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RESUMO 
Neste texto, partimos da análise de dois artigos de Mário de Andrade que tratam de uma 
pesquisa sobre a recepção estética de jovens rapazes, para compreender, situar e comentar 
a questão da educação estética e da mediação cultural. Trata-se de uma breve pesquisa 
histórica de cunho qualitativo que busca evidenciar os conceitos de ancoragem das análises 
empreendidas por Mario de Andrade, entendendo sua atualidade e anacronismos. 
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RESUMEN 
En este texto, partimos del análisis de dos artículos de Mario de Andrade que tratan de una 
investigación sobre la recepción estética de jóvenes chicos, para comprender, situar y 
comentar la cuestión de la educación estética y de la mediación cultural. Se trata de una 
breve investigación histórica de cuño cualitativo que busca evidenciar los conceptos de 
anclaje de los análisis emprendidos por Mario de Andrade, entendiendo su actualidad y 
anacronismos. 
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Em 1941, em um de seus muitos artigos publicados em jornais, Mário de Andrade 

comenta uma visita de um grupo de jovens a duas exposições de artes visuais em 

São Paulo e remarca que “as visitas coletivas não foram acompanhadas de um 

explicador que orientasse os rapazes e despertasse neles uma atitude mais 

exatamente estética.”1 Quando tive contato com esse artigo pela primeira vez, e 

desde então, venho me perguntando sobre como atuariam os “explicadores” das 

exposições na primeira metade do século XX e como seriam as orientações para 

despertar “uma atitude mais exatamente estética”. Em busca de pistas, faço aqui um 

esforço para compreender o contexto no qual Mário de Andrade formula este 

comentário, buscando também situar e atualizar a questão nos dias de hoje. 

O artigo citado de Mário de Andrade tem como título Pintura e assunto 2  e foi 

reproduzido junto com outro artigo de título As escapatórias do amor3 no catálogo da 

exposição Mário de Andrade e a criança, realizada no Museu de Arte 

Contemporânea em parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade 

de São Paulo, em 1988. A exposição foi um  projeto de Ana Mae Barbosa com 

curadoria de Ana Helena Curti e Telê Porto Ancona Lopez. 

Não tive oportunidade de ver esta exposição na ocasião. Meu contato com os artigos 

se deu através do catálogo no ano seguinte, em 1989, em visita ao MAC/USP, fato 

que denota a importância de um catálogo como peça chave não só para a memória 

de uma exposição, mas, sobretudo, para a contextualização, difusão e ampliação do 

debate em torno das questões tratadas. Ana Mae Barbosa abre o catálogo 

apresentando a iniciativa da exposição em comemoração, naquela data, aos 25 

anos das duas instituições da mesma Universidade, o MAC e o IEB, que para ela 

poderia demonstrar “a complementaridade de interesses destes dois espaços de 

pesquisa” (Barbosa, 1988). A ideia da exposição, ainda sob o ponto de vista de Ana 

Mae Barbosa, era homenagear o pioneirismo de Mário de Andrade no campo da 

arte/educação. Pioneirismo relacionado tanto às ações do modernista como gestor 

cultural, quando concebeu e colocou em prática, junto com o jornalista Paulo Duarte, 

o projeto de um Departamento de Cultura para a cidade de São Paulo em 1935, 

implementando várias ações voltadas para crianças e jovens como os Parques 

Infantis, assim como ações de difusão e de formação de público como as aulas-

concerto, por exemplo; pioneiro também como investigador e instaurador de um 
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campo de conhecimento em formação, quando desenvolveu pesquisas sobre a 

produção gráfica das crianças, mantendo e observando uma vasta coleção de 

desenhos de crianças e jovens.4  

A exposição de 1988 deu visibilidade aos desenhos da Coleção Mário de Andrade, 

colocando-os lado a lado com desenhos de crianças e jovens que frequentavam o 

Atelier de Arte-Educação do MAC/USP e o catálogo deu reforço a esta visibilidade, 

levantando questões e instigando possibilidades de pesquisa, como fizeram (e ainda 

fazem) os textos de Ana Mae Barbosa, Mário de Andrade e a Arte-Educação, e o de 

Telê Ancona Lopez, Mário de Andrade e o Artefazer da criança. Lembrando ainda 

que o catálogo reproduz e socializa os dois artigos mencionados de Mário 

relacionados com o contexto da arte/educação. 

