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CHAMPFLEURY, BAUDELAIRE E AS ORIGENS DO PLURALISMO ARTÍSTICO  
 
 

Daniela Kern, UFRGS 
 
 

RESUMO: 
 
O presente trabalho procura situar brevemente os primórdios do surgimento da corrente 
pluralista na crítica de arte francesa do século XIX. Visando atingir tal objetivo, em um 
primeiro momento é privilegiada a recuperação das transformações sofridas pelo conceito 
de beleza, com particular ênfase no conceito de belo histórico, que pode ser encontrado, por 
exemplo, em Baudelaire. Em um segundo momento, após a contextualização histórica do  
ambiente crítico que os amigos Champfleury e Baudelaire partilhavam, procura-se destacar 
no conjunto de suas obras sobre arte opções estéticas que permitam o vislumbre de uma 
orientação pluralista na formação de cânones artísticos. 
 
Palavras-chave: Crítica de arte; Pluralismo; Charles Baudelaire; Jules Champfleury. 
 
 
ABSTRACT: 
 
This paper attempts to briefly situate the beginnings of the rise of pluralism in the current 
French art criticism in nineteenth-century. Aiming to achieve this goal, at first the emphasis is 
on the recovery of transformations undergone by the concept of beauty, with particular 
attention on the historical concept of beauty, which can be found, for example, in Baudelaire. 
In a second moment, after the historical background of the critical environment shared by the 
friends Champfleury and Baudelaire, we try to highlight in the set of their works on art the 
aesthetic options that allow a glimpse of a pluralistic orientation in the formation of artistic 
canons. 
 
Key words: Art criticism; Pluralism; Charles Baudelaire; Jules Champfleury. 
 
 
 

O escritor iluminista Louis Sébastien Mercier dedicou um dos capítulos de 

seu best-seller L'an 2440 à especulação sobre o futuro das artes na Paris de 2440. 

Uma das questões importantes que destaca é a da transitoriedade da beleza: “As 

mais belas coisas com o passar do tempo se tornam comuns: o refrão é a língua dos 

burros".i Meio século mais tarde, em 1827, Victor Hugo, defensor do conceito 

romântico do sublime,ii em seu célebre prefácio à peça Cromwell acrescentaria à 

transitoriedade outra característica da beleza e do gênio modernos, a variedade:  

Voltemos, então, e tentemos fazer ver que da fecunda união do tipo 
grotesco com o tipo sublime é que nasce o gênio moderno, tão complexo, 
tão variado em suas formas, tão inesgotável em suas criações, e nisso bem 
oposto à uniforme simplicidade do gênio antigo.iii 

Transitória, variada, a beleza moderna, como acabamos de ver uma ideia 

longamente acalentada, encontraria sua melhor definição em Baudelaire. Para ele, a 
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beleza é variada, logo, é cosmopolita e bizarra; além disso, é transitória, logo, é 

histórica: 

Tem-se aqui uma bela ocasião, na verdade, para estabelecer uma teoria 
racional e histórica do belo, em oposição à teoria do belo único e absoluto; 
para mostrar que o belo é sempre, inevitavelmente, de uma composição 
dupla, ainda que a impressão que produza seja una.iv 

A crítica romântica ao conceito clássico de beleza, atacado como 

essencialmente "monista" (o "belo único e absoluto" de Baudelaire), abriria, em 

contrapartida, o caminho para uma expansão sem precedentes, no século XIX, da 

gama de produções visuais que poderiam aspirar ao ingresso no cânone 

estabelecido pela jovem disciplina da história da arte.  É assim que o já citado Victor 

Hugo, ele próprio excelente desenhista, iria na juventude, com o imenso sucesso de 

seu romance Notre-Dame de Paris (1831), contribuir decisivamente para a 

restauração da velha catedral gótica de Paris pelo arquiteto Viollet-Le-Duc a partir de 

