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A palavra gosto tem sido mal empregada. Ter bom gosto é constantemente associado a ter 
elegância, estar na moda, escolher e usar coisas que lhe atribuam um status social. O gosto 
empregado na elegância é uma auto-qualificação em cima de moldes criados por relações 
capitalistas. É difícil negar que boa parte do ato de se vestir bem hoje não é algo estético, mas 
vem de valores agregados. Esmiuçando melhor essas relações, talvez seja possível chegar a 
um uso da palavra gosto que interesse mais a uma produção artística. 

Retirando as questões de representação social, de que somos o que compramos, ter bom 
gosto significa escolher entre um conjunto de produções a peça de melhor qualidade. Uma 
qualidade não associada a questão monetária em que um material melhor possui um custo 
maior, pois os materiais em seus estados brutos não possuem diferenciação, o valor agregado 
da raridade e preço como por exemplo do ouro, mármore, entre outros, é irrelevante para o 
gosto que estamos tratando aqui. Uma obra ganhará qualidade dependendo do uso e aplicação 
que ela dá para um determinado material, e as relações que isso causa. 

Na experiência da pessoa com a obra, durante a apreciação estética e o juízo de valores que 
acontece de forma natural durante as nossas apreciações cotidianas, a qualidade surge como 
uma satisfação provinda da arte, constituída por prazer, alegria, entusiasmo, encanto, 
elevação, afeto, sentimentos que só podem ser tangenciados pelas palavras. Todas essas 
coisas acompanham a qualidade. 

Muitas vezes gostamos de algo não somente pelas qualidades apresentadas até agora, mas 
por certos valores culturais agregados. A grande onda de prédios neoclássicos, por exemplo, 
raramente tem algo a acrescentar em um quesito estético e arquitetônico. Seus espaços não 
trazem sentimentos e apreensões para o meio urbano, pois sequer foram pensados para isso. 
O ato de gostar de uma construção dessas é completamente subjetivo, fruto do olhar de uma 
elite emergente sem profundidade cultural, que encontra na certeza e no ideal pré-
determinado do neoclássico um conforto, um molde a ser seguido. 

Gosto sempre foi um tema de difícil discussão, tanto que na crítica profissional existe grandes 
ressalvas a sua aplicação. Um crítico não pode expressar o que ele achou da obra. Ele tem que 
expressar o seu conhecimento; esse tipo de ação reduz a arte, a partir do momento em que a 
trata como um documento histórico. Nos meios informais, a discussão sempre foi e sempre irá 
girar em torno do gosto, resultado direto da nossa experiência estética. O gosto é muito 
importante para a apreciação da obra, mas sua dificuldade de discussão teórica o reduz para o 
segundo plano, já que ele é uma expressão pessoal. 

Mas talvez se retirarmos os valores agregados, eliminarmos a subjetividade advinda de 
experiências pessoais, como o fato de que por eu comer sempre carne vermelha terei a 
tendência de gostar mais dela do que de peixes, sobrando no objeto apenas as qualidades 
tratadas neste texto, talvez chegaremos ao que Clement Greenberg chama de gosto objetivo, 
este mais amplo e apurado, ainda que mais especifico, e que como qualquer faculdade 
humana precisa ser desenvolvido e refinado. 

A história da arte mostra que houve um consenso em relação ao gosto. Pessoas que dedicaram 
mais tempo a arte, tenderam a concordar nos pontos principais e divergir apenas em questões 
secundárias. Ter mais contato com a arte é conscientemente ou não cultivar o seu gosto, se 
concentrar mais no objeto em si. 

 



Quando somos mais honestos em relação ao nosso gosto, sofremos menos bloqueio de 
variáveis externas e conseguimos nos expressar mais livremente, comunicar nossas reações. 
Quando somos confrontados com desacordos provindos de apreciações externas, podemos 
sempre voltar à obra e olha-la com outros olhos, com menos pressupostos, cultivando, 
refinando, e se Greenberg estiver certo, objetivando o nosso gosto. 

Disponível em: <http://www.zupi.com.br>. Acesso em 2 set. 2008 

 


