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1. Para uma fenomenologia do mau gosto 

Também a cultura pode vir a fazer parte 
daquele processo de industrialização que, assim, 
estendeu as suas raízes, de maneira imparável, a 
todos os setores produtivos. E, ao dizer 
«produtivos», é evidente que pretendo alargar o 
significado do termo não apenas à produção 
material, mas também à intelectual, social, 
cerebral, etc. Produção de «bens-de-consumo», 
portanto, mas também de imagens, de objetos 
artísticos, na medida em que são consumíveis tal 
como qualquer outro produto

2
. 

E é precisamente sobre esta sua 
consumptibilidade e sobre a possibilidade de 
considerar o «pão espiritual» no mesmo pé de 
igualdade do material, que deve incidir a questão 
de uma industrialização cultural ou de uma cultura 
que seja, pouco a pouco – e talvez no futuro, 
globalmente –, industrializada. Efetivamente, a 
arte e a cultura, à medida que se tornam cada vez 
mais presas do processo produtivo e fruitivo 
industrializado, na sua frequente perda de 
intencionalidade, correm o risco de se 
transformarem justamente naquele elemento que 
é o contrário da arte e que agora costuma definir-
se com a palavra alemã Kitsch

3
. 

Não é certamente caso para retomar aqui 
as emaranhadas discussões à volta do conceito 
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relacionar-se com o vocábulo inglês sketch ; segundo outros, 
seria derivada do verbo etwas verkitschen (= etwas billig; 
losschlagen). Segundo Giesz (GIESZ, Ludwig. 
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políticos, religiosos, sentimentais)». 

de «gosto»
4
, do seu surgir e da sua constituição 

como constante – ou «inconstante» – estética. 
Demasiados estudos – particularmente em torno 
da estética do empirismo anglo-saxônico

5
 – 

orientaram-se nessa direção, e ainda 
recentemente alguns dos nossos estudiosos 
dedicaram as suas mais assíduas investigações a 
este problema

6
. 

Se, no entanto, discutiu-se longamente e 
em profundidade acerca de «gosto», se 
gradualmente foram-se tecendo algumas 
analogias fisiopsicológicas entre gosto estético e 
gosto sensorial, se reelaboraram-se efetivas ou 
supostas posições sinestésicas acerca do 
saborear de notas, cores, palavras; a verdade é 
que o que mais raramente se fez foi enfrentar a 
questão de uma possível «fenomenologia do mau 
gosto», pondo-a em confronto com uma 
«fenomenologia do bom gosto». Entendo, de fato, 
esse «mau gosto» (ou Kitsch) como algo ligado 
não somente aos produtos – aos objetos, às 
obras – que possuam essas características 
peculiares, mas vinculado igualmente ao próprio 
apreciador, ou seja, ao indivíduo «dotado de mau 
gosto», de modo a instituir uma espécie de 
exame fenomenológico dirigido a uma particular 
categoria de indivíduos que têm a propriedade e a 
ventura (ou desventura?) de apreciar as obras de 
arte com uma peculiar atitude de «mau gosto»; 
levados, portanto, a fruir também obras de arte 
autêntica de uma maneira errada, equivocada, 
falsa. Este me parece ser, de fato, o ponto crucial 
do problema, o de voltar-se do exame do objeto 
de mau gosto para o exame do sujeito que 
aprecia «com mau gosto» qualquer objeto. Deste 
modo, teremos, ao lado de obras de arte (ou de 
pseudo-arte) de mau gosto, «homens de mau 
gosto» (Kitsch-menschen)

7
 e, além disso, 

acabaremos por assimilar tal categoria de 
indivíduos a uma particular classe de 
apreciadores que poderia, em certo sentido, 
contrapor-se à elite cultural e artística, esse 
escore que é, ou deveria ser, o depositário do 
mais atualizado e refinado «gosto da época». 

E, prefiro afirmá-lo desde já, na própria 
precisão deste conceito de apreciadores de mau 
gosto, acaba por infiltrar-se, para além de um 
juízo estético, um juízo especiosamente ético, já 
que mesmo os sentimentos, as reações patéticas, 
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a resposta moral, a própria noção de «bem» e de 
«mal», de dor, de amor, acabam, em certo 
sentido, por alterar-se e por sofrer um desvio da 
norma, ou daquilo que consideramos que deve 
constituir a norma de tais sentimentos 
fundamentais do homem. Depois das 
esclarecedoras observações de Clement 
Greenberg

8
 e as mais recentes de Edgar Morin e 

de Umberto Eco
9
, constitui sobretudo mérito de 

um pequeno volume de Ludwig Giesz
10

 o ter 
reaberto a discussão – de maneira sistemática e 
rigorosa – em torno do problema do mau gosto, 
considerado assim fenomenologicamente. 

Não é preciso, obviamente, fazer notar 
aqui que o problema do Kitsch está estreitamente 
ligado ao da arte «popular», da arte para as 
massas e, portanto, àquele vasto setor das artes 
suscitadas e propagadas pelos mass media, de 
que recentemente se discutiu até ao exagero

11
. 