1843,v elevando assim esse estilo, até então considerado bárbaro na França, ao 

status de grande arte. Victor Hugo, bem mais tarde, não por acaso seria também 

homenageado pela publicação de Les arts méconnus (1881),vi do gravador, escultor 

e especialista em arte antiga Emile Soldi, obra dedicada à valorização das artes 

gótica, egípcia, cambojana, persa e pré-colombiana expostas no Trocadero.vii  

A década de 1840 não assistirá apenas à tentativa de ingresso do gótico no 

cânone da história das "belas artes". Nas discussões da Boêmia parisiense, cada 

jovem crítico ou artista parecia ter o seu "cânone ideal", o conjunto de obras, 

gêneros e artistas que deveriam fazer o contraponto à arte exposta nos Salões e 

produzida através das regras acadêmicas convencionadas. Assim, os boêmios 

discutem nas brasseries e cafés, por exemplo, tanto as gravuras dos mestres 

holandeses, sobretudo Rembrandt, como o livro do gravador e caricaturista suíço 

Rodolphe Töpffer (1799-1846), publicado postumamente na França, em 1849, com 

um capítulo dedicado aos desenhos infantis (Champfleury e Courbet leram tal livro e 

Gautier a ele dedicou uma longa e minuciosa resenha). Töpffer advogava nada 

menos do que o mérito estético dos desenhos de criança, como se pode ler na 

seguinte passagem: 

De onde podemos ver por que o aprendiz de pintor é menos artista do que 
o menino que ainda não é aprendiz. [...] se pegarmos um desses meninos 
de colégio que rabiscam às margens de seus cadernos homenzinhos já 
muito vivos e expressivos, e os obrigarmos a ir à escola de desenho para 
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aperfeiçoar seu talento, logo, à medida em que faça progressos na arte do 
desenho, os novos homenzinhos que irá traçar com cuidado em uma folha 
branca de papel terão perdido, comparativamente àqueles que rabiscava 
ao acaso às margens de seus cadernos, a expressão, a vida e essa 
vivacidade de movimento ou de intenção que destacamos, ao mesmo 
tempo em que terão se tornado infinitamente superiores em verdade e em 
fidelidade de imitação.viii 

Para ilustrar esse período de "incubação" daquilo que bem mais tarde 

seria conhecido como pluralismo nas artes (entendamos aqui o pluralismo como a 

admissão, em um mesmo cânone, de concepções estéticas diversas, não 

necessariamente compatíveis entre si, sem que uma delas seja colocada em 

posição hierarquicamente superior à das outras – mimetizando assim, no âmbito dos 

gêneros artísticos, as reivindicações revolucionárias e democráticas de fim da 

hierarquia nas esferas social e política),ix nada melhor do que analisar uma dupla de 

amigos aos quais a posteridade reservou diferentes graus de fama: Charles 

Baudelaire (1821-1867) e Jules Champfleury (1820-1889). Neste período de forte 

efervescência política na França, a própria discussão sobre o que deveria ou não ser 

considerado arte digna de estudo e valorização se tingiu de conotações ideológicas. 

Baudelaire e Champfleury participaram ativamente da Revolução de 1848, mas 

tomariam diferentes "caminhos estéticos" após esse evento. Tais caminhos, aliás, 

eram resumidos a dois dentro do círculo boêmio, em 1848: aquele semelhante ao 

dos Buveurs d'Eau,x os artistas adeptos da arte pela arte, capazes de seguir uma 

vida monástica a fim de satisfazer sua vocação, e a dos Realistas, adeptos de Saint-

Simon ou Proudhon, defensores de uma arte útil, que abordasse temas cotidianos e 

de interesse social.xi Baudelaire flertou seriamente com o segundo grupo, mas após 

a Revolução optou pela arte imaginativa, a "arte pela arte" de seu amigo Théophile 