 
Capa do catálogo da exposição de 1988. 

Arquivo e foto da autora. 
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Talvez uma das mais ousadas iniciativas de Mário de Andrade que justifica seu lugar 

como um dos pioneiros na instauração do campo da arte/educação, como atribui 

Ana Mae Barbosa, tenha sido a inclusão do tema e exemplos da produção gráfica e 

plástica da criança no curso de Filosofia e História da Arte que ministrou no Instituto 

de Artes, da Universidade do Distrito Federal (Rio de Janeiro) em 1939. A partir das 

anotações deixadas pelo professor5, sabemos que o primeiro ponto do programa do 

curso procurava abranger o tema Das Origens da Arte – Os primitivos e a quinta 

parte deste ponto tratava de entender a produção da criança. Ou seja, mesmo 

situando essa estratégia comparativa, que relaciona primitivos e crianças, ao 

contexto dos primeiros estudos sobre as origens da arte, no campo da Estética, 

através das muitas referências feitas a Georges Henri Luquet nas notas de aula6, 

como também aos estudos comparativos entre a ontogênese e a filogênese 

presentes nas pesquisas sobre a criança e a psicogênese no campo da Psicologia, 

novo campo de conhecimento que se descortinava, essa ousadia de Mário de 

Andrade continua potente ainda hoje, pois rompe fronteiras epistemológicas e 

hierárquicas do campo das Artes.   

A pesquisa sobre a recepção estética dos jovens 
Voltando aos artigos reproduzidos no catálogo, nota-se que foram publicados em 

jornais distintos mas em datas próximas do mês de abril de 1941, e tratam de 

considerações sobre um mesmo material de pesquisa que havia sido encaminhado 

a Mário de Andrade por Nicanor Miranda 7 . Eram respostas a um questionário 

respondido por cerca de trezentos jovens que frequentavam o Clube de Menores 

Operários do Departamento de Cultura de São Paulo 8 , após visita a duas 

exposições: o Sétimo Salão Paulista de Belas Artes e o Salão do Sindicato dos 

Artistas Plásticos.  

O envio do resultado da pesquisa em 1941 a Mário de Andrade por Nicanor Miranda 

revela que, mesmo após o afastamento de Mário da Direção do Departamento de 

Cultura em 1938, sua ascendência se mantinha sob aqueles que haviam instaurado 

o projeto junto com ele, assim como se mantinham as ações arte/educativas 

voltadas para crianças e jovens que foram planejadas no organograma inicial e 

também se mantinha viva a ideia de que estes espaços deveriam servir como campo 

de pesquisa para subsidiar com dados as próprias atividades e produzir 
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conhecimento para a sociedade. Vale lembrar que uma das primeiras realizações de 

Mário de Andrade no Departamento foi a organização de um curso de extensão 

universitária em 1936, o Curso de Etnografia e Folclore. Idealizado por ele e 

coordenado por Dina Lévi Strauss o curso tinha o objetivo de formar pesquisadores. 

Os alunos eram em sua maioria os próprios funcionários do Departamento, e os 

professores convidados para dar palestras foram requisitados na Escola de 

Sociologia e Política criada em 1933 e na nova Universidade de São Paulo criada 

1934. A intenção era a preparação do pessoal interno para acompanhar as ações 

previstas para o órgão dentro de uma metodologia científica de pesquisa 

etnográfica. 

No artigo Pintura e assunto, após elogiar a iniciativa de organizar e convidar os 

jovens a visitar as exposições em cartaz na cidade, Mário comenta o clima que 

antecedeu a visita e os desdobramentos, revelando que estava em estreito contato 

com os organizadores. Segundo ele, a princípio os jovens não queriam ir, mas 

finalmente gostaram do passeio, inclusive, comenta que “muitos voltaram 

espontaneamente às exposições e levaram suas famílias” e conclui o comentário 

ponderando: “Sempre a história eterna do terreno à espera de quem plante ...” 

deixando a reticência para a posteridade. As atuais ações educativas em museus e 

espaços culturais continuam almejando um desfecho semelhante, que os jovens 

visitantes que são conduzidos por escolas ou organizações sociais e culturais, 

voltem como frequentadores a esses espaços e se possível, impregnem outros 

jovens ou seus familiares nesse retorno. 