Veremos [nos próximos capítulos] qual a 
importância a atribuir, de um ponto de vista mais 
antropológico que estético, ao fenômeno da Pop 
Art, tanto nas artes visuais como nas musicais; 
mas desde já, antes de tomar separadamente em 
consideração cada um dos produtos, desejaria 
observar que um dos erros essenciais de muitas 
das pesquisas levadas a cabo neste setor foi o de 
ter querido avançar implicações estéticas ainda 
antes de ter resolvido as questões sociofilosóficas 
que estão na sua base. O primeiro de todos é o 
que se refere ao elemento experiencial que entra 
em jogo na nossa fruição destes novos mass 
media. Com efeito, o que me parece fundamental 
na nossa tomada de posição perante eles é a 
frequente falta de um autêntico Erlebnis do 
mundo, da alteridade, e, em geral, de tudo o que 
não faz parte do nosso ego. 

Mas, se de um ponto de vista sociológico, 
mais do que estético, o exame de tais formas de 
arte é extremamente instrutivo, de um ponto de 
vista mais estritamente filosófico parece-me que é 
mais decisiva a análise do próprio conceito de 
Kitsch aplicado à obra de arte, ao seu criador e 
ao seu desfrutador. 
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Rosen-bero e David Manninowhite: Mass culture (The Free 
Press, 1957); e os muitas vezes citados trabalhos de 
Riesman, Barthes, Günther, MacDonald, etc.; também no 
volume de Morin encontra-se uma boa bibliografia das obras 
referentes à cultura de massa e problemas análogos. 

De fato, a verdadeira razão que torna 
possível uma pesquisa atual neste delicado setor 
– impossível em um passado ainda bastante 
recente – é a existência de um vastíssimo setor 
de objetos; de produtos que, embora se 
apresentem sob a definição de «obras de arte»; 
embora sejam considerados como tal por uma 
larga camada de pessoas, só por mera 
convenção terminológica pertencem ao setor 
artístico; e, além disso, o admitir-se a 
possibilidade de uma transferência de valores em 
relação a algumas obras e por parte de alguns 
indivíduos, pela qual objetos de «mau gosto» 
podem ser acolhidos no empíreo do «bom gosto» 
por um ato de escolha e de decisão da parte de 
alguns apreciadores e criadores dotados de uma 
particular capacidade discriminatória, ao passo 
que, por outro lado, obras de arte «autêntica» 
podem ser degradadas ao nível de Kitsch por seu 
uso errado, pela sua mistura com outros objetos 
ou contextos de gosto duvidoso, ou 
inclusivamente pelo fato de serem reproduzidas 
de forma não-artística ou pseudo-artística. 

 

2. Degradação e resgate das obras de arte 

Talvez na base de uma semelhante 
possibilidade de transferência de valores, devida 
a um simples ato de opção ou de escolha 
negativa, se possa colocar aquele elemento – a 
que já Franz Brentano tinha conferido uma 
particular importância na sua estética

12
 – de 

intencionalidade por parte do apreciador. Quer 
dizer, seria possível adiantar a hipótese de que, 
na ausência de um elemento intencional (em um 
sentido correto para aquela época determinada, 
para aquele período histórico, para aquela atitude 
cultural, etc.), possa se verificar a perda de 
finalidade (a atelia) da obra e venha, por isso, a 
faltar toda a sua efetiva razão de ser. Razão de 
ser que, contrariamente, poderá ser imprimida e 
atribuída mesmo a obras de mau gosto, desde 
que da parte do criador ou do apreciador das 
mesmas haja uma explícita e consciente vontade 
de alcançar um determinado telos artístico. 

Exemplos dispersos de tal ocorrência não 
faltam e, se bem que triviais, parece-me dever 
citar alguns deles para clarificar melhor o meu 
discurso: a Gioconda de Leonardo Da Vinci 
utilizada como reclame de remédios; uma célebre 
Madonna que, reproduzida às dúzias, acaba por 
cair na categoria de uma bondieuserie; o 
fragmento de música clássica reduzido a ritmo de 
jazz; o Lied de Schubert transposto para trilha 
sonora de um filme delicodoce (e, em tal caso, 
somos, de fato, colocados perante ao dilema de 
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ouvir ainda como «obra-prima», mediante um 
incrível esforço de abstração, o celebérrimo 
fragmento musical; ou desfrutá-lo já como 
elemento Kitsch, saboreando-o fundido com os 
enquadramentos do medíocre filme). E também: a 
inserção de um móvel antigo em meio de outras 
peças de grosseira falsificação, pelo que a má 
qualidade destas «desbota» a autenticidade da 
peça de antiquário; o romance célebre (Crime e 
Castigo, Ana Karenina, Vermelho e Negro) 
condensado e reduzido a romance cor-de-rosa, 
em um dos muitos Reader’s Digest... e poder-se-
ia continuar durante páginas e páginas. (E 
entram, naturalmente, neste setor todos os 
exemplos divulgadíssimos, hoje em dia, de 
reproduções coloridas de pinturas célebres, onde, 
na maioria das vezes, a evidente alteração do 
tom, da intensidade, do timbre, da cor e a total 
negligência no que se refere à escala autêntica 
da pintura fazem com que fiquem impressas não 
já as imagens das verdadeiras obras-primas, que 
talvez tenhamos admirado nos museus, mas as 
adulteradas versões dos postais ilustrados). 