Gautier. Champfleury no início da década de 1840 aproximou-se dos Buveurs d'Eau, 

mas em 1848 conheceu Courbet e acabou por tornar-se o porta-voz apaixonado dos 

realistas.xii Champfleury em vários momentos satirizou o medo despertado pela 

tentativa de inserção de novos temas, objetos ou modos de representar no cânone 

artístico da época. É assim que lemos em um de seus romances, Les amis de la 

nature, de 1859, o seguinte trecho, que trata da recusa no Salão de um quadro que 

retrata um queijo Brie, pintado por um francês, em detrimento de dois outros 

quadros, um francês e outro holandês, também tematizando queijos: 

- Você sabe o que ouvi dizer a respeito de teu quadro recusado? Disse 
Bigle: tu és acusado de ter opiniões muito avançadas. 
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- Eu? disse Lavertujeon. 

- Sim, isso se vê em tuas obras. 

- Oh! grita o inocente Lavertujeon. 

- Eis o que me contaram, disse Bigle: os membros do Júri aceitaram os 
queijos de Chester e da Holanda porque eles não encerram nada de 
sedicioso, mas julgaram teu Brie um quadro demagógico. 

- Tenho razão em dizer, retoma o filósofo, que a ideia deveria chocar. É um 
queijo de pobre; a faca, com seu cabo de osso e sua lâmina usada, é uma 
faca de proletário. Fizeram a observação de que tu tens uma violenta 
afeição pelos móveis dos pobres: tu és julgado demagogo, e tu o és. 

- Eu não sou nada, disse Lavertujeon. 

- Tu és anárquico sem o saber. 

- São os mais perigosos, acrescenta Bigle.xiii 

Champfleury não defendeu o ingresso no cânone apenas da temática dos 

camponeses e trabalhadores mostrados por Courbert em seus mais famosos 

quadros; a partir de 1848 defendeu também a elevação de status da obra dos 

irmãos Le Nain, recém resgatada dos depósitos do Louvre e posta em exposição, 

pois a considerava superior à de artistas setecentistas como Watteau e Fragonard, 

que também voltaram a ser valorizados no mesmo período.xiv Champfleury lutou 

ainda pela valorização das imagens populares, cuja criação estava ameaçada pelo 

avanço da sociedade industrial, nelas reconhecendo não apenas mérito histórico 

mas também estético: 

Seguidamente se debocha a ignorância das pessoas do interior que, no 
campo, tomam alegremente a alfafa pelo trigo. Os amantes de gravuras 
não apresentam a mesma ignorância, mas sim um equivalente desdém 
vaidoso pela imagem popular devido a sua coloração brilhante, que está, 
no entanto, em perfeita harmonia com a natureza do camponês.  

- "Uma barbárie essas cores", dizem eles. 

- Menos bárbaras do que a arte medíocre de nossas exposições, onde uma 
habilidade de mão universal faz com que dois mil quadros pareçam saídos 
de um mesmo molde.xv 
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O judeu errante, a partir de uma antiga gravura francesa, s.d. 
Anônimo 

Fonte: CHAMPFLEURY, Histoire de l'imagerie populaire, 1869 

Baudelaire, como já dissemos, seguiu outro caminho. Descontente com a 

temática de trabalhadores e camponeses (para ele esse apego excessivo à 

realidade mataria o que a arte tem de melhor, a imaginação, e é nesses mesmos 

termos que elabora sua crítica à fotografia), Baudelaire lê com deleite a obra dos 

Goncourt sobre a arte francesa do século XVIII e chega a esboçar uma resenha 

sobre ela.xvi Entre Watteau e os Le Nain, Baudelaire sem dúvida prefere Watteau. 