A questão da educação estética 
A questão da educação estética esteve presente na pauta de preocupações dos 

modernistas, sobretudo daqueles que tinham atuações educacionais como era o 

caso de Mário de Andrade e de Anita Malfatti, ele como professor de Estética e 

História da Arte e da Música no Conservatório Dramático Musical de São Paulo e, 

durante breve período, professor do Instituto de Artes da Universidade do Distrito 

Federal (RJ);  ela como professora de Desenho no Mackenzie College e também em 

seu ateliê. Encontramos indícios da preocupação de Mário com a educação estética 

e artística de crianças e jovens em alguns de seus artigos de jornais, como estes 

dois reproduzidos no catálogo e comentados aqui, porém são claras as evidências 
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de sua preocupação com a democratização e acesso a cultura em direção a uma 

educação estética, quando implementou várias ações no Departamento de Cultura 

tendo como alvo o público leigo, sobretudo os estudantes, que não tinham acesso às 

produções culturais da burguesia, como as bibliotecas populares e circulantes, as 

sessões de cinema educativo, os concertos públicos acompanhados de material 

educativo, entre outras iniciativas. 

No artigo Pintura e assunto ficamos sabendo que apesar das visitas não contarem 

com os “explicadores” para fazer a mediação, os organizadores tomaram “o cuidado 

de distribuir a todos um questionário de justa simplicidade.” Mário nos faz entender 

que este questionário funcionou como um instrumento de mediação na medida em 

que fez com que os jovens, após as visitas, parassem para refletir sobre as 

experiências através das três questões propostas: qual a exposição preferida; quais 

os quadros preferidos; quais as razões das preferencias. 

Antes de comentar o teor das respostas que tinha nas mãos e que o apaixonava, ele 

se deparou com a dificuldade de escrita e expressão de ideias de muitos desses 

jovens e fez uma crítica a cultura escolar da época, como uma “cultura minúscula” 

que demonstrava nas dificuldades de expressão, “sua ineficácia”. Mesmo diante da 

fragilidade na escrita, Mário identifica, em algumas ideias expressas nas respostas, 

a proximidade dos jovens com a cultura veiculada nas mídias que possivelmente 

consumiam, como o cinema e os jornais, entretanto, pondera: “Mas me parece 

importantíssimo verificar que tanto o cinema como o jornal, como formas de arte que 

possivelmente são, não conseguiram provocar nesses rapazes um mínimo de 

atitude estética.” Importante aqui considerar a intensa atuação de Mário de Andrade 

como jornalista desde o início de sua trajetória profissional, para melhor 

contextualizar a sua ponderação. Os jornais diários eram, de fato, espaços de 

veiculação de informação e formação de opinião, onde se exercia a reflexão e a 

crítica, distante das experiências que temos hoje com publicações de 

conglomerados vinculados ao capital. Na época de Mário, muitos intelectuais 

trabalhavam em jornais com expressa intenção de formação e democratização da 

cultura, como era o seu caso. Tratava-se, entretanto, da cultura letrada, do que se 

considerava a erudição ou tradição à época, um repertório que poderia provocar 

uma “atitude estética”, atitude esta relativa “a gozar um prazer desinteressado”. E 
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aqui podemos nos perguntar: Não seria o contato com as informações através das 

mídias apenas um primeiro contágio? Não seria necessário ter acesso aos códigos e 

aos instrumentos de leitura para que este contágio provocasse mudanças de atitude 

estética?  

O contato com as informações seria apenas uma parte do acesso a uma possível 

formação estética, uma formação por contágio. E parece que Mário sabia disso 

quando identificava nas respostas que analisava que havia sim, certa apropriação 

das informações veiculadas nas mídias, pois surgia aqui e ali, “sem querer uma 

atitude de qualquer forma estética.” Talvez uma atitude que se expressava sem 

maiores reflexões, pois carente de uma educação emancipadora e crítica. 

