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RESUMO 
O artigo costura alguns comentários feitos por Norbert Wolf com a finalidade de lançar um 
novo olhar investigativo sobre as estratégias figurativas utilizadas pela pintura histórica do 
século XIX. A questão que se coloca é se a arte produzida dentro dos parâmetros do que se 
designou como academicismo está unilateralmente a serviço de propagar uma ideologia 
burguesa e reacionária. A intenção é demonstrar que não devemos tratar discursos 
midiáticos associados ao poder econômico como superficiais e desinteressantes, sob o risco 
de nos tornarmos alienados e, portanto, indefesos diante de suas estratégias, assim como 
deixaremos de perceber importantes fissuras críticas que venham a aflorar nas mensagens 
que veiculam. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
The article stitches some comments made by Norbert Wolf in order to launch a new 
investigative look at the figurative strategies used by historical painting of the 19th century. 
The question is whether the art produced within the parameters of what has been termed 
academicism is unilaterally in the service of propagating reactionary ideology. The intention 
is to demonstrate that we should not treat discourses from media associated with economic 
power as superficial and uninteresting, under the risk of becoming alienated and therefore 
defenseless before their strategies, just as we will fail to notice important critical fissures that 
come to the surface in the messages they carry. 
 
KEYWORDS 
art theory; visual communication; academic painting. 

 



 

 
PAULA, Marcus Vinicius de. A pintura histórica dos vencedores e dos excluídos, In Encontro da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. 
Campinas: Pontificia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.40-56. 

41 

Prólogo 

Dentro do monumental relato da história do Conde de Monte Cristo surge, ou 

melhor, aflora uma observação perdida como um fragmento sem valor: “encontrou, 

ao descer as escadas, o parente de que falara Villefort, personagem insignificante 

de todo ponto nesta história, como na família; uma destas pessoas destinadas 

desde o berço a fazerem o papel de figurantes” (DUMAS, 2016, p. 462). Esse 

fragmento me fez perceber que dentro da coerência de grandes narrativas podemos 

encontrar fissuras capazes de gerar poderosas ferramentas autocríticas.  

Hegel versus Benjamin 

Em História e Metafísica em Hegel, Maria de Lourdes Borges diz que: “excluir, da 

história, a contingência equivaleria a excluir, do relato ” (...) “os eventos históricos 

que não têm no conceito de sua causa final, isto é, que não servem ao propósito 

teleológico”  (BORGES, 1998,  p. 192). Isso significa que essa maneira de construir 

o relato dos acontecimentos cria um discurso tendencioso legitimado por uma 

pretensa hierarquia natural que descarta os fatos considerados irrelevantes para a 

construção de uma grande narrativa coesa. No século XIX, os seguidores dessa 

ideologia acreditavam, muito convenientemente, que a história tinha uma finalidade 

intrínseca que a movia em direção a um destino de interesse universal.  

Em História e Narração em Walter Benjamin, Jeanne Marie Gagnebin, por sua vez, 

diz: “Benjamin” (...) “sua teoria da historiografia revolucionária, definida como 

retomada e rememoração salvadoras de um passado esquecido, perdido, sim 

recalcado ou negado.” (GAGNEBIN, 1999, p. 2). Isso significa, dentre muitas outras 

coisas, que, soterrados por essa grande narrativa oficial da história, existem relatos 

esquecidos daqueles acontecimentos que não foram considerados relevantes diante 

da hierarquia que a metafísica da história determinou. Desse modo, a história dos 

excluídos sobrevive submersa, mas pode aflorar na suposta história universal de 

modo involuntário causando uma crise na coerência narrativa. 

Pretendo desenvolver aqui uma reflexão a partir do pressuposto de que a pintura 

acadêmica do século XIX foi estigmatizada como uma arte exclusivamente 

reacionária e estatal, a serviço da construção de um discurso afinado com a noção 

de filosofia da história hegeliana e em oposição a uma história dos excluídos. Busco 
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alertar que se trata de um julgamento simplista que tem cegado a teoria da arte em 

relação aos afloramentos críticos que porventura tenham se manifestado nesta 

modalidade de narrativa visual. Acredito que essa postura acabou por alienar o 

vocabulário figurativo do academicismo dos interesses investigativos. Sendo assim, 

preciso dizer algumas palavras sobre as posturas institucionais da arte e do design 

sobre o essa questão. 

O Academicismo excluído da teoria da arte  

A linguagem icônica desenvolvida pela tradição da pintura acadêmica tem sido 

negligenciada não somente pela teoria da arte, mas também pela teoria da 

comunicação visual que vem norteando o design gráfico nacional e internacional. 

Apesar de os cânones modernistas consolidados pela crítica formalista de Clemente 

Greenberg e pelo design gráfico suíço (também conhecido como estilo internacional) 

já terem sido “desconstruídos” na pós-modernidade, não se dedicou a devida 

atenção para esse idioma pictórico desenvolvido a partir do Renascimento.  