       

 

Porém também se dá o caso oposto ao 
que acabo de descrever: o bibelot de gosto 
decididamente ultrapassado, ou mesmo 
explicitamente Kitsch, elevado à categoria de 
delicada preciosidade pela sua inclusão em uma 
coleção de peças raras, ao lado de obras-primas 
antigas ou exóticas, com as quais se fez 
«condizer» cromaticamente. Mas são ainda mais 
numerosos os exemplos de material paraartístico 
utilizado com fins decididamente estéticos por 
alguns artistas, como o verso harmonioso e 
romântico; o refrão de uma cançoneta, 
habilmente incluído em um texto literário; ou o 

objeto trivial e produzido industrialmente, os 
restos, os destroços, de que grande artistas se 
serviram como elementos compositivos nas suas 
obras (Schwitters, Duchamp, Picabia, etc.). 

Assim, se por um lado temos o que Giesz 
define como a Verkitschung von Kunstwerken

13
, 

por outro assistimos continuamente ao 
enobrecimento de elementos originariamente 
privados de valor artístico. E mais ainda, teremos 
de admitir que nunca como nos nossos dias, 
sobretudo graças ao aparecimento dos meios de 
reprodução gráficos, fotográficos e tipográficos, 
pudemos verificar a possibilidade de um resgate 
de muito material que, de outro modo, teria 
passado despercebido. Precisamente através do 
grafismo publicitário (entendido no sentido mais 
elevado do termo) vemos, com muita frequência, 
adquirirem raras qualidades formais alguns 
banais elementos, naturais ou artificiais, com os 
quais o grafista fez uma hábil manipulação 
compositiva; ao passo que, em contrapartida, um 
pormenor de um mestre antigo (ou moderno) 
poderá apresentar-se como trivial se inserido em 
uma má composição gráfica e não posto em 
evidência acertadamente. 

Estes pequenos exemplos, escolhidos 
apenas para proporcionar uma especificação 
elementar da fenomenologia do Kitsch, parecem-
me provar a existência de um efetivo elemento de 
valor ligado a uma objetiva avaliação estética, 
mas também à impossibilidade, uma vez mais, de 
considerar como normativas as regras do gosto e 
de dar, portanto, um fundamento preceituoso à 
estética. E, por outro lado, não podemos basear-
nos exclusivamente no aspecto fruitivo do 
elemento Kitsch, dado que a própria arte (a 
«grande arte») pode ser «vivida» de maneira 
errada, do mesmo modo que o Kitsch pode ser 
interpretado como arte autêntica. Tanto o 
Spieltrieb schilleriano como a «distância estética» 
proporcionada por sentidos como a vista e o 
ouvido na sequência dos seus 
Fernwahrnehmungen, como o «prazer 
desinteressado» de Shaftesbury ou de 
Hutchinson, não bastam para precisar a diferença 
entre Genuss e Genüsslichkeit (entre o saborear 
genuíno e o saborear viciado pelo sentido), nem 
para dar-nos diretivas que nos permitam distinguir 
o Kunstgenuss do Kitschgenuss, a fruição da obra 
de arte da fruição da pseudo-obra de arte. 
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3. O «sentimentalismo» como equivalente do 
Kitsch 

 Entre as diversas observações 
postuladas por Giesz no seu exame 
fenomenológico do mau gosto, uma das mais 
significativas é relativa à assimilação que muitas 
vezes pode se fazer do mau gosto com o 
«sentimentalismo». Este último modo de ser

14
 é 

algo que deve se diferenciar nitidamente do 
verdadeiro sentimento, do pathos; e pode se 
considerar como uma espécie de pathos inferior, 
afetado por uma componente comportamental de 
«mau gosto estético». 

Mesmo que queiramos admitir, como 
Hegel, que o pathos «constitui o verdadeiro 
centro da arte»

15
, entendido, porém, como 

«conteúdo essencial da racionalidade e da livre 
vontade», deveremos, por outro lado, considerar 
o «sentimentalismo» como uma espécie de 
pathos privado de toda componente racional e 
inteiramente voltado para um deleite hedonista 
das suas experiências (mesmo das que, 
aparentemente, possam parecer dolorosas): 
complacência delicodoce face a elementos de 
falsa dramaticidade, face a motivos quer tristes 
quer macabros ou simplesmente lacrimosos, 
aceites pelo seu carácter patético e não por uma 
efetiva urgência criativa. 