Além da ineficiência da escola e da parca influência dos artefatos culturais das 

mídias no tocante a educação estética, Mário aponta também para a ausência de 

uma “tradição artística” nas famílias dos jovens advindos “das classes operárias de 

importação.” Aqui, ele faz específica menção aos filhos de imigrantes. Jovens que 

trabalhavam durante o dia e frequentavam a noite o Clube de Menores Operários e 

estavam crescendo, segundo Mário, ausentes de qualquer interesse estético, 

sobretudo os relativos as artes plásticas, pois as referências relativas à música eram 

identificadas e apareciam com alguma frequência nas respostas, como justificativa 

para certas escolhas. Música que eles escutavam “nas vitrolas, nos rádios 

principalmente e nos concertos públicos.” Fica subentendido na contextualização 

dos meios de acesso a amplitude das referências musicais a que estava atento o 

professor do Conservatório, não desprezando a cultura musical das mídias de 

difusão, como a rádio. 

O assunto na pintura 
Após essa necessária contextualização que leva em consideração as variáveis da 

educação e da cultura percebidas nas respostas dos jovens, Mário de Andrade 

revela a questão que salta aos olhos em sua análise e que dá título ao primeiro 

artigo: a de que nas justificativas para as escolhas dos quadros de que mais 

gostavam, o interesse pelo assunto foi predominante. Ajunta-se aqui também a 

esmagadora preferência dos jovens pela exposição do Salão Paulista de Belas Artes 

que apresentava “os acadêmicos e os copiadores da natureza” em oposição as 
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poucas referências ao Salão do Sindicato dos Artistas Plásticos, que expunha 

“violentos modernistas”, segundo avaliação do autor. 

As análises de Mário de Andrade, em grande parte, coincidem com as pesquisas 

sobre o desenvolvimento estético de base cognitivista que foram empreendidas 

posteriormente, sobretudo ao longo da década de 1980, por Michael Parsons (1992) 

e Abigail Housen (1983), ambos norte-americanos. Mário observava que parte das 

justificativas para a escolha dos melhores quadros foram evocativas: “Quando a 

resposta explodia mais sincera e livre, geralmente provava uma pura preferência 

pessoal e era manifestação de individualismo”. Para Parsons, as primeiras relações 

com a arte, no primeiro estágio do desenvolvimento9, tem por base as preferencias 

pessoais, um gosto intuitivo que se apoia nas experiências dos sujeitos, sejam eles 

ou elas crianças, jovens ou adultos leigos. Mário observou que nesta amostragem 

dos jovens do Clube de Menores Operários, havia, por exemplo, uma série de 

justificativas que apontavam para quadros de natureza morta, ou seja, a preferência 

recaía sobre a representação de alimentos, que eram justificadas pela evocação de 

um certo gosto por “mangas rosas”, por uma “fruta gostosa que alimenta”, por “uma 

dúzia de bananas”; ou por um quadro que “tinha peixe e eu gosto de peixe”; e até 

mesmo pelo desejo ocasionado pela falta, ou seja, “o quadro representa um peru e 

uns legumes, tomates, repolho, etc. porque eu tinha vontade de comer um peru, 

porque eu nunca o comi.”  

Mário também observou que o quadro que teve maior aderência nas preferências 

dos jovens foi um quadro que representava um arco-íris, e tentou explicar esta 

coincidência pela via da atração estética:  

Tenho como incontestável que a preferência decisiva de tantos 
rapazes operários, tão presos aos interesses do assunto, por um 
quadro em que sobre umas taipas ruinosas “sulcava” os ares um 
arco-íris cheio de cores, foi um fenômeno de resoluta atração 
estética. (ANDRADE, 1988a) 

As justificativas  dos jovens para a escolha do quadro do arco-íris se pautavam no 

colorido, na alegria que as cores provocavam nos fruidores, reforçando também uma 

preferência pelas cores observadas no primeiro estágio na pesquisa de Parsons, 

quando o aspecto estético ainda é pautado pelo prazer da experiência agradável de 

fruição. No estágio seguinte, quando o tema (ou assunto) se justifica pelo realismo e 
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beleza, as questões estéticas passam a ter maior relevância, e Mário esteve atento 

a estas mudanças quando observou nas justificativas de outros jovens uma 

libertação de seus interesses vitais nos processos de interpretação, apontando para 

uma “certa atitude estética” que não se valia de “sentimentalismos”. Essas 

justificativas falavam de uma obra “bem feita”, “perfeita”, que “demonstra boa arte”, 

“bem desenhada” e “bem pintada”, com “sombreado perfeito”, ou com “distribuição 

perfeita das cores”, as vezes “um perfeito azul-claro” ou “um verde-escuro em 

máxima beleza.” A habilidade e destreza passaram a ser valorizadas, assim como a 

perfeição na representação do mundo, coincidindo com as definições do segundo 

estágio de Parsons. Não é de espantar que as pinturas do Salão acadêmico tenham 

caído nas preferencias desses jovens. 