É de amplo conhecimento que as normas de leitura visual determinadas pela pintura 

histórica entraram em crise no século XIX e acabaram sendo consideradas por essa 

estética modernista como conservadoras, reacionárias, obsoletas e principalmente 

eloquentes demais. É bem provável, porém, que a cultura de massa tenha 

perpetuado esse vocabulário “obsoleto” nos cartazes, nas tomadas de cenas nos 

filmes de Hollywood, nas páginas das revistas, nas páginas da internet, nas 

ilustrações de livros, nas histórias em quadrinhos, nas tampas das caixas de jogos 

etc. Não bastou que a Pop arte intuísse esse desdobramento do kitsch na cultura de 

massa, pois essa atitude não despertou interesse da teoria da arte e do design. A 

linguagem visual da pintura acadêmica continuou sendo desprezada.  

Desse modo, entendo que é necessário investigar com profundidade essas 

estratégias narrativas, sob o risco de as estarmos utilizando sem nenhum olhar 

crítico. Acredito que devemos buscar compreender esse modo de comunicação 

visual, que provavelmente instituiu muitas normas que continuam válidas até hoje, 

para que possamos optar por perpetuá-las, alterá-las, desconstruí-las ou rejeitá-las, 

mas não mais ignorá-las.  
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É preciso esclarecer também que a arte acadêmica não foi condenada apenas pela 

crítica formalista (DENIS, 2000, p. 15-32), as acusações mais sérias tinham caráter 

ético/ideológico e referiam-se ao seu vínculo com os discursos políticos 

estabelecidos pelos interesses da burguesia, que havia se tornado a classe 

dominante nas grandes potências industriais (BANN, 1997, p.14). Desse modo, 

mesmo quando as alegações modernistas já não surtiam mais efeito, a pintura 

figurativa produzida no século XIX continuou a ser proscrita e rotulada como 

afirmação da história dos vencedores e um meio de comunicação a serviço de 

oprimir os banidos dessa narrativa oficial, ou melhor, da excludente metafísica da 

história (BORGES, 1998).  

Essa acusação não é certamente injusta ou descabida (WOLF, 2012, p. 138, 157-

162), porém, a sentença tanto não deve ser atribuída a todas as obras desse 

período quanto contribuiu para que deixássemos todos aqueles artistas e seus 

trabalhos fora dos limites investigativos da teoria da arte e do design. Assim, não 

percebemos que, mesmo em seus momentos mais reacionários, podemos encontrar 

questões complexas que nos ajudem a entender melhor como lidamos com imagens 

de um modo geral. 

Indícios de crise no vocabulário figurativo da pintura histórica do século XIX 

Antes de atingirmos a questão central, gostaria de fazer uma primeira referência que 

comprova a necessidade desse aprofundamento investigativo e estabelece um 

gancho para iniciar minha análise.  

Norbert Wolf (WOLF, 2012, p. 165) coloca um exemplo interessante, no qual esse 

caráter reacionário acaba por revelar uma questão desconcertante sobre a noção de 

apropriação contemporânea.  

Wolf aponta que Anton von Werner, ao pintar, em 1873, Moltke diante de Paris, 

(figura 1) utilizou exatamente a mesma composição que Jean Louis Ernest 

Meissonier em Napoleão III na Batalha de Solferino em 24 de Junho de 1839 (figura 

2), pintado em 1863. A primeira vista, poderia parecer descabido que o pintor 

alemão fizesse essa homenagem iconográfica justamente ao principal inimigo do 

marechal prussiano Helmuth von Moltke. No entanto, Norbert Wolf sugere que a 

citação de célebres modelos pictóricos, típica da linguagem visual da pintura 
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histórica, se transformou, aqui, numa apropriação, melhor do que isso, num espólio 

de guerra, na medida em que a tela de Werner foi produzida logo após o fim da 

Guerra Franco-Prussiana (de 1870-71). Verifica-se que não se tratara, então, de um 

mero exercício de erudição, característico da arte acadêmica, mas de um confisco 

iconográfico. 

 

 
Figura 1 - Moltke diante de Paris, de Anton von Werner (1873) 
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Figura 2 - Napoleão III na Batalha de Solferino em 24 de Junho de 1839, de Jean Louis Ernest 
Meissonier (1863) 

Esse exemplo de Norbert Wolf acaba por remeter à acusação de plágio sofrida pelo 

pintor Pedro Américo, em relação a outra tela de Meissonier. Esse episódio envolve 

as telas: O Grito do Ipiranga (figura 3), de 1888, e Friedland (figura 4), de 1875 

(DEPAULA, 2016). Teria o pintor brasileiro conhecimento daquela apropriação 

quando decidiu tomar uma atitude tão semelhante? Seria a citação de Pedro 

Américo uma releitura crítica da apropriação de Werner? No momento, não tenho 

essas respostas, mas arrisco afirmar que a citação erudita pode ter sido explorada 

por Pedro Américo de um modo muito mais multifacetado e contraditório. 

 
Figura 3 - O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo (1888) 
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Figura 4 - 1807, Friedland, de