Esta particular característica – de resto 
tão frequente e tão raramente posta em evidência 
– de «deixar-se enternecer a qualquer preço» faz 
com que o homem de mau gosto encontre 
maneira de assumir uma atitude sentimental, de 
aparente comoção, mesmo perante assuntos e 
fatos que, na realidade, não mereceriam tal 
participação afetiva. É através deste mecanismo 
que o homem de mau gosto consegue 
inclusivamente – ainda segundo Giesz –  
transformar as Grenzsituationen (situações-limite 
da existência): morte, nascimento, sexo, pátria, 
guerra, em comoventes episódios patéticos; e 
substituir as grandes paixões humanas mediante 
as habituais e açucaradas deformações 
sentimentalistas; e é, sem dúvida, este mesmo 
mecanismo que leva às frequentemente 
observadas situações de velhas solteironas 
cheias de amor pelas pombinhas e pelos gatos 
vadios, mas prontas a investir furiosamente 
contra o ladrãozito de uma maçã ou de um bolo. 
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HEGEL. Estética (Milano, 1963, p. 306). 

Poderemos falar agora do constante 
emprego, por parte de quem se deixa corromper 
pelo elemento Kitsch, de elementos 
«substitutivos», colocados em lugar de, utilizados 
não segundo a sua natureza efetiva, mas em uma 
qualidade que não é a sua e que constitui a 
falsificação; a adulteração da sua autêntica razão 
de ser. E apraz-me recordar a este respeito uma 
recente afirmação de Luigi Pareyson, que, 
partindo de posições bastante afastadas das que 
estamos a analisar, chega a considerações 
análogas: «Hoje, na sequência das aludidas 
confusões, não é uma imitação da arte que se 
quer dar, mas um sub-rogado que inteiramente a 
substitua: aquilo que de nobre a imitação tem [...] 
corre o risco de ceder o lugar a uma decidida 
iconoclastia que pretende substituir pelo sub-
rogado o que tinha dignidade de modelo»

16
. 

Como se vê, o conceito de Ersatz está 
presente também nestas afirmações, só que na 
posição antes delineada é sublinhado sobretudo o 
aspecto ético do problema. Quando, por outro 
lado, se afirma – como faz Pareyson – que «o 
resultado é que a arte acaba por ser substituída 
[...] por esse sub-rogado da arte que é a técnica 
artística suspensa de si própria sem extrair as 
suas normas da realidade da arte»

17
, acaba por 

se sublinhar precisamente o aspecto de uma 
perda de intencionalidade por parte da arte e de 
uma sua ateleologicidade que pode, sem dúvida, 
constituir uma das primeiras razões da sua 
desagregação; ao passo que, em contrapartida, 
não considero que o simples fato de empregar 
uma determinada técnica, mesmo mecânica e de 
série, possa constituir uma razão de precariedade 
e decadência para a criação artística, como o 
autor parece afirmar em outras passagens. 

 

4. O «sub-rogado» como criação de feitiços 
estéticos 

É importante notar, neste momento, que 
alguns dos aspectos da arte (ou da pseudo-arte) 
que antes examinei verificaram-se há 
relativamente pouco tempo. Não me consta que 
se pudesse discorrer sobre Kitsch, no sentido 
atual do termo, antes do século passado. O «feio 
artístico», a que se referia Vasari

18
 a propósito de 

«obras góticas», não poderia comparar-se ao 
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construções, merecem que deles se não diga mais do que 
isto». 
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Kitsch, mas a um elemento de arte autêntica não-
entendido por falta de conhecimento ou por 
razões sociais e psicológicas de que naquela 
época não se podia ter ainda plena consciência. 
(Mesmo em pleno Renascimento, de resto, um 
artista de primeiríssimo plano, um Benozzo 
Gozzoli, por exemplo, podia tornar-se o intérprete 
do «gosto popular» através do emprego de uma 
iconologia compreensível «às massas», sem por 
isso cair em um gosto inferior; assim, o divórcio 
entre a arte dos Piero e dos Uccello e a dos seus 
mais modestos imitadores nunca era total. 

Eis a razão por que só podemos falar 
tanto do Kitsch como do «gosto» a partir de uma 
época bastante recente; talvez mesmo a partir da 
época barroca, que foi a verdadeira precursora 
dos nossos tempos «artísticos». Poderemos, 
além disso, aventar a hipótese de que uma das 
maiores fontes de elementos de mau gosto seja 
de atribuir-se não já, como alguns pensam, ao 
aparecimento da arte em série, do desenho 
industrial, da «máquina», mas sim à criação 
(tornada possível, sem dúvida, pelos meios 
mecânicos) de imitações, transcrições, 
adaptações, resumos, etc., a que a arte foi sujeita 
durante os últimos decênios. 