Isso não significa que não haja pontos de contato entre seu cânone ideal e o de 

Champfleury. Pelo contrário: Baudelaire foi o primeiro a pensar em uma obra séria, 

de fôlego, sobre os caricaturistas franceses e estrangeiros, isso ainda na década de 

1840, obra que seria concretizada anos depois por Champfleury, nos seus cinco 

alentados volumes sobre a história da caricatura.xvii Sobre esse gênero, por 

exemplo, ambos compartilham vários julgamentos, como a severa crítica ao 

caricaturista Grandville (1803-1847).xviii  
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Paysage de la campagne anglaise avec trois arbres et une cloture, maio-agosto 1825 

Eugène Delacroix 

Fonte: Musée du Louvre, Paris 

Baudelaire, como Champfleury, via com desconfiança muito do que era 

exposto no Salão, e não teve medo de afirmar, por exemplo, em seu Salão de 1859, 

que às paisagens dos paisagistas normalmente expostos, preferia aquelas de 

George Catlin, Eduard Hildebrand (que registrava em aquarelas suas viagens a 

locais exóticos como o Egito e o Brasil), Charles Meryon (que, além das vistas de 

Paris, retratou em suas gravuras nativos da Nova Zelândia, onde esteve como 

marinheiro na década de 1830), Delacroix (então mais reconhecido por outro gênero 

de pintura) e Victor Hugo (artista hábil, mas não profissional). 

Se não chegou a considerar arte o que era criado pelos "primitivos" em 

geral (uma categoria crescente: "selvagens" da África e da América, crianças, 

camponeses...),xix por outro lado valorizou a tematização do "primitivo" (à exceção 

do camponês, como já vimos) por considerá-la sinal de cosmopolitismo. Baudelaire 

defendia também a inclusão no cânone de um ilustrador como Constantin Guys e 

integrou-se à primeira geração de colecionadores de gravura japonesa em Paris. 
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Vianden au clair de lune, s.d. 
Victor Hugo 

Fonte: Musée Victor Hugo, Paris 

À guisa de conclusão, cabe ressaltar que o estudo de um período que não é 

por unanimidade considerado moderno em livros de história e crítica da arte 

moderna (lembremos que para Greenberg por exemplo, o modernismo começava 

com Manet), ou seja, esse que abrange também a década de 1840, e uma 

combinação de críticos que não costuma ser aproximada nos termos aqui propostos  

pode, no entanto, ao apostar nos desdobramentos de longa duração da história da 

arte, naqueles que passam imperceptíveis às narrativas de vanguarda, repletas de 

bruscas rupturas, contribuir para a compreensão do atual e onipresente pluralismo 

de gêneros artísticos, bem como da contínua expansão da gama de objetos e 

práticas aceitos e analisados em narrativas gerais sobre história da arte como a de 

David Summers, que trata em pé de igualdade a obra de Masaccio, as sandpainting 

navajo e as máscaras Egungun Iorubá, a de David Bjelajac, que analisa em páginas 

vizinhas uma tela realista de Winslow Homer e um quilt da ex-escrava americana 

Harriet Powers, e a de Julian Bell, que seleciona para estudo tanto uma tela como 

Susana e os velhos, de Artemisia Gentileschi, quanto esculturas de Aleijadinho e um 

desenho de Granville (justamente aquele criticado por Champfleury, o dos olhos que 

se transformam em peixes).xx  Se o conceito de beleza que embasava a valoração 

da arte pelos críticos do século XIX é refugado a partir das vanguardas do início do 
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século XX,xxi o pluralismo, que já podemos detectar em diferentes graus naquele 

primeiro período, através do pensamento de críticos como Baudelaire e 

Champfleury, permaneceu como tendência forte e em expansão.  

