitura atenta de sua história permite notar as particularidades da construção 

narrativa. Como que dominado por uma ideia fixa, Croce busca validar apenas o que pode 

ser incorporado à substância da teoria.  Sua abordagem se define pela montagem de uma 

sequência cronológica de pensadores, ligados entre si pelo vínculo de ideias. A intenção 

é a de traçar ao longo do tempo o desenvolvimento do que se entende por “ciência 

                                                           
20 A alusão à história do campo de produção erudita sobre a arte é inevitável mesmo quando Croce parece 

recusar fazê-lo. Na introdução de seu Breviario di estetica (1913), apesar de informar ao leitor que evitaria 

narrar a história do pensamento estético, acaba dedicando uma seção para tratar sobre o “início, os períodos 

e o sentido da história da Estética”. 
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estética”. Por isso, busca dotar de sentido a diversificada produção intelectual que 

investigara, construindo um enredo coerente com a afirmação de seu próprio pressuposto, 

da autonomia da arte e sua relação com a linguística. 

O enquadramento analítico ao qual Croce submeteu estes pensadores denuncia sua 

própria concepção de atividade intelectual notável como exercício da singularidade 

criativa. A reconstrução que ele propõe é a das contribuições maiores e menores que 

assinalaram a incursão pretérita da investigação filosófica na problemática da natureza da 

arte, em relação às quais pretendia ser o corretor. Rechaça as concepções “erradas”, 

enquanto absorve, e enaltece, as ideias cujos os elementos são válidos à noção assinalada. 

O nível de grandeza destes pensadores é proporcional ao nível de convergência de suas 

ideias com a teoria proposta. 

Platão é classificado como “o exemplo mais consistente daqueles que não 

conseguem descobrir qualquer outra forma de conhecimento que não seja intelectivo” 

(CROCE, 1908, p. 159). Em tom depreciativo, o autor critica o racionalismo francês por 

abominar a imaginação (p. 231). “Revolucionário”, Giambattista Vico é retratado como 

aquele que “entendendo de nova maneira a fantasia, penetrou a verdadeira natureza da 

poesia e da arte, e descobriu, por assim dizer a ciência estética” (p. 249). Croce redefine 

o sentido do pensamento viciano que, sendo “comumente considerado como Filosofia da 

história”, deveria ser entendido como “ciência do ideal, Filosofia do espírito” (p. 262). 

Compondo a linhagem de pensadores “notáveis”, Kant é associado a Vico em uma 

“filiação ideal”. Seu juízo estético é apresentado como o responsável por dar um novo 

impulso à estética. 

É este o crivo usado para rechaçar concepções fora da órbita posta, as quais Croce 

parece querer destituir de valor filosófico. 

 

Todos esses escritores, Winckelmann ou Mengs, Hume ou Hogart, Lessing 

ou Goethe, na verdade não foram filósofos: eles não foram nem mesmo 

aqueles que, como Meier, fizeram da filosofia uma profissão, ou que, 

certamente, estavam à disposição, como Herder e Hamann. Para encontrar 

no pensamento europeu uma segunda parte altamente especulativa, após 

Giambattista Vico, é necessário pensar em Emmanuel Kant (p. 311). 

  

 

Rotula como “pensadores menores” os filósofos que oscilam entre o devaneio e o 

engano que, com uma fórmula vazia, tentam “intoxicar os outros” (p. 385). Estes são 

pensadores “menos notáveis”. Os critérios que Croce tem em mente ao fazer este tipo de 

avaliação miram características do fato estético na perspectiva de sua teoria, de avaliar a 
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arte como expressão e linguística. É deste modo que a teoria linguística de Humboldt, que 

apontava para a formação da linguagem como resultante da síntese interna que o 

indivíduo faz de sua relação com o mundo, é invalidada por não identificar como deveria 

o falante com o artista (p. 378). Da mesma forma, a atividade estética como imanente e 

individual, produto de uma consciência singular, defendido por Schleiermacher, não é 

aceitável por não ser identificada com a linguagem. 

Aos alemães é outorgado o primeiro lugar no pódio de mérito dos movimentos 

filosóficos europeus surgidos no ultimo quartel do século XVIII. Contudo, fazendo valer 

seu propósito de indicar as insuficiências dos argumentos, mesmo em correntes 

filosóficas em cuja fonte bebeu, como o idealismo alemão, Croce não dispensa a ação de 

corrigi-las. Especialmente quando não parecem corresponder ao que ele aceita por 

autonomia da arte. Shelling, Hegel e Schopenhauer são indicados como representantes de 

um idealismo metafísico que afastou a arte da pura representação e fantasia, fazendo-a 

portadora do “conteúdo”, da Ideia, do universal, do infinito, sem criar outro caminho de 

investigação (CROCE, 1908, p. 345).  Mesmo a oposição do realismo de Herbart ao 

idealismo não deixa de ser tida por insuficiente. A arte como forma que adorna o conteúdo 

e cuja beleza está na relação de tons, de cores, de linhas de pensamento e de vontade, 

parece a Croce apenas inverter a posição dos elementos, tornando Herbart tão místico 

quanto aqueles primeiros (p. 353). Enquanto o idealismo concebia o conteúdo sobre a 

forma, o realismo idealizava a forma sobre o conteúdo. 

É com a atenção voltada ao grau de proximidade em relação ao postulado da arte 

como atividade autônoma que o autor avalia o movimento literário italiano no século 

XIX. Como instrumento prático, a serviço da história, da ciência, da religião e da moral 

a literatura deste período é definida. Por isso, os romancistas italianos, em seu entender, 

foram infrutíferos em afirmar a independência da arte (p. 411). 

Esta é a prerrogativa que permite Francesco de Sanctis ser investido de 

significado: como aquele que afirmou a independência da arte, superando a “velha escola 

italiana”, de ênfase na retórica e na gramática, e a metafísica de Hegel. A concepção do 

conteúdo e da forma como diversos e mesmos e que expressam a visão do artista surge, 

para Croce, como a mais alta manifestação crítica da estética europeia. Isto teria permitido 

De Sanctis ocupar uma posição distanciada em relação à estética alemã, conduzindo a 

crítica a olhar para o “ponto de vista” (o estilo, a composição...) do autor.  

Com De Sanctis, veio também uma nova concepção de arte pela arte: a do artista 

em relação com a vida, mergulhado nas atividades políticas, educacionais e estatais, pois 
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é daí que vem a inspiração para o intelecto do artista (p. 423). O artista, diferente do 

filósofo que se enclausura no mundo das ideias, está no reino do mundo. Não se trata de 

apagar o sentido introspectivo da arte, apenas de informar que ela não ocorre isolada das 

atividades exteriores, com as quais deve manter relação de autonomia. É a experiência do 

artista no mundo que permite dar sentido ao sentimento poético de sua alma. Disso vem 

a ênfase desanctiana de se investigar o ambiente histórico no qual a obra está inserida. A 

visão do artista como sujeito no mundo parece ter orientado o próprio ofício intelectual 

de Croce. Ocorre, porém, que ele opera uma inversão da avaliação desanctiana acerca da 

mundanização da arte: converte o mundo como inspiração de De Sanctis em mundo como 

empecilho. Considerado no aspecto negativo, seria a caracterização da arte pela sua 

materialidade e sensualidade, desprovida de seu sentido sublime. Esta forma 

interpretativa está presente na categorização que ele faz dos filósofos, como bem o 

demonstra a avaliação que se faz das teorias estéticas da segunda metade do século XIX.  

O autor afirma que, neste período, “o terreno perdido da metafísica idealista foi 

ocupado pela metafísica positivista e evolucionista” (CROCE, 1908, p. 447), classificada 

como “intrusa” (p. 467), o que legou a esse período uma “decadência científica e 

filosófica” (p. 163). De Spencer é ressaltado o belo ligado ao útil e à moralidade, e sua 

afinidade com o despertar das sensações, o que é visto como mais próximo do 

“sensualismo e do moralismo do que da arte enquanto arte” (p. 450). É o papel mundano 

da arte que é recriminado por Croce, que procura eximir a atividade artística da tarefa de 

“reformadora social” defendendo sua autonomia contra as funções sociais. É a propósito 

disso que Proudhon é apresentado como aquele que “refutava” o ideal da arte pela arte, 

subjugando-a a uma finalidade jurídica e econômica. E ainda Grosse, que entendia que a 

arte se constituía uma “atividade social” e prática para os “povos primitivos” desprovidos 

de educação culta, foi classificado como formador de uma “estética sociológica”, que 

para Croce não era mais do que uma “coleção de fatos sobre a história da arte ou da 

civilização” (p. 460). 

A ideia da função social da arte, segundo Croce, teve em M. Guyau sua origem. 

Ele teria inaugurado a terceira fase da história da estética, a da “simpatia social”, que 

havia sido precedida pela doutrina da ideia de Platão e pela percepção kantiana. O 

propósito da arte seria o de produzir “indução psicológica” introduzindo na mente dos 

indivíduos sentimentos sociais de indignação, piedade, simpatia por seus representantes, 

etc. O gênio é aquele que equilibra sua arte entre a harmonia agradável aos olhos e 

ouvidos e que transforma a vida no domínio da arte, atitude classificada como hedonista 
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e moralista (p. 461). Outro destaque dado à estética de Guyau se refere ao papel da ciência 

na arte: o contato da arte com a física, matemática, fisiologia, psicofísica tão depreciado 

por Croce.  

           Fica claro que Estetica foi escrita contra concepções “equivocadas”. Este 

procedimento sinaliza os “erros” dos quais Croce pretendia ser o corretor.  

 

[...] a estética da expressão pura se revoltou contra a estética do conceito, que 

foi batizado de “ideia”; este é, enfim, o motivo permanente das filosofias que 

renascem frescas da vida, da experiência, da poesia, contra a falta de vida da 

filosofia acadêmica e universitária, que normalmente anda em um mundo sem 

paixão e sem imaginação e se inclina para as abstrações do logicismo e do 

moralismo (CROCE, 1931, p. 405 e 406). 

 

  Fortalecer a posição de oposição da sua obra leva Croce a conferir um sentido 

social e histórico à Estetica, quando põe em evidência o “mundo” ao qual se contrapunha. 

A oposição ao “filosofar acadêmico e universitário” associada às referências diretas e 

indiretas contra os “psicólogos”, “filósofos”, “sociólogos”, “economistas”, permite tanto 

perceber a morfologia a partir do olhar do próprio autor do campo de disputas em que 

estava inserido, como desvendar o ponto de vista que ele incorpora na avaliação 

intelectual que faz dos pensadores em sua Estetica. Este olhar parece sustentado por um 

preconceito velado na forma de uma análise crítica, mas que, diante do que já foi exposto, 

revela como a concepção da atividade artística sustentada por Croce não é alheia ao seu 

juízo intelectual subjetivo. Ou seja, por mais que Estetica tenha sido resultado da procura 

por um caminho de pesquisa, representando para seu autor um investimento intelectual 

de alto valor, era a efetiva descrição do modo pelo qual ele entendia que deveria se dar a 

atividade intelectual: independente da influência de determinismos mundanos. O 

casamento entre texto e prerrogativas individuais do autor é fundamentado na própria 

crítica intelectual da qual se faz uso para analisar o repertório filosófico selecionado. 

Em seu texto Croce dá evidências da aplicação de um juízo intelectual. A 

exposição das ideias de Schleiermacher é precedida por um indicativo. Aponta-se para a 

provável causa da falta de refinamento de suas ideias. Entende-se que o exercício da 

profissão de teólogo comprometeu a doutrina filosófica do pensador alemão, já que a 

filosofia foi praticada como atividade mais ou menos amadora (CROCE, 1908, p. 362). 

Vico, que para Croce havia tido, entre tantos feitos notáveis, o mérito de 

identificar a linguagem com a poesia e de considerar a imaginação uma força ativa no 

processo de criação – conceitos caros à estética croceana – parece ter sido reduzido à 
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obscuridade. Após apresentar os aspectos valiosos do pensamento de Vico conclui 

apontando o “erro” dele – o de tomar como a principal finalidade da poesia ensinar as 

pessoas comuns agir virtuosamente (p. 264).  

Deste modo, Croce expunha sua objeção à materialidade mundana, capaz de 

corromper a criação intelectual. Esta visão da mundanização como mácula à erudição 

autêntica – firmada no princípio do intelectual como portador de uma singularidade que 

não pode ser perdida, senão preservada –, representa a racionalização intelectualista do 

erudito como produtor par excellence de um saber puro, original, que não se acha 

determinado pelas forças exteriores, que encontra sentido apenas na relação com as ideias 

ou, para se fazer uso do termo croceano, na imaginação.  

O processo de criação artística que conduziu o argumento central de Estetica é a 

visão subjetiva da atividade intelectual pura, que Croce defendia contra o mundanismo 

materialista. Esta correlação carregava o texto de um sentido mais amplo do que o de um 

trabalho formado exclusivamente a partir da exploração de um tema, e destinado a se 

enquadrar em um ramo de preferência do campo intelectual. Em Estetica estava a 

identificação do seu autor com o conceito de autonomia da erudição, o que conferiu a ele 

a posição de porta-voz de uma classe culta, que perdia espaço no ambiente cultural 

italiano com o advento do modelo técnico-burocrático de relação com o conhecimento21.  

Ao se investigarem outros textos da estética croceana é possível detectar que 

Estetica não se tratava apenas de um projeto intelectual, mas de um espelho que refletia, 

sob a forma do conceito da arte como processo autônomo e criativo, a própria idealização 

que seu autor tinha de sua atividade erudita.    

 

[...] voltaremos mais uma vez ao artista, ou homem-artista, que realizou o 

processo de libertação em face do tumulto dos sentimentos e o objetivou 

numa linguagem lírica, ou seja, alcançou a arte. Nessa imagem, ele 

encontra sua satisfação, porque para ela trabalhou e para ela se moveu: 

todos conhecem, em alguma medida, a alegria de ter conseguido dar 

expressão perfeita às próprias emoções [...] (CROCE, 2001, p. 73). 

 

                                                           
21 O retrato construído por Ringer (2000), para entender o campo intelectual alemão entre os anos 1890-

1914, é útil para estabelecer uma comparação com o caso de Croce na Itália. Os “intelectuais mandarins” 

alemães haviam se constituído como autoridade para falar em nome de uma minoria privilegiada. Com a 

emergência de uma classe industrial, esta elite culta viu em risco sua estabilidade como classe dominante, 

o que a mobilizou contra quaisquer iniciativas de reforma educacional, uma atitude estratégia para manter 

sua posição. Como se analisará no próximo capítulo, a atividade intelectual de Croce foi construída em 

defesa dos ideais conservadores do ressurgimento, dos valores do pensamento liberal em oposição às 

reformas democráticas (Cf. SCHLESENER, 2007).     
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É de se notar em seus textos que, ao fazer referência a si, acaba usando os próprios 

termos destinados, em sua teoria estética, para fazer menção ao modo pelo qual ocorre a 

atividade criadora. “Além disso, outro sentimento surgiu em meu espírito”, disse ao 

justificar a escrita de Breviario. Era desse modo que Croce se enquadrava na definição de 

intelectual “puro”, independente, verdadeiramente autônomo, não sujeito às 

determinações da vida, adotando para si o lema “a arte pela arte”: “a arte que depender 

da moral, do prazer ou da filosofia é moral, prazer ou filosofia, não arte” (CROCE, 2001, 

p. 71). Objetivou em sua obra seu tipo ideal de artista, partindo de si como referência. Foi 

imbuído da convicção de produzir algo “verdadeiramente autônomo”, que ele, quando 

aventou a escrita de seu trabalho, tirou proveito das condições favoráveis de produção 

intelectual, como o ócio e a independência financeira. 

Era a definição de criador “puro”, acima da banalização materialista, que Croce, 

tomando a tarefa de inserir sua estética na história da filosofia, atribuiu a si, tornando-se 

seu próprio promotor daquilo que classificava como sua marca de originalidade, a 

inovação. 

 

Como ousei estabelecer há muitos anos no título de um tratado de Estética 

meu, que, a bem da verdade, não deixou de ter efeito sobre muitos, 

linguistas e filósofos da arte, na Itália e fora da Itália, como se vê pela 

copiosa “literatura” que surgiu a respeito (p. 64). 

 

 

Melhor sorte teve a Estética nas primeiras décadas do século XX, por ter 

efeito de um generalizado despertar do pensamento especulativo. 

Particularmente notável é a união que se está realizando da Estética com a 

Filosofia da Linguagem, facilitada pela crise em que entrou a linguística 

naturalista e positivística das leis fonéticas e outras que tais abstrações (p. 

192,193). 

 

Se a teoria estética croceana nasce como extensão do juízo subjetivo, é possível 

que ela reflita os padrões de percepção de classe social. Estas categorias individuais de 

percepção se relacionam com os gostos adquiridos pela formação culta, capaz de delimitar 

seu pensamento e suas possibilidades de ação. Assim, é compreensível que Croce tenha 

preferido combater o positivismo via teoria estética, que não apenas era capaz de 

encontrar ressonância em sua experiência social, como também de exprimir 

objetivamente sua percepção internalizada da atividade criadora do intelectual. Ao 

considerar como prerrogativa as condições de existência, como o tempo livre, 

fundamentais para se realizar um trabalho autônomo, ele evidencia no processo de sua 
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própria atividade criadora o elemento central de sua teoria estética, objetivando-se em sua 

obra. 

 

Uma sociologia de Croce 

 

A conexão entre a produção intelectual e a experiência social dá sentido ao destino 

do intelectual em seu mundo. Além da objetivação de Croce em seu texto, convém 

apontar outros desdobramentos relativos à escrita de Estetica.  

Para que Estetica pudesse ser tomada como obra “inovadora”, foi preciso 

encontrar uma direção dentro das possibilidades de consagração de obra intelectual 

expressiva. A tomada de posição resultou da definição de uma justificativa que pôde ser 

amparada no fenômeno de secularização cultural italiana, sustentada por um tipo de 

consenso intelectualista de oposição aos valores prevalecentes do conhecimento aplicado 

ao desenvolvimento material da nação.  Como defensor de um ideal de atividade 

intelectual, Croce se colocou como artífice da elite letrada que havia perdido sua força 

após a Unificação, e que agora se encontrava representada em alguém que pretendia 

reestabelecer as raízes clássicas da cultura humanística.  

Na afirmação da identidade na diferença e distinção, Croce procurava “fazer um 

nome”. Recusando-se tomar como válido o “estado de coisas” das investigações sobre 

estética atribuído pelos filósofos profissionais, assume a posição de “profano”, 

procurando com seus ataques destituir o establishment filosófico universitário. 

Apresentando suas “soluções” dentro da problemática do processo pelo qual se dá a 

atividade criadora do artista, satisfez a exigência de entrada socialmente definida, 

assumindo as credenciais de pensador distinto.  

Foi na intenção de “superação” das ideias concebidas em torno da estética, que o 

pensamento croceano definiu-se como vanguarda. E isto foi orientado pelo resgate da 

história da estética que, ao inseri-la em seu texto, Croce buscava não apenas informar que 

estava à altura de sua compreensão, mas que ela poderia ser interpretada à luz das 

questões lançadas por sua teoria. Longe de ignorar a história do campo, dedicando-se 

apenas à formulação de conceitos, integra sua ideia ao próprio desenvolvimento histórico 

do campo, conferindo à Estetica o reconhecimento de inaugurar uma nova fase.  

É de se supor que, como intelectual bem-nascido que era, oriundo da alta classe 

italiana, e que desde cedo pôde se dedicar ao ofício erudito se habituando ao modus 
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operandi da vida culta, Croce estivesse mais fascinado em assumir uma posição 

diferencial da figura intelectual do que em propiciar uma carreira intelectual, de “artesão” 

dedicado à sua “arte”. Ele já possuía o domínio dos métodos de investigação erudita. 

Aspirava agora a vida de intelectual reconhecido, investido pelo prestígio social, 

assumindo a fisionomia de guardião dos valores humanistas, representante dos valores 

clássicos da erudição italiana. Resta discernir como certas condições sociais e históricas 

lhe permitiram levar a efeito uma trajetória intelectual distinta. 
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Capítulo 2 

As origens sociais do prestígio na Itália 

 

 

O intelectual na sociedade  

     

Não raro, as interpretações da vida do autor de Estetica, seguindo um caminho 

análogo ao percorrido pela história das ideias, detém-se nas proposições centrais de sua 

filosofia para situá-las dentro dos debates do período. Com frequência, biografar Croce é 

colocá-lo em paralelo com a situação cultural e política da Itália entre os séculos XIX e 

XX. Na oposição à doutrina do positivismo e suas vertentes, seus trabalhos, 

especialmente a partir da Estetica, aparecem dotados de um propósito: a revalorização da 

cultura por meio do resgate do idealismo humanista. A biografia intelectual consagrada 

do filósofo napolitano parece impregnar sua produção de um sentido de missão, que se 

conforma à narrativa do próprio autor ao considerar sua obra como portadora de uma 

função singular dentro do debate teórico italiano (Cf. GIAMMATTEI, 1999; GALASSO, 

1990; CHIELLI, 2004). 

A insuficiência deste tipo de abordagem reside na suposição de que o 

reconhecimento intelectual de Croce decorreu unicamente do seu posicionamento crítico 

e do conteúdo polêmico de seus trabalhos.  Neste sentido, o autor e sua obra aparecem 

como manifestações descoladas dos fatores sociais. Desconsidera-se o entendimento de 

seu percurso social, do qual o sentido de sua obra é devedor (Cf. ELIAS, 1995; 

BOURDIEU, 1996b; SCHORSKE, 1993).  

No desígnio de um estudo voltado para a análise da vida social de Croce, faz-se 

necessária uma estratégia de investigação que não se limite à qualificação da sua atividade 

intelectual pelo enquadramento no curso dos debates italianos.  Significa tratá-lo como 

indivíduo inserido em um conjunto de relações sociais, que atravessam seu processo de 

criação. Este capítulo se dedica ao exame da trajetória de Croce, mirando as experiências 

que moldaram sua prática intelectual. Para tanto, é preciso reinscrevê-lo no espaço social 

que deu lastro ao que se define por “filosofia” de Croce, e deu significado a sua atividade 

intelectual, constituído pela família, pela relação com homens de letras, pela articulação 

entre intelectuais e política.  
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Proceder desta maneira viabiliza a elucidação das condições que deram sentido e 

norte à vida de Croce. Pois é em relação à experiência social que pode ser compreendida 

sua aplicação na carreira intelectual. Educado no gosto pela apreciação da arte e literatura, 

possuidor de uma fortuna herdada com a morte dos pais e almejando ingresso na 

sociedade letrada, abre mão do diploma universitário, abandona o curso de Direito na 

Universidade de Roma, dedica tempo e recursos à pesquisa erudita, firma laços sociais, 

financia projetos, aglutina homens de letras, torna-se, em suma, um “líder” cultural. 

Conforme assinalou Bourdieu (1996b, p. 267 e 268), analisar o protagonismo de uma 

produção intelectual exige examinar as condições culturais e econômicas nas quais se 

inscrevem as disposições individuais. Será feita uma análise da formação do campo 

intelectual italiano e de suas vias de ingresso, para entender como os trunfos cultural e 

econômico deram a Croce oportunidades privilegiadas de se inserir na carreira intelectual 

provido dos meios necessários para se firmar no establishment erudito.  Espera-se 

demonstrar como sua dedicação à erudição foi resultado das condições sociais nas quais 

incidiram as características de seu contexto familiar, a estrutura do campo intelectual e as 

relações de amizade como condicionantes de seu protagonismo intelectual.  

 

A morfologia do espaço intelectual 

     

A vida cultural italiana circulava fora das universidades. O engajamento político 

da classe intelectual pós Risorgimento em razão de um projeto nacional, deixa evidente 

estre traço intelectual específico, enraizado na tradição cultural da sociedade italiana. 

Desde o Renascimento, o surgimento das academias, do hábito das aulas domésticas, das 

tertúlias, contribuíu para definir a experiência do saber e o papel dos homens de letras 

nesta sociedade.  

Da unificação das províncias até o fim do governo Giolitti em 1914, que marca o 

início da modernização do Estado italiano, o projeto de construção da nação foi o centro 

da disputa em torno da qual se opuseram os interesses de conservadores e liberais. A 

aglutinação de intelectuais em torno da defesa do status quo da classe dirigente contra os 

socialistas fez convergir para a ala política homens de letras que pudessem articular um 

discurso coerente com os interesses de classe. O aumento dos cargos na burocracia estatal 

franqueou acesso dos intelectuais aos postos dentro da estrutura orgânica do governo. 
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Após o Risorgimento, o processo que provocou a unificação dos Estados 

independentes italianos, ocorrido em atraso se comparado aos países vizinhos europeus, 

foi preciso assegurar o fortalecimento da classe dirigente contra o movimento socialista. 

o que fez surgir uma “ciência política”, isto é, um desenvolvimento aperfeiçoado da 

tentativa de conceber a burguesia como classe dirigente do governo (ROSA, 1978:1042 

e 1043). A classe intelectual, identificando-se como continuadora dos ideais do 

Risorgimento, passa a ocupar os quadros políticos em defesa ideológica do liberalismo. 

Isso significava a defesa de um sistema ideológico, intelectual e de poder da burguesia 

contra a ascensão da grande massa popular (p.1004, 1005). Posteriormente, com o 

crescimento dos movimentos de esquerda, criação do Partido Operário (1892), o aumento 

dos direitos sociais, e a consequente presença socialista no campo cultural, houve a 

necessidade de os partidos burgueses levarem a cabo a produção cultural como 

mecanismo de oposição às ideias de esquerda. A literatura, fundamental na educação 

política, cultural e moral da sociedade italiana, representará um novo espaço da disputa 

entre as correntes políticas. Dessas circunstâncias particulares surge a relação do 

intelectual com a política, que a partir da Era Giolitti (1901-1914) será intensificada pela 

presença de escritores nos quadros burocráticos do governo.  

O governo do primeiro-ministro Giovanni Giolitti no início do século foi marcado 

por transformações no setor econômico (protecionismo e desenvolvimento industrial), 

social (criação de leis trabalhistas, legalização do movimento sindical, sistema 

previdenciário) e político (sufrágio universal masculino e participação política dos 

católicos, invasão da Líbia). Essas mudanças, ocorridas na esteira da modernização do 

Estado italiano, até então um país agrário, acarretaram o surgimento de uma nova 

demanda por serviços correspondentes à administração burocrática e constituíram 

condições imprescindíveis para o progresso social e político italiano. A organização do 

número de ministérios governamentais, o aumento do funcionalismo público e a criação 

de gestão autônoma conduziram ao aumento da classe dirigente22. 