    

    

Tomem-se exemplos bem conhecidos e 
clamorosos como: colunas imitando o mármore 
(papelão), transcrições musicais (do órgão para o 
piano, da orquestra para o piano a quatro mãos, 
do piano para a orquestra), adaptações de 
romances e poemas condensados, a Bíblia em 
quadrinhos, os famigerados digest americanos 
em que se dão apenas os aspectos mais triviais, 
lacrimosos, açucarados do enredo, através da 
amputação de passagens completas do texto 

original; e, ainda, a reprodução mecânica de 
obras-primas mediante ilustrações coloridas a 
que falta toda a fidelidade nas relações 
cromáticas e de escala. Acrescente-se 
seguidamente a adaptação de romance a conto, 
de romance a filme e a desenho animado; e por 
vezes novamente de desenho animado a 
romance, de filme a narrativa ilustrada; pelo que 
só uma vaga aparência do «conteúdo» narrativo 
consegue sobreviver no final do ciclo 
transpositivo. E tudo isto é feito por meio de uma 
transposição de tempos, lugares, diálogos, 
caracteres, de molde a alterar e desvirtuar toda a 
realidade efetiva da obra. 

O princípio do «sub-rogado»; da 
falsificação com fins comerciais e utilitários é, 
sem dúvida, um dos primeiros responsáveis pelo 
processo de degradação da obra de arte; o que 
não deve atribuir-se apenas, como muitos julgam, 
a uma razão mecanicista ou tecnológica. E mais – 
como teremos oportunidade de ver ao falar da  
Pop Art –, muitas vezes é precisamente esta 
mesma tecnologização da arte que permite in 
extremis o seu resgate. No entanto, mesmo no 
que se refere ao elemento «falsificador», 
deveremos notar que, com bastante frequência, 
justamente em certos tipos de falsificações, 
poderá verificar-se o aflorar de alguns aspectos 
artísticos em lugar dos aspectos Kitsch. Certas 
reavaliações, inicialmente consideradas 
inconcebíveis, só poderão explicar-se admitindo, 
da parte do apreciador, uma atitude diversa, 
capaz de conferir nova dignidade artística a certa 
categoria de obras. 

É bem conhecido o caso de móveis e 
objetos «dos avós», considerados de «mau 
gosto» por uma geração e depois reabilitados e 
exaltados pela geração seguinte. O exemplo 
recente, proporcionado pela enorme voga dos 
produtos Liberty (ou Jugendstil, Art Nouveau, Stile 
Gallé ou Secession, como queira dizer-se) 
ensina-nos como toda uma série de obras que a 
geração dos pais decretara como abjeta e risível 
podia tornar-se para a geração dos filhos objeto 
de autêntico «gozo» estético; para não falar do 
simples fenômeno da moda e das oscilações dos 
mercados artísticos. Por outro lado, toda a vasta 
gama de objetos reavaliados pelo surrealismo e 
por certo gosto sofisticado que se foi afirmando 
no período entre as duas guerras (em oposição 
ao gosto racionalista e funcionalizante de matriz 
bauhausiana) é outro caso a considerar 
atentamente: aves empalhadas, ex-votos 
populares, figurinhas de cera dentro de 
campânulas de vidro, flores artificiais, grinaldas 
mortuárias tiradas do cemitério de Arles, garrafas 
coloridas dos finais do século XIX com o busto de 
Napoleão; toda esta tralha transformada em 
elemento decorativo ensina-nos como é difícil 
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definir os limites e as fronteiras de um estilo e de 
uma moda; mas que é possível, em contrapartida, 
entrever no tipo de «saborear», mais ainda que 
no objeto em questão, o verdadeiro móbil de uma 
situação que muitas vezes é ética e estética ao 
mesmo tempo, quando não se trata mesmo de 
uma situação refinadamente «sociológica». 

Este alargamento de uma constante 
estética a uma dimensão ética e de tipo de vida 
parece-me importante, sobretudo hoje, quando é 
mais acesa a discussão à volta das relações 
entre arte e sociedade

19
. Seria absurdo e 

censurável querer alargar o conceito de 
Kitschmensch a toda uma classe de humanidade 
que, além do mais, dificilmente poderíamos 
identificar com «as massas». Poderemos, quando 
muito, sustentar que a atitude de «mau gosto 
fruitivo» é bastante típica de uma certa classe 
média; de uma certa pequena burguesia, mais do 
que do «povo» autêntico, muito mais aberto à 
aceitação dos produtos genuínos proporcionados 
pela arte nova do que o pequeno-burguês (ou 
mesmo o «grande burguês» reacionário). E eu 
diria mesmo que, com o progressivo 
«aburguesamento das massas», é de esperar 
também um alargamento do sentimentalismo e do 
patético de tipo Kitsch, o que não seria 
certamente de desejar. 