                                                 
i  MERCIER, Louis Sébastien. L'an deux mille quatre cent quarante. Rêve s'il en fut jamais. Londres: 1772. p. 
298. Todas as traduções de trechos de textos que, nas Referências, encontram-se em língua estrangeira, são 
de minha autoria. 

ii  Para uma excelente definição do conceito do sublime e de sua íntima relação com o "gosto pelo primitivo", 
cf. GOMBRICH, E. H. The preference for the primitive: episodes in the History of Western Taste and Art. New 
York: Phaidon Press, 2006. 

iii  HUGO, Victor. Préface. In: _____. Oeuvres complètes de Victor Hugo. Drame I: Cromwell. Paris: J. Herzel & 
Cie; A. Quantin & Cie, 1881. p. 18. 

iv  BAUDELAIRE. Le peintre de la vie moderne. In: _____. Oeuvres complètes t. II. Paris: Gallimard, 1976. p. 
685. (Bibliothèque de la Pléiade) 

v  Viollet-Le-Duc, em 1846, após atacar duramente os membros da Académie des Beaux-Arts pela resoluta 
ignorância em tudo o que diz respeito ao estilo gótico (que consideram, no mais, como o resultado de "todas as 
misturas operadas nas eras de decadência"), coloca a arte gótica ao lado da arte grega. Pondo em prática a 
crença na beleza histórica que mais tarde Baudelaire iria teorizar, defende que o gótico seja valorizado em seus 
próprios termos: "Não somos extravagantes ao ponto de pretender que o tímpano da porta da Virgem, no pórtico 
de Notre-Dame de Paris, seja preferível aos baixo-relevos do Partenon; mas certamente, para quem sabe ver, há 
nessas duas obras, tão diferentes em caráter e pensamento, uma origem semelhante que conduz a um resultado 
análogo: a imitação da natureza, submetida a um ritmo, a um estilo, enfim" (VIOLLET-LE-DUC. Du style gothique 
au dix-neuvième siècle. Paris: Librairie Archéologique de Victor Didron, juin 1846, p. 23).  

vi  Na folha de rosto podemos ler: "Ao Sr. Victor Hugo. Caro Mestre, o interesse que o Sr. demonstra pelos 
Museus do Trocadero, e em esfera muito mais modesta, a bondade que o Sr. me testemunhou, me fazem 
esperar que o Sr. me conceda a insigne alegria de acolher esses estudos, como a homenagem de um respeitoso 
renascimento, de uma profunda admiração. É a humilde oferenda de minha veneração a seus gloriosos oitenta 
anos" (SOLDI, Emile. Les arts méconnus. Les nouveaux musées du Trocadéro. Paris: Ernest Léroux Éditeur, 
1881).  

vii  Esta passagem sem dúvida indica qual era o posicionamento de Soldi diante dessas artes: “Mas, nos 
perguntamos, por que as artes das antigas civilizações americanas são tão mal julgadas? Devemos atribuir essa 
imperfeição de sua escultura a uma falta de gosto? Perguntou ainda ontem o sr. Charnay, em uma carta escrita 
do México. [...].  Suas esculturas, algumas ao menos, parecem ter sido executadas por frotamento, e certamente 
seria difícil atingir a perfeição dessa maneira. Mas se examinarmos as espécies de seus vasos ou dessas 
pequenas figuras de terracota, elaboradas em um material menos refratário, julgamos que são verdadeiras 
obras-primas, verdadeiros trabalhos de arte” (SOLDI, op. cit., p. 347). 

viii  TÖPFFER, Rodolphe. Réflexions et menus propos d'un peintre genevois ou essai sur le beau dans les arts. 
Paris: Hachette, 1858. p. 261. 

ix  Sobre o conceito de pluralismo, cf. JAMES, William. A pluralistic universe. Hibbert Lectures at Manchester 
College on the  Present Situation in Philosophy [1909]. Disponível em: http://www.gutenberg.org/etext/11984. 
Acesso em: 02 out. 2008. Especificamente sobre o pluralismo de metodologias em história da arte, cf. 
GOMBRICH, E. H. The state of art history: A plea for pluralism. The American Art Journal, n. 3, p. 83-87, 1971. O 
pluralismo foi conceituado primeiramente na filosofia, sobretudo por William James, depois na literatura a partir 
dos anos 30 (Kenneth Burke, Richard McKeon e a Escola de Chicago) e enfim nas artes, com o pós-
modernismo. 