Os cargos administrativos na burocracia estatal eram questões dominantes nesse 

período que atraíram a própria classe política. Com o tempo, a conversão ao poder 

burocrata também passou a atrair intelectuais motivados pela “promoção social” própria 

da burocracia, uma vez que a presença dos aspectos letrado e funcional garantia a essa 

classe burocrática uma posição dominante (CASSESE, 1975, p. 481).  

                                                           
22 Entre 1882 e 1911, o funcionalismo público italiano cresceu cerca de 68% (GRYNSZPAN, 1999, p. 74). 
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Em todo o caso, o ingresso nos setores políticos dominantes era facilitado pelo 

nascimento e pela formação. Ainda que desde o fim do século XIX a origem social não 

fosse mais um requisito legalmente necessário de entrada na política, ela facilitava e 

acelerava o acesso de determinados indivíduos a posições políticas elevadas. A origem 

familiar significava não apenas a possibilidade de usufruto de um capital econômico, mas 

também um capital de relações pessoais, de conhecimento, a incorporação de hábitos e 

posturas de mando, a familiaridade com funções e lugares específicos, poupando assim 

um esforço de adaptação ao cargo. Por sua vez, crescia o interesse das classes superiores 

em manter um prestígio social por meio do diploma universitário. A formação em Direito, 

além de ser socialmente valorizada, abria a possibilidade de disputa por cargos públicos 

e de acesso ao ensino universitário. A faculdades de Direito logo se constituíram como 

centros de preparação e de ingresso para a função pública. Estima-se que em 1913, quase 

metade dos deputados italianos era composta por diplomados em Direito (GRYNSZPAN, 

1999, p. 76, 83). 

Aqueles que não dispunham de um volume de capital econômico aliado à 

proximidade de suas famílias à fração intelectual e política das classes dominantes, 

contavam apenas com a posse de um diploma superior e de uma competência profissional. 

O cientista político Gaetano Mosca é uma prova disso. Passou por um período de apertos 

financeiros enquanto estudava Direito na Universidade de Palermo. Após formado 

experimentou o fracasso nas seleções para a cátedra de direito constitucional em várias 

universidades e em concursos científicos, até se tornar professor de história e geografia 

em uma escola técnica em Palermo, o que o possibilitou se manter e custear suas 

publicações. Contou apenas com o mérito individual para ingressar na carreira 

universitária, o que ocorreu apenas em 1896, quando ingressou na Universidade de Turim 

(p. 96, 97) 

Muitos dos intelectuais que estavam ligados à burocracia eram professores 

universitários e estudiosos que escreviam livros e folhetos, e que demonstravam sua 

filiação a um grupo político pela redação de uma revista (DEBENEDETTI apud 

CASSESE, 1975, p. 482).  A elite letrada italiana se transforma em dirigente da opinião, 

em funcionária do poder no aparato burocrático dominante (CARPI, 1975, p. 454). A 

publicação de um grande número de revistas e jornais de grande circulação era um traço 

do campo intelectual italiano do período, uma vez que, “era por meio das revistas que a 

vida cultural e política italiana se expressava e as correntes intelectuais se organizavam” 

(BIANCHI, 2014, p. 9).  
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A relação dos intelectuais com o aparato político-burocrático é um dos aspectos 

da anatomia do campo intelectual italiano no início do século XX. Importa entender como 

a atividade intelectual passou a se exercer na esfera pública, para além dos habituais 

centros de legitimação do saber. 

Antonio Gramsci (1978, p. 147, 164 e 165) avaliou nos anos de 1930 que não 

eram as universidades que exerciam domínio na estrutura cultural desse período, mas as 

revistas que promoviam os movimentos intelectuais italianos e o impulso à cultura. A 

falta de domínio exercido pelas universidades teria contribuído para a “sorte da dupla 

Croce-Gentile, antes da guerra, na constituição de um grande centro de vida intelectual 

nacional”, a saber, a revista La crítica. 

Na literatura sobre a vida intelectual italiana há consenso quanto ao declínio do 

prestígio das universidades, que haviam adquirido reputação na Idade Média, a partir do 

século XI. A definição da escolástica e do humanismo como base para os estudos 

profissionais, enquanto as instituições estrangeiras se adaptavam às “práticas científicas”, 

deixou as universidades italianas periféricas do processo de cientifização que se 

intensificou no século seguinte. O “centro de influência” passaria então à França e 

Inglaterra (CLARK, 1977, p. 14; BEN-DAVID, 1974, p. 83, 87, 97). 

A ciência, contudo, seria apreciada fora dos domínios universitários. Artistas e 

cientistas notáveis de classe alta desenvolveram círculos intelectuais, onde se poderia 

discutir o saber humanístico, ciência, literatura vernácula e artes. Assim, constituíram-se, 

por volta de 1440, academias. O novo espaço passou a reunir intelectuais insatisfeitos 

com a tradição aristotélica das universidades, que ali encontravam um espaço com 

oportunidade de expressar seus interesses culturais livre de formalidades (BEN-DAVID, 

1974, p. 86-89). 

As academias ficaram associadas às tertúlias intelectuais. Estas reuniões diletantes 

de caráter informal tinham objetivos variados, que incluíam a composição, recitação e 

crítica de poesia, redação e leitura de discursos sobre temas gerais de ética e de retórica, 

análise e interpretação de algumas relíquias da antiga literatura italiana. Às vezes, seu 

principal objetivo era a organização de conferências, especializadas na pesquisa de textos 

em italiano, em latim ou em grego, outras dedicadas aos estudos de problemas de teologia 

dogmática e histórica, de arqueologia, direito, medicina e história natural (PEVSNER, 

2005, p. 71-74). 

De reuniões informais entre humanistas no Quattrocento italiano, as academias 

passaram a seguir regras, tornando-se esquemáticas na maioria das vezes. Muitas se 
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desenvolveram até que eventualmente tomaram o lugar da universidade. No século XVII, 

quando se confirmou a derrota da oposição da Igreja à ciência experimental, surgiram 

várias instituições similares em diversas cidades italianas, mas todas permaneceram 

pequenas e com influência apenas local. Estima-se que entre os séculos XVI e XVII havia 

2200 academias na Itália (p. 73, 75 e 82). 

Estes círculos intelectuais acomodavam eruditos provenientes da nobreza e da 

aristocracia em um espaço adequado para a sociabilidade intelectual. Disso decorreu a 

aceitação de formas de pensamento, atitudes e estilos das classes altas. De fato, as 

academias italianas haviam se constituído em um importante espaço de sociabilidade dos 

intelectuais, assinalando um deslocamento da vida cultural para fora dos centros legítimos 

de atividade erudita. Elias (2001) apontou que nos séculos XVII e XVIII se assistiu a uma 

gradual descentralização do centro de sociabilidade da corte para a residência dos 

aristocratas. Passando, posteriormente, para as residências da alta burguesia, surgindo 

assim a civilização do salão. 

Nas próprias universidades a transmissão de saber deixou de ser dada 

exclusivamente nas dependências institucionais. Incorporaram em seu funcionamento o 

ensino privado, ministrado na residência do professor, o que na Itália do século XVIII 

recebeu a designação de aulas ou lições “domiciliares”. O professor dava em sua casa 

aula a um grupo reduzido de estudantes universitários. A ideia era que o ensino privado 

completava aquilo que o professor ensinava na universidade. As aulas públicas pareciam 

servir apenas para seus ministrantes ostentarem seus conhecimentos e para cumprimento 

de normas institucionais, pouco servindo aos estudantes. Era em suas casas que os 

docentes instruíam seus alunos, especialmente os “gênios” (WAQUET, 2010, p. 227-

229). 

Esta realidade ainda prevalecia na Itália da década de 1930. Gramsci (1978, p. 

146), em seus Cadernos, escritos entre 1929 e 1935, afirmava: 

 

Por que não exercem [as universidades] em nosso pais aquela influência de 

reguladoras da vida cultural que exercem em outros países? Um dos 

motivos deve ser buscado no seguinte: nas universidades, o contato entre 

professores e estudantes não é organizado. O professor ensina, de sua 

cátedra, à massa dos ouvintes, isto é, dá a sua lição e vai embora. Tão-

somente na época da apresentação da tese é que o estudante se aproxima 

do professor, pede-lhe um tema e conselhos específicos sobre o método da 

pesquisa cientifica. Para a massa dos estudantes, os cursos não são mais do 

que uma série de conferências, ouvidas com maior ou menor atenção, todas 

ou apenas uma parte: o estudante confia nas apostilas, na obra que o próprio 

professor escreveu sobre a matéria ou na bibliografia que indicou. Existe 

um maior contato entre os professores individuais e estudantes individuais 
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que pretendem se especializar numa determinada disciplina: este contato se 

estabelece, no mais das vezes, casualmente, e possui uma imensa 

importância para a continuidade académica e para o destino das várias 

disciplinas. Ele se estabelece, por exemplo, graças a causas religiosas, 

políticas, de amizade familiar. Um estudante toma-se assíduo de um 

professor, que o encontra na biblioteca, convida-o para casa, aconselha-lhe 

livros para ler e pesquisas a tentar. Cada professor tende a formar uma 

“escola” própria, tem seus pontos de vista determinados (chamados de 

“teorias”) sobre determinadas partes de sua ciência, que gostaria de ver 

defendidos por “seus seguidores ou discípulos. 

 

Considerando que a universidade na Itália não tinha adquirido a função de 

legitimadora de conhecimento e que a circulação do saber se dava fora das instâncias 

acadêmicas, nota-se uma interdependência entre produção intelectual e campo do poder 

político e social. A elevada origem social dos membros das academias e a visão 

aristocrática da ciência como atividade desinteressada, não conferidora de capital 

econômico, apenas de capital simbólico e de reconhecimento, atestam o sentido de não-

profissionalização que a atividade intelectual teve na Itália. A procura por 

reconhecimento social e político justificava o interesse diletante, economicamente 

desinteressado, pela ciência. A erudição assumia uma função de ostentação, conferidora 

de distinção e de identificação, nos conflitos das elites pelo prestígio social e político 

(GRYNSZPAN, 1999, p. 145 e 146). 

As reformas universitárias implementadas no século XIX e XX não mudaram esse 

quadro. As universidades se tornaram incumbidas, na segunda metade do século XIX, do 

papel de alavancar o desenvolvimento do novo Estado, por meio da qualificação da elite 

burocrática. A estruturação do sistema universitário que se implementou com a Lei Casati 

(1859) adotava o modelo de instrução alemão, de Humboldt, embasado na reformulação 

do currículo e na dependência universitária do controle estatal. Implantou-se um sistema 

universitário centralizado e uniforme, controlado pelas instâncias governamentais, que 

pudesse contribuir ao desenvolvimento político e econômico (MARTINELLI, 1992, p. 

356-361).  

A relação do intelectual com a política passa pela inserção nos cargos 

burocráticos. O exercício de funções na política e na cultura permitiu os intelectuais 

assumirem uma função “revolucionária” a partir do século XIX. Ao se inserirem no 

debate dos problemas nacionais, colocavam sua erudição em benefício da nação (LA 

PENNA, 1978, p. 1324, 1325)23. 

                                                           
23 Para efeito de elucidação, há quem julgue possível se afirmar uma autonomia, ainda que momentânea, 

dos intelectuais também em relação à política. Lippi (2013) trata da relação do campo intelectual com o 

político como dividida em três fases desde o Ressurgimento:  separação, hegemonia e compartilhamento. 
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Foi em correspondência com esta transformação que sucedeu a mobilização 

política dos integrantes da linha ressurgimentista e dos intelectuais que atuariam em 

defesa do liberalismo. Esperava-se manter estabilidade política que, com a renovação do 

Estado e a participação política das camadas populares defendida pelos setores 

progressistas (organizações sindicais e movimentos sociais), tornaria vulnerável a posição 

dos intelectuais liberais. Disso decorreu o investimento, por parte da agremiação política 

dominante, de defender a manutenção da ordem social por meio da moral e da unidade 

da “fé” nacional.  

O envolvimento de Croce com os grupos políticos conservadores se revela nos 

termos de adesão encontrados em seus escritos. Quando a concepção de Estado como 

instituição exclusiva da burguesia passou a ser questionada pelos anarquistas e socialistas, 

que propunham uma transformação revolucionária da estrutura do Estado liberal, ele se 

colocou em defesa dos valores desse Estado contra sua renovação (CROCE, 1931, p. 

467). Em artigo na revista La crítica, Croce se opôs à divisão da sociedade em duas 

grandes classes sociais como proposta pelo socialismo e combateu o individualismo 

burguês expresso no “atomismo social” do fator econômico e produtivo. Seu 

conservadorismo é expresso quando defende que “não se trata de criar um mundo novo, 

mas de continuar a trabalhar sobre aquele antigo”. A unidade do Estado liberal deveria 

ser garantida pelo “mesmo espírito de fé moral” que atua sobre os homens de diferentes 

posições sociais. Destaque é dado ao papel significativo da educação que, por meio da 

literatura e dos estudos filosóficos e históricos, promoveria o reforço moral necessário à 

vida social e política (1911, p. 391, 395). 

Essa identificação de Croce com as causas políticas estava em conexão com o 

caráter típico da sociabilidade intelectual italiana, caracterizado pelas tertúlias, ocasião 

propícia para debater com homens de letras próximos os desdobramentos políticos da 

ocasião. Mais que isso, as reuniões em sua casa exerceriam a função de instruir, de 

transmitir conhecimentos, de formar discípulos alinhados com um modelo de 

pensamento, ao tempo que estes intelectuais assumiam diversas tarefas nas áreas 

jornalística, editorial e literária. 

Estas reuniões, como se verá, não se manifestavam como adesão a alguma facção 

partidária. Eram ocasiões em que se atavam os nós entre os elementos da cultura 

intelectualizada e a experiência social. É neste sentido que as reuniões na casa de Croce, 

                                                           
Contudo, esta análise parece não reconhecer na incursão de intelectuais no serviço burocrático a 

contrariedade ao pressuposto de autonomia. 
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dentro do fenômeno de descentralização do saber, são sintomáticas. Revelam como ali se 

constituiu um lugar de trocas intelectuais, de formação intelectual, no sentido livre do 

termo, em relação à experiência social ordinária. Tanto os temas de preocupação, quanto 

a relação entre estes homens de letras eram orientados pela dinâmica do universo social 

no qual estavam inseridos.  

É conveniente tomar a constituição desse espaço de sociabilidade sob domínio de 

Croce como resultado de seus investimentos e estratégias verificados no curso de sua 

juventude. A seguir se investigará como em sua trajetória Croce reuniu os elementos 

indispensáveis para assumir a posição de “mestre” cultural de uma geração. 

   

A construção social da “vocação” 

 

[...] em meio a tanta tragédia nacional e mundial, sinto falta agora, com 

ímpeto interior, da calma necessária para levar adiante a investigação e 

exposição que agora faço do meu desenvolvimento espiritual (CROCE, 

1945, p. 5). 

Por que, em suma, eu que compus tantos ensaios crítico-históricos sobre os 

escritores contemporâneos, como também antigos, buscando entender de 

cada um o caráter e o desempenho e discernir o que cada um possuía de 

próprio e de original, não comporia um ensaio sobre mim mesmo? (p. 9). 

 

Ao assumir como partido aquilo que na sua Estetica é posto como “atividade 

espiritual”, ou seja, a dedicação às artes liberais e reconhecimento do papel criador da 

intuição, que na criação artística deve assumir função autônoma quanto ao mundo 

exterior, Croce propõe então a concepção de sua própria biografia. Definindo seu 

percurso como “desenvolvimento espiritual”, parece sugerir a interpretação de si dentro 

dos parâmetros críticos propostos na sua crítica estética, de detectar o “sentimento de 

harmonia”, o que seria colher o matiz existencial mais próximo do seu motivo inspirador, 

de alcançar a esfera espiritual da qual surgiu a intuição criadora.  

Tomando distância da concepção de biografia que considera a vida como um 

conjunto bem ordenado de experiências que só podem ser apreendidas como uma intuição 

que as dota de sentido, que considera os acontecimentos últimos como desenrolar de 

condutas iniciais, se proporá aqui a compreensão da trajetória individual em relação ao 

campo social de pertencimento (Cf.: BOURDIEU, 1996b, p. 213). Trata-se de perceber 

como Croce percorreu a estrutura do espaço social em relação ao campo do poder e notar 
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como os deslocamentos nesse mesmo espaço o encaminharam para o ofício de homem de 

letras.  

No desenvolvimento de um estilo de vida voltado para o mundo erudito, como 

também nas tomadas de posição que dele resultam, estava o princípio subjacente à 

experiência social de Croce. Familiarizado inicialmente com o universo da cultura, por 

meio da educação recebida, e com o usufruto do capital econômico herdado dos pais, o 

jovem Croce reunia as condições favoráveis para a carreira intelectual. O sentido da sua 

trajetória social foi decorrente da maneira como ele usufruiu dos capitais cultural e 

econômico a ele legados pela família. 

Croce nasceu em uma tradicional família católica de funcionários públicos e 

proprietários de terras. A mãe descendia de uma família produtora de lã; o pai, filho de 

um magistrado que atuou na Suprema Corte de Nápoles, dedicou-se aos negócios 

latifundiários da família, pastoreio e indústria alimentícia24. Na sua autobiografia 

Contributo alla critica di me stesso (1917), Croce assim descreveu seus pais e a influência 

exercida sobre ele. 

Minha mãe tinha mantido amor aos livros desde quando, na adolescência, os 

lia na cama, na sua casa em Abruzzo, sendo quase todos romances medievais; 

e mesmo antes da idade de nove anos eu já conhecia este tipo de literatura, 

desde os contos do bom canônico Schmidt aos romances de Madame Cottin e 

Tommaso Grossi, que eram então os meus favoritos; lembro-me que certa vez, 

comentando entre colegas as façanhas militares, eu saí para sentenciar que dois 

eram grandes guerreiros, Malek-Adel e Marco Visconti. Minha mãe também 

tinha um amor pela arte e por monumentos antigos; devo meu primeiro 

interesse pelo passado às visitas que com ela fazia às igrejas napolitanas, 

contemplando principalmente as pinturas e túmulos. Ao longo da minha 

infância eu sempre tive como um coração dentro do coração; o coração que a 

minha tendência interna acariciou foi a literatura, ou melhor, a história. 

Mas, se em minha família eu tive em meus primeiros anos exemplos de paz, 

ordem, laboriosidade incansável, em meu pai sempre fechado em seu estudo 

entre os papéis de administração, e em minha mãe que se levantava antes de 

todos ao amanhecer, e andava pela casa a pôr assento e dar uma mão para 

mulheres de serviço, fui desprovido de qualquer ressonância da vida pública e 

política. Meu avô tinha sido um alto magistrado, dedicado aos Bourbons. Meu 

pai seguiu a máxima tradicional das pessoas honestas de Nápoles: a de que os 

cavalheiros devem cuidar de sua família e de seus negócios, mantendo-se longe 

da agitação da política (CROCE, 1945, p. 11, 12) 

 

A autobiografia que Croce constrói, partindo da iniciativa de reconstruir sua 

“vocação” e “missão”, aponta para o legado cultural deixado pelos pais e sua respectiva 

posição social. O fato de a mãe ter-lhe despertado o “primeiro interesse” pela história e 

                                                           
24 Para entender melhor a história da família de Croce relativa a propriedade latifundiária cf., por exemplo, 

seus trabalhos sobre os “dois países de Abruzzo” (CROCE, 1922a; 1922b). 
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literatura evidencia a formação do gosto25 pelo mundo das letras, o que corresponde tanto 

à posição de sua família no espaço social quanto padrão de vida no qual fora educado. 

Isso fica mais bem entendido quando, com pouco mais de nove anos, ao ir para um colégio 

católico, “com uma clientela muito aristocrática e bourbonizante”, o índice de 

analfabetismo na Itália entre crianças com idade a partir dos 6 anos era de 57 a cada 100 

(ISTAT, 2011, p. 346). A situação econômica de sua família deu condições de dispor de 

uma educação escolar que reforçasse a disposição cultural doméstica, uma vez que o 

Collegio della Carità, apesar de “não ser jesuíta de verdade”, educou-lhe com uma 

“honesta educação moral e religiosa” e no “gosto pelas letras e pela história” (CROCE, 

1945, p. 13, 14). Assim, a posição social ocupada por sua família lhe forneceu, através de 

sua educação, a inclinação pela erudição, bem como a condição de desenvolver um estilo 

de vida consoante com suas aptidões nos anos seguintes26.  

Na segunda e terceira classe do ensino médio também provei a primeira 

satisfação da vaidade literária, porque, como eu era um amante dos livros e já 

colecionador de antigos e raros, passava por erudito; e, leitor de jornais 

literários, sobretudo da Fanfulla dela domenica de Martini [...], introduzi em 

minhas composições o estilo desenvolto desses jornais, mais adequado à minha 

índole do que o poético ou enfático, que até agora eu nunca desenvolvi. Às 

vezes, escrevia “resenhas”, de acordo com a moda da época, e polêmicas 

sátiras; mas, com mais frequência, ensaios críticos, alguns dos quais foram 

publicados em um jornal literário em 1882, e, em seguida, reimprimi em 

panfleto algumas cópias, com o título Il primo passo (p. 16). 

 

Na familiaridade com a cultura legítima proporcionada pela condição material, 

desde cedo escreveu seus primeiros textos, buscando incorporar as tendências e estilos 

dominantes que percorriam o campo literário. 

Se dos pais obteve o incentivo às atividades culturais e ordinárias da vida, dos tios, 

os irmãos Bertrando e Silvio Spaventa, Croce recebeu as lições de política e filosofia. 

Apesar da mãe o orientar “não dar ouvidos” a Bertrando, professor de filosofia na 

Universidade de Nápoles e um dos principais representantes do hegelianismo na Itália, 

por considerar arriscado lhe “tirarem do peito os princípios religiosos”, Croce acabou 

cercado pela influência intelectual dos tios após o falecimento dos pais e da única irmã 

no terremoto de Casamicciola, em 1883. Sobrevivendo à tragédia foi, com o único irmão, 

Alfonso, morar na casa do tio Silvio Spaventa. Em Roma, na residência de Silvio – um 

                                                           
25 Faço aqui uso da conceituação de Bourdieu (1983, p. 83), para quem “gosto” é a “propensão e aptidão à 

apropriação (material e/ou simbólica) de uma determinada categoria de objetos ou práticas classificadas e 

classificadoras, é a fórmula generativa que está no princípio do estilo de vida”. 
26 A relação entre a educação escolar e sua inclinação para a erudição é percebida na própria evocação que 

Croce faz de suas meditações sobre a arte: “...me acompanharam constantemente desde os anos liceais, nos 

quais lia as páginas de De Sanctis [...]” (CROCE, 1945, p. 28). 
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homem “imerso na política”, “político de respeito”, que naquela época exercia o mandato 

de deputado –, frequentada por “deputados, jornalistas e professores” que discutiam sobre 

política, direito e ciência, sentiu-se “de início, como em um sonho”, ao perceber que 

estava no “meio a uma sociedade muito diversa daquela que até então pertencia” 

(CROCE, 1945, p. 17).  

O período em Roma (1883-1886) foi proveitoso na medida que contribuiu para 

potencializar as disposições incorporadas na forma de capital cultural. O contato com a 

rede de relações do tio, situada entre o campo político e acadêmico, despertou a 

disposição em aumentar a herança transmitida pelos pais, incorporando na forma de 

aprendizado as propriedades voltadas para questões “eruditas”. Deste modo, a experiência 

com o tio tanto reforçou a perspectiva em relação ao futuro da carreira, quanto influenciou 

a própria produção dos trabalhos de Croce. Quando, posteriormente, ao desenvolver seus 

estudos de filosofia, história e ciência leu, além dos italianos, autores “quase sempre 

alemães”, foi porque “a fé no ‘livro alemão’” lhe havia sido “incutida por Spaventa e 

reforçada por Labriola” (p. 21). Precisamente, Croce reconhecia Labriola pela influência 

exercida sobre seus estudos. Em carta a Gentile, confessou, “aprendi tanto com ele que 

quase não me dou conta das diferenças, de tanto considerar apenas as semelhanças” 

(CASSANI; CASTELLANI, 2014, p. 83). Essa influência se manteve mesmo após seu 

retorno para Nápoles (1886), nos encontros “felizes” que entre ambos ocorriam quando 

Croce viajava a Roma, ou quando Labriola o visitava.  

De Silvio, Croce recebeu a oportunidade de constituir uma vantagem considerável 

em relação a sua carreira.  Ao morrer (1893), o tio legou-lhe o direito de usar como 

julgasse oportuno as cartas trocadas com seu irmão Bertrando; o que deu a Croce a 

oportunidade de usufruir da notoriedade dos irmãos Spaventa, ligando seu nome à edição 

dessas cartas. Com efeito, a publicação de Silvio Spaventa, dal 1848 al 1861: lettere, 

scritti e documenti pubblicati da Benedetto Croce (1898) outorgou a Croce o devido 

prestígio: “você fez um belo livro e uma boa ação” (TORRACA apud MIGLIORINI, 

2008, p. 126), escreveu-lhe Francesco Torraca, homem de letras que fazia parte do corpo 

funcional do Ministério de Educação italiano. 

O espaço social romano, contudo, diferindo daquele no qual fora criado, somado 

ao trauma consequente da tragédia e às expectativas quanto ao futuro, provocam-lhe 

incerteza diante da vida e de sua vocação. 

 



55 

 

 

 

E eu não estava preparado para acolher aquela nova forma de vida; nem a 

política daqueles anos (os anos de Depretis, 1884 e 1885), perseguida e 

insultada pelo sarcasmo de Spaventa e de seus amigos e frequentadores, 

poderia me encorajar de confiança e despertar meu entusiasmo, e tirar-me 

daquela humilhação transitória. A confusão que a tragédia doméstica me 

trouxe produziu um estado mórbido em meu corpo, que não sofria de qualquer 

doença e parecia determinado a sofrer tudo; a falta de clareza sobre mim 

mesmo e sobre o caminho a seguir, os conceitos incertos sobre o propósito e 

significado de vida e outras ansiedades comuns da juventude, tirou-me todas 

as esperanças e alegrias, e me tornou murcho antes da floração, velho antes de 

jovem. Aqueles anos foram os meus mais doloroso e tristes: os únicos em que 

muitas vezes, à noite, descansando a cabeça no travesseiro, desejei fortemente 

não acordar de manhã, e pensava até em suicídio. Eu não tinha amigos, não 

participava de qualquer tipo de entretenimento, não fui sequer uma noite a 

Roma. Fui para a Universidade cursar Direito, mas sem interesse, sem sequer 

ser um estudante diligente, nem me apresentar aos exames. Mais 

voluntariamente eu me fechava em bibliotecas, em especial na Casanatense, 

que aos domingos estava a serviço dos monges, com mesas equipadas com 

grandes tinteiros de porcelanas douradas e penas; e lá pesquisava em livros 

antigos sobre temas escolhidos por mim e com método e experiência 

adquiridos entre incertezas, erros, falhas e excessos. Empenhei-me também em 

vários estudos de cultura, mas começava, parava e retomava, 

desordenadamente, nem tanto pelo ímpeto de força que me confundia de um 

lado e de outro, mas por não conhecer a arte de pesquisar e não possuir nem a 

docilidade de estudante nem a determinação segura e vigorosa do autodidata 

(CROCE, 1945, p. 17 e 18). 