Para Mário de Andrade, em sua leitura, a ênfase dos jovens nos assuntos das 

pinturas era prova cabal do “avassalador individualismo brasileiro”. No artigo As 

escapatórias do amor, ele inicia fazendo uma crítica a falta de educação estética dos 

jovens, ampliando a análise para toda a população leiga.  Na falta de pesquisas que 

dessem conta de compreender como os sujeitos constroem suas relações com as 

imagens no campo das artes, Mário observa acertadamente o fenômeno do assunto, 

porém, valora a falta de educação estética como uma característica negativa do 

brasileiro em geral. O campo da Arte ainda se mantinha exclusivo, com suas 

estratégias de distinção que não permitiram ao esteta e professor Mário de Andrade, 

em sua análise dessa pesquisa, ultrapassar os pilares hegemônicos que davam e 

ainda dão sustentação ao campo da Arte. A educação artística e estética não tinha 

ainda se espraiado no contexto da educação formal, como se encontra hoje, como 

uma necessidade para superar as desiguais partilhas do sensível, tomando aqui 

como referência o conceito de Rancière (2005).  

Mas quem eram os jovens brasileiros que responderam a pesquisa comentada por 

Mário de Andrade e como eles se referiram aos assuntos de sua preferencia? O 

próprio Mário nos dá uma amostra, ao longo dos artigos, de quem eram esses 

sujeitos e suas predileções, aqui reproduzimos um parágrafo: 

Um mecânico de dezesseis anos preferiu um determinado quadro 
porque “lembrou-se de quando estivemos em Caravelas”; um 
operário de 20 anos disse de outro quadro: “tudo faz lembrar os 
costumes sertanejos que já vi”; outro recordou sua “primeira 



 

 
COUTINHO, Rejane Galvão. Mário de Andrade, a educação estética e a mediação cultural, In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2397-2408. 

2406 

excursão de escotismo”; outro “uma égua que já tive” e “pedaços de 
matos que já vi”; e outro preferiu uma paisagem de Santo Amaro, 
“onde passei dias deliciosos”. Um vendedor de feira livre, com seus 
vinte anos bateu o record deste processo associativo de preferencia, 
destacando três quadros: um por lembrar o dia em que ele chegou 
da Europa; outro por representar a praia de Santos, onde ele muito 
se divertiu; e o terceiro por lembrar os tempos em que ele pescava 
numa lagoa de Sorocaba. É bem possível leve áspera vida esse 
rapaz que assim, aos vinte anos, já vive apenas de recordação ... 
(Andrade, 1988b) 

A outra pesquisadora dos níveis de desenvolvimento estético, Abigail Housen 

(2000), pode ajudar a entender este último caso, o do vendedor de feira livre citado 

por Mário de Andrade, pois, segundo sua análise, no primeiro nível os sujeitos 

descrevem suas relações com as imagens da arte através de narrativas, onde 

entrelaçam o que veem com suas experiências. Eles fazem uso das associações 

pessoais para fazer observações sobre as imagens tecendo suas narrativas. Neste 

nível, a valoração se baseia no que conhecem e gostam, levando a expressar 

algumas relações até mesmo “confessionais”, como observou Mário.  

 

Ao longo das escapatórias, o segundo artigo reproduzido no catálogo aqui em 

análise, o Mário pesquisador e o Mário cronista se entrelaçam comentando uma 

série de respostas que aludem à sexualidade, de forma mais implícita do que 

explícita, como argumento para as escolhas dos quadros pelos jovens rapazes, que 

optaram por representações de figuras feminina. 