A atual cisão do panorama artístico em 
uma arte de escore e uma arte para as massas 
(já variadíssimas vezes analisada por Riesman, 
Morin, Anders, Adorno, etc., aos quais aludi 
muitas vezes) fez com que a produção em larga 
escala de elementos de mau gosto atingisse um 
nível elevadíssimo. E, no entanto, o tipo de 
«consciência estética» apresenta-se inteiramente 
diferente conforme os casos; e é isso o que conta 
na realidade, mais ainda do que o fato de o 
produto realizado ser de melhor ou pior 
qualidade. Com efeito, isto justifica a penetrante e 
cínica observação de Hanslick, segundo a qual o 
profano «sente» muito mais que o conhecedor, 
quando colocado perante uma audição musical. 
Mas temos de nos entender acerca desse seu 
«sentir»; de fato, é próprio do profano diletante e 
apaixonado apreciador de música, muito mais do 
que do músico, do crítico, do compositor, o 
«juntar» à singela e conscienciosa fruição musical 
todo um conjunto de sentimentos – ou melhor, de 
sentimentalismos patéticos –, justamente aqueles 
que, em lugar de permitirem uma exata e correta 
audição, a obnubilam e levam precisamente a 
esse «escutar desatento», de que fala Adorno. 

Sob a capa do patético, do sinestésico, 
do sentimental; as lágrimas das bondosas damas 
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Sobre as relações entre arte e sociedade, apareceu um 
denso volume da revista De Homine (n. 5-6, 1953), para o 
qual remetemos o leitor. 

perante a execução da Patética ou da Marcha 
Fúnebre dizem-nos que elas não souberam 
certamente analisar a complexa estrutura 
harmônica e contrapontística daquelas peças, 
nem tampouco captaram a sua riqueza e 
originalidade de composição, mas apenas 
salpicaram de flácido sentimentalismo os seus 
áureos acordes. O que equivale, de resto, à 
interpretação de mero conteúdo dada ao drama 
ou ao romance, ou, pior ainda, à celebrada 
pintura, em que o «juízo» (se é que se poderá 
ainda falar de juízo), em vez de ser conferido ao 
«valor» artístico efetivo, o é ao elemento 
narrativo, anedótico; ou a qualquer convergência 
acidental de questões privadas (a peça musical 
escutada com o falecido marido, o quadro visto 
em criança com a avó...). 

 

5. A fruição aberrante 

 Ao citar uma conhecida observação 
acerca dos efeitos da música sobre o espírito 
humano feita por Tolstoi (na Sonata a Kreutzer), 
em que o romancista acusa a música de atuar 
através de uma falsificação dos sentimentos 
autênticos, Giesz demonstra que isto coincide 
com aquela fenomenologia do Kitscherleben por 
ele elaborada, ou seja, die unfreimachende 
Faszination, d.h. die Entpersõnlichung durch 
unwahre Gcfühlssurrogate

20
. A observação é, 

sem dúvida, pertinente, na precisa acepção em 
que as frases da personagem de Tolstoi podem 
ser entendidas (e é facilmente admissível que 
Tolstoi tenha expresso através das palavras da 
sua personagem a sua própria convicção 
pessoal); mas isso não nos impede de poder 
facilmente formular a hipótese de que o próprio 
Tolstoi pudesse pertencer – no que se refere à 
música – a uma área de mau gosto. Por outras 
palavras: porque não haveríamos de admitir a 
eventualidade de uma fruição Kitsch no setor de 
uma determinada arte por parte de um gênio – 
mesmo enorme – de uma outra arte? E uma 
observação que muitas vezes tive oportunidade 
de fazer a propósito de artistas contemporâneos, 
ou seja, a presença de uma surdez quase 
completa perante uma arte que não seja a própria 
de determinado artista; ou, pior ainda, a presença 
de atitudes de «mau gosto» e de incompreensão 
no tocante a formas de arte de vanguarda (no 
melhor sentido da palavra) da parte de artistas 
que são, eles próprios, militantes dos mais 
atualizados no seu setor (não faltam, aliás, 
mesmo no que se refere ao passado, casos de 
incompreensão por parte de artistas no que se 
refere a uma arte diferente da sua; poderia 
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Op. cit., «[...] A fascinação que torna não-livres (escravos), 
ou seja, a despersonalização através de falsos sub-rogados 
do sentimento».  
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recordar as conhecidas acusações de Huysmans 
à Torre Eiffel). Para não falar já daqueles artistas 
e executantes (no caso da música), cuja 
excelência cognoscitiva e interpretativa é 
reconhecida por todos e apoiada no que se refere 
a obras do passado; ao passo que eles próprios 
são incapazes, do modo mais absoluto, de uma 
apreciação atualizada no concernente a obras de 
arte contemporânea (o exemplo de um Toscanini 
e da sua incompreensão face às obras de 
Schonberg e Webern é bem elucidativo). 

Estes casos parecem-me entrar 
plenamente naquela fenomenologia do mau gosto 
de que falávamos e não creio que se possam 
resolver de outro modo que não seja 
reconhecendo a existência de uma cisão fruitiva 
entre as diversas formas artísticas, que pode 
permitir a verificação de um Kitscherlebnis 
limitado a um único setor artístico. 