 

 

A perda dos pais se traduz como insegurança, acompanhada de um estado de 

fraqueza mental, e representa a morte das condições de existência que haviam nutrido sua 

disposição intelectual. O viver sem o amparo dos pais e ter que responder sozinho às 

contingências da vida se colocaram como desafios aos quais Croce teve que se habituar, 

fazendo-o desde cedo demonstrar habilidades para tomar escolhas individuais, se colocar 

na vida, assumir uma direção.   

É possível que no sentido da disposição à cultura e à carreira, a tragédia tenha 

contribuído para singularizar a personalidade de Croce e acentuar seu gosto pelo estudo 

individual o habilitando precocemente à vida intelectual. Pode-se crer que tenha 

enfrentado a dificuldade da perda familiar através da sublimação sob a forma de 

inspiração intelectual. As condições decorrentes da tragédia – o desconforto de estar em 

um espaço diverso do seu e o recolhimento a uma vida monástica – foram acompanhados 

por investimentos na erudição, o que tornou possível reforçar sua singularização, 

condição determinante para o protagonismo individual que demonstraria em sua 

trajetória.  

Uma das primeiras evidências de que Croce tendia a reagir dessa maneira surge 

quando, em Roma, frequentando bibliotecas, realizando pesquisa em temas de interesse 

próprio e desenvolvendo um estilo de vida erudito, decide fazer valer sua “vocação”, 



56 

 

 

 

projetando viver “totalmente dedicado à pesquisa erudita” (p. 20). Em 1886, deixa a 

“política sociedade romana, isenta de sentimento” e retorna a Nápoles, “uma sociedade 

composta por bibliotecários, arquivistas, estudiosos, curiosos”.  

O processo de subjetivação de Croce, decorrente das adversidades provocadas 

pela perda familiar, pode ser captado em seus textos, quase sempre girando em torno das 

capacidades distintas de personagens históricos. Para citar alguns: La leggenda di Niccolò 

Pesce (1885) trata da lenda de um garoto com habilidades extraordinárias de natação; 

Lucrezia D'Alagno: notizie storiche (1885) se refere a uma jovem que, após se envolver 

amorosamente com o rei Alfonso d'Aragona de Nápoles, aumenta o prestígio social de 

seu nome; Eleonora de Fonseca Pimentel (1887) conta a história de uma mulher que, 

quando criança, devido ao brilhantismo intelectual, foi introduzida pelo tio no estudo de 

vários idiomas, dedica-se  ao estudo da história e do direito, além de manter contato com 

vários intelectuais. Perde a mãe com 19 anos e, posteriormente, defende a criação de uma 

república em Nápoles, o que seria a causa de sua morte em 1799. 

Foi durante os anos 1886 e 1892, graças à herança recebida com a morte dos pais, 

que ele aumentou seus investimentos intelectuais e alcançou os primeiros 

reconhecimentos. Viajou pela Alemanha, Espanha, França e Inglaterra, no intuito de se 

tornar “versado na pesquisa e erudição estrangeira”. Publicou duas dezenas de trabalhos 

em nove editoras, sobre personagens históricos, teatro, história e cultura napolitanos. 

Com a publicação da biografia de Lucrezia passou a ser reconhecido como um jovem de 

“boa escrita”, “notável pela pesquisa dos documentos históricos” (FERRARELLI, 1886, 

p. 6). A polidez de linguagem, a erudição e seu empenho na pesquisa são qualidades 

reconhecidas em suas primeiras publicações27. Foi assim que, em 1892, com 20 anos, 

tendo se candidatado a sócio da Academia Pontaniana de Nápoles, deu provas do 

                                                           
27 A seguir, os comentários a dois de seus primeiros trabalhos. Eleonora de Fonseca Pimentel (1887): “O 

trabalho do Sr. Croce foi escrito com classe, conduzido com ordem, munido de muita sabedoria [...], e 

demonstra que o jovem autor já possui uma maturidade de estudos, de tal modo que em breve poderá 

assumir trabalhos de maior importância” (GABRIEL, 1887, p 11). Luisa Sanfelice e la Congiura dei 

Baccher (1888): “Benedetto Croce é jovem, e todas as suas atividades e uma boa parte de sorte são 

responsáveis por seus estudos geniais, pesquisando em arquivos e bibliotecas documentos históricos 

inéditos e importantes, com infinita paciência” (MARESCA, 1888, p 26); “Benedetto Croce é um jovem 

muito esperançoso [...]. Vindo de uma família rica, que chegou ao fim por causa do terremoto de 

Casamicciola de 1883, ele teve como tutor Silvio Spaventa. Agora com vinte e um anos, já publicou alguns 

trabalhos importantes [...]. Nele, a erudição diligente é acompanhada, acredito eu, pela seriedade e 

franqueza dos julgamentos” (TURRIELLO, 1888). 
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reconhecimento de sua capacidade intelectual ao ser nomeado à quarta classe de estudos, 

de História, Arquelogia e Filologia28. 

O retorno a Nápoles, por sua vez, é pleno de implicações.  Esta cidade era um dos 

principais centros culturais da Itália. Pelo fato de o país até a unificação estar dividido em 

pequenos Estados, cada um com vida cultural e sistema educacional independentes, havia 

uma dispersão cultural, se comparado com modelos mais centralizados e hierarquizados 

como o francês. Em Nápoles, Croce pôde se associar a jovens intelectuais de inspiração 

patriótica, amantes da arte e de monumentos antigos, que acreditavam na penetração das 

pesquisas eruditas na cultura geral. Dessa aproximação surgiram publicações, como a 

revista Napoli nobilíssima e a coleção Biblioteca napoletana di storia e letteratura, cujas 

despesas iniciais foram pagas com seus próprios recursos (CROCE, 1945, p. 22).  

Croce investiu em áreas já constituídas, como a história da Itália, filosofia e teoria 

da história, procurando ingressar em debates correntes. Ao familiarizar-se com autores 

alemães, como Herbart, Schopenhauer, Hartmann, Simmel, Rickert e Dilthey, e se 

debruçar sobre a questão do caráter epistemológico da história como conhecimento 

científico ou artístico, tão debatida na Alemanha na segunda metade do século XIX, 

publica La storia ridotta sotto il concetto generale dell’arte (1893). Opondo-se à tese do 

defensor na Itália da história como ciência, Pasquale Villari, argumenta que a história é 

arte, pois a ciência tem como objeto o universal, o abstrato, enquanto arte se relaciona 

com o concreto, individual, que assume a forma de uma narrativa sem assumir um padrão 

predeterminado ou um curso providencial29.  Um outro estudo, Materialismo storico ed 

economia marxistica (1899), nasceu em decorrência da leitura de In memoria del 

manifesto dei comunisti (1895), de Labriola. Nas palavras do próprio Croce: “[...] eu li e 

reli, e senti novamente tudo despertar em minha mente, e não pude mais distrair-me 

daquele pensamento e problema, que se enraizava e crescia em meu espírito” (p. 25).  Nos 

ensaios que compunham Materialismo storico, além de criticar a teoria marxista do valor 

                                                           
28 A Academia Pontaniana de Nápoles é a mais antiga instituição cultural napolitana, fundada em 1443 a 

partir de reuniões informais de artistas amadores. Com o tempo, passou a se dedicar ao cultivo da ciência, 

literatura e artes em cinco classes de estudos compostas por 20 membros ordinários eleitos em assembleia. 

No século XIX passou por uma série de reformas administrativas, entre as quais estava a criação das Atti, 

publicações de estudos dos sócios apresentadas nas reuniões. A instituição, dentro do fenômeno das 

academias italianas, agrupa parte dos principais eruditos italianos no período (Cf. PEVSNER, 2005, p. 91).  
29 Garin (1974, p. 7) notou uma oscilação entre os dois conceitos da história na apresentação de Croce à 

Academia Pontaniana de La storia ridotta. O texto de de 1893 foi modificado quando acrescentado à edição 

dos Primi saggi (Cf.: CROCE, 1919, p. 3-41). Garin também observou que em uma entrevista concedida 

em 1908 a Renato Serra, Croce disse que esse trabalho foi inicialmente elaborado para confirmar a tese de 

Pasquale Villari da história como ciência, e que já estava na tipografia quando “em um lampejo de luz” se 

deu conta de que “a história não pode ser ciência, mas deve ser arte”. 
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e a “taxa de lucro”, apontou que o materialismo marxista não podia ser entendido como 

uma nova filosofia da história, nem um método, mas utilizado precisamente como uma 

soma de novos dados, de novas experiências, que penetram na consciência do historiador 

(CROCE, 1921, p. 20). No prefácio à primeira edição, Croce informa que esses artigos se 

circunscreviam na tendência contemporânea de crítica ao marxismo30. Desse modo, por 

meio da controvérsia31, tentou se afirmar como novidade no campo dos estudos 

filosóficos e históricos, buscando consolidar um “nome”32 através da tentativa de destituir 

doutrinas estabelecidas.  

Outras iniciativas, como a participação nos setores das instituições culturais, dos 

cargos públicos/políticos, representaram a constituição de sua rede de relações sociais 

junto à elite culta napolitana. Com o ingresso na Sociedade Histórica e na Academia 

Pontaniana, pôde se associar com intelectuais e homens de cultura, além de ocupar 

posições relevantes dentro da estrutura dessas instituições. Em 1899, na Sociedade, 

assume a chefia do periódico Archivio Storico per le Province Napoletane, no qual ficou 

até 1932. Na Academia, que constituía um espaço em que podia apresentar muitos 

trabalhos que se transformariam em livros33, ocupou a posição de presidente em dois 

mandatos (1917-1919 e 1923-1925), além de ser mais tarde peça fundamental em sua 

reabertura34.  

Seu envolvimento com a política ocorre tanto em função de seu capital de relações 

sociais, quanto de seu capital econômico. Por causa de um “processo escandaloso” 

envolvendo a administração pública de Nápoles, no ano de 1900 foi convidado a conduzir 

interinamente a direção de educação elementar e média da cidade. Em 1910, usando o 

                                                           
30 “Parece-me oportuno salientar que os meus escritos, cuja exposição tracei noutra forma e, diria mesmo, 

com outros hábitos mentais, dando maior interesse à filosofia pura, representam dentro da Itália, na 

interpretação e crítica das doutrinas marxistas, a mesma tendência que se vem desenvolvendo quase 

contemporaneamente na França por obra de Sorel” (CROCE, 1921, p. 8). 
31 Para Garin (1966, p. 1288) a crítica croceana parecia fundada mais na exposição dos erros das teorias às 

quais se opunha, do que em argumentos sustentados por demonstração:  “[...] características típicas do 

método croceano: a de que as conclusões obtidas através da refutação de uma série de posições erradas 

representam todas as posições possíveis; a afirmação de uma posição nova e definitiva através de uma série 

de negações, não necessariamente exaustiva; uma demonstração, portanto, não argumentada de forma 

positiva, mas muitas vezes baseada em exigências, ou em fundamentos, que necessitam, por sua vez, de 

demonstração”. 
32 Segundo Bourdieu (1996a, p. 187): “O nome próprio é o atestado visível da identidade do seu portador 

através dos tempos e dos espaços sociais”. 
33 Apenas para citar alguns: Sulla concezione materialistica della storia (1896); Per la interpretazione e la 

critica di alcuni concetti del marxismo (1897); Una obiezione alla legge marxistica dela caduta dela saggio 

di profitto (1899); Tesi fondamentali di un'estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale 

(1900). 
34 Em 1944, após uma década fechada pelo governo fascista, a primeira reunião de reorganização dessa 

instituição foi realizada por iniciativa do próprio Croce, em sua casa, em Spaccanapoli (Cf. PONTIERI, 

1955). 
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reconhecimento intelectual e a herança patrimonial, é eleito senador35. E aceita em 1921 

o convite para assumir a pasta de Educação no governo do primeiro-ministro Giovanni 

Giolitti.  

O principal instrumento na promoção de suas ideias foi a criação de um periódico. 

Se em Estética se viu a afirmação de uma postura denunciatória, que procurava encontrar 

espaço entre os profanos da ciência, em La critica, revista fundada em 1903 junto com 

Giovanni Gentili, encontra-se evidência do empenho em demarcar o sentido confrontador 

de uma atividade intelectual. Com a proposta de se diferenciar dos periódicos de então, 

apresentando uma variedade de artigos sobre a “vida intelectual italiana nos últimos 

cinquenta anos” (CROCE, 1945, p. 31), na introdução à primeira edição se demarcava a 

posição que a revista deveria ocupar no campo cultural italiano em relação a suas 

congêneres. 

 

Temos na Itália muitas revistas especializadas em história política, filologia, 

filosofia, arte, e várias de história literária, dentre as quais algumas que são 

ótimas sob todos os sentidos. Mas cada uma se mantêm com a produção 

abundante de um único ramo de estudo e informa os leitores sobre todas as 

questões e controvérsias do momento. É natural que não possam 

adequadamente atender as necessidades daqueles que querem uma comparação 

crítica dos livros que estão sendo publicados, de interesse geral. [...] É da 

consciência desta necessidade e da consideração exposta que tem origem esta 

modesta revista, que serviria, de fato, para complementar e auxiliar outras 

[publicações], especialmente as mencionadas acima, propondo-se discutir 

livros italianos e estrangeiros de filosofia, história e literatura, sem a pretensão 

de deter o leitor ciente  das publicações sobre vários temas, mas  escolhendo 

alguns daqueles por assunto,  por mérito, interesse  ou que melhor possa servir 

a discussões proveitosas (CROCE, 1903, p. 1). 

 

Apesar das referências à contribuição intelectual, a criação de La crítica, nascida 

de uma “precisa orientação ideal”, contemplaria, bem como a Estetica, um 

empreendimento “que determinasse mais particularmente meu pensamento filosófico” 

(CROCE, 1945, p. 30). A revista, que garantia a cada edição vários artigos do próprio 

Croce, evidencia a percepção da publicação como um instrumento dotado de uma função 

orientadora na definição de seu pensamento. Ainda mais quando, acompanhando os 

princípios editoriais que pretendiam fazer da revista uma contribuição ao campo 

intelectual, reforça as polarizações presentes no conteúdo de Estetica: “E não será dado 

                                                           
35 Uma das condições para se tornar senador era, por três anos, ter pagado três mil libras em impostos 

diretos de sua propriedade ou indústria. Um jornal afirmou que a eleição de Croce se tornou possível por 

aliar à herança patrimonial sua genialidade: “Il rievocatore della filosofia dello spirito, se purê prescelto, 

perchè erede anche spirituale della genialità speculativa di Bertrando Spaventa vi è entrato solo perchè il 

suo ingegno eletto poteva essere scusato dal suo retaggio patrimoniale!” (LA GIOVANE PUGLIA, 1910). 
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abrigo àqueles (naturalistas e estudiosos) que ganhando o aspecto de pessoas positivas, 

desprezam qualquer tentativa de pensamento filosófico, cada esforço do homem para 

adquirir consciência de seu ser [...]” (CROCE, 1903, p. 4). A revista foi um poderoso 

instrumento na promoção de um renascimento cultural de influência humanística contra 

o positivismo no início do século XX (Cf.: GARIN, 1974, p. 4; GULLACE, 1972, p. xii). 

O periódico era lido por toda a Itália e sua circulação permaneceu estável mesmo durante 

as duas guerras mundiais (JACOBITTI, 1980, p. 75). Apesar do envolvimento de Croce 

com a política, sua participação no Senado e no Ministério da Educação, a opinião 

difundida pela La critica foi considerada como decisiva na ressonância de seu 

pensamento entre os intelectuais (GARIN, 1974, p. 3, 4).  

Ter vindo de uma família detentora de recursos e de tradição intelectual e, por 

isso, encontrar-se disposto a iniciar projetos audaciosos de ataque às doutrinas 

dominantes, por si só não explicam a consagração de Croce na Itália. A menos que estes 

fatores sejam interpretados em correlação com a estrutura típica da vida social letrada 

daquela sociedade, não seria possível colocar à mostra a engrenagem que tornou possível 

o sucesso do filósofo napolitano. Ser intelectual implicava se desenvolver socialmente, 

estabelecer relações pessoais, integrar um grupo de reuniões informais, aliar-se a quem 

pudesse contribuir para melhorar a posição na escala da honra erudita. Era, pois, uma 

atividade que exigia a habilidade para se fazer as alianças certas, pois delas dependiam 

tanto o aperfeiçoamento do saber como o destino da carreira. 

 

Entre amigos e discípulos 

     

O modo pelo qual as ideias são moldadas pelo meio social em que se desenvolvem 

foi objeto de estudo do antropólogo norueguês Fredrik Barth (2000). Ao estudar de forma 

comparada as transações de conhecimento nas cerimônias religiosas no sudeste da Ásia e 

na Melanésia, verificou variações nos padrões de interação entre os guias religiosos e seus 

noviços.  O contraste entre os mestres de Bali e de Nova Guiné, permitiu-lhe distinguir 

dois papeis sociais, construídos a partir de diferentes modalidades de gerenciar o 

conhecimento na interação social: o do “guru” e o do “iniciador”. O guru estava sempre 

ensinando, instruindo, explicando; alcançava sua realização na reprodução do 

conhecimento. Enquanto a performance do iniciador consistia no ocultamento das 

verdades essenciais de seu público; o conhecimento é protegido, revestido de segredo e 



61 

 

 

 

mistério, e seu valor aumenta quando é oculto e compartilhado com o menor número de 

pessoas. 

Barth enfatizou também como esses papéis impeliram os discípulos a realizarem 

ações bastante distintas. A experiência de mistério do iniciador tinha como tarefa, além 

de transmitir conhecimento para seus discípulos, encenar uma atuação “hipnotizante”, de 

modo a reforçar a ideia de que ali há segredos importantes. O iniciador deve produzir um 

rito de performance sagrada, de composição emocional e evocativa, um drama que ao 

atingir seu clímax ocasione a transformação dos aprendizes. Os iniciantes são 

transformados pelos ritos em si e não pelo conteúdo do rito. Ao contrário do iniciador, o 

guru tem na instrução e no esclarecimento de seus seguidores o elemento que torna mais 

poderosa sua atuação. O domínio de um conhecimento, a aquisição de competência em 

novos setores, a invenção de formas mais elaboradas de ensino, a distribuição do saber 

em pequenas porções e o uso de uma linguagem elaborada compõem as estratégias que 

servem para “ampliar e reforçar a relação entre ele e seus discípulos, e para excluir os que 

não fazem parte deste círculo” (BARTH, 2000, p. 147-148).  

Diferindo-se da ação do iniciador que guarda seus “tesouros secretos” até o dia de 

sua performance dramática, a atividade do guru, como aponta Barth, traz implicações para 

a própria tradição de conhecimento que ele pratica. O fato de o guru verbalizar o 

conhecimento, “falar para sua audiência”, indica a obtenção de um saber individualizado, 

aprendido de modo singular na memória de cada ouvinte, “como informação verbal que 

se pode internalizar, levar consigo, recuperar, reproduzir e compartilhar em futuras 

ocasiões de comunicações com outros”. Este tipo de modo de transmissão de ensino 

permite que o conhecimento seja transportável, podendo ser levado e enxertado em outras 

raízes sociais, com a capacidade de se expandir e proliferar (p. 149, 154-155).   

Outro desdobramento, pertinente à tarefa do guru, relaciona-se ao impulso por 

assegurar sua posição. Fazer afirmações coerentes, sem entrar em contradição, e manter 

enriquecido seu estoque de conhecimento evitam que ele seja “ofuscado pelos rivais ou 

discípulos”. Suas atividades incluem estudo e viagens, além do acúmulo gradual de 

conhecimento. A procura por outras formas de manter sua posição, com base em algo 

além da superioridade do conhecimento, como estratégia de estabilizar uma posição de 

autoridade, é “uma questão existencial para cada guru” (p. 147, 151).  

Como será visto, a experiência de Croce com aqueles que se colocavam sob sua 

influência retém aspectos pertinentes tanto à performance do iniciador, quanto a do guru. 

A formação de uma audiência seleta composta por aqueles que, atraídos pela verve culta, 
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almejavam estar em sua companhia em encontros esporádicos, a fim de absorver um 

pouco que fosse dos mistérios ocultados, interliga-se ao aprendizado gradual, sem prazo 

para deixar de existir, que se inculcava de modo a ser reproduzido em manifestações 

alhures. Nesta transmissão de saber se definiam as posições de “instrutor” e de 

“aprendiz”. 

Estes dois modelos de transmissão de conhecimento apontados por Barth 

tipificam, em versão simplificada, a relação intelectual ocidental entre “mestre” e 

“discípulo”. Françoise Waquet (2010), descrevendo a transmissão do saber entre os 

séculos XVII e XXI, concebe a anatomia da relação entre “mestre” e “discípulo” na forma 

de uma doação de saber. O mestre transmite o conhecimento, o discípulo reproduz. Essa 

é uma relação “assimétrica”. O discípulo é percebido como inferior ao mestre. A 

desigualdade está nos termos da notoriedade intelectual, das altas qualidades morais e 

humanas, reconhecidas pelos seguidores, que se comprazem em acentuar a assimetria da 

relação.  

Muitas são as características, apontadas por Waquet, que definem essa relação. 

Aqui vale evocar algumas. A relação mestre-discípulo é definida numa lógica hierárquica 

de dominação. Tendo como referências as diferenças, como a de capital intelectual e 

social, essa relação tem como base o “poder magistral”. Introduzir, colocar, favorecer, 

utilizar são as ações indicadas por Waquet como exemplo do exercício do poder do 

mestre. Estas ações, ao lado das suas qualidades distintas, atraem discípulos quando em 

busca de uma filiação intelectual. De modo que, quanto mais discípulos o mestre tiver, 

maior seu poder e sua notoriedade (p. 66, 67, 105). 

Esta relação é duplamente eletiva. Tanto o discípulo escolhe seu mestre, quanto o 

mestre escolhe seu discípulo. Se o brilhantismo intelectual é um dos critérios de escolha 

para o discípulo, é também, por sua vez, elemento que define a seleção do mestre, que 

escolhe seu aprendiz como promessa de talento, capaz de prosperar com os ensinos 

recebidos (p. 69-73). 

A relação que se estabelece entre desiguais, tende a se modificar com o tempo. O 

entusiasmo intelectual e o prazer de trabalhar juntos acarretam um compartilhamento 

afetivo. A relação amistosa, frequentemente imprecisa, lembra Waquet, parece 

suplementar a relação original, tornando a relação mestre-discípulo um “vínculo da 

alma”, firmado em laço afetivo recíproco (p. 148, 158). 

O espaço privilegiado da transmissão do saber era o domicílio do mestre. Como 

local preferencial na relação com o discípulo, a residência do mestre era um local de 
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encontros interpessoais, onde ocorriam práticas variadas relativas à transmissão de 

conhecimento (p. 230). 

A rede de relações de Croce com os intelectuais, na primeira década do século 

XX, não fugiu dessa realidade. Unidos pela admiração comum por ele e animados pelo 

juízo crítico-humanista, homens de letras encontraram guarida na casa do próprio 

filósofo, na Via Atri, 23, no Centro Histórico de Nápoles. Este espaço de sociabilidade 

parece se inserir em uma lógica de relação que, quando aliada aos textos produzidos pelos 

seus ocupantes, revela um mecanismo de funcionamento da vida letrada consoante com 

as particularidades do âmbito cultural italiano. 

 

Na Via Atri Croce iniciava a reunião costumeira de domingo com seus amigos 

e discípulos, de Salvatore di Giacomo a Enrico Ruta, de Fausto Nicolini a 

Giustino e Ernesto Fortunato, a Francesco Torraca, Vittorio Spinazzola, 

Giuseppe Ceci, Giuseppe Vorluni; encontravam-se de toda a Itália e do 

exterior, atraídos pela reputação e pela fama do pensador, homens como 

Papini, Prezzolini e, especialmente, Gentile, frequentemente seu convidado, 

quando ele estava ensinando em Palermo, e, em seguida, o jovem Guido de 

Ruggiero, Karl Vossler, Fritz Medicus, Douglas Ainslie, tradutores os dois 

últimos, respectivamente em Alemão e Inglês, os editores  Riccardo Ricciardi 

e, desde 1907, Giovanni Laterza [...] (CASERTA, 2005, p. 22). 

 

A Via Atri 23 era um espaço intelectual muito específico. É significativo que este 

mesmo endereço seja achado na capa das edições de La critica, entre os anos de 1903 e 

1911. Este lugar parece remeter às raízes eruditas da relação de Croce com os intelectuais. 

A revista que, como se viu, fora criada com o propósito de Croce divulgar seu próprio 

pensamento, veiculava resenhas de publicações de Prezzolini, de Salvatore di Giacomo, 

Ruta, Gentile; além de inúmeros artigos de Fausto Nicolini, Francesco Torraca, Guido de 

Ruggiero e Karl Vossler.  Sendo a revista um veículo declarado de comunicação das 

opiniões de Croce, a participação desses intelectuais implica uma atividade que surge do 

compartilhamento de ideias comuns. A redação de uma revista é um espaço viável à 

sociabilidade entre intelectuais. Este ambiente se constitui um lugar de produção 

intelectual e de relação afetiva (SIRINELLI, 2003, p. 248, 249).   

A relação entre os intelectuais e Croce decorria de um vínculo sustentado pela 

apreciação de certos valores, que podem ser percebidos nos conteúdos das 

correspondências. Escrevendo a Vossler, em setembro de 1908, Croce o elogiava por sua 

“fidelidade e bom gosto” em um livro que, a propósito, se destinava a divulgar Di 
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Giacomo36. Vossler, por sua vez, reconhecia em Croce a extraordinária “riqueza de 

pensamentos originais” (RÈNDINA, 1991, p. 114, 129). 