Arrematando as questões 
Voltando à observação inicial de Mário de Andrade, que motivou a retomada dos 

dois artigos - sobre a falta de um “explicador que orientasse os rapazes e 

despertasse neles uma atitude mais exatamente estética” - podemos ponderar que a 

figura de um mediador nos espaços expositivos já era algo esperado na primeira 

metade do século XX e seu papel definido como o daquele que desperta no outro 

uma atitude estética. A preocupação com a mediação cultural não é uma questão 

formulada na contemporaneidade, como muitas vezes vem sendo demarcada e 

associada ao boom da democratização das artes e das grandes exposições do final 

do século XX e início do XXI. A questão foi retomada, resignificada e renomeada 

pelo campo da arte/educação, foi também apropriada pelos artistas e outros atores 
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do campo das artes neste fim e início de século, quando se passou a chamar de 

virada educacional do campo das artes. Porém, a falta do “explicador” que reclama 

Mário de Andrade, continua a ressoar ... 

E para finalizar estas divagações provocadas pela retomada de um catálogo, duas 

exposições e dois textos reproduzidos, tomo de empréstimo as palavras de Mário de 

Andrade ao fim do segundo artigo As escapatórias do amor: 

Mas que ninguém pense de mim que tive a menor intenção de fazer 
ciência nem jurar verdade por todos estes comentários. Sem 
pesquisas mais numerosas e aprofundadas dirigidas com maior 
método, tudo são imaginações improváveis que sempre só poderão 
ficar a meio caminho entre a ficção e a verdade. Foi o que fiz me 
deixando levar pelas diabruras do “frexeiro cego” que vive não só 
“nos vossos claros olhos escondidos” mas também nas mãos dos 
que se confessam sem querer. (Andrade, 1988b) 

 

 

Notas 

                                                        
1 Ao longo do texto, todas as citações entre aspas são dos artigos de Mário de Andrade reproduzidos no 
catálogo da exposição de mesmo nome Mário de Andrade e a criança, São Paulo: MAC/USP; IEB/USP, 1988, 
organizado por Ana Mae Barbosa. 
2
 Publicado no O Estado de São Paulo em 13/04/1941. 

3
 Publicado no Diário de São Paulo em 16/04/1941. 

4
 Ver Rejane Galvão Coutinho. A Coleção de Desenhos Infantis do Acervo Mário de Andrade. Tese de 

doutorado. São Paulo: ECA/USP, 2002 e também da autora o capítulo “Mário de Andrade e os desenhos 
infantis” no livro Ensino da Arte: memória e história. Ana Mae Barbosa (org.). São Paulo: Perspectiva, 2008, 
p.157-196.  
5
 As pastas do Curso de Filosofia e História da Arte se encontram no Arquivo Mário de Andrade no IEB/USP. 

6
 Mário de Andrade faz referência nas notas de aula a duas obras de Georges Henri Luquet que possuía em sua 

biblioteca, hoje pertencente ao IEB/USP, L’Art primitif. Paris: G. Doin, 1930, e Le dessin enfantin. Paris: Felix 
Alcan, 1927. 
7
 Nicanor Miranda foi professor de educação física, pesquisador e gestor cultural; foi nomeado por Mário de 

Andrade chefe da Divisão de Educação e Recreios do Departamento de Cultura desde sua implantação em 
1935, tendo atuado na criação dos Parques Infantis e no Clube de Menores Operários, neste junto com Alceu 
Maynard de Araújo. 
8
 O Clube de Menores Operários foi criado para atender aos jovens a partir dos doze anos como parte de um 

projeto político, educacional e cultural de assimilação dos imigrantes e prevenção ideológica. Segundo Miranda, 
pelo Código de Menores da época, a partir desta idade os adolescentes já poderiam começar a trabalhar com 
autorização dos pais e do juiz. Aos quatorze anos já estavam liberados para as atividades profissionais. Os 
Parques Infantis funcionavam das 7:00 às 18:00 horas recebendo as crianças e depois deste horário iniciavam 
as atividades do Clube de Menores que iam até às 22:30 nos mesmos locais (MIRANDA, 1938). 
9
 A teoria do desenvolvimento estético de Michael Parsons tem por base a teoria cognitivista de Piaget e 

pressupõe um desenvolvimento que parte da dependência para uma progressiva autonomia interpretativa. O 
primeiro estágio é o das preferências; o segundo tem foco na beleza e realismo do tema; no terceiro o valor é a 
expressividade; no quarto a preocupação com estilo e forma; o quinto busca a autonomia interpretativa.  
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