Seria igualmente fácil juntar à fruição 
esteticamente aberrante qualquer outro aspecto 
de aberração fruitiva, incluindo um certo «gosto 
pelo feio» e «gosto pelo mau»: a complacência 
sadomasoquista do espectador perante 
espetáculos trágicos e mesmo cruéis, tantas 
vezes notada, a começar por Santo Agostinho e 
prosseguindo até aos diversos empiristas 
britânicos: Burke, Hume, Shaftesbury, etc. 
Ninguém poderá negar a importância de tais 
considerações no campo ético e antropológico, 
mesmo no que se refere a numerosos exemplos 
de obras recentes (literárias, cinematográficas, 
etc.) baseadas no horror, na crueldade, no 
vampirismo, na guerra, nos campos de 
extermínio, etc. Mas com isso não ficará ainda 
definida a dicotomia entre bom gosto e mau 
gosto, entre arte e Kitsch. Todos sabemos que 
existem obras de argumento macabro e sádico 
que pertencem à «melhor» arte (de Poe a 
Wedekind, do Vampiro de Dreyer às Diaboliques 
de Clouzot, do Naked Lunch de Burroughs ao 
Marquês de Sade...), ao lado de outras – filmes 
vulgares sobre «vampiras», romances policiais, 
fotonovelas truculentas e sádicas – que 
pertencem, indubitavelmente, ao campo oposto. 

   

É por isso que me parece muito arriscado 
fazer um juízo discriminatório entre arte e Kitsch 
baseando-o em argumentações éticas, embora 
não se possa negar que, com bastante 
frequência, a atitude ética implica também uma 
análoga atitude estética e conduz ou se identifica 
com aquele «escutar desatento», com aquela 
fruição sentimentalista a que antes aludi, quando 
não leva mesmo a verdadeiras distorções da 
sensibilidade humana no referente às 
circunstâncias dolorosas e trágicas da vida. 
Também aqui não faltam os exemplos: pense-se 
em certas fotografias, captações televisivas ou 
cinematográficas de cenas dolorosas, 
dilacerantes, ou então íntimas, estritamente 
privadas, em especial quando se trata de cenas 
«autênticas» (não criadas expressamente para o 
espetáculo, com o espectador convencido de que 
de fato o são). Muitas vezes tais cenas 
«privadas», e sem dúvida espontâneas (lágrimas 
de uma mulher pela morte do filho, máscara de 
dor na sequência de um ferimento, etc.) são 
lançadas para o consumo público violando todo o 
seu carácter reservado e tendo como resultado 
habituar o público a identificar eticamente a cena 
autêntica com a simulada e fictícia da ação 
fílmica; este é um exemplo de «equívoco ético» 
na apreciação e fruição das imagens 
reproduzidas, que considero poder levar a graves 
deformações na atitude do homem para com o 
seu próximo. 

 

6. Dissociação entre progressismo artístico e 
político 

Não será fácil, depois de tudo o que foi 
dito, chegar a uma conclusão acerca dos 
problemas do bom e do mau gosto, nem 
pretender delimitar de modo definitivo as áreas e 
os limites dos dois campos que nos interessam. 
Quereria, por isso, limitar-me a algumas 
considerações, sobretudo no que se refere à 
questão de uma alterada intencionalidade atual 
na fruição da obra de arte, uma vez que, segundo 
parece, seria sobretudo tal intencionalidade que 
ficaria alterada nos casos de fruição aberrante. 

Com efeito, neste último caso, a 
específica «distância estética» como já vimos, 
encontra-se claramente reprimida, coarctada e é 
este fato que leva àquela irrupção de 
sentimentalismo que caracteriza tal situação. A 
obra de arte já não é entendida como veículo de 
um «valor», como um elemento axiologicamente 
relevante, mas como estímulo de uma pessoal e 
subjetiva comoção; e o desinteresse pelo 
elemento de valor é, sem dúvida, total por parte 
daqueles apreciadores que se valem da arte com 
fins meramente «sensoriais». Vão-se, assim, 
delineando algumas características do Kitsch: a 
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ausência de «distância estética», a imanência do 
sentimento, a falsificação intencional; de tudo isto 
deriva a fundamental Unwahrhaftigkeit do Kitsch, 
ou seja, a sua não-autenticidade; a sua não-
veridicidade. Para este ponto chama a atenção 
um outro ensaísta alemão, Holthusen, que já em 
1950 escreveu um penetrante ensaio sobre o 
«Kitsch azedo»

21
 e que considera esta 

inautenticidade como uma das mais específicas 
característica do Kitsch. Talvez esteja 
precisamente aqui uma das diferenças mais 
significativas entre apreciador de bom e de mau 
gosto, ou melhor, entre o autêntico saboreador da 
arte e o saboreador «utilitário» e hedonista da 
mesma: o fato de estabelecer uma certa distância 
entre si e a obra; de observá-la com participação 
consciente e não apenas com o «deixar-se ir» na 
onda do agrado, faz com que se possa também 
admitir o porquê de uma possível negativização 
do Kitsch; a eventualidade de poder utilizá-lo com 
fins artísticos (como em alguns casos que 
mencionei anteriormente). 