Embora a afinidade de valores pudesse ser para os envolvidos na relação a causa 

da aproximação, o comportamento desses intelectuais em referência a este vínculo parece 

se circunscrever em um conjunto de práticas com maior significado.  Apesar da relação 

intelectual implicar na identificação, pelos envolvidos, de elementos de atração, ela 

funciona dentro de um mecanismo de trocas, com tendência a reforçar os vínculos e 

definir identidades.  

Um primeiro elemento da lógica de funcionamento desta relação está nos textos 

com ênfase à notoriedade intelectual de Croce. Nota-se, com frequência, a consideração 

elogiosa de sua figura culta: como um “crítico literário cheio de bom gosto, o historiador 

impregnado de erudição, o sociólogo culto e genial” (DE ROBERTO, 1903); o “ilustre 

erudito napolitano” (LEONE, 1902); “uma das mentes mais lúcidas, mais equilibradas e 

mais cultas que possui a geração de escritores na Itália” (PICA, 1902). Ruta, que 

colaborou com diversas colunas no Il Giornale d'Italia destinadas à exaltação dos 

trabalhos de Croce, não media elogios quando se referia ao pensamento dele, em cuja 

Filosofia do Espírito “brilha a alegria da criação, a alegria da descoberta da verdade” 

(RUTA, 1918). O hispanista Eugene Mele, na Fanfulla della domenica declarava que 

Estetica “destina-se a iluminar a mente, livre de obstáculos e indicando caminhos para 

avançar entre muitas direções errôneas que cruzaram e ainda cruzam todas as partes do 

campo do pensamento” (MELE, 1902). Esses discursos, nos quais se percebem os 

louvores aos atributos excepcionais do autor napolitano, acentuam ainda mais a assimetria 

da relação, aumentando a distância entre mestre e discípulo. Croce é apresentado como 

superior intelectualmente, como um exemplo de modelo a ser seguido, um mestre no 

cotidiano37. As honras a Croce conduziam estrategicamente os autores a terem seu nome 

associado a alguém importante. A notoriedade do “mestre” beneficiava os seguidores 

(WAQUET, 2010, p. 126, 127). 

As loas por si mesmas eram destituídas do poder de produzir efeitos consagradores 

a quem elogiava e a quem recebia. A comunicação do elogio só poderia gerar benefícios 

                                                           
36 Trata-se do livro Salvatore di Giacomo, ein neapolitanischer Volksdichter in Wort, Bild und Musik (em 

alemão, Salvatore di Giacomo: um poeta popular napolitano em palavras, imagens e música), Heidelberg, 

1908. 
37 O próprio Gramsci, escrevendo sobre o domínio intelectual exercido pelo pensamento croceano, 

afirmava: “Eu e […] muitos outros intelectuais daquele período, nos primeiros quinze anos do século, 

participamos na totalidade ou em parte da reforma moral e intelectual promovida na Itália por Benedetto 

Croce” (GRAMSCI apud JACOBITTI, 1980, p. 68). 
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para aqueles que estivessem inseridos previamente no círculo de cumplicidade da Via 

Atri. Elogiar era uma manifestação sustentada pelo vínculo afetivo. Portanto, só pela 

interação era possível partilhar dos efeitos que este ato reservava aos seus envolvidos. 

Uma evidência da relevância dos efeitos consagradores da associação com Croce, 

aparece na habitual publicização da relação. Salvatore di Giacomo, abaixo do título de 

uma publicação em jornal de 1899, na qual enaltecia os conceitos de Arte e Storia de 

Croce, escreveu “All’ amico B. Croce” (DI GIACOMO, 1899). O historiador e jornalista 

Fausto Nicolini não hesitou de divulgar sua relação de afinidade com Croce de forma 

mais explícita. No Il Giornale publicou dois artigos que se encarregavam de contar a 

Preistoria della mia amicizia con Benedetto Croce e Come conobbi Benedetto Croce. 

Também se preocupou de deixar registrado em forma de livro seu relato sobre os Amici 

e Frequentatori di Benedetto Croce. O culto à figura intelectual de Croce e a explicitação 

da relação não eram meras artimanhas que visavam lograr dividendos da reputação de 

Croce.  A relação não era resultado exclusivo das ambições veladas de intelectuais 

desejosos em obter uma vantagem na carreira, sendo portanto, desprovidos de qualquer 

afeição legítima. É possível crer, que esses intelectuais, inseridos na dinâmica própria das 

relações intelectuais, sustentadas em interesses e em apostas materiais, também 

estivessem imbuídos de sentimentos genuínos na filiação ao “mestre”. O interessante da 

análise do relacionamento entre Croce e estes intelectuais reside em poder se constatar 

como as demonstrações afetivas, mesmo ocultando as ambições individuais, podiam estar 

imbuídas de sentimentos legítimos. É possível que elas mesmas indiquem os elementos 

que davam sentido à racionalidade por trás das relações de amizade. 

Sentimentos de apreço e interesses pessoais se entrelaçavam na anatomia da 

relação. O uso do termo “amigo” encontrado em correspondências e textos é provido de 

um conceito peculiar na língua italiana. No idioma português esta palavra se refere ao 

sentido de estar ligado a alguém por laços de “amizade”, em uma relação baseada em 

simpatia, companheirismo, camaradagem. Enquanto no italiano, amico denota a 

qualidade de demonstrar solidariedade, afeto, disponibilidade. É ainda sinônimo de 

cultore, que descreve a paixão pelos estudos sem finalidade profissional, e de alleato, que 

se refere àquele que está unido em algum tipo de aliança. A palavra mais próxima ao 

conceito português de “amigo” é caro, que diz daquele que é amado, predileto, afetuoso, 

cortês (Cf. HOUAISS; VILLAR, 2009; COLETTI, 2008). Embora amico seja usualmente 

tomada sem diferenciação para fins de tradução de “amigo”, entende-se que é um termo 
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que encontra sentido em experiências típicas da sociedade italiana38. O propósito de 

evocar esta distinção é apontar como no italiano esta palavra parece revestir de significado 

a própria relação entre intelectuais que aqui se examina. Tratar Croce como amico era de 

algum modo reconhecê-lo através de um sistema de predicados constituído em torno da 

qualidade de erudito. Pela ajuda na colocação em uma dada função e pelo financiamento 

de publicação estes amigos poderiam ser gratos a Croce, como um benfeitor, um aliado 

cultural disposto a contrariar as contingências materiais que ameaçam a produção do 

saber puro. 

Vorluni, jornalista que chegou a colaborar com a divulgação de algumas 

publicações de Croce em sua revista, Flegrea, sabia o que era ser “amigo”. Foi por Croce 

indicado à chefia de redação do Il Gionale (CASERTA, 2005, p. 22). Por sua vez, a 

relação entre Croce e Gentile é por si só um exemplo dos efeitos mútuos da amizade. O 

primeiro era intelectual diletante, o outro, filósofo profissional. Enquanto Gentile, como 

visto, contribuiu para a definição do eixo central da filosofia estética croceana, Croce o 

ajudou na publicação de seus trabalhos. Dispondo de vantajosa condição financeira, 

colocou-se à procura de uma editora, disposto a arcar com os custos de edição. Em janeiro 

de 1900, escreveu a Gentile propondo, por sua própria conta, financiar as despesas de 

publicação de L’insegnamento della filosofia ne’licei. Passados alguns dias, informa: 

 
O manuscrito já foi enviado para Sandron [editora], com uma carta onde 

eu disse para começarem imediatamente a composição, esperando que o 

volume fosse publicado no início de março. Quanto ao número de cópias, 

decidi por 500 cópias. Afinal de contas para 300 cópias economizaria 

apenas quarenta liras, e por quarenta liras a mais valeria a pena ter 200 

cópias a mais! Das 500 deixarei 300 para Sandron para a divulgação: Vou 

pegar vinte cópias para mim, e o resto eu vou dar para você, para que 

distribua da melhor maneira possível (CASSANI; CASTELLANI, 2014, p. 

345). 

 

 

Quando a editora Gius. Laterza e Figli enfrentou dificuldade de idealizar um 

programa editorial, Benedetto Croce, em 4 de junho de 1902, recomendava ao amigo 

Giovani Laterza39: 

Eu também acredito que você faria bem em se abster de aceitar, pelo menos, 

livros de romances, contos e literatura popular: e isso para aparecer como 

                                                           
38 Para o entendimento de como as palavras e seus conceitos se formam como a “autoimagem” de uma 

sociedade, modificando-se com o grupo social do qual são expressão, ver a “sociogênese dos conceitos de 

“civilização” e “cultura” de Elias (2011, p. 21-61). 
39 Em correspondência de 27 de janeiro de 1910, o editor Giovanni Laterza o felicitava pela nomeação ao 

Senado, em um telegrama curto que dispensava tratamento formal: “O amigo que durante anos conhece a 

prova incontestável de seu valor científico [...] envia uma calorosa saudação em nome da empresa e da 

família” (LATERZA, 1910). 
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uma editora com uma fisionomia precisa, isto é, como editora de livros de 

política, histórica, história da arte, filosofia, etc (CROCE, 1989, p. 14). 

 

A editora se estabeleceu no mercado editorial italiano. Como consultor, Croce foi 

o responsável por transformá-la em um instrumento de política cultural. Suas sugestões, 

quase sempre aceitas por Laterza, levaram ao prelo coleções bibliográficas que 

garantiram o sucesso da empresa. Croce não somente contribuiu com o negócio do amigo, 

como foi beneficiado pela redefinição da proposta editorial da Gius. Laterza e Figli. Em 

1906 a revista La Critica passou a ser administrada por aquela editora. O mesmo 

aconteceria com a Estética e outros trabalhos de Croce que, a partir de 1908, passaram a 

ser publicados por Laterza.  O prestígio de Croce na Itália, como tem sido demonstrado 

(Cf. COLI, 1983; GALASSO, 2004), foi auxiliado pelo domínio editorial exercido pela 

Gius. Laterza e Figli. A amizade com o editor redefiniu tanto o futuro da editora quanto 

o prestígio de Croce na cultura italiana. A organização de coleções bibliográficas provaria 

isso. Salvatore Cingari, escrevendo sobre o “jovem Croce”, relacionou “Biblioteca di 

cultura moderna” como a tentativa de “refundar o saber” da Itália. A colaboração com 

Laterza foi “um importante impulso de seu projeto hegemônico” (CINGARI, 2000, p. 

250). Edmund Jacobitti, analisando Croce como “hegemonia antes de Gramsci”, 

apresentou “Classici della Filosofia Moderna” como uma coleção cujo conteúdo estava 

de acordo com os princípios do pensamento croceano, especialmente aqueles anunciados 

pela La crítica40 (JACOBITTI, 1980, p. 80).  

O poder de colocar, financiar e orientar, oriundo do sólido capital de relações 

sociais e das condições financeiras que Croce possuía, deu à amizade um sentido de 

dominação, ao qual os desprovidos dessas condições poderiam se sujeitar a fim de 

melhorar sua colocação na escala das posições dentro do espaço intelectual. Contudo, 

apesar de Croce estar no lado privilegiado, que não necessita de recursos, que é provido 

de uma sólida rede de contatos sociais, é, do mesmo modo que seus seguidores, 

dependente deste modelo de relações. Pois poderia se beneficiar da amizade para insuflar 

seu prestígio social, conservando súditos leais, hábeis na ampla divulgação de sua 

imagem e úteis na defesa de sua filosofia. 

                                                           
40 Para reforçar a tendência às relações de solidariedade como parte integrante da sociabilidade letrada 

italiana, basta recorrer a outro nome presente nas reuniões da Via Atri, o editor Riccardo Riccardi, que 

editou, assim como Laterza, livros de Croce e de frequentadores das reuniões dominicais. Em seu primeiro 

período de atividade, entre os anos 1907 e 1918, a Riccardo Ricciardi Editore publicou além de Prezzolini, 

Giovanni Papini e as primeiras edições de Salvatore di Giacomo. Posteriormente, a editora levou a prelo 

textos de Giovanni Gentile, Karl Vossler e Francesco Flora (RICCARDO, 2015). 
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Preocupado em situar Croce como um intelectual em combate, perseguido pelos 

seus oponentes, o jornalista e escritor Prezzolini, um dos mais jovens a frequentar a casa 

de Croce, indicava os “inimigos” de Croce. 

 

Os inimigos que combatem Croce são, evidentemente, dois; um velho, no qual 

eu gostaria de dar o golpe de misericórdia, a saber o positivismo em suas 

formas de agnosticismo, de evolucionismo ou de historicismo; o outro, jovem, 

que eliminou desde o nascimento suas melhores razões de ser [...], isto é, o 

pragmatismo em sua forma de concepção econômica da ciência 

(PREZZOLINI, 1905, p. 380). 

 

Em 1909, Prezzolini publicou pela Riccardo Ricciardi Editore, Benedetto Croce: 

con bibliografia, ritratto e autografo. Seu conteúdo demonstra a intenção do autor em 

percorrer um itinerário da influência de Croce sobre a Itália. Nota-se em todo o livro a 

preocupação com a produção intelectual croceana e seu lugar na cultura italiana. Na 

primeira parte, Prezzolini inicia expondo a “atuação espiritual” do pensador como fruto 

de seu aprendizado da história e do desgosto pela erudição vazia. Destaca o 

posicionamento dele contra o positivismo, e estabelece relação com Hegel, Vico, Bruno, 

Kant, Marx e De Sanctis. As seções seguintes são dedicadas à valorização do Croce 

filosófico, crítico, educador e poeta. Por último, cuidou de acrescentar uma bibliografia 

das obras de seu biografado (PREZZOLINI, 1909, p. 4, 8 e 20). Prezzolini se preocupava 

com a preservação do pensamento croceano tanto dentro quanto fora da Itália. Como 

escritor, promoveu a revista La critica41. Quando, a partir de 1929, passou a presidir o 

primeiro centro de cultura italiana nos Estados Unidos, a Casa Italiana da Universidade 

de Colúmbia, assumiu uma posição de colaborador internacional, escrevendo um artigo 

sobre o autor napolitano para o Columbia Dictionary of Modern European Literature.    

O filósofo Enrico Ruta se opôs às interpretações de matriz materialista e empírico-

científica da obra de Vico, defendeu a importância de La filosofia di Giambattista Vico 

para a restauração do idealismo (RUTA, 1911).         

Vorluni também não deixou de dar contribuição na divulgação de uma imagem 

distinta de Croce. No La Settimana publicou uma resenha, na qual iniciava enfatizando 

que no tempo recente o ofício da arte tem fornecido ocasião de muitos escritores 

formularem “áridos aforismos de uma sabedoria falsa e doutrinal, estranhos à vida e à luz 

                                                           
41 Sobre este periódico, Prezzolini escreveu: “Sua função complementar e purificadora funciona com uma 

grande clareza e com uma nobre vivacidade de estilo [...]. A virtude da revista não está em sua ideia, mas 

no homem que a dirige” (PREZZOLINI, 1906, p. 361, 362). 
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do pensamento moderno”. E Croce, com “espirituosa e original sagacidade”, faz uso de 

uma “dialética segura e eficaz, com abundante e verdadeira doutrina”, usa “com rigor o 

método científico” e expõe as “evidências do exame e discussão” (VORLUNI, 1902).  

Os textos escritos por esses intelectuais serviram para esculpir a efígie do filósofo 

de grande envergadura, não sujeito ao rebaixamento de grandeza que atinge os pensadores 

menores, indivíduo cujo pensamento transcende o comum. Nesta apreensão de Croce em 

sua singularidade inexprimível, estão tanto as representações que comentadores e 

biógrafos se comprazem em afirmar, quanto uma lógica celebratória, na qual o 

homenageado é apresentado como possuidor máximo das qualidades intelectuais. A 

“erudição”, a “originalidade” e a “qualidade” de seus trabalhos formam a moldura que 

deu rosto ao seu prestígio.  

Por um lado, ainda que o afeto e a fidelidade conduzissem as ações de tornar 

pública a relação de amizade e de assumir partido em defesa de Croce, não são esses os 

únicos sinais que ajudam a entender a trama da relação. Mais que isso, as declarações 

públicas desse laço de amizade expressas nas dedicatórias e textos celebratórios, 

carregadas de uma visão messiânica de Croce via enaltecimento de sua figura filosófica, 

conduziam estrategicamente seus autores a terem seus nomes associados a alguém de 

prestígio intelectual.  

Por outro, a atuação desses homens de letras em proteger e difundir a filosofia 

croceana explicita os elementos de uma tradição partilhada. Não obstante, as reuniões 

dominicais podem ter cumprido a função de realizar a transmissão de um saber que, por 

meio da conversação informal e do relacionamento com seus amigos, exercia a tarefa de 

instruir, esclarecer e educar em uma relação pessoal e duradoura. Eram, por isso, ocasiões 

propícias de se estreitar laços e formar lealdades.   

A vida letrada de Croce estava fundamentada na disposição de estabelecer laços 

sociais estratégicos. As propriedades socialmente construídas para ser um “intelectual 

consagrado” se mostram aqui reunidas em sua pessoa. Constituir um nome, ser aceito 

como membro da classe culta napolitana tem que ver com a capacidade de fazer alianças, 

compatibilizar interesses. De fato, este comportamento coaduna com a morfologia da vida 

letrada italiana. Com a descentralização da atividade intelectual das instâncias legítimas 

do saber, estabeleceu-se fora das instituições universitárias uma racionalidade da vida 

intelectual que se curvava a certa lógica, cujo peso recaía na capacidade de constituir uma 

rede solidária de relações sociais. Era na relação de troca que se definia a sociabilidade 

intelectual e a formação de amizades, justificados sob o manto da valorização da erudição 
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e do saber puro. Estes elementos permitiram Croce fazer uso da sua disposição econômica 

e social, construindo, assim, sua identidade na elite culta. Foi reconhecido por sua 

“amizade” que ele ganhou o apoio dos intelectuais que se encontravam de alguma forma 

privilegiados pela relação social que mantinham com ele.  

Era nessa relação de trocas que estava o recurso indispensável da carreira 

intelectual: a busca pela ampliação e manipulação da rede de contatos sociais. A 

existência social como membro do espaço letrado tornava necessário a busca constante 

de aproximações e a manutenção de relações estratégicas, a fim de se ter algum prestígio. 

Aqueles que estavam aglutinados em torno de Croce não se encontravam assim por mera 

dependência. Filiar-se a alguém era a via de acesso à sociabilidade letrada, à experiência 

de vida junto aos intelectuais em posições mais favoráveis com o quais se poderia manter 

uma relação de custo-benefício.  Ir à casa do amigo significava encontrar aquele do qual 

dependia a salvação da carreira intelectual, do prestígio junto aos outros intelectuais, da 

definição de uma imagem pessoal. A relação de amizade também era o meio pelo qual os 

indivíduos podiam confirmar seu prestígio e posição em comparação com os outros. 

Neste particular, vincular-se a alguém, como Croce, representava adotar um conjunto de 

valores sem os quais o prestígio social não seria nada. Desse modo, o vínculo obrigava a 

renunciar a qualquer ideia que, tomada como opinião definitiva, pudesse contrariar os 

valores fundamentais do “mestre”. Isso explica, por exemplo, o rompimento com Gentile, 

em razão da discordância quanto ao apoio deste ao fascismo. 

Imerso nesta lógica da vida letrada estava o próprio Croce que, a partir da relação 

de troca, tinha sua posição social confirmada pelos seus seguidores. O fluxo de resenhas, 

de ensaios e de obras, em tons elogiosos destinado à divulgação de suas ideias permite 

uma amostra de como a sua identidade intelectual estava submetida às atividades 

desempenhadas por aqueles homens. Pois era por meio dessa atitude que ele conseguia 

conservar a distância dos outros. O caráter singular do emprego desses louvores à sua 

imagem, aumentava-lhe a honra e o revestia de prestígio e carisma42. 

As representações feitas pelos discípulos contribuíram para a constituição de uma 

imagem exemplar, identificando Croce com os sentimentos de verve humanista e com as 

aspirações de preservação da herança cultural italiana. Ao se tornar um emblema, era-lhe 

                                                           
42 Para Bourdieu (2013, p. 92-94), trata-se das qualidades pessoais representadas na conduta e no discurso 

de um indivíduo que simbolizam um sentimento coletivo que a sociedade tem de si mesma. Contrariando 

Weber, para quem essas propriedades exemplares estariam ligadas à natureza do próprio indivíduo, aponta 

para as condições sociais a função de determinar tanto as circunstâncias quanto as predisposições subjetivas 

daquele que se lança como “profeta” de uma época. 
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socialmente conferido o poder simbólico de inovador, encarregado da função de destituir 

as “crenças inimigas” e fincar um novo sistema conceitual de valores. O discurso 

profético croceano, de fazer vir abaixo o materialismo, encontrou ressonância nas 

transformações vividas a partir da segunda metade do século XIX que enfraqueciam um 

conjunto de princípios que norteavam a visão de mundo de uma geração herdeira dos 

princípios idealistas. Nas condições econômicas e sociais que abalizaram a transmissão 

interpessoal do saber, residiam as determinações que permitiriam o sucesso da difusão da 

filosofia do espírito croceana43. 

As características particulares da experiência social permitiram Croce se encontrar 

nas condições favoráveis de se manifestar intelectualmente. Ter vindo da família de 

Bertrando e Silvio Spaventa o levou incorporar a predisposição a se exprimir de acordo 

com aqueles valores idealistas e políticos que na ocasião presente se achavam ameaçados. 

Embora Croce soubesse jogar com as condições vantajosas que possuía, foram as 

possibilidades de se encontrar munido com a educação familiar, de usufruir de uma 

herança econômica e de desenvolver sua atividade intelectual na esteira dos tios que lhe 

deram chances privilegiadas de lutar por sua inserção no topo da hierarquia do prestígio 

intelectual. O início da carreira aparece como a apropriação pragmática das propensões 

socialmente constituídas, a partir das quais poderia se colocar em posição já inicialmente 

privilegiada em comparação com outros. 

Ao se fazer uma exposição da sociologia da vida intelectual de Croce, esperava-

se abrir caminho para a proposição de que sua consagração foi determinada por uma 

experiência social que o encaminhou ao mundo das letras. Por conseguinte, o 

entendimento da definição de sentido sobre sua obra passa pela análise das estruturas 

sociais vigentes no período, pois é a partir delas que a vida individual é modelada.  

O sentido do prestígio de Croce na Itália e a análise do espaço social como 

condição de se entender a atividade intelectual são os elementos aqui absorvidos para, em 

seguida, prosseguir-se ao exame da recepção de sua filosofia nos Estados Unidos.  

 

 

 

                                                           
43 Bobbio (1962, p. 622) afirmou: “Pertenço à geração que foi a última, na Universidade de Turim, 

naturalmente croceana. Fomos croceanos com a mesma segurança e a mesma ingenuidade que nossos pais 

tinham sido positivistas”.  
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Capítulo 3 

Apropriações americanas 

 

 
 
Neste capítulo, pretende-se explorar as conexões entre o sistema acadêmico 

americano, os periódicos acadêmicos e as trajetórias individuais, bem como suas marcas 

na recepção de Croce. Espera-se analisar a recepção de Croce através das categorias de 

percepção e de pensamento impostas por um contexto distinto daquele de origem das 

obras. Partindo das especificidades do campo acadêmico americano em processo de 

transformação, na direção da especialização e profissionalização, serão examinadas suas 

inflexões na modelagem de diferentes recepções dos trabalhos de Croce. 

Embora Croce houvesse produzido diversos textos sobre temas tão diferentes, 

como filosofia, política, história e literatura, um exame dos artigos e das publicações 

acadêmicas revelou que seu reconhecimento nos Estados Unidos não abarcou a amplitude 

de sua produção. Entender esse fenômeno significa analisar o campo de recepção como 

conferidor de sentido e de função à obra estrangeira, onde entra em jogo uma série de 

operações de seleção no país de destino.  Os textos de Croce nos Estados Unidos foram 

aqui analisados observando-se as circunstâncias de tradução e publicação, as condições 

de circulação e os sentidos atribuídos por resenhistas e comentadores, o que, por sua vez, 

envolve um conjunto diversificado de interesses44. 

A análise proposta visa os modos de apropriação de Croce em segmentos 

acadêmicos dos Estados Unidos. Para tanto, após se delinearem as especificidades do 

sistema universitário americano, observar-se-á como historicamente se constituíram as 

representações feitas da obra de Croce. Partindo dos textos publicados em dois periódicos, 

American Historical Review e The Philosophical Review, consagrados em seus 

respectivos campos e os primeiros a divulgarem informações que ajudam a entender a 

imagem americana da filosofia croceana, tentar-se-á mapear as formas de apropriação e 

mostrar como se consolidou uma diversidade de leituras de Croce a partir de temáticas 

privilegiadas articuladas a seus respectivos contextos disciplinares.  

                                                           
44 Tem-se como base a contribuição de Bourdieu (2002a) sobre a “As condições sociais da circulação 

internacional das ideias”, a qual adverte para as várias operações, socialmente definidas, que envolvem a 

recepção de textos estrangeiros.  
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A propósito disso, serão resgatadas quatro trajetórias intelectuais até o ponto de 

leitura de Croce.   Como exercício de história social, os percursos intelectuais de Douglas 

Ainslie, George Santayana, Irving Babbitt, Charles Beard serão reconstruídos retendo os 

elementos de suas experiências sociais que produziram efeitos em suas interpretações de 

Croce. A escolha desses personagens se justifica por eles terem estado entre os primeiros 

a revestirem de sentido os trabalhos de Croce. A posição que ocupavam, de intelectuais 

com alto valor de capital intelectual e social, tendia a garantir a legitimação de suas 

opiniões e leituras no palco da afirmação das identidades intelectuais. Por isso, selecioná-

los possibilita exemplificar o modo como a dinâmica da vida acadêmica atuou na 

intepretação que se fez de Croce. 

O capítulo se fecha com uma tentativa de pensar a recepção de Croce como tendo 

se constituído para os filósofos e os historiadores em fundamento de legitimidade das 

posições que eles assumiram em suas áreas de atuação. Aponta para o processo de 

naturalização do autor estrangeiro condicionado pela situação do campo de recepção. 

 

O campo acadêmico e suas especificidades 

      

A especialização profissional se tornou um marco na nova cultura acadêmica 

americana, entre os anos 1870 e 1914. Descrevendo a configuração que a relação entre 

ciência e sociedade adquiriu nos Estados Unidos, Joseph Ben-David indicou a ligação 

entre universidades e empresas como a principal explicação para o sucesso do modelo 

universitário americano. Com forte influência da esfera econômica, que força a ciência a 

caminhar em ritmo mais acelerado para acompanhar a dinâmica da concorrência 

empresarial, o meio acadêmico respondeu com a profissionalização da pesquisa, através 

dos primeiros cursos de pós-graduação. Disso decorreu a formação de “comunidades 

profissionais” de cientistas ou eruditos que, identificados com um campo do saber, 

instruíam seus estudantes para determinada prática profissional (BEN-DAVID, 1974).  