x  Os Buveurs d'eau foram imortalizados na obra homônima do "rei dos boêmios", Henry Murger. Cf. MURGER, 
Henry. Les Buveurs d'eau [1855]. Paris: Michel Lévy, 1870. 

xi  Para uma visão mais aprofundada dessa corrente, visão bastante engajada, cf. THIBERT, Marguerite. Le 
rôle social de l'art d'après les Saint-Simoniens. Paris: Librairie des Sciences Economiques et Sociales, 1926. 

xii  Cf. CHAMPFLEURY, Jules. Le Réalisme. Paris: Michel Lévy, 1857. 
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xiii  CHAMPFLEURY, Jules. Les amis de la nature. Paris: Poulet-Malassis et de Broise, 1859. p. 19-20. 

xiv  Cf. CHAMPFLEURY, Jules. Les peintres de la réalité sous Louis XIII: Les Frères Le Nain. Paris: Renouard, 
1862. Ver ainda CHAMPFLEURY, Jules. Essai sur la vie et l'oeuvre des Lenain, peintres laonnois. Avec un 
catalogue complet de leurs gravures, dessins et peintures. Paris: Librairie Archéologique de Victor Didron, 1850 e 
CHAMPFLEURY, Jules. Documents positifs sur la vie des Frères Le Nain. Paris: J. Clayer Imprimeur, 1865. 

xv  CHAMPFLEURY, Jules. Histoire de l'imagerie populaire. Paris: E. Dentu Éditeur, 1869. p. XI. 

xvi  Para inúmeros elogios aos artistas franceses do século XVIII, cf. GONCOURT, Edmond et Jules. L'art du dix-
huitième siècle. 2. ed. T. 1. Paris: Rapilly Libraire & Marchand d'Estampes, 1873. Cf. ainda BAUDELAIRE, 
Charles. Notes sur le XVIIIe siècle. In: _____. Oeuvres complètes t. II. Paris: Gallimard, 1976b. p. 725-728. 
(Bibliothèque de la Pléiade) 

xvii  Troubat chama a atenção para um aspecto importante de obras de Champfleury, como a história da 
caricatura: "[...] nele, em cada uma de suas obras de erudição artística, a imagem explicativa [...] acompanha 
imediatamente o texto, e pode-se dizer que o seu uso tornou-se corrente e obrigatório, para todos os trabalhos 
dessa espécie nas livrarias, após a publicação dos livros ilustrados de Champfleury" (TROUBAT, Jules. 
Souvenirs sur Champfleury et le Réalisme. Paris: Librairie de la Province, 1905. p. 33). 

xviii  Granville só passaria a ser realmente valorizado no século XX, pelos surrealistas e por Walt Disney. 

xix  Esse amplo espectro do "primitivismo" é analisado em RHODES, Colin. Primitivism and Modern Art. London: 
Thames & Hudson, 1994. 

xx  Cf. SUMMERS, David. Real spaces. World Art History and the rise of Western Modernism. London: Phaidon, 
2003, especialmente p. 456-457 (a Trindade de Masaccio), p. 126-127 (sandpaintings), p. 303 (máscaras 
Egungun, Iorubá); BJELAJAC, David. American Art: a cultural history. New York: Prentice Hall, 2005. p. 256-257; 
BELL, Julian. Uma nova história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 228 (Gentileschi), p. 293 (grupo 
escultórico de Aleijadinho), p. 320 (ilustração de Grandville). 

xxi  Sobre esse tópico em especial cf. DANTO, Arthur. The abuse of Beauty: Aesthetics and the concept of art. 
Chicago & La Salle: Open Court, 2003; STEINER, Wendy. Venus in Exile: the rejection of Beauty in 20 th-Century 
Art. Chicago: University of Chicago Press, 2002. 
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