Se, por último, nos voltarmos para a 
situação atual no que se refere à produção de 
obras de mau gosto e à sua procura por parte do 
grande público, depressa acabaremos por cair 
nos emaranhados problemas, já demasiado 
discutidos pela maioria dos investigadores, e no 
que a eles se refere remetemos mais uma vez 
para a já citada antologia americana sobre a 
cultura de massa. A peculiar hipersensibilidade 
por parte das elites culturais em relação ao 
problema do Kitsch, em virtude da qual se assiste 
a um fenômeno de feitichização, de «assunção» 
no empíreo da elite de alguns produtos triviais e 
em si mesmos desprezíveis, significa 
provavelmente (como maldosamente fez notar 
Harold Rosenberg na sua Tradition of New) que o 
próprio artista de vanguarda prefere aquele 
gênero de arte que aparentemente despreza. Ao 
passo que, por outro lado, sucede – e também 
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Op. cit., p. 141. Holthusen faz a distinção entre Kitsch doce 

e Kitsch azedo: es gibt neben dem süssen auch den sauren 
Kitsch e afirma, a propósito da autenticidade da obra Kitsch: 
Der Hersteller von Kitsch hat zum Wirklichen nur eine ehr vage 
und indirekte Beziehung. Er ist grund-sâtzlich darum bemüht, 
seinem Publikum das Bild einer Welt vorzuspiegeln die seinen 
primitiven IUusionen und Tagtraümen entspricht. E eis como 
deverá ser este panorama de um mundo que corresponda às 
ilusões e aos sonhos diurnos do público: himmlisch verblasene 
und verblümelte Lie-besgeschichten mit dem obligaten happy 
end, Fabeln, die eigentlich auf dem Mond spielen, Konflikte 
aus dem Poesiealbum für Backfische, ein theatralisches 
Heldentum kriegerischer oder ziviler Observanz [...], e ainda: 
viel Seele, edles Leid, falsche Perlen und anilinfarbenes Gluck 
(a tradução tiraria muito da eficácia desta exemplificação de 
um Kitsch que, no entanto, me parece realmente típico de um 
«mau gosto» germânico(!), pelo que aventaria a hipótese de 
que também a componente nacionalista – quando sublinha os 
aspectos em certo sentido inferiores de um povo ou de uma 
nação – acaba inevitavelmente por assumir características 
marcadamente Kitsch). 

isso foi por várias vezes observado – que 
produtos inicialmente destinados ao escol cultural 
se tornem, por uma mera questão de moda, de 
custo elevado, de snobismo, apetecíveis para 
aquela categoria de elite exclusivamente 
econômica que equivale culturalmente ao pior 
nível do lowbrow. Parece-me até que os 
sociólogos só muito raramente se debruçam 
sobre este último facto quando consideram o 
problema da arte de massa; ou seja, a não 
coincidência do highbrow (do estrato mais 
elevado) econômico-financeiro-mundano, com o 
highbrow cultural, a frequente incompetência e 
reacionarismo da classe alta econômico-
financeira em relação a formas de arte de 
vanguarda (ou, pior ainda, a sua aceitação de tais 
formas só porque, ou quando, estão «na moda» e 
por isso se tornam caras). O fenômeno, como é 
sabido, encontra um singular paralelismo no tão 
frequente desnivelamento e dissociação entre 
progressismo cultural (e mais ainda artístico) e 
progressismo político; e é triste verificar que, com 
frequência, se chegou ao ponto de ver simpatizar 
as direitas econômicas com as esquerdas 
políticas, precisamente em nome de uma bilateral 
e total incompreensão estética. 

No entanto, eu não sou pessimista – e 
várias vezes o afirmei ao longo das páginas deste 
volume – quanto à possibilidade de resgatar o 
gosto das massas, nem creio que a arte de elite 
deva permanecer necessariamente excluída de 
toda a futura fruição popular: se é verdade que, 
mesmo nos nossos dias, parece difícil que 
música, poesia e pintura de vanguarda possam 
sair dos seus cenáculos iniciáticos, não se deve 
esquecer em todo o caso que precisamente 
alguns produtos da arte para as massas são 
reabsorvidos e sublimados por parte da chamada 
arte de elite (e vê-Io-emos melhor ainda no 
próximo capítulo dedicado ao fenômeno da Pop 
Art). Não ficaríamos surpreendidos, portanto, se 
num futuro não distante a universalização do 
gosto conduzisse a um progressivo 
enfraquecimento do elemento Kitsch e a uma 
generalização do elemento artisticamente 
autêntico. Uma primeira indicação dessa feliz 
eventualidade pode já verificar-se naquelas 
formas artísticas – como a arquitetura, o cinema, 
o desenho industrial – que são de mais vasta e 
generalizada utilização. E então poderíamos 
chegar verdadeiramente a uma situação em que 
fosse possível atribuir ao Kitsch – tanto no sentido 
de elemento criativo como de elemento fruitivo – 
uma conotação especificamente ética (ou ético-
social), fazendo entrar no campo da estética a 
maior parte daquelas obras que hoje ainda nos 
vemos obrigados, com frequência, a excluir. 

FFIIMM  