Com os anos, os cientistas passaram a se tornar mais qualificados e a universidade 

mais especializada. Jonathan Harwood, em seu estudo sobre as “Diferencias nacionales 

en la cultura académica”, expôs as particularidades do sistema acadêmico nos Estados 

Unidos nas décadas de 1920 e 1930. A forte especialização, definida pelo estreitamento 

do foco de trabalho e pela racionalidade instrumental, criou uma cultura acadêmica que 

valorizava a confiabilidade metodológica e o pragmatismo do exercício da atividade 
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científica. Isso explicaria o porquê de os membros do Círculo de Viena, ligados às ideias 

do positivismo lógico, desfrutarem de uma recepção maior nos Estados Unidos em 

comparação aos existencialistas. Eruditos alemães, por sua vez, oriundos de um sistema 

acadêmico que valorizava a amplitude do conhecimento, impressionaram-se com as 

diferenças que constataram: falta de uma visão geral da vida, negação do que não pode 

ser mensurável, excessiva especialização, falta de cultura humanística (HARWOOD, 

2006, p. 52-59). 

A expansão das universidades e institutos de investigação gerou a dilatação do 

mercado de postos de trabalho, o que favoreceu a institucionalização de novos campos. 

A estrutura dos departamentos universitários se caracterizava pela dispersão do poder 

entre vários professores. Havendo necessidade de criar novos campos de pesquisa, 

contratava-se um especialista que usufruiria de relativa autonomia em seu campo. Os 

profissionais se sentiam mais livres para se especializar em uma área de estudos, 

abandonando a discussão crítica de ideias gerais em adoção do conhecimento 

especializado (p. 62). 

A tendência à especialização esteve estritamente ligada ao movimento de 

autonomização do mundo acadêmico em relação à vida pública. Para Thomas Bender 

(1997), o sentido da atividade intelectual americana, que do século XVIII até a década de 

1840 funcionava em museus, liceus, sociedades de conhecimento útil e instituições não 

universitárias, dominadas pelo princípio da instrução mútua e melhoria cívica, foi 

gradativamente substituído pela formação de sociedades profissionais acadêmicas. Foi a 

partir do final do século XIX que a vida intelectual americana, ao ganhar contornos 

profissionais e disciplinares – na esteira do processo de transformação da relação entre 

educação superior e pesquisa –, deslocou-se da vida pública. Interessados em seus campos 

disciplinares, os intelectuais passaram a se retirar da discussão pública de assuntos de 

interesse geral e direcionar seus trabalhos para uma audiência específica.  Com a 

formação de sociedades profissionais, como a American Historical Association (AHA) e 

da American Economic Association (AEA), dentro das novas escolas de pós-graduação 

na década de 1880, estes intelectuais puderam compartilhar seus trabalhos com uma 

comunidade capaz de validá-los como “científicos”. 

Pensar que a migração do intelectual da vida pública para os centros de pesquisa 

acadêmica tenha decorrido somente de sua procura por um espaço de legitimação de seu 

conhecimento é um engano. A inexistência de uma autoridade central formal que pudesse 

reger a educação superior em todo o país, favoreceu a concorrência entre as universidades. 
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Além de recursos, a procura por pessoas de reputação estava entre os interesses dos 

administradores universitários. Pesquisadores, com títulos de doutor, concebidos como 

profissionalmente qualificados, eram selecionados. As instituições acadêmicas 

precisavam recrutar “bons cientistas” para se manterem em condições de competir com 

suas concorrentes (BEN-DAVID, 1974, p. 215, 228). 

As universidades contratavam muitos de seus doutores recém titulados45. 

Ingressando na carreira do magistério superior como instructor, poderiam ser promovidos 

a assistant e, ainda, a full professor. Os critérios que permitiam a evolução na carreira 

eram o de tempo de serviço e de desempenho. Não havia prazos de tempo determinados. 

Era preciso dar “prova de mérito” através da “performance” como pesquisador. Cabia à 

direção do departamento a função de analisar o desempenho e dar a promoção. Um 

membro do corpo docente podia permanecer indefinidamente como um instructor ou 

assistant, a menos que ele fosse considerado digno de progredir na carreira (GEIGER, 

1986, p. 223, 225 e 226). 

A competição entre membros do mesmo departamento tendia a se acentuar entre 

os instructors. O desejo de avançar na carreira, alcançar uma posição mais estável, era 

motivado pelo medo de com o passar dos anos não conseguir uma vaga nas posições mais 

altas, o que afetaria as condições financeiras propícias para a sobrevivência e para se 

atender as demandas do trabalho acadêmico46. 

A vida na docência universitária exigia de seus membros em início de carreira 

corresponder aos critérios pelos quais se poderia obter distinção e reconhecimento. Ser 

apreciado entre os estudantes por sua “personalidade”, “visão”, “poder de inspiração”, 

“popularidade”, como dominar o conhecimento sobre um determinado tema realizando 

                                                           
45 Esta prática se tornou habitual até a década de 1920. Evitando correr riscos com a contratação de docentes 

de fora, os departamentos universitários passaram a contratar pesquisadores já familiarizados com suas 

práticas institucionais e burocráticas (GEIGER, 1986, p. 224). Estima-se que, entre 70 a 80 por cento dos 

instructors e 50 por cento dos full professors eram oriundos da própria instituição (2015, p. 495). 
46 Aí está uma das causas que podiam levar um pesquisador mudar de instituição. Na espera por uma 

promoção na carreira que não ocorria, muitos optavam por aceitar uma proposta de trabalho em outra 

universidade, mesmo que isso representasse mudar para uma instituição menos prestigiosa. James B. 

Conant, assistant de química em Harvard entre o período de 1919 e 1927, só conseguiu ser promovido a 

full professor quando se transferiu para o Caltech (Cf. GEIGER, 1986, p. 223 e 226). Acerca das pressões 

sociais que pesavam sobre aqueles que ingressavam no magistério acadêmico nos Estados Unidos, Logan 

Wilson (1942, p. 61) observa: “Há sempre mais candidatos para posições mais altas do que vagas, de modo 

que dentro do sistema intensamente competitivo de uma grande universidade, onde a política do 'tudo ou 

nada' está em vigor, o medo individual de exclusão é tão nítido como a esperança de admissão. A ansiedade 

mental pode ser prolongada por repetidas nomeações de curto prazo; depois de sete ou oito anos de serviço, 

paira sobre o instrutor a ameaça de eventual fracasso da renovação. Enquanto isso, ele e sua família devem 

sobreviver com uma baixa remuneração, e ele por sua vez, deve pôr à prova si mesmo em um ambiente que 

não contribui para o melhor trabalho intelectual.” 
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uma pesquisa inovadora eram a base do prestígio dentro do campo universitário. Portanto, 

o ensino e a pesquisa eram as vias de acesso ao prestígio. Contudo, embora da 

performance como professor e pesquisador dependesse o sucesso na carreira, a 

consagração no campo de atuação exigia um maior empenho em atividades de pesquisa. 

A performance no ensino conferia reconhecimento apenas local.  A publicação de livros 

e de artigos científicos tinha o poder de dar reconhecimento tanto nacional quanto 

internacional (Cf. WILSON, 1942, p. 175-194).  

                 

Nas páginas dos periódicos  

    

No início do século XX, os trabalhos de Croce foram inicialmente difundidos nos 

Estados Unidos por meio de periódicos acadêmicos. Nas edições da American Historical 

Review (AHR) e da The Philosophical Review (PR), dois periódicos relevantes em suas 

respectivas disciplinas, aparece uma variedade de referências ao pensador napolitano. 

Atente-se para a morfologia dessas revistas, que tinham seções para artigos, resenhas, 

comunicações e notas de divulgação de artigos e livros. 

As primeiras referências a Croce aparecem nas seções reservadas à divulgação de 

publicações estrangeiras, ainda antes de receberem versão em língua inglesa. Nesse 

espaço reservado a notas de divulgação de livros, há informações curtas, muitas vezes 

restritas aos dados de edição, mas que nem por isso deixam de revelar o interesse dos 

editores por trabalhos específicos. Recorre-se aqui a um termo genérico, “notas de 

divulgação”, em substituição às diferentes definições dadas pelas revistas a seções com 

objetivos similares. A saber, na PR a seção aparece como “Other books received”; na 

AHR aparece como “Notes and news source” e “Historical news source”.  

Como será demonstrado à frente, por meio da análise das notas de divulgação se 

constatou a ênfase a um conjunto de temas privilegiados da produção croceana, o que 

evidencia a tendência em seguir uma orientação intelectual pautada pela dinâmica interna 

dos campos disciplinares. Importa registrar logo de início, para fins de uma visão geral 

sobre as interpretações de Croce, os elementos comuns encontrados na PR e na AHR que 

permitam situar os princípios de enformação da leitura acadêmica americana. 

Croce foi caracterizado como uma personalidade associada a outros pensadores 

de referência, como Vico, Kant e Hegel. Deste último, enfatizou-se a influência filosófica 

sobre as formulações croceanas, apresentando-as como um idealismo moderno, de ordem 
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hegeliana, sendo o próprio Croce classificado como representante do idealismo/neo-

hegelianismo italiano47. Diferente do tratamento dado na Itália, como intelectual original, 

ele passou a ser visto como coadjuvante dos pensadores “clássicos”.  

A tradução da excelência intelectual de Croce sofreu a ação de categorias variáveis 

de percepção. Aliado à promoção de sua erudição como “escritor distinto”, “escritor bem 

conhecido”, “escritor de grande prestígio”, “um artista literário de qualidade rara”, formas 

de tratamento algumas vezes encontradas (“dr.” e “professor”) não condiziam com a 

posição ocupada por Croce em seu país. Isto muito pode dizer se quisermos perceber o 

modo como na cultura intelectual dos Estados Unidos, centrada no sistema universitário, 

poderiam ser classificados os detentores de saber estrangeiros ainda que ocupassem 

postos distintos em seu país de origem48. Num país onde ocorria um processo de 

profissionalização, caracterizado pela exigência de obtenção de títulos universitários, a 

atribuição de formas de tratamento específicas do campo acadêmico conferiu a Croce um 

grau de legitimidade, de reconhecimento, pelas instâncias acadêmicas. 

Como se verá mais adiante, uma das formas de reconhecimento da autoridade de 

Croce se deu por meio da oposição às suas ideias por parte de polemistas instalados em 

departamentos universitários. Por enquanto, interessa o fato de os trabalhos croceanos 

receberem a atenção de acadêmicos que ocupavam os quadros docentes de universidades 

de prestígio. Recensões dos livros aparecem assinadas por professores ligados às 

universidades de Harvard, Colúmbia, Cornell, Pensilvânia e Chicago. 

O fato de professores ligados a centros universitários de prestígio, e que em alguns 

casos ocupavam posições importantes em seus departamentos, se dedicarem a ler, 

escrever uma resenha, e até sugerir leitura, é um indicador da repercussão dos trabalhos 

de Croce. Isto justifica, como escreveu um resenhista, ter surgido um “vasto círculo de 

leitores” a partir da publicação de Estetica (OGDEN, 1906, p. 653).  

Uma das primeiras resenhas foi de Walter B. Pitkin (1907), professor assistente 

de filosofia, ligado à faculdade de jornalismo da Universidade de Colúmbia, em Nova 

York. A partir da edição alemã de Estetica (Aesthetik, 1905), ele afirmou que a teoria de 

Croce interessaria muito aos estudiosos. As questões em torno das semelhanças e 

diferenças entre estética e experiência cognitiva, e a parte da história da estética, são tidas 

                                                           
47 Como evidência da associação de Croce a Vico, Kant e Hegel, ver: Cohen (1914) e McGilvary (1915).  

E Croce apresentado como representante do idealismo, conferir: Ewald (1907) e Joad (1924).  
48 Para uma pequena conferência das formas de tratamento e de celebração de Croce encontradas nos textos 

dos periódicos consultados: Creighton (1922) e Thilly (1912). 
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por sugestivas e de valor especial para os estudantes avançados. Outra resenha foi a James 

Hayden Tufts (1915), professor no Departamento de Filosofia da Universidade de 

Chicago, onde foi o fundador da Chicago School of Instrumental Philosophy. Para ele, 

Philosophy of the Practical, Economic and Ethic (1913) ressaltou a clareza da 

conceituação e da lógica croceanas, o que conferiria a distinção do estilo do autor.  

Também houve quem se opusesse a ver Croce segundo os predicados pelos quais 

se tornou reconhecido em seu país de origem. Uma prova disso se vê na reação ao prefácio 

do amigo e tradutor dos textos de Croce para o inglês, Douglas Ainslie, que receberá a 

atenção devida mais à frente.  Como visto, Croce foi reconhecido no meio acadêmico 

americano como um hegeliano. Mas não foi esse o juízo que Ainslie apresentou aos 

leitores, no prefácio à tradução de Philosophy of the pratical: economic and ethic (1913). 

Ele mostrou Croce como aquele que iria superar Hegel, corrigir seus erros sobre a 

concepção de arte e religião e demonstrar os equívocos da aplicação da dialética. Evander 

B. McGilvary, resenhando o livro no Journal of Philosophy, Psychology and Scientific 

Methods, não se mostrou convencido dessa desassociação. Contrariando Ainslie, alegou 

que os leitores daquele periódico já eram familiarizados com o fato de Croce ser um 

hegeliano (MCGILVARY, 1915, p. 473). 

    

American Historical Review 

 

Nas edições da AHR, a atenção recaiu de início sobre as contribuições de Croce 

relativas à história nacional (da Itália e da Espanha) e posteriormente na teoria e filosofia 

da história. Entre 1898, ano da primeira nota bibliográfica de uma publicação de Croce, 

até 1917, prevaleceu a divulgação de trabalhos que tratavam dos temas da revolução 

napolitana de 1799, da Itália na Grande Guerra, sobre as relações culturais entre Itália e 

Espanha no Renascimento e história italiana. Neste período não se constata qualquer 

resenha ou artigo dedicado ao escrutínio de uma publicação de Croce. 

Em janeiro de 1917 a AHR trouxe um discurso do presidente da American 

Historical Association (AHA), George L. Burr (1917, p. 266, 267), proferido em 

dezembro do ano anterior, por ocasião de uma reunião ordinária daquela instituição. 

Intitulado The Freedom of History, o pronunciamento citou Croce a propósito de sua 

interpretação da História como arte.  
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A AHR viria experimentar uma mudança na atenção a Croce nas duas décadas 

seguintes. A divulgação de Logica come scienza del concetto puro (1909), quarto e último 

volume da Filosofia do Espírito de Croce, e o único a receber atenção do periódico de 

história foi sintomático na medida em que revelou o enfoque que passaria a recair sobre 

as obras de Croce. A Logica, que ganharia naquele mesmo ano uma tradução para o 

inglês, foi o primeiro trabalho em que Croce enfatizou os problemas da teoria e da história 

da historiografia, um ano mais tarde ampliados em Teoria e storia della filosofia (1918), 

cuja versão inglesa Theory and History of Historiography saiu em 1921.   

A primeira resenha de uma publicação de Croce nas páginas da AHR surge apenas 

em 1923, com a tradução de History: its theory and practice (1921). O autor, Frederick 

J. Teggart, professor de história na Universidade da Califórnia, com um enfoque sobre o 

conceito de história como ação e pensamento de Croce, ressaltou a importância da 

historiografia na reação do idealismo contra a ciência (TEGGART, 1923, p. 288-290). 

No mesmo período, a divulgação de publicações voltadas para a história nacional e 

narrativa, como Curiosità storiche (1921), Storia della storiografia italiana nel secolo 

decimonono (1921), Storie e leggende napoletane (1923), Storia d'Italia dal 1871 al 1915 

(1928), já não encontrava mais qualquer ressonância no periódico. 

Nos anos de 1920 Croce se tornou um tópico frequente nos círculos acadêmicos49. 

Defendendo uma visão “progressista”, jovens historiadores identificados como new 

historians, entre os quais se destacam principalmente Charles Beard, Carl Becker e James 

Robinson, propunham o ingresso dos historiadores nas correntes contemporâneas da 

filosofia, ciência e do pensamento social. Céticos em relação a possibilidade de capturar 

a verdade quanto ao passado, esses historiadores assumiram uma postura relativista 

abandonando o ideal de objetividade50. As preferências temáticas que foram se moldando 

aproximaram Croce do debate sobre o estatuto epistemológico do conhecimento histórico 

e sua relativização, o que implicou na valorização dos conceitos de “História como 

história contemporânea” e de “história como arte e ação” (BREISACH, 2007, p. 329).  

O que se observa nas edições da AHR a partir da década de 1920 é o reflexo dessa 

conjuntura disciplinar. Foco do interesse da revista, os textos de Croce que tratavam de 

                                                           
49 Barrow (2000, p. 60) aponta que, entre os historiadores do início dos anos 1920, havia dois focos de 

discussão em torno da obra croceana, situados na Columbia University e na New School for Social Research  
50 Essa afirmação busca enfatizar o discurso adotado por esses historiadores, longe de se render à 

informação como um fato incontestável, desconsiderando-se suas eventuais contradições. Aliás, do próprio 

Charles Beard, que será estudado mais adiante, acrescenta-se o fato de “nunca ter praticado o relativismo 

consistentemente” (BREISACH, 2007, p. 331). 

http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?filter=jid%3A10.2307%2Fj100010&so=old&Query=au:%22Frederick+J.+Teggart%22&si=1
http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?filter=jid%3A10.2307%2Fj100010&so=old&Query=au:%22Frederick+J.+Teggart%22&si=1
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historiografia, crítica ao historicismo, metodologia histórica e conceito de história, quase 

sempre publicados em forma de artigos, passam a ocupar as notas de divulgação. Por 

outro lado, o lugar de Croce entre os historiadores americanos parece também ter sido 

favorecido pela admiração à sua postura antifascista, por ser contrário ao movimento 

nacionalista e por ter rejeitado o marxismo (NOVICK, 1992, p.155).      

O reconhecimento de Croce entre historiadores americanos se confirmou a partir 

da década da 1940. Foi nomeado à membro honorário da AHA, em 194451, instituição à 

qual pertence a AHR. No ano seguinte, apareceram nas edições do periódico publicações 

destinadas a comentar seu pensamento, fenômeno característico do efeito de consagração. 

Talvez Croce e o sentido de sua representação conferida pela AHR não possam ser melhor 

exemplificados do que em seu obituário, no qual se destacou History: its theory and 

pratice (1921) como sua obra mais conhecida.  

 

Philosophical Review    

 

Na PR, Croce aparece a partir de 1902 na seção de divulgação de publicações, 

onde há uma convergência para seus textos pertinentes à área disciplinar da revista52. Essa 

tendência se consolida nas resenhas e artigos, que surgem a partir de 1903, nos quais os 

autores enfatizam questões específicas, relativas à estética (intuição e expressão), juízo 

de valor, distinção entre mente e ficção e a crítica a Hegel.   

Evidencia isso a leitura seletiva à qual foi submetida a própria Estetica, que atraiu 

a atenção dos filósofos no início do século XX. Objeto da primeira resenha dedicada a 

uma obra de Croce na revista, recebeu um enfoque sobre a questão da arte como intuição 

e expressão. Grace Neal Dolson, professor de filosofia no Wells College, fez menção às 

críticas de Croce de concepções estéticas, o que constituía o fundamento de argumentação 

da primeira parte da obra. Contudo, a segunda parte do volume, dedicada à história da 

estética, parece pouco ter retido a atenção de Dolson, que se referiu a ela apenas nas 

últimas três linhas. Em recensão à edição alemã de Aestetik (1905), o professor de 

filosofia da Universidade do Tennessee, Robert Morris Ogden (1906), enfatizou o sistema 

                                                           
51 A indicação partiu de um dos membros da comissão executiva da AHA, J. Salwyn Schapiro, professor 

de história no City College of New York (FORD, 1944). 
52 Entre as publicações mencionadas, destacam-se: a primeira edição italiana de Estetica, de 1902, e a edição 

alemã, de 1905, Cio che è vivo e cioe che è morto della filosofia di Hegel (1907), Riduzione della filosofia 

del diritto alla filosofia del economia (1907), Filosofia della pratica (1909); e Benedetto Croce (1909), de 

G. Prezzolini. 
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filosófico croceano expresso em sua teoria da estética e seus conceitos de intuição e 

expressão, de conhecimento lógico e conceitual, sentimento e prática (OGDEN, 1906, p. 

653), sem ceder qualquer espaço à parte histórica. 

A marca crítica do trabalho de Croce se radicou como um de seus valores 

intelectuais apreciados pelos filósofos53, e se constituiu como alvo dos ataques dos que 

se opunham às suas afirmações. As páginas da PR, por exemplo, confirmam o que seria 

uma resistência de parte do establishment filosófico em aceitar as ideias do autor 

napolitano. O primeiro deles foi George Santayana, professor em Harvard que se firmou 

como um dos representantes dos estudos relacionados à estética nos Estados Unidos no 

início do século XX. A trajetória social de Santayana e a representação por ele feita do 

pensamento de Croce serão vistos logo mais. Evocá-lo aqui é útil no propósito de 

demonstrar que no caso da PR, a obra de Croce despertou desde o início reações diversas, 

em forma de análises, que por vezes se curvavam à exaltação das ideias do autor, e 

apontamentos críticos. Santayana exemplifica o segundo caso, escrevendo o artigo “What 

is aesthetics?” no qual dirigiu um ataque à ideia de percepção em Croce, classificando-a 

como inadequada, por ele colocá-la sob o domínio do juízo de valor. Do mesmo modo, 

Watts Cunningham (1916, p. 68), após ler What is living and what is dead of the 

philosophy of Hegel (1915), afirmou que a crítica croceana não é correta, por ter uma 

compreensão equivocada da teoria dos opostos de Hegel, e não levar em conta uma 

percepção mais abrangente.  

As razões para a rápida reação à obra de Croce podem ser vistas como reflexo do 

campo de estudos filosóficos. Após concluírem seus estudos na Alemanha, muitos dos 

futuros professores universitários americanos trouxeram em suas bagagens a inclinação 

pelo idealismo, o que conduziu filósofos a explorarem uma variedade de temas 

relacionados à consciência, com uma aproximação da psicologia e do darwinismo. 

Propondo uma interpretação que associasse o “espírito” à “matéria”, outro consagrado 

pensador, John Dewey, professor em Chicago e Colúmbia, fez uso do princípio evolutivo 

para explicar a consciência como resultado do gradual desdobramento dos processos 

físicos. Para Dewey, a consciência e seus valores, como a ética, são vestidos pela estrutura 

                                                           
53 No registro do encontro do terceiro Congresso Internacional de Filosofia, ocorrido em Heidelberg, em 

1908, do qual Croce participou com uma comunicação sobre “O caráter lírico da arte e a intuição pura”, 

destacou-se que ele “criticou um número de ‘atitudes intelectuais’ acerca dos problemas de estética (...)” 

(FULLERTON, 1908, p. 574). A mesma ênfase foi feita por Adam L. Jones, da Universidade de Colúmbia, 

que, escrevendo sobre a edição inglesa de Estetica, apontou para o fato de Croce ser “conhecido pelos 

leitores ingleses como um crítico de primeira categoria” (JONES, 1910, p. 496). 
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física da natureza. Na evolução a “ideia” havia encarnado a “matéria”. Essa compreensão 

abdicava do dualismo absoluto propostos por Kant e Hegel e fomentava a criação de uma 

nova disciplina, que usava técnicas experimentais para estudar os fenômenos mentais, a 

psicologia experimental. Na combinação de observações empíricas com a biologia, 

antropologia e ciências sociais se daria o exame dos processos que envolvem a 

consciência. A “nova psicologia”, ou “idealismo experimental”, primaria pela validação 

de conceitos que pudessem ser verificados empiricamente. Fortaleciam-se, assim, as 

bases do que viria a ficar conhecido como “pragmatismo”, uma corrente filosófica que se 

tornou forte nos Estados Unidos a partir de 1890 até a Segunda Guerra e que, além de 

Dewey, teve como representantes Charles Peirce e William James (KUKLICK, 2001, p. 

111-114, 122-125). 

A relação dos temas dominantes na filosofia americana com a imposição de uma 

leitura de Croce é comprovada pelos comentários propostos a explicar sua obra. Os 

trabalhos destinados a produzir uma interpretação das ideias de Croce se inscrevem no 

contexto de estudos em filosofia nos Estados Unidos na primeira metade do século XX, 

impondo uma percepção própria deste campo de estudo. Rafaello Piccoli, professor na 

Universidade de Pisa que, somado ao fato de ter sido um entusiasmado seguidor de Croce 

quando estudante na Itália, chegou a ser professor visitante (1919-1920) no Smith 

College, em Massachusetts, escreveu um dos primeiros comentários sobre Croce para o 

público de fala inglesa. Na abertura de Benedetto Croce: An Introduction to His 

Philosophy (1922)54, afirma que seu motivo era escrever uma exposição das soluções 

dadas por Croce a alguns problemas filosóficos, que resumisse o corpo de sua “Filosofia 

da Mente” (PICCOLI, 1922, p. iii). Igualmente, Introduction to Modern Philosophy 

(1924) do intelectual inglês Cyril E. M. Joad, publicado em Nova York, definiu Croce 

como um “neo-idealista”, enfatizando sua teoria do conhecimento composta pela relação 

entre intuição e conceito. 

A fabricação da representação de Croce também passou pela publicação de seus 

textos em antologias. O primeiro volume da Encyclopedia of the Philosophical Sciences 

(1913) que viria a ser publicada em inglês por uma grande editora, a Macmillan55, 

                                                           
54 O livro de Piccoli foi publicado pela Harcourt, Brace and Company, editora que tinha como um dos 

sócios Joel Spingarn, um dos primeiros difusores de Croce nos Estados Unidos. 
55 No início do século XX, esta companhia usufruía de reconhecimento no mercado editorial internacional. 

