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Charles Baudelaire foi um autor e crítico, que influenciou as últimas décadas do 

sec.XIX de uma forma contraditória. Embora herdeiro do romantismo, ele foi 

considerado um poeta simbolista. Em matéria de arte confessou não odiar o exagero 

e ao mesmo tempo deplorava “os poetas guiados apenas pelo instinto”i[1], escreveu 

diversos textos criticando os excessos sentimentais do romantismo e, é considerado 

como um dos mais marcantes teóricos da modernidade, mais precisamente de uma 

modernidade líricaii[2], com a publicação do livro de poemas Flores do Mal. Segundo 

a opinião de Jean-Paul Sartre e Walter Benjamin, Baudelaire foi sem sombra de 

dúvidas percursor de novas ideias, que influenciaram o pensamento e as artes do 

sec.XX. 

Arte, vida, experiência e actualidade foram as linhas fortes com que Baudelaire 

ousou caracterizar a modernidade, num excelente ensaio, escrito em 1863, O pintor 

da vida moderna. 

 

Neste ensaio, Baudelaire descreve como um“duelo” o processo criativo, em que o 

artista é confrontado, por um lado com a técnica do fazer artístico tradicional, que 

se pretende venha a aproximar-se o mais possível da representação do real e, por 

outro lado por uma nova forma de experiência artística que se apoia na memória e 

na imaginação. Baudelaire sente que está a viver o limiar de uma época que se 

caracteriza por uma nova atitude perante a arte, o início da afirmação de uma nova 

ordem estética, não já de representação mas de expressão e interpretação. Esta 

nova forma do artista olhar a realidade, pressupõe uma atitude completamente 

diferente, ou seja, a obra de arte integra e regista todas as contradições e rupturas 

que o artista como sujeito sente na altura do acto criativo e isso, segundo 

Baudelaire, envolve a relação com o seu inconsciente de uma forma espontânea e 

deslizante, em que é valorizado o acidente e a intuição do traço, que constitui a 

marca da sua originalidade.  

 

Se por um lado o artista está atento a tudo o que o rodeia, em todos os pormenores, 

quando desenvolve o esboço, sendo este o momento onde o artista aplica a técnica 

como elemento fundamental, no fim da obra é a subjectividade e a intuição que 

vencem este “duelo”, e é aqui que surge a verdadeira obra, o verdadeiro acto de 

criação artística, porque é aqui que intervêm a imaginação. Baudelaire afirma como 

pedra de toque, a enorme diferença entre pintores do passado e alguns pintores da 

sua época, que possuem um olhar sintético e abreviativo, que apenas sugerem os 

pontos culminantes ou luminosos de um objecto e apelam assim à imaginação do 

espectador, obrigando-o a não se manter numa altitude clássica de passividade mas 

antes interpelando-o, obrigando-o a uma atitude interpretativa e activa perante a 

obra de arte. Aqui trata-se da relação entre a forma passiva e activa de encarar a 



experiência do processo criativo, em que o sujeito se transcende e se sujeita a uma 

espécie de êxtase provocador de actos vitaisiii[3], deixando ele mesmo de controlar o 

processoiv[4]. 

 

 
                                                                                                                        Constantin Guys, Two Grisettes, século XIX 

 

Baudelaire opta decididamente por repudiar o naturalismo em detrimento de um 

anti-naturalismo, ou seja, opta pela arte intuitiva de pura criação, sem imitar 

qualquer referência ao exterior. Com esta opção, o autor assume uma tendência 

regeneradora e transformadora, recupera uma tendência optimista perante a arte, 

como forma de superação do indivíduo através da imaginação. Instaura a 

possibilidade do novo, do original, do autêntico, aparecendo o autor como excepção 

pessoal, como o poder do transcendente, do imanente, da genialidade.  

 



Baudelaire considera que a arte é a única possibilidade de viver e ter acesso à 

experiência com a cidade, com o mundo moderno. O artista, segundo Baudelaire, é o 

único que pode ter acesso a essa experiência. Como tal, o processo criativo é 

importante para Baudelaire poder esclarecer que na modernidade a subjectividade e 

a sensibilidade são mais importantes do que o fazer, já que este último está sujeito a 

todas as regras academizantes e de escola. Apenas por isso escolhe C.Guys como 

modelo, e apenas por isso chama de génio, sabendo nós que Baudelaire se 

relacionava em termos artísticos e de amizade com grandes valores da modernidade 

como Manet, Zola, Mallarmé… entre outros. Neste processo de transferência entre o 

modelo e o objecto artístico é exigido ao artista uma atitude de mediador entre a 

realidade da sociedade moderna e seus detalhes e a anarquia emanada pela sua 

espontaneidade, sensibilidade e imaginação, sem contudo deixar de se afectar por 

ela. Baudelaire reserva para o artista, o papel de autor, protagonista insubstituível e 

único, não só de uma relação privilegiada com o mundo moderno enquanto agente 

produtor e transformador social, mas também de tornar essa experiência 

partilhávelv[5]. 

 

Baudelaire apresenta um artista sensível, intuitivo e espontâneo. Esta ideia do artista 

era também, de certa forma, apresentado por outros teóricos da época em que 

Baudelaire escreveu O pintor da vida moderna, principalmente alguns teóricos do 

formalismo como Konrad Friedler, que assumiu uma das características principais 

com que devem ser apreciadas as obras de arte, o seu carácter especificamente 

artísticovi[6], que apresentou como uma forma de conhecimento intuitivo, e que vem 

dar origem a uma das reflexões mais interessantes deste autor que designou por 

visualidade pura. 

 

Tal como na modernidade de Baudelaire em que o artista exprime a originalidade da 

vida da sua época, frequentando as margens da sociedade e falando da vida de todos 

os diasvii[7], também outros autores vieram posteriormente a defender a relação 

entre a experiência estética e a vida, considerando que a experiência estética é um 

dizer “sim” à vida com energia e entusiasmo, com pureza e imediatismoviii[8]. O 

projecto moderno, segundo o entendia Baudelaire foi de certa forma interrompido 

pelas vanguardas e principalmente com a arte abstrata, ao afastaram a arte da “vida 

real”, vindo mais tarde, nos anos 60, a triunfar por completo, como exemplos 

poderemos referir o Novo Realismo em França e a Nova Objectividade alemã. 

Gombrich aquando da actualização da sua Histoire de l´art, referiu de uma forma 

pertinente, que a arte contemporânea operou neste sentido uma soldadura onde a 

modernidade indicava uma ruptura ix[9]. 
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