O aumento do número de títulos publicados e a diversificação de seus negócios, foram seguidos pela 

expansão no mercado editorial internacional, iniciado em 1867 com o estabelecimento de um escritório nos 

Estados Unidos, e em seguida no Canadá, Austrália e Índia (MACMILLAN PUBLISHERS LTD). 
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organizado pelos adeptos do idealismo, Wilhelm Winderlband e Arnold Ruge, continha 

um dos capítulos, “The task of logic”, escrito por Croce. O conjunto de autores que 

compunham aquela edição destinada ao tema da “lógica”, serviria para dar uma amostra 

das contribuições ao tema de “alguns dos mais eminentes pensadores da Europa e 

América”. Constavam Josiah Royce, de Harvard, Louis Couturat, professor de lógica 

matemática na Universidade de Toulouse, Federigo Enriques, professor de geometria na 

Universidade de Bologna, e Nicolaj Losskij, professor assistente de filosofia na 

Universidade de São Petersburgo. A unidade na diversidade de posicionamentos seria 

alcançada pelo cumprimento da própria missão da filosofia como “esfera de reflexão”. 

No prefácio, o editor Henry Jones ressaltou esse propósito56 como meio de responder às 

tendências contemporâneas da especialização da reflexão. Por essa relação com o 

idealismo e sua vertente lógica, em contraposição ao sentido prático da filosofia, não 

causa estranhamento o livro ter sido recebido pelos leitores como inspirado em Hegel 

(SCHMIDT, 1917, p. 70).  

As questões acima colocadas apontam que a interpretação de Croce não se 

prendeu ao mérito de seus textos. Como demonstrado, embora a variedade de leituras e 

representações se sustentassem no valor dos escritos croceanos para os profissionais 

acadêmicos, as interpretações se moviam e acordo com a visão disciplinar acadêmica 

americana.  

 

Tradução e versatilidade 

  

Para elucidar as condições da circulação transnacional do pensamento de Croce, 

convém evocar a atividade intelectual do inglês Douglas Ainslie, que muito contribuiu 

em criar uma imagem de Croce para o mundo anglo-americano. Embora Ainslie não fosse 

                                                           
56 Nas palavras de Jones: “Em nenhum momento na história da raça humana, a necessidade ou a 

oportunidade da filosofia para cumprir sua missão tem sido tão grande como no presente. Por um lado, as 

tendências superficiais do dia parecem estar juntas em direção à divergência. Se examinarmos ‘o mundo 

do pensamento’ ou o da ‘prática’, descobrimos o mesmo processo de cada vez maior especialização e de 

divisão. O campo de investigação do pensador é cada vez mais estreito, e a função do homem prático cada 

vez mais específica. Tão intensivos são os serviços que a civilização moderna exige, que as escolas inteiras 

de grupo de pensamento se congregaram em torno de problemas técnicos e dedicam-se à investigação de 

aspectos abstratos de realidade. Mas, por outro lado, e não apenas em oposição, em virtude destas 

tendências para a especialização, a prática, e até mesmo a relação teórica e especulativa dos povos 

civilizados, está se tornando sempre mais conhecida e completa. E esta relação implica comunidade, 

compreensão mútua, uma certa identidade, uma unidade de vontades, desejos, poderes, objetivos, 

aspirações, que é mais profunda do que toda a diversidade, e que dá seu caráter a nossa "era", tornando-a 

distinguível das outras” (WINDERLBAND; RUGE, 1913, p. v, vi). 
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americano, muito menos acadêmico, fazer uma análise da sua atividade como tradutor de 

Croce possibilita desvendar o elemento de interação que tornava possível um não italiano 

– e, por isso, não dependente dos mecanismos socialmente definidos na Itália de 

consagração intelectual, se colocar como intérprete de Croce. Isto significa, em um 

primeiro momento colocar à mostra tanto o modo pelo qual o filósofo italiano foi 

projetado internacionalmente por seu amigo tradutor quanto os elementos que estavam na 

sustentação do interesse internacional por suas ideias. Com a análise da trajetória de 

Ainslie é possível identificar como a atividade de tradução se mesclava com a de 

interpretação, e os resultados que isso trouxe para ele e para a representação estrangeira 

das ideias croceanas. 

Respaldado na proximidade pessoal com Croce, Ainslie pretendia fazer valer suas 

credenciais de amigo e tradutor para reivindicar um tipo de legitimidade aos seus 

prefácios, como um comentário fiel à obra e ao seu autor. Tendo uma reverência à 

erudição e aos aspectos estéticos da vida letrada, e transitando entre diversos círculos 

intelectuais europeus, passou a ser visto, pelos próprios letrados em vias de ascensão, 

como um gentleman, possuidor de um sólido capital de relações intelectuais. Este viria a 

se constituir o principal elemento conferidor de prestígio de Ainslie, que tornar-se-ia 

autorizado por Croce a cuidar dos assuntos relativos à tradução de seus textos para o 

inglês. 

Nascido em Paris, em 1866, numa família tradicional da aristocracia inglesa, 

Grand Duff Douglas Ainslie soube desde cedo o que era viver nos círculos de elite. Em 

Oxford (1882-1886), para onde iam os filhos das camadas privilegiadas da sociedade 

inglesa, desenvolveu uma duradoura amizade com Oscar Wilde, para quem escreveu a 

apresentação de seus primeiros poemas publicados, e cuja visita era frequente em sua casa 

(FONG; BECKSON, 2000, p. 296). Após se graduar, passou a atuar no serviço 

diplomático, seguindo os passos do pai e do primo.  As diversas viagens, os cerimoniais 

diplomáticos e o contato com pessoas de classe política e cultural elevada, permitiram-

lhe alargar sua rede internacional de relações sociais, o que parecia se constituir em 

grande interesse para ele. Em sua autobiografia, Adventures social and literary (1922a), 

ele deu a tônica do que foram aqueles anos, narrando experiências que justificam o 

próprio título adotado para o livro de suas histórias57.  

                                                           
57 De um desses episódios, em Paris, diz ter sido grato por alguns anos à atriz Suzane Reichenberg por lhe 

conseguir uma entrada para o Salon des Artistes no Théâtre Française. O entusiasmo, ele justifica pela 
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Ainslie se tornou membro de diversas comunidades intelectuais, como a Royal 

asiatic society of Great Britain and Ireland, destinada a investigações e estudos 

específicos, e o Athenaeum club, que congregava gentlemen ingleses reconhecidos pela 

erudição nas artes e ciências ou pelo seu serviço público. Fora da Inglaterra, também viria 

integrar um dos mais prestigiados círculos intelectuais parisienses, o tradicional Cercle 

de la rue Royale, que no final do século XIX contava com aproximadamente 600 

membros, grande parte oriunda da classe alta francesa.  

Tomando como exemplo a experiência em Paris, a ampla rede de relações sociais 

de Ainslie parecia cativar homens de letras em ascensão, como Marcel Proust. Ainslie e 

Proust eram próximos, e chegaram a desfrutar juntos da vida artística e literária de Paris. 

Proust e seus familiares acolheram com frequência Ainslie em suas casas. Do amigo 

inglês, Proust recebeu ajuda na compreensão de versões não traduzidas da obra do 

ensaísta inglês Walter Pater (BANN, 2004, p. 95). Aspectos da sociabilidade de Ainslie, 

como ter boa rede social e ser membro da sociedade de la rue Royale, ao qual Proust 

aspirava entrar, foram atrativos para o jovem intelectual francês (GAMBLE, 2002, p. 36, 

37). 

Ainslie também era reconhecido pelo seu gosto literário e pelo excessivo 

refinamento de suas maneiras de estilo dandiano58. Poesia foi o gênero literário ao qual 

se dedicou, o que se comprova pela exclusividade de suas publicações nesta categoria 

literária59. O interesse em um estilo que melhor reproduzisse o elitismo intelectual 

professado é flagrante em seu empenho em traduzir do francês a obra do dândi francês 

Jules Barbey d’Aurevilly, Of dandysm and of George Brummel (1897). 

 Entre outros atributos pelos quais Ainslie foi reconhecido estão sua inteligência, 

gentileza e percepção estética. July Benson, que o visitou para uma entrevista que 

comporia suas pesquisas sobre a biografia de Walter Pater, não apenas reconheceu essas 

características de Ainslie, como classificou sua benevolência como com “um pouco de 

                                                           
oportunidade de poder conhecer “muitas das celebridades literárias e artísticas do dia” (AINSLIE, 1922a, 

p. 239). 
58 O dandismo é conhecido como um estilo literário e artístico surgido na Inglaterra do século XIX. 

Caracterizado pela artificialidade e refinamento excessivos, é demonstrado na elegância das roupas e nas 

maneiras de comportamento. Seu precursor foi George Brummel que, como responsável pela mudança de 

estilo de seu amigo e futuro rei George IV, contribuiu para uma transformação da moda e estilo masculinos 

da época. Posteriormente, o movimento ganhou adeptos na França, como os escritores Charles Boudelaire 

e Jules Barbey d’Aurevilly. 
59 Escarlamonde and other poems (1893); John of Damascus (1901); Moments: poems (1905); The song of 

Stewarts: prelude (1909); Mirage: poems (1911).  
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pretensão”, e o viu como ansioso por se colocar em evidência, além de notar certo 

“esnobismo estético” (BENSON apud DODD, 2005, p. 45).  

 O testemunho de Benson parece revelador, especialmente por considerar o 

comportamento de Ainslie como aliado a uma pretensão ao destaque e visibilidade. Essa 

interpretação da personalidade de Ainslie faz sentido quando se observa o prefácio de 

Aesthetic, a primeira edição inglesa de Croce por ele traduzida. Consciente dos efeitos 

consagradores que o trabalho de tradução de Croce poderia lhe trazer, no início desta 

introdução já reivindicava para si o mérito de tê-lo descoberto60.   

 Douglas Ainslie, de acordo com o que ele mesmo informa, conheceu Croce em 

1907, após ficar impressionado com a leitura de um exemplar de La critica, quando em 

visita a Nápoles. A atmosfera cultural italiana parece ter conectado Ainslie a uma 

experiência erudita subjacente às impressões que teria do próprio Croce. Interessado pelos 

italianos desde o início de sua carreira diplomática, considerava a Itália um país que mais 

do que qualquer outro inspirava as “potencialidades da vida”: 

 

Desde os dias do Renascimento quando, como foi dito na época, uma nova 

raça de homens parecia caminhar seu chão, a Itália possuiu essa capacidade 

de conferir um estímulo único para os modos mais elevados de existência. 

Intensidade da vida e rara beleza são as duas mensagens principais da Itália 

as quais ela está destinada a pregar através dos tempos [...] (AINSLIE, 

1922a, p. 283). 

  

 Em artigo, comentando a filosofia croceana, Ainslie diria que somente Croce 

“entre os contemporâneos definiu e localizou as atividades do espírito humano; só ele tem 

sondado e traçado este oceano em toda a sua profundidade e amplitude” (AINSLIE, 1913, 

p. 482). 

Estes elementos levam a crer que o fundamento da relação de Ainslie com Croce 

provavelmente residia na erudição tomada como atividade expressiva das mais altas 

qualidades humanas, cujas características se faziam notar por um conjunto de modos de 

comportamento e estilo retórico que Ainslie reconheceria em Croce e em alguns de seus 

discípulos.  

 Na procura dos aspectos por meio dos quais Ainslie se aproximou de Croce e seu 

grupo, convém ir em direção aos fatores geradores da aproximação. Com a atenção 

voltada para as dimensões menos óbvias da interação social, é possível notar as ênfases 

                                                           
60 Assim Ainslie escreveu: “I can lay no claim to having discovered an America, but I do claim to have 

discovered a Columbus. His name is Benedetto Croce [...]” (AINSLIE, 1909, p. xv). 
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presentes em um relato de Ainslie sobre as reuniões na casa de Croce que reconhecem 

um conjunto de qualidades intelectuais, associadas à forma de falar, aos gestos expressos 

em uma argumentação, e até às características físicas. A identificação de Ainslie com um 

conjunto de predicados e de condutas revela os padrões estético-comportamentais aos 

quais era afeiçoado.     

 

Ouça àquele alto, escuro, de olhos profundos, homem de aparência morena 

se você tiver sorte o suficiente para estar ao alcance da voz e, ao mesmo 

tempo, seguro sobre o pavimento. Ele está abrangendo o universo inteiro 

naquele movimento de braço: aquele é Giovanni Gentile, o filósofo de 

Palermo e agora de Roma, defendendo a imanência absoluta do Espírito do 

Universo, sem diferenciação de quaisquer atividades. Seu adversário, 

menor em estatura, com as finas, brancas e delicadas mãos do artista, e 

aquele maravilhoso par de penetrantes olhos cinzentos em uma enorme 

cabeça, é o célebre Benedetto Croce, que responde com um gesto 

igualmente energético que o mundo em que vivemos seria inexplicável se 

fosse assim, e que a verdadeira divisão é quatro vezes estética,  lógica - mas 

temos sido quase atropelado por uma carrozza frenética enquanto se 

contempla estes homens eminentes, que parecem ser imunes aos perigos do 

trânsito ao qual estão tão bem acostumados. Veja outro pensador brilhante 

em meu excelente jovem amigo, Di Ruggiero, que corre através da estrada 

para se juntar a eles e, provavelmente, para apoiar Gentile; mas Croce é um 

mestre da dialética e pode ser muito seguro para defender-se contra os dois. 

Deixe-nos ficar para trás por um momento e se juntar a outra pessoa 

interessante e fascinante, Di Giacomo, o poeta dialeto e dramaturgo de 

Nápoles, celebrado hoje em toda a península, inteiramente graças a Croce, 

que é dantesco em seu poder de criar reputações com o uso de poucas 

palavras. [...] Di Giacomo é também uma grande autoridade no século 

XVIII, que por ele não tinha deixado de existir [...] (AINSLIE, 1922a, p. 

254-256).  

 

 

 O efeito consagrador que a proximidade de Croce poderia render aos que 

desfrutassem de um lugar em seu círculo de amigos, também é um elemento constatado 

no testemunho de Ainslie. Sobre Di Giacomo, acrescenta: “teve um artigo dedicado a ele 

em La critica e saltou de uma vez para fama”. 

 Ainslie se tornaria amigo e colaborador de Croce. Nas correspondências, o 

intelectual napolitano a ele se referia como “mio caro amigo” (CROCE, 1967, p. 32).  As 

traduções para o inglês ficariam sob responsabilidade de Ainslie, a ponto de Croce a ele 

direcionar editores estrangeiros quando esse era o interesse (1969, p. 62). Com a tradução 

de Estetica, viria a ser considerado como o responsável por introduzir Croce ao mundo 

de fala inglesa (AESTHETICS, 1909). As atividades de tradução lhe conferiram 

notoriedade como tradutor61. O The Morning Post classificou a tradução de European 

                                                           
61 Ainda que aqui esteja se referindo ao “prestígio de tradutor” em seu sentido positivo, como decorrente 

de um trabalho reconhecido pela sua capacidade de trazer da língua original uma versão para uma língua 



88 

 

 

 

Literature in the Nineteenth Century como “admirável” (THE DOCTRINAIRE, 1924). 

No primeiro parágrafo de uma resenha, a Cambridge Review destacou a Logic as the 

Science of the Pure Concept como um “excelente trabalho do tradutor das principais obras 

de Croce” (F.B., 1918). Deve-se considerar que, em algumas vezes, os textos das notas 

de divulgação o colocavam como sujeito principal; o tradutor ganhava destaque diante da 

obra e seu autor, como se percebe em nota divulgada por uma publicação londrina: “Mr. 

Douglas Ainslie publicou recentemente com Messrs. Methuen a tradução de Goethe’s 

Poetry de Benedetto Croce” (GOETHE’S, 1924). 

À tarefa de tradutor, acrescentaria a de divulgador do pensamento croceano ao 

público leitor estrangeiro. O periódico The North American Review, em outubro de 1913, 

trouxe como artigo An Introduction to Croce's Philosophy of the Practical, que era o 

prefácio de Ainslie à primeira edição inglesa de Philosophy of the Practical (1913). Em 

1922, tomou parte da quadragésima terceira sessão da Aristotelian Society em Londres, 

proferindo o discurso Benedetto Croce’s Historiography (AINSLIE, 1922b).  

O trabalho de Ainslie ganhou notoriedade na Inglaterra e nos Estados Unidos; 

cabe descobrir que sentido de Croce e sua obra Ainslie buscava imprimir nos leitores 

anglo-americanos.  Prefácios, resenhas, artigos e discursos em eventos pretendiam 

fornecer um quadro de interpretação que, alinhado com as prerrogativas do autor 

napolitano, poderiam ser tidos como validados, dignos de confiança, já que escritos pelo 

“comentador autorizado” – era assim que as edições inglesas se referiam a Ainslie em 

seus títulos. 

Nesse sentido, os comentários de Ainslie viriam apresentar uma interpretação 

consoante com o autor. No prefácio à Aesthetic o tradutor considerava esta publicação 

como “reação feliz do século vinte contra o rude materialismo da segunda metade do 

século dezenove” (AINSLIE, 1995, p. xix); lamenta que, “a ciência empírica, com as 

conclusões do positivismo, tem roubado o manto da filosofia” (p. xx). Após isso, destaca 

que a obra satisfaz a crítica por sua singularidade e pureza. Busca, então, limitar a filiação 

de Croce com Hegel, dando ênfase à superioridade da filosofia do pensador italiano. 

Afirma não ser Croce seguidor de Hegel, e demonstra sua independência provando as 

correções feitas à dialética hegeliana (p. xxi). Induz que Croce não tinha dívidas 

intelectuais, mas devedores. Kant, Baumgarten e Schleiermacher estariam entre aqueles 

                                                           
estrangeira, não se deve entender como um aspecto generalizado da imagem de Ainslie como tradutor. 

Houve discordâncias relacionadas à qualidade de suas traduções, algumas vezes consideradas “péssimas” 

(Cf. JONES, 1910; VITTORIO, 2012).  
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que deveriam agradecer à sua generosidade de ter chamado atenção para conceitos por 

eles elaborados, desconhecidos até então (AINSLIE, 1995, p. xxii). Por fim, declara sua 

expectativa: “Eu acredito que Croce um dia será reconhecido como um dos poucos 

grandes mestres da humanidade” (p. xxiv). 

O problema do materialismo/positivismo, a questão da autonomia intelectual ante 

outros pensadores e o reconhecimento da singularidade de Croce reaparecem 

posteriormente, na “nota do tradutor” da primeira edição de Philosophy of the Practical 

(1913). Ainslie frisou que “na segunda metade do século XIX se testemunhou um grande 

desenvolvimento do materialismo nas suas várias formas” (AINSLIE, 1913, p. viii), mas 

“o tempo agora se vinga [...] expondo toda a sua esterilidade, inadequação e ineficácia” 

(p. ix); e que Croce contribuiu para “limpar os entulhos de Hegel”, entendido como a 

“falsa concepção de arte e religião” e a “aplicação errada do pseudo-conceito da dialética” 

(p. xii e xiii).  É dirigida atenção aos seus “numerosos trabalhos históricos, sua iluminação 

aos estudos sobre Vico, que o tem revelado como filósofo da estatura de Kant”. Avalia o 

trabalho de Croce como responsável pelo surgimento do interesse europeu pelo idealismo, 

e salienta que sua importância já é comprovada pelo reconhecimento dado por 

acadêmicos (p. xxiii). 

O conteúdo dos prefácios, notas e introduções escritos por Ainslie endossaram a 

representação de Croce e seu texto feita pelo público estrangeiro. O The Expository Times, 

de Edimburgo, divulgou em 1918 um artigo sobre a Logic, em cujo conteúdo havia a 

reprodução de um parágrafo extraído do próprio “prefácio do tradutor” (Cf. LOGIC, 

1918). O mesmo ocorreu em uma resenha do International Journal of Ethics, da 

Filadélfia, concluída com palavras extraídas do texto de Ainslie (ROBIESON, 1918, p. 

110). Em Nova York, The Statesman, referindo-se à mesma obra, após elogiar o tradutor, 

reforçou a supremacia de Croce sobre Vico (LOGIC, 1917) justamente apresentada por 

Ainslie no prólogo àquela edição. 

Contudo, a assimilação da interpretação de Croce exposta por Ainslie, firmada em 

seu prestígio como tradutor e intérprete fidedigno, e seu eco no mundo anglo-americano, 

não podem ser tomados como regra. Seus textos também foram lidos com descrédito por 

alguns acadêmicos americanos. Além do erro de tentar impor uma separação do 

pensamento de Croce em relação ao de Hegel, McGilvary apontou que Ainslie, no 

prefácio de Philosophy of the practical, faz “uma apreciação ilimitada do autor”, 

enquanto seu texto não tenta “fazer nada mais do que dar seu esboço geral” da filosofia 

de Croce (MCGILVARY, 1915, p. 472). Igualmente, Adam L. Jones, da Universidade de 
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Colúmbia, em resenha sobre Aesthetic (1909), apontava para o exagero de louvores a 

Croce, além de criticar a tradução que em algumas partes chegava a “modificar um pouco 

o significado do autor” (JONES, 1910, p. 496-499). 

Como tradutor autorizado, identificado com a imagem erudita de Croce, e cujo 

trabalho estava orientado por sua inserção no círculo íntimo do autor, Ainslie pôde 

conduzir uma interpretação que, embora alvo de críticas, não deixou de comunicar para 

o mundo de fala inglesa uma primeira impressão do filósofo italiano. É a partir do sentido 

desta projeção – de definir Croce como genuíno representante da erudição europeia – que 

a obra croceana recebeu a atenção dos acadêmicos americanos. 

A interação de Ainslie com Croce coloca à mostra a forma pela qual o autor 

italiano se tornou interessante para um intelectual estrangeiro. A representatividade da 

Itália e sua cultura, somada à possibilidade de absorver o poder simbólico de um homem 

de letras que ali havia adquirido reputação, foi decisiva para o engajamento de Ainslie 

como tradutor e intérprete de Croce. 

 

Trajetórias e leituras 

 

     No intuito de reforçar o que até agora tem sido afirmado, que a leitura de Croce 

foi realizada nos moldes de um mundo intelectual diverso do de origem, com dinâmica 

específica, e que isso determinou a imagem esculpida entre americanos, tentará se 

examinar agora, pela trajetória individual de três acadêmicos, a relação entre as 

interpretações que se fez das ideias croceanas e a experiência social acadêmica.  

 

Mestre da crítica  

   

Em 1907, o assistant professor de filosofia na Universidade de Harvard, George 

Santayana, recebeu a nomeação ao posto de professor titular, último nível da carreira 

acadêmica no sistema universitário americano. Este feito era a coroação de seus esforços 

nos últimos dezoito anos. Neste período, ele formulou sua filosofia estética, publicou 

livros e artigos em tom crítico, mobilizou estratégias que pudessem lhe conferir 

notoriedade. Alcançar aquele posto significava experimentar o sucesso de suas próprias 

iniciativas em um universo profissional voltado para a avaliação do mérito e do 

desempenho acadêmico.  
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Foi quando era professor em Harvard (1889-1912) que Santayana leu Croce, 

estando entre os primeiros acadêmicos a ler o pensador napolitano nos Estados Unidos.  

Em sua crítica, opôs-se ao que Croce classificou como “percepção” e “intuição”. 

Apontando os erros do filósofo italiano, escreveu dois artigos veiculados em periódicos 

americanos nos dois anos que se seguiram ao lançamento da edição italiana de Estetica. 

Em “Croce’s aesthetics” (1903), notou que a expressão artística, como decorrente da 

fórmula imaginação-intuição proposta por Croce, limitava a compreensão da arte e 

produzia proposições absurdas, por não diferenciar em planos diferentes os tipos de 

impressões (STEINMAN, 1971). 

Em seu segundo artigo, “What is aesthetics” (1904), Santayana se contrapôs à 

estética como simples ciência da expressão, que define em si todas as formas de 

percepção, intuição e síntese imaginativa. A estética como ciência, única e completa, “é 

um ídolo da caverna” (SANTAYANA, 1904, p. 320, 327). 

Para Santayana, a filosofia do belo era uma teoria de valores. A estética 

desempenhava uma função crítica baseada na apreciação racional da produção humana 

(1896, p. 11, 24). Era preciso fazer um juízo de valor da obra de arte que não se 

contentasse com a mera avaliação da beleza, mas que ressaltasse a variedade de 

significados que ela possui. O crítico de arte deve ser um “crítico moral”, que ajuda a 

determinar a função que uma obra de arte deve desempenhar na experiência humana 

(SINGER, 2000, p. 173, 174). 

O papel do crítico que Santayana queria passar correspondia à função de “tutor”: 

“É por falta de educação e disciplina que um homem tão frequentemente insiste petulante 

em seus gostos aleatórios, em vez de cultivar aquelas que pôde encontrar alguma 

satisfação no mundo e pode produzir nele alguma cultura pertinente”. O juízo estético do 

indivíduo é tanto formado pela experiência que se teve com um objeto artístico, como na 

instrução obtida por um professor. O gosto sublime pela arte pode ser cultivado pelo 

mestre em seus alunos: a “vida estética pode ser facilmente alcançada sob a tutela” 

(SANTAYANA, 1921, p. 189, 194). 

O fato de Santayana ter optado pela função “mestre”, para se referir ao gosto como 

algo transmitido por um aprendizado, não é isento de implicações, uma vez que o seu 

sentido, como indica Krzysztof Skowronski (2007, p. 33), era o de um professor que 
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ensina as fontes da sabedoria, a inspiração e a visão de mundo, diferente do especialista 

de um campo do conhecimento62.  

Por conseguinte, ao ler os artigos de Santayana sobre Croce, percebe-se como ele 

vai oportunamente ensinando o crítico de arte a ser um “filósofo moral”. “Um crítico 

inteligente deve olhar imparcialmente a beleza, propriedade, dificuldade, originalidade, 

verdade e significado moral no trabalho que ele julga” (SANTAYANA, 1904, p. 325). 

Desse modo, colocar em evidência suas próprias ideias e visões filosóficas e 

censurar Croce eram aspectos que estavam integrados na escrita de Santayana. A 

desqualificação do autor de Estetica reside nos princípios de preocupação com a moral e 

de qualificação intelectual concebidos como indispensáveis ao exercício da função de 

“mestre”. 

Para Santayana, a desqualificação do pensador italiano estava no fato de não ver 

nele um adversário à sua altura. Em correspondência de 1940, afirma ter lido apenas a 

primeira edição Estetica, e desde então não teve nenhum “desejo de o ler mais”. E, apesar 

de o considerar um “bom crítico e historiador do pensamento”, o definiu como “um 

pensador muito limitado” (1984, p. 320).  

Disso surge interrogações: o que faria um professor de Harvard se ocupar de um 

pensador, o qual considerava desprovido de qualificações excepcionais? Ou ainda, por 

que seria interessante fazer a leitura deste pensador “medíocre” dentro dos parâmetros de 

sua própria concepção filosófica? 

Desde seu ingresso como instructor em Harvad, Santayana buscava se distinguir 

dos pares acadêmicos e melhorar sua posição dentro da academia.   Preocupado com sua 

“carreira e o desenvolvimento de seu pensamento”, no intuito de se diferenciar dos outros 

professores com os quais dividia o ambiente profissional, pretendia elaborar sua 

filosofia63. Convicto da necessidade de se especializar em algum tema distinto, decide dar 

                                                           
62 Crítico da tendência à especialização e do utilitarismo, Santayana opôs-se à crescente modernização 

universitária que se via em seu tempo. Criticou o aumento do utilitarismo no campus universitário, 

caracterizado pela indiferença em relação à arte, senso de praticidade e pela preocupação crescente dos 

professores ser mais com seu campo específico de investigação do que com a qualidade de seu ensino. 

Além de também criticar o aumento da influência dos negócios na universidade (Cf. SANTAYANA, 1967; 

1920; 1995) 
63 Nas palavras de Santayana: “Essa divergência entre mim e meu ambiente não era apenas uma opinião: 

ela interferiu com minha carreira e com o cultivo natural da minha mente. [...] A história da filosofia é a 

única filosofia que deveria ser ensinada em uma universidade. Sistemas de filosofia são ensinados apenas 

por escolas de pensamento ou por indivíduos destinados a serem profetas e fundar uma escola. Agora tenho 

um sistema de filosofia que eu não tinha sonhado até então, embora as razões para isso estivessem todas 

em mim; mas este sistema não se destina a fundar uma escola e nunca vai fazê-lo. Ele aspira a ser apenas 

uma contribuição para as ciências humanas, a expressão de uma mente reflexiva, seletiva e livre. Mas eu 

estava vivendo entre correntes de pensamento, ou entre indivíduos ansiosos para fundar escolas; e eu 
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um curso sobre estética, o que poderia contribuir para, de acordo com ele: “definir meu 

status”. O resultado daquele curso foi a publicação, em 1896, de seu primeiro trabalho, 

The Sense of Beauty. 

O livro, que tinha sido rejeitado na primeira tentativa de publicação64, não havia 

recebido atenção, o que contrariou as estratégias de divulgação adotadas pelo próprio 

autor. Quando estava para ser lançado, Santayana havia informado a editora dos 

periódicos que considerava relevante encaminhar um exemplar, bem como o nome de 

trinta pessoas para as quais se deveria enviar uma cópia com os “cumprimentos” do 

autor65. Passados dois anos após publicá-lo, lamentava o fato de as resenhas não terem 

enfatizado a posição filosófica do livro: “The reviews I have seen have been flattering, 

although all somewhat unsatisfactory to me on account of their silence on what I regard 

as the essence of the book-namely, its philosophical position” (HOLZBERGER; 

SAATKAMP, 2001, p.195).  

O sentimento de derrota na busca pelo reconhecimento acadêmico aumentava à 

medida que o tempo avançava e a promoção não ocorria. Pensava-se nas alternativas que 

pudessem salvar sua carreira. Registrando este momento em suas memórias, Santayana 

(1945, p. 157 e 158) afirmou: 

 

No inverno e na primavera de 1896 fiquei convencido que tinha chegado o 

momento de dar uma pausa. Eu tinha sido um instrutor durante sete anos: 

devo pedir promoção ou procurar outro lugar? A minha vida privada 

também tinha chegado a uma crise: meus jovens amigos tinham se tornado 

muito imaturos para mim e eu demasiado velho para eles; fiz paz com todas 

as religiões e filosofias; e eu tinha crescido profundamente cansado da 

sociedade educada e das alegrias casuais. 

 

                                                           
deveria ter lhes parecido indefinido e inútil se eu tivesse sido apenas um historiador e crítico em filosofia. 

Eu era estimado e quase obrigado a ser ‘construtivo’ ou ‘criativo’ ou fingir ser assim. Ou como eles dizem, 

devo ocupar algum assunto especial, psicologia fisiológica (suposto ser uma ciência) ou filosofia grega, se 

eu me preparei para escrever uma história, como a de Zeller, um homem deve ter uma ‘especialidade’” 

(SANTAYANA, 1945, p. 156).  
64 Em junho de 1895, Santayana enviou o original de Sense para a Macmillan, que o informou da recusa 

em outubro daquele mesmo ano (SANTAYANA, 2001, p. 143 e 147).  
65 Escrevendo ao editor da Charles Scribner’s Sons, em setembro de 1896, diz: “Suponho que você mesmo 

vai saber para quais periódicos é melhor o livro ser enviado; os seguintes, devo dizer, deveriam estar entre 

eles. Na América: The Nation, American Philosophical Review (Cornell), American Journal of Psychology, 

The Harvard Graduate’s Magazine. Na Inglaterra: Mind, o Saturday Review Spectator, o Academy. Na 

França a Revue Critique, Revue Philosophique, Revue de philosophie critique. Na Alemanha: 

Vierteljahreschrift für wissenschaftliche Philosophie, Litterarisches Centralblatt. No momento, não 

consigo pensar em nenhum outro título mais importante, mas vou lhe envia-los caso me recorde”. A lista 

de nomes incluía colegas de Harvard que tinham adquirido reputação na filosofia americana, como Charles 

Eliot Norton, William James, Josiah Royce, além de intelectuais americanos e acadêmicos alemães, 

ingleses e franceses (p. 165-166).  
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Santayana não apenas fazia planos do que faria após sua nomeação como estava 

determinado a corresponder às expectativas da universidade66, distinguindo-se pelos 

aspectos centrais de sua filosofia.  A nomeação a assistant professor ocorrida apenas em 

1898, após nove anos de espera, foi seguida pela publicação de outro livro, Interpretations 

of Poetry and Religion (1900). Composto por uma seleção de seus artigos, era resultado 

do esforço em mostrar aos seus leitores uma “ideia singular”. O prefácio, que na 

publicação anterior foi de apenas dois parágrafos, tinha agora cinco páginas que se 

destinavam a expor a posição teórica de que a poesia tinha uma função moral 

(SANTAYANA, 1900, p. v-x). 

Com o interesse em ser promovido ao posto mais elevado da carreira universitária 

americana, manteve-se no esforço de se fazer reconhecido. Em 1905 publicaria a coleção 

Life of Reason, que resultava do interesse em publicar o que ele classificava como sua 

“grande obra”. Ao contrário das anteriores de “desempenho marginal”, nascidas a partir 

de suas anotações de aula e de artigos já publicados, esta representaria “tudo o que se tem 

a dizer”. Do significado particular que este trabalho possuía partiam as estratégias que 

visavam lhe dar projeção. Solicitou ao editor que as quatro partes – “Society”, “Religion”, 

“Art”, e “Science” – fossem publicadas em volumes independentes, confeccionados em 

formato reduzido. Sua preocupação era permitir que os exemplares chegassem aos 

leitores com preço acessível. As margens maiores e os indicadores laterais dos temas 

tratados cumpririam a função de facilitar a leitura67 (HOLZBERGER; SAATKAMP, 

2001, p. 264, 265, 362).   

Os artigos escritos em ataque ao pensador napolitano nasceram da expectativa em 

relação ao seu futuro profissional. Publicados no período em que Santayana almejava a 

notoriedade acadêmica, reproduzem sob o artifício de fazer uma crítica à estética croceana 

a intenção de explicitar os argumentos de sua própria teoria. O sentido com o qual se 

voltou para Croce é intrínseco à experiência vivida no âmbito universitário americano, 

                                                           
66 Em agradecimento à nomeação, assim escreveu ao presidente de Harvard, Charles William Eliot: “É 

muito gratificante para mim que a Universidade tenha confiança suficiente em mim para dar este passo, e 

vou me esforçar para fazer o meu melhor para justificar as suas expectativas” (HOLZBERGER; 

SAATKAMP, 2001, p. 192). 
67 “A capa pode ser em mais de uma forma; eu deveria estar feliz de ter o livro o mais barato possível, para 

que os alunos possam comprá-lo [...].  Uma página compacta com uma margem bastante generosa seria o 

meu ideal; e nesta margem pode estar o resumo em série que forneci. Como alternativa também pode ser, 

em vez disso, se você achar melhor, no canto superior de cada página, ou em um parágrafo (como no Sense 

of Beauty). Mas, sob qualquer forma, parece que é uma característica muito importante, porque ela não se 

destina apenas a ajudar o olho e trazer ao lado a reflexão sobre os pormenores, mas a ser amiúde um 

comentário, bem como um resumo que dá uma luz lateral sobre o assunto” (HOLZBERGER; SAATKAMP, 

2001, p. 265). 
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em um período de sua carreira que fazer apostas era decisivo para subir na escala das 

posições acadêmicas. A leitura de ocasião, inscrita nas preocupações com o seu 

reconhecimento, explica o motivo de, dois anos após alcançar sua última promoção, 

recusar um convite para fazer uma resenha da edição americana da Estetica. Em resposta, 

justificou:  “I am writing my lectures on Lucretius, etc, and looking forward with pleasure 

to the delivery of them” (HOLZBERGER; SAATKAMP, 2001, p. 412). 

       

O redentor da ética 

  

O advento do ideal progressista, do pragmatismo e do naturalismo nos Estados 

Unidos encontrou em Irving Babbitt uma forte oposição. Defensor do “novo 

humanismo”, Babbitt se tornou representante de um tipo de “conservadorismo” 

intelectual embasado na junção dos valores gregos com a cultura cristã ocidental.  O 

humanismo, ele acreditava ser o desenvolvimento de uma natureza mais elevada do 

homem, com o objetivo de torná-lo mais digno e consciente de seus direitos e deveres.  

Contra os “inimigos” da natureza humana, como o sentimentalismo e o materialismo 

pragmático, que sujeitaria o homem às forças dos impulsos e paixões ou os trataria como 

“macacos depurados”, reduzindo-o à “mediocridade coletiva”, Babbitt direcionou sua 

atividade intelectual. Para ele, o humanismo, encarado como trabalho na alma do homem, 

deveria tomar como ideais de civilização a tradição humana e a ética, que forneceriam as 

condições necessárias para uma sociedade decente (KIRK, 2003, p. 15-17). Foi como 

acadêmico e polemista que ele viria a se consagrar com seus textos. 

As transformações sentidas pelas mudanças no sistema universitário americano 

teriam em Literature and the american college (1908) uma dura crítica. O livro pretendia 

ser uma crítica negativa às políticas acadêmicas adotadas pelo presidente de Harvard, 

Charles William Eliot. Ao permitirem os próprios alunos estabelecerem suas disciplinas 

de graduação, estas mudanças reduziriam a autoridade universal da academia em favor do 

indivíduo. Tentando resguardar um ensino de literatura voltado para a erudição clássica 

humanista, Babbitt se opôs à crença do conhecimento como destinado a uma finalidade 

prática, como presente na concepção de produtividade acadêmica68.  Neste texto, ele faria 

um ataque à influência de Rousseau que mais tarde seria ampliado em The New Laokoon: 

                                                           
68 Para uma compreensão dos pontos dessa discórdia, ver o artigo Irving Babbitt, the moral imagination, 

and progressive education, de Glenn A. Davis (2006). 
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An Essay on the Confusion of the Arts (1910), The Masters of Modern French Criticism 

(1912) e em Rousseau and Romanticism (1919). O filósofo francês seria culpado por 

introduzir na cultura ocidental a dissipação das fronteiras entre as leis naturais para os 

seres humanos e as leis para as coisas. Para Babbitt, Rousseau substituiu a tradição 

humanística clássica, pela ligação sentimental e emocional com a natureza. Essa relação 

romântica dos homens com as coisas era responsável por introduzir uma decadência 

cultural, agravada com o materialismo. O trabalho do humanista consistiria em ensinar 

aos homens as peculiaridades de sua natureza, por meio do respeito à tradição clássica e 

da conscientização da disciplina ética. 

Após se graduar, Babbitt atuou por dois anos como professor de literatura clássica 

no College of Montana, antes de seguir para a Universidade de Sorbonne, em Paris, para 

estudar sânscrito e pali. Retorna para os Estados Unidos e obtém seu mestrado em 

Harvard (1893). No ano seguinte, “quase que por acidente”, passa a lecionar nesta mesma 

universidade no Departamento de Literatura Comparada, lecionando para calouros. 

Apesar de se sentir atraído pela literatura clássica, foi autorizado a dar aulas apenas de 

gramática francesa e composição literária. Durante oito anos, permaneceu no primeiro 

nível da carreira acadêmica. Nesse período, experimentou da instabilidade de sua posição, 

uma vez que a sua permanência no quadro docente se firmava através de contrato anual, 

com risco de não ser renovado. A estabilidade profissional só viria em 1912, após ter 

publicado dois livros – Literature and the American College (1908) e The New Laokoon 

(1910). A posição desfavorável é apontada por alguns de seus comentadores como a 

explicação para sua audácia acadêmica. Q. Edward Wang aponta que a defesa do estudo 

das culturas antigas “refletia seu interesse pessoal e preocupação com sua própria carreira 

de professor”. Para Wang, isto explica a postura de Babbitt em “criticar abertamente’’ 

seus oponentes. Foi como professor, ensinando em uma área distante de suas preferências 

que, segundo Claes G. Ryn, Babbitt se converteu em crítico, aumentou sua reputação e 

foi nomeado a full professor69 (WANG, p. 2005, p. 261; RYN, 1997, p. 11). 

                                                           
69 Harry Salpeter (1930, p.421) em seu artigo Irving Babbitt; Calvinist aponta para a perseverança de 

Babbitt em produzir os feitos necessários ao reconhecimento de suas ideias: “[...] ele foi para Harvard, em 

1894, como instructor de francês e desde então lá permaneceu, pacientemente subindo no departamento os 

degraus de sua escada para o cargo de full professor de literatura francesa. Seu primeiro trabalho foi 

Literature and the American College, publicado em 1908, e o mais recente, publicado em 1924, foi 

Democracy and Leadership. Entre eles vieram The New Laokoon de 1910; The Masters of Modern French 

Criticism, 1912; e Rousseau and Romanticism, de 1919 […]. Deve-se ter em mente que o professor Babbitt 

expressou seu conceito de Humanismo com laboriosa paciência em seminários, em artigos de revistas e 

livros [...].” 
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A controvérsia em relação a Croce sobre a função da arte se iniciou em 1910, na 

conclusão de seu livro The New Laokoon. Escrevendo sobre a forma e a expressão 

artísticas, reage à evocação do pensador italiano como “messias da estética”. Entre os 

erros citados por Babbitt, está o de Croce ter se equivocado em derivar da expressão toda 

atividade artística e literária, colocando de lado a discussão sobre os limites das artes. Ele 

seria, para Babbitt, um “monista”, pois via expressão em toda atividade artística 

(BABBITT, 1910, p. 223-226). 

Nos anos seguintes, a crítica a Croce seria representada na polêmica com o 

professor de literatura em Colúmbia, Joel Spingarn. O confronto, ocorreu nas páginas do 

periódico The jounal of philosophy, psychology and scientific methods, no fim de 1913, 

e se deu a partir de uma resenha de Spingarn, na qual se propôs criticar o volume The 

Masters of Modern French Criticism (1912) de Babbitt. Este livro discorria sobre críticos 

literários franceses, que também sustentavam a crença de que a literatura desde Rousseau 

estava em decadência. Spingarn apontou que, além de omitir nomes relevantes na lista de 

autores e publicações ao final do volume, não houve nenhum esforço em analisar sequer 

um ensaio de qualquer dos críticos selecionados nos capítulos, alegando que o livro sofre 

com a falta de um procedimento metodológico para abordar o tema central. Babbitt, 

segundo Spingarn, “não tem nenhuma teoria estética”, fato que se comprovaria pela 

quantidade de sugestões práticas de crítica que tomavam o lugar de proposições mais 

sérias, como a definição de arte, de literatura e de crítica (SPINGARN, 1913, p. 693-696). 

A réplica veio em abril do ano seguinte. Identificado como “discípulo” de Croce, 

Spingarn, segundo Babbitt, teria “tomado emprestadas” suas ideias, equivocadas quanto 

ao poder da tradição sobre o intelecto e a emoção. Babbitt cria que Croce, como Kant e 

Bergson, havia negado este fato ao colocar a atividade intelectual acima da própria 

natureza humana, tomando a intuição como atividade meramente intelectualista, 

desligada das tradições humanas e da disciplina necessária para alcançá-las (BABBITT, 

1914, p. 217, 218). 

Em junho, Spingarn, no artigo intitulado The Ancient Spirit and Professor Babbitt, 

defendeu Croce, alegou que Babbitt apresentou uma tendência à confusão. Seria 

equivocado afirmar que a teoria de Croce implica necessariamente no enfraquecimento 

da disciplina intelectual, escreveu Spingarn. Para ele, “as mentes disciplinadas, bem como 

as indisciplinadas podem se exprimir na arte”.  O erro de Babbitt seria estar mais focado 

em sua definição, no que ele acredita ser, e não da coisa em si (SPINGARN, 1914, p. 

327). 
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Naquela mesma edição do periódico, nas páginas seguintes ao artigo de Spingarn, 

Babbitt escreveu What is Criticism: Reply to Dr. Spingarn.  Reiterou a acusação contra 

Croce e “seu discípulo americano” de sacrificar a forma e simetria da vida à mera 

expressão. Na tentativa de evidenciar a fragilidade dos argumentos apresentados por 

Spingarn, ele apontou que “a afirmação de que a arte de uma criança é tão arte como a de 

Michelangelo é um exemplo suficientemente flagrante do primitivismo contra o qual eu 

protesto” (BABBITT, 1914, p. 329). 

A controvérsia com Spingarn e, em consequência, com Croce estava ligada à 

própria experiência acadêmica. Um de seus alunos nos anos 1919 e 1920, Lin Yutang, 

registrou: 

 

Prof. Irving Babbitt levantou uma tempestade na crítica literária. Ele 

manteve um nível crítico, como contra a escola de J. L. Spingarn, mais 

tarde New School of Social Research New York. Babbitt foi o único 

professor que tinha apenas a titulação M.A.. Sustentado por uma 

aprendizagem prodigiosa, ele costumava interpretar a partir Port Royal, de 

Sainte-Beuve, autores franceses do século XVII e citava o moderno 

Brunetiere (YUTANG apud ALDRIDGE, 1999, p. 318). 

 

 

 

Era, portanto, no esforço contínuo de se manter em visibilidade que Babbitt 

pretendia superar os efeitos desfavoráveis relativos à titulação e ao não pertencimento à 

área dos classical studies. A defesa da cultura clássica via crítica a Croce exemplifica a 

estratégia de manter seu nome vinculado a um campo de estudos do qual ele não 

pertencia. Inseria-se, portanto, dentro da pretensão de se colocar como guardião da 

tradição antiga, denunciando a banalização dos estudos clássicos.  O ataque a Croce era 

a forma com a qual Babbitt poderia endossar sua crítica e marcar posição70. 

 

Uma dupla vocação 

 

Quando assumiu a presidência da American History Asssociation em 1933, 

Charles A. Beard era reconhecido mais por suas atividades nos ramos da ciência política 

                                                           
70 Neste sentido estava o reconhecimento de Babbitt, como comprova uma resenha de Laokoon: “Quase um 

século e meio atrás, Lessing escreveu o ‘Laokoon 'para atacar a predominante doutrina pseudo-clássica da 

imitação, e, especialmente, a máxima de que a poesia devia ser pictórica [...]. Com a sensação de que 

estamos em um passado espiritual que requer uma reação análoga à de Lessing, Prof. Irving Babbitt, de 

Harvard, tentou esboçar uma nova Laokoon, para os tempos” (BAKER, 1910, p. 578). 

https://home.isi.org/about/people/3101


99 

 

 

 

e da administração governamental do que por estudos na disciplina histórica71. No 

período que lecionou na Universidade de Colúmbia (1904-1917) alcançou notoriedade 

pelo desenvolvimento de atividades pioneiras, como a organização do curso de ciência 

política e a editoração da mais prestigiada revista de ciência política e política econômica, 

Political Science Quarterly (PSQ). Seu curso sobre a política e o governo americanos foi 

recomendado em 1913 pela American Political Science Association (APSA) como 

modelo aos departamentos de ciência política (SMITH, 2007).  

Após se demitir de Colúmbia, em protesto contra a perda da liberdade acadêmica, 

envolveu-se em atividades ligadas à questões sociais e governamentais. Reuniu-se a um 

grupo de intelectuais, os quais fundaram a New School for Social Research em 1919, 

instituição de educação superior voltada para a crítica e reforma sociais, com cursos 

organizados para atender a estudantes “interessados nos problemas sociais, políticos, 

econômicos e educacionais da atualidade” (RUTKOFF; SCOTT apud HENLE, 1988, p. 

277). Entre 1919 e 1920, assumiu a direção do New York Bureau of Municipal Research, 

departamento destinado à profissionalização da administração pública, de influência 

progressista e orientado essencialmente para reformas sociais. Mesmo depois de se 

desligar dessas duas instituições, manteve-se direcionado para o trabalho no campo da 

ciência social urbana e ciência política. Na década de 1920 foi convidado para atuar como 

conselheiro do Bureau of Municipal Research in Tokyo (1922-1923), cooperando com o 

governo japonês na reconstrução da cidade após um terremoto.  E, em 1926, torna-se 

presidente da APSA (SMITH, 2007).   

De fato, a problemática da objetividade do conhecimento histórico, tema marcante 

na atividade intelectual de Beard nos anos em que esteve à frente da AHA, estava distante, 

                                                           
71 Esta afirmação considera as atividades e os temas nos quais Beard se inseriu até o início da década de 

1930. Embora ele seja definido como “quem, entre a Primeira Guerra e a Grande Depressão, era largamente 

conhecido como um especialista municipal e como um historiador” (BENDER, 1984, p. 613), cuja 

“interpretação econômica da história americana, preocupou-o particularmente durante os anos 1920” 

(HOFSTADTER, 1969, p. 313), seu percurso até então na disciplina da história não pode ser visto no 

mesmo grau do que viria a ser sua atuação posteriormente. Ainda que embasada historicamente, sua 

produção bibliográfica no período anterior à sua nomeação à presidência da AHA, com exceção de An 

Economic Interpretation of the Constitution of the United States (1913), era destinada a tratar de questões 

pertinentes à problemáticas distantes da área de estudos históricos – como da administração pública, em 

American citizenship (1914) –, ou, quando voltada para a historiografia, utilizava-se como justificativa 

argumentos que não se pautavam nas discussões teóricas da disciplina, portanto, desprovida de uma 

problemática disciplinar –  como meramente destinada a suprir a falta de leitura adicional nos cursos de 

História Inglesa (An introduction to the english historians, 1906), escrita para alunos do ensino médio 

(History of United States, 1921), ou, ainda, como “guia prático”, segundo o próprio autor,  “baseado  em 

materiais que não foram devidamente selecionados e avaliados” (Contemporary american history, 1914). 

Deste modo, a posterior inserção de Beard nos debates históricos parece justificar a afirmação de John 

Patrick Diggins (1981, p. 730): “Uma abordagem melhor seria ver Charles Beard como um intelectual que 

ocorreu ser um historiador [...]”. 
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nos anos anteriores, do foco principal de suas investigações. O entendimento sobre o 

passado parecia exercer papel marginal em seus trabalhos, para os quais a história era 

tomada como uma matéria auxiliar dos estudos em ciência política72.  

Seu discurso como presidente da AHA, em dezembro de 1933, “Written history 

as an act of faith”, no qual exortava os historiadores a reconhecerem a subjetividade da 

história, provocaria uma série discussões acerca da natureza do conhecimento histórico. 

Entre as referências teóricas que Beard usaria para sustentar suas ideias acerca do 

presentismo e do relativismo históricos, estava Benedetto Croce. 

Beard fundamentou seu discurso na contribuição de Croce ao conceito de “história 

como história contemporânea”. Apontou para o reconhecido fato da escrita da história ser 

entre os historiadores um produto de seu tempo. Criticou a concepção dominante em parte 

do século XIX de descrever os fatos históricos como realmente ocorreram, referindo-se a 

“fórmula” de Ranke como tendo sido descartada e posta em um “museu de antiguidades”. 

Enfatizou o pensamento contemporâneo na historiografia e seu relativismo quanto ao 

passado como tendo superado o determinismo físico e biológico (BEARD, 1934, p. 219-

231).  Seu entusiasmo com as ideias do pensador napolitano o havia motivado no primeiro 

semestre daquele ano a convidá-lo para discursar no evento. Como alternativa à 

impossibilidade de comparecer, Beard sugeriu a Croce escrever um texto sobre o estado 

atual da historiografia, que seria lido no evento e publicado junto de seu discurso na AHR. 

Em seu texto, Croce ressaltou a necessidade de se “renovar a história”, mantendo a “alma 

humana e seus ideais”, especificamente as ações morais e práticas. Referiu-se às 

interpretações materialista, étnica ou racial, e ao naturalismo como sendo os perigos 

espirituais dos valores morais, os males da interpretação histórica (CROCE apud 

BEARD, 1934, p. 229-231). 

O discurso foi tomado como um ataque ao complexo de torre de marfim dos 

historiadores americanos. Em artigo na AHR, Theodore Clarke Smith, um dos críticos da 

“New History”, acusou Beard de desviar os historiadores do “noble dream” (“sonho 

nobre”) dos fundadores da profissão histórica em busca da verdade objetiva.  Ironizando 

esse ideal, Beard publicaria em outubro de 1935, o artigo “That noble dream”, que faria 

uma dura crítica aos defensores da objetividade da história (NOVICK, 1992, p. 259).                 

Neste artigo, Croce e seu History: its Theory and Practice foram apresentados 

como símbolos da “revolta europeia contra o historicismo” (BEARD, 1935, p. 82). Esta 

                                                           
72 De acordo com Smith (2007, p. 129-130), para Beard, “[...] uma compreensão real do sistema político 

americano necessitava de conhecimentos de história”. 
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imagem de Croce reapareceu no artigo de Beard “Currents of thought in Historiography”, 

de 1937. History de Croce, composto por artigos escritos entre os anos 1912 e 1913, 

aparece como um trabalho “profético”, que viria anunciar a crise do pensamento histórico 

e sua prática antes dos eventos catastróficos da Grande Guerra (BEARD; VAGTS, 1937, 

p. 462). 

A ousadia em “destituir a estabelecida complacência da profissão histórica 

americana sobre suas suposições” (HOFSTADTER, 1969, p. 325) de quem tivera 

percorrido uma trajetória na trilha da ciência política e administração pública, nascia da 

precisa reorientação na carreira. A inserção de Beard nos debates em torno da 

objetividade e da profissionalização da história na década de 1930 ocorreu no mesmo 

período em que seus biógrafos constatam o declínio de sua reputação como cientista 

político73. Examinando as cartas que Beard escreveu a amigos, Eric Rauchway (2002, p. 

62 e 63), verificou a preocupação com aquele momento de abalo na reputação.  

 

Os anos em torno das duas grandes guerras marcaram períodos críticos e 

infelizes na vida dos Beards. A Primeira Guerra Mundial viu os dois se 

retirarem do mundo público da reforma progressista; A II Guerra Mundial 

os viu se retirarem do registro público. Mas em ambos períodos eles 

deixaram partes importantes de si para trás. Como suas omissões, 

preservações e cartas posteriores mostram, eles estavam tentando restaurar 

a sua história original, para trazer de volta para si um sentido de sua 

juventude otimista, o qual Charles chamou de “dias dourados e 

grandiosos”, ecoando a descrição de seu amigo Vachel Lindsay dos anos 

de Theodore Roosevelt. Naqueles anos, eles se sentiram - eles sabiam - 

estar na vanguarda de uma geração repleta de reformadores que se 

preparava para fazer da América uma grande civilização. “Era grandioso 

estar vivo”, escreveu, quando “o mundo ... [poderia] obter entusiasmado 

sobre alguma simples teoria da história” - uma teoria que, com base em um 

ou mais dos “Darwins ... escondidos em cada parte da selva acadêmica”, 

representou o progresso e a extensão da democracia para as pessoas que 

nunca tiveram isso. 

      

 

A partir de então, Beard passaria a abordar temas históricos e filosóficos: “a partir 

da década de 1930, ele viria assumir a função de um historiador [...]” (BENDER, 1997, 

                                                           
73 Kennedy (1968, p.179) informa que: “[...] para alguns historiadores, o declínio do prestígio de Beard 

coincidiu com a década de 1930, durante a qual a maior parte de seus escritos sobre assuntos estrangeiros 

refletiu um intenso compromisso com um ponto de vista isolacionista”. De fato, o posicionamento político 

de Beard, no contexto do período entreguerras, marcado pela defesa do não-intervencionismo americano e 

pela ênfase à aplicação de políticas liberais internas, além de críticas ao governo de Franklin Roosevelt 

(1933-1945), provocou, de acordo com Paul Buhle e Edward Rice-Maximin (1995, p. 36), “um declínio 

enorme”, uma vez que “os adversários de Beard, reconhecidos nas escolas orientais e na mídia, entraram 

no ataque.” 
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p. 97, 98)74. Esta mudança de foco de trabalho representava a tentativa de se manter na 

vanguarda progressista, permanecer no jogo intelectual. Isto ajuda a entender como 

Beard, que esteve ausente dos encontros anuais da AHA entre os anos de 1916 e 1932 

(DENNIS, 1989, p. 19), passou a assumir uma postura pioneira nos debates entre os 

historiadores, como se pela afirmação de ideias naquele espaço pudesse encontrar lugar 

na avant-garde da historiografia americana75.  

É pelo desenvolvimento de conceitos novos e pela controvérsia que seus 

comentadores definem sua passagem pela AHA. A afirmação de que as ciências sociais 

são desprovidas das condições de previsão que possuem as ciências naturais é vista como 

a “tese que marcou sua carreira na AHA” (WATRAS, 2000, p. 10). A “força de sua 

provocação” foi classificada como uma forma de propiciar o debate sobre a natureza do 

conhecimento histórico (HOFSTADTER, 1969, p. 325). 

Foi neste momento que ele se familiarizou com autores europeus76, encontrando 

em Croce uma assistência para o debate contra os defensores da cientificidade da história 

classificados como historiadores “conservadores”, que desenvolviam uma historiografia 

“ortodoxa”, transplantada das universidades alemãs, que era dominante nos Estados 

Unidos desde a segunda metade do século XIX (HIGHAM, 1973, p. 92). 

Deste modo, a leitura de Croce e a inauguração de uma controvérsia com os 

historiadores estavam no movimento de preservação da carreira. Este esforço em manter 

sua reputação via inauguração do debate em torno do relativismo histórico determinou a 

leitura dos textos croceanos que, apreciados pelo “estilo robusto”, eram úteis em fornecer 

a Beard “only those aspects that vindicated and strengthened the relativistic stance already 

aperent in the New History” (NORE, 1980, p. 856).  

                                                           
74 Convém ressaltar que a conversão de Beard para o problema da objetividade do conhecimento histórico 

na década de 1930 é um fato cujas causas não estão claras para seus comentadores. Para Hofstadter (1969, 

p. 324): “No início e no meio da década de 1930 Beard passou por uma conversão intelectual, de uma firme 

adesão à interpretação econômica da história a uma forma de relativismo histórico que se mostrou 

impossível de se conciliar com seus pontos de vista anteriores. É difícil dizer se esta conversão não tinha 

relação com dúvidas sobre o seu próprio trabalho [...]”. 
75 Na década de 1930, as publicações de Beard apresentariam sua pretensão de se inserir nos debates do 

campo de estudos históricos. Bender (1984, p. 615), examinado The rise of american civilization (1927), 

constatou que o prefácio da edição de 1930 ganhou uma nítida ênfase naquilo que Beard oferecia como sua 

contribuição: Os Beards “[...] pretendiam escrever uma história da civilização na América. Fazer isso 

significou algo muito específico, e eles deixaram as suas intenções claras no prefácio que escreveram para 

a edição de um volume que foi publicado pela primeira vez em 1930. Falando nos tons do pragmatismo, 

eles apresentaram sua visão de que escrever uma história da civilização era criar um instrumento que 

poderia intensificar e fazer avançar a civilização.” 
76 “Por volta de 1930 Beard se tornou familiarizado com alguns textos europeus sobre o assunto, 

particulamente com a obra de Karl Heussi, Benedetto Croce, e Karl Mannheim [...]” (HOFSTADTER, 

1969, p. 325). 
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Eficácia de um autor europeu  

 

 Certamente, quando na primeira década do século passado os acadêmicos 

americanos se colocaram em contato com Croce, ele já desfrutava de reputação em seu 

país de origem77. A entrada nos Estados Unidos se deu via parâmetros de referência que 

haviam adornado seu prestígio a Itália. Porém, se é certo que o sucesso de um intelectual 

estrangeiro não depende isoladamente de suas qualidades intelectuais, mas da função que 

contextos e discursos fomentam, deve-se considerar as condições culturais e 

institucionais de definição de um texto (BLANCO, 2009, p. 397).  

Embora as universidades americanas tivessem se constituído como centros 

autônomos, especializados e legítimos do saber, a Europa continuava a ser a rota 

obrigatória dos pesquisadores78 que, após concluírem a graduação, lá encontravam um 

caminho para a aquisição de uma titulação avançada. O próprio processo de padronização 

da pesquisa muito deveu àquele continente. O que permitiu o sistema universitário 

americano inaugurar seus primeiros centros de pesquisa e institutos de pós-graduação, 

baseados no modelo alemão, foi a disponibilidade de pesquisadores já profissionalizados 

nos centros europeus de pesquisa79.  

Como muitos outros acadêmicos que encontraram na Europa o saber 

complementar para seus estudos, Santayana, Babbitt e Beard seguiram o mesmo caminho. 

Santayana, após a graduação, ao obter a bolsa do Walker Fellowship, seguiu para o 

doutorado na Alemanha (MILLER, 1996). Depois de atuar por dois anos como professor 

de literatura clássica no College of Montana, Babbitt seguiu para a Universidade de 

Sorbonne, em Paris, estudar temas orientais (NEVIN, 1984)80. Antes de obter seu 

doutorado em Colúmbia, Beard foi para Oxford, onde estudou Inglês e História Europeia 

(HIGHAM, 1968, p. 33). 

                                                           
77 Reforçando o reconhecimento à erudição de Croce verificado nos periódicos, acrescenta-se: A AHR, em 

artigo sobre o International Congress of Historical Sciences, que ocorrera em Roma em 1903, cita-o como 

um dos “mais conhecidos eruditos” ali presentes; e em nota sobre The Almanacco Italiano del I9I6, a mesma 

revista o aponta com um dos “distinguished writers” mencionados naquela publicação. 
78 “Até os anos 1920, os intelectuais e escritores norte-americanos tinham a Europa como rota obrigatória 

e referência fundamental [...]” (PONTES, 2003, p. 34). 
79 Segundo Ben-David (1974): “A introdução da pós-graduação importou o modelo europeu, 

especificamente o modelo alemão” (p. 193); “A existência de pesquisadores profissionais e processos 

padronizados para a organização de pesquisa foram pré-condições necessárias para essa proliferação e 

flexibilidade de atividades de pesquisa” (p. 222). 
80 Posteriormente, em 1923, atuou como professor visitante nesta mesma instituição e, em 1926, foi eleito 

membro correspondente da Académie des Sciences Morales et Politiques do Institut de France 

(XUEZHAO, 2004, p. 8). 
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 O interesse pela Europa se baseava na identificação daquele continente como 

portador de um patrimônio intelectual distinto por sua tradição cultural. Santayana, para 

quem a Alemanha era um lugar de vida acadêmica naturalmente atraente81, em todos os 

anos visitava o velho continente (SANTAYANA, 1945, p. 10). Quando chegou na 

Inglaterra, Beard ficou impressionado com a possibilidade de poder estudar as bases 

políticas do Império Britânico, o que, para ele, ajudaria a entender as dos Estados 

Unidos82. E Babbitt, em sua valorização da “tradição humanística clássica”, adotou como 

fundamento a tradição greco-romana (Cf. BABBITT, 1908, p. 1-31).  

No que se relaciona especificamente à Itália, cumpre dizer que este país e sua 

cultura tinham uma representação peculiar. Para Beard, Oxford, na Inglaterra, quando 

avaliada por sua herança histórica, só tinha uma “rival”, Roma83. E foi em visita à Roma 

e Veneza que Santayana, contemplando as imagens italianas, sentiu-se estimulado a 

pensar a arte sob nova perspectiva84. 

De fato, a Europa retratava para estes pesquisadores um universo erudito portador 

de uma herança cultural capaz de revestir de autoridade o conhecimento lá produzido e 

de fornecer bases para as investigações acadêmicas americanas. Foi neste sentido que 

contribuições de pensadores europeus tiveram importante papel nos debates disciplinares 

de história e de filosofia85. Quando os acadêmicos desejavam formar uma opinião, 

fundamentavam-se com aquela tradição intelectual. Isto se justifica pelo fato de até o 

                                                           
81 “[...] fui para a Alemanha [...]. A vida de um estudante distraído, como aqueles da Idade Média, tinha 

para mim uma atração natural imensa tão boa, que eu nunca trocaria por qualquer outra. Quando eu tive 

que escolher uma profissão, a perspectiva de uma vida acadêmica tranquila pareceu o menor dos males” 

(SANTAYANA, 1930, p. 248). 
82 “A própria terra deve ser de interesse para um americano. Este é o solo pisado pelos pés dos nossos 

antepassados saxões quando varreram os britânicos, e lançaram as bases das estruturas políticas mais 

magníficas que o mundo já viu, o grande império britânico – ‘em cujas margens o sol nunca se põe' – e seu 

gêmeo, o império americano” (BEARD apud RAUCHWAY, 2001, p 67.); “[...] Beard descobriu uma 

sociedade cuja fermentação política poderia ser suficiente para ocupar os dois [o próprio Beard e sua esposa, 

Mary]. Seus estudos acadêmicos deram lugar ao seu interesse em descobrir uma economia totalmente 

industrializada e ao seu interesse pessoal na vida que ele tinha deixado para trás” (p. 66). 
83 “Em relação ao interesse histórico e à grandeza arquitetônica que há em Oxford, Inglaterra, há apenas 

uma rival no mundo, Roma” (BEARD apud RAUCHWAY, 2001, p. 67). 
84 “Estive na Itália dois anos antes, com Loeser; e nesta segunda jornada, com os Potters, em parte sobre o 

mesmo chão, mostrou-me o quão importante é o elemento humano em nossos interesses supostamente 

abstratos. Vi Veneza e Roma, e as imagens em todos os lugares, sob uma nova luz” (SANTAYANA, 1945, 

p. 141). 
85 Uma evidência para além dos usos disciplinares de Croce feitos por historiadores e filósofos, e que reforça 

o entendimento da via pela qual os pensadores europeus eram repercutidos nos Estados Unidos, é a forma 

que a filosofia de Kant foi introduzida em Harvard pelos filósofos: “O argumento geral de que Kant era 

central para a filosofia de Harvard, e, assim, para grande parte da filosofia acadêmica americana no século 

XX, é convincente. O kantianismo já não pode ser visto como uma influência significativa apenas sobre 

um pequeno número de ‘idealistas’ puros, ou ‘racionalistas’, ou visto meramente em contraste com um 

emergente pragmatismo americano ‘empírico’” (PURCELL, 1979, p. 53). 
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início do século XX, a história e a filosofia ainda não terem se constituído campos 

profissionais. O estágio inicial do movimento de profissionalização destas disciplinas 

humanísticas condicionava a busca pela legitimação dos diferentes discursos teóricos fora 

dos circuitos acadêmicos nacionais.  

A construção dos argumentos sobre o relativismo histórico de Beard, segundo 

Cushing Strout (1958, p. 13 e 14), foi o resultado de um trabalho realizado “sob uma 

desvantagem peculiarmente americana”, isto é: 

 

Na Europa, houve uma tradição moderna de filósofos-historiadores, como 

Wilhelm Dilthey, Benedetto Croce, Ortega y Gasset, Raymond Aron, e R. 

G. Collingwood. Mas só muito recentemente na América, por longo tempo 

dominada por interesses religiosos ou científicos, filósofos começaram a 

centrar a sua atenção sobre os problemas da filosofia da história. [...] Para 

ideias sobre a história, Becker e Beard foram obrigados a olhar para a 

Europa, para os seus colegas historiadores, ou para si mesmos. Era natural, 

portanto, que eles encontrassem seu ponto de partida nas controvérsias 

entre os historiadores norte-americanos sobre a filosofia da história, 

recebendo a ajuda que puderam da sua leitura dos filósofos europeus que, 

devido à infeliz compreensão de Becker e Beard, foram adequados a uma 

categoria diferente, tradição. A escrita da História na América esteve nas 

mãos de amadores até o surgimento da associação profissional dos 

historiadores, no final do século 19. 

 

 

O caso de Beard exemplifica a importância que a produção intelectual europeia 

tinha para os acadêmicos. Embasar um ponto de vista em autores europeus tornava 

possível tanto a qualificação de uma ideia dentro do competitivo universo acadêmico, 

quanto a inserção no rol internacional do debate sobre a teoria da história. Estas duas 

possibilidades indicam como a leitura de Croce, um pensador de reconhecimento 

internacional86, poderia conduzir seu intérprete a reforçar sua posição no espaço 

acadêmico/disciplinar, conferindo, portanto, legitimidade internacional a ideias que ali 

seriam reconhecidas como inovadoras. 

Diante deste ponto de vista, fica evidente como a reputação alcançada por estes 

acadêmicos estava ligada ao desenvolvimento de trabalhos sustentados em base teórica 

europeia. Foi com a crítica a Rousseau que Babbitt definiu sua carreira e ficou 

reconhecido como um dos fundadores do movimento do “novo humanismo”. Já a 

variedade de trabalhos que Santayana publicou – como filósofo, poeta, crítico literário, 

ensaísta, romancista –, está relacionado ao seu caráter “cosmopolita”, reforçado pela 

                                                           
86Além do já citado convite para um dos encontros anuais da AHA, deve-se mencionar solicitação para a 

conferência de inauguração do Rice Institute em Houston, em 1912 (Cf. ROBERTS, 1995, p. 9). 
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leitura de autores europeus em suas respectivas línguas e pelo contato com a cultura do 

velho continente87.  

Assim, é possível pensar que a leitura de Croce estivesse inserida dentro do uso 

da tradição intelectual estrangeira como artifício de definição da carreira, em um 

momento em que tratar de pensadores europeus, estabelecer diálogo com aquela tradição 

erudita, significava a possibilidade de se inserir em campos internacionalmente 

constituídos e, com isso, alcançar a distinção dos pares nacionais. Pois, falar de um autor 

estrangeiro dava tanto condição de reforçar uma posição em um campo ainda desprovido 

de bagagem teórica específica, como de inserir-se no fluxo internacional de circulação 

das ideias. 

Foi neste sentido que Croce, um autor italiano cujo prestígio estava em plena 

ascensão na Europa, tornou-se tópico frequente entre acadêmicos americanos. Uma vez 

que a leitura de seus textos, feita com hostilidade ou com entusiasmo, era capaz de gerar 

efeitos positivos para os intérpretes.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
87 “Ele [Santayana] sabia várias línguas, incluindo latim e grego. Além de seu domínio de Inglês, ele estava 

familiarizado com o espanhol e o francês (embora ele modestamente menosprezou seu conhecimento desses 

idiomas). Quando jovem, Santayana estudou italiano, a fim de ler Dante, Cavalcanti, Michelangelo, e outros 

poetas italianos platônicos na própria língua; e, mais tarde, como resultado de sua longa permanência em 

Roma, adquiriu fluência em falar o italiano. Enquanto estudante graduado na Alemanha durante 1886-1888, 

Santayana viveu com os amigos de Harvard em uma pensão de língua inglesa em Berlim, perdendo assim 

a oportunidade de aprender a falar corretamente o alemão. No entanto, ele podia ler as versões originais de 

obras literárias e filosóficas alemãs. Também conheceu o mundo, tendo vivido por períodos prolongados 

na Espanha, América, Alemanha, Inglaterra, França e Itália. Um verdadeiro cosmopolita, Santayana, no 

entanto, sempre se considerou um espanhol e manteve seu passaporte espanhol” (HOLZBERGER, 

SAATKAMP, 2001, p. xxix). 
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Considerações Finais  

 

 

O reconhecimento de um autor varia conforme o espaço social de circulação de 

sua produção. As condições de trabalho intelectual determinam as perspectivas 

individuais, interesses e apostas que norteiam práticas intelectuais decisivas para a 

representação que se faz de um pensamento. A análise dos diversos trabalhos produzidos 

acerca de Croce na Itália e nos Estados Unidos revela as formas como realidades distintas 

estabelecem percepções nacionais a sua obra, como também de fornecer as condições que 

garantiram a circulação internacional de suas ideias.  

Na Itália, a descentralização do saber das universidades, isto é, a existência de 

uma tradição intelectual voltada para a esfera privada, constituía-se o fundamento da 

experiência erudita.  Este traço peculiar da vida intelectual daquela sociedade deu forma 

à produção erudita de Croce em sua gênese, e condicionou tanto o prestígio quanto o 

sentido de seu reconhecimento, como “autor original” e filósofo de “grande erudição”. 

A escrita de Estetica resultou da dinâmica social na qual seu autor estava 

envolvido. Provam isso a definição do tema de investigação, nascido a partir de uma 

interação social, e a demarcação de uma posição dentro dos marcos da crítica ao 

positivismo e materialismo, de resgate de uma herança intelectualista com a qual podiam 

se identificar os que se julgavam herdeiros do idealismo italiano. 

Com a formação histórica de espaços propícios, fora de regulação institucional, 

para o desenvolvimento deste tipo de relação social surgiu uma lógica de sociabilidade 

embasada na filiação, amizade, troca de benefícios. Estes componentes ilustram as 

estratégias com as quais os intelectuais italianos poderiam se munir a fim de melhorar de 

posição em relação aos outros.  Ampliar a rede de contatos sociais era tão importante 

quanto o domínio da erudição. Logo, tanto os já consagrados quanto aqueles em vias de 

consagração dependiam de recursos que só pela sociabilidade se poderia alcançar: um 

maior fluxo de ensaios e resenhas para uma publicação, a indicação para a ocupação de 

um cargo, a facilidade para publicar. Inserir-se em um círculo de relações representava, 

através do estabelecimento de amizades, munir-se dos elementos de força com os quais 

os mecanismos de reconhecimento se sustentavam. 

A pertença a um círculo intelectual se dava pelo reconhecimento da posse de 

valores eruditos estimados: distinção de pensamento, originalidade, capacidade de 
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inovação.  E, também, pelo compartilhamento de ideias comuns, relativas à preservação 

de uma herança de viés humanista. Estes critérios de reconhecimento interno ao círculo 

garantiam a própria sobrevivência daquele espaço enquanto conjunto de relações das 

quais dependiam a carreira de seus integrantes. Em suma, pertencia ao círculo quem, 

correspondendo estes critérios, pudesse contribuir para sua manutenção. 

É no sentido de conservação que as relações de amizade entre aqueles homens de 

letras são tão significativas para aquilo que foi o objeto desta investigação, o prestígio de 

Croce. Firmar laços de amizade compreendia se comprometer a desenvolver relações de 

acordo com um conjunto de práticas que envolviam trocas. Assim, dar-receber- retribuir 

era o mecanismo pelo qual a relação poderia produzir efeitos no universo social em que 

estavam inseridos. Ao se receber um benefício, gerava-se a necessidade de retribuição 

por parte do receptor88. Esta troca recíproca não apenas reforçava a relação, como 

produzia efeitos ajustados às disposições de ambas as partes. No que se refere a Croce, a 

publicização de elogios à sua erudição se inscreve em uma lógica retributiva na qual ele 

é o doador por excelência. Era assim que os letrados, aglutinados ao seu entorno, nutriam-

se do saber, favoreciam-se do prestígio, usufruíam-se de sua capacidade de gerar 

benefícios, e se achavam obrigados a corresponder à solidariedade. Prestam-se ao serviço 

de retribuir a generosidade pelo uso da palavra escrita. Difundem Croce via enaltecimento 

de sua figura culta, ação crucial para a constituição de sua identidade como “líder” da 

cultura italiana. Deste modo, a sociabilidade era um aspecto indispensável à busca por 

reconhecimento intelectual. 

Do outro lado do Atlântico, o processo de centralização do saber na esfera 

universitária deu à atividade intelectual norte-americana um destino diferente. A 

profissionalização do trabalho intelectual e das disciplinas, o alto nível de especialização 

das investigações e a competição entre as instituições foram fundamentais para o 

surgimento da ideia de profissão acadêmica como uma carreira dedicada à produção de 

pesquisas inovadoras89. O plano de carreira acadêmica dos departamentos universitários 

avaliava a promoção de seus membros segundo o merecimento, com base na relevância 

de suas pesquisas e na distinção de sua identidade profissional. Este modelo de avaliação 

profissional trazia implicações para a própria experiência social dos acadêmicos. Pois 

                                                           
88 Uma importante análise sobre as implicações que o ato de doação envolve, fundamento para a 

interpretação que aqui se faz, foi apresentada por Marcel Mauss (2003, p. 183-314) em seu Ensaio sobre a 

dádiva. 
89 Este entendimento da profissão acadêmica se situa dentro da perspectiva de “espírito capitalista” proposta 

por Weber (2009).  
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ingressar na carreira universitária era o início de um percurso que poderia ser lento e 

instável. A progressão a outro nível da escala profissional podia demorar anos e até 

décadas, o que significava ter que conviver com salários insuficientes e contratos de 

trabalho anuais. Era preciso, contudo, dar provas de mérito profissional e reforçar a 

singularidade, como forma de obter o almejado reconhecimento.  

Para um acadêmico, ingressar nesta zona de conflito, na qual todos correm atrás 

da notoriedade que pode salvar suas vidas do fracasso, implica descobrir estratégias, dar 

lances novos continuamente. É uma luta de todos contra todos. A sobrevivência só é 

possível por meio de ações voltadas para o reforço da própria individualidade.  

Além disso, outro aspecto influenciou o fazer intelectual do campo acadêmico 

americano. Embora o sistema universitário tenha se transformado em “centro científico” 

internacional no decorrer do século XX (BEN-DAVID, 1974), as primeiras duas décadas 

deste período apresentam uma falta de tradição e de profissionalização disciplinar que 

permitiram a Europa se constituir base do ainda emergente sistema americano de 

educação superior.  

A internacionalização de historiadores e filósofos indica como a relação com a 

Europa poderia representar um recurso altamente vantajoso para acadêmicos em busca de 

distinção90. Projetar-se para aquele continente tornava possível o reforço de posições no 

interior do campo disciplinar. Faz sentido que Croce tenha sido objeto de interesses de 

acadêmicos para os quais a Itália tinha uma representação específica no espaço de 

circulação internacional das ideias, como portadora de uma herança erudita singular. 

Falar de Croce, em chave elogiosa ou crítica, significava, portanto, a estratégia de se 

firmar no interior do campo acadêmico. Projetar-se para fora, colocando-se em contato 

com circuitos tradicionais do saber, era a forma de ganhar reconhecimento interno. 

Olhar para os percursos da obra de Croce na Itália e nos Estados Unidos é se 

deparar com a morfologia de dois espaços sociais onde a vida intelectual tinha aspectos 

distintos. As especificidades destes dois campos não se limitam a dar a entender as 

diferentes estratégias que seus intérpretes e leitores assumiram em seus respectivos 

contextos, conferindo sentidos diversos aos textos croceanos. Elas também permitem 

                                                           
90 Uma das implicações que a circulação internacional traz para a interação entre indivíduos no interior de 

um campo nacional foi estudada tomando como caso a antropologia (L’ESTOILE; NEIBURG; SYGAUD, 

2002, p. 28): “A internacionalização pode, efetivamente, representar um recurso, em particular pela 

possibilidade de estabelecer alianças, mas também uma ameaça, na medida que pode colocar em questão o 

monopólio interpretativo dos intelectuais nacionais”. 
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pensar como os elementos intrínsecos destes circuitos tornaram possível a circulação 

transnacional de um autor. 

A existência na Itália de uma estrutura da vida intelectual que tornava a 

sociabilidade aspecto central na definição da reputação, foi eficaz a Croce ao definir uma 

imagem esculpida através das interações estabelecidas com os homens de letras que 

compunham seu círculo de amigos. Dito de outro modo, a sociabilidade letrada italiana 

foi eficaz em criar uma representação que repercutiria internacionalmente. Como 

averiguado nos periódicos americanos, os predicados constituintes da identidade 

construída por aquelas interações imprimiram o sentido a partir do qual os acadêmicos 

conduziram suas perspectivas de análise. A tradição intelectual europeia funcionava 

como legitimadora das posições teóricas no interior do campo acadêmico. 

Diante disso, a recepção de Croce nos Estados Unidos foi possível porque ele, em 

razão de sua experiência social, pôde ser reconhecido por um conjunto de predicados 

eruditos internacionalmente estimados, que havia adornado sua reputação na Itália e que 

o habilitava a ser lido entre os americanos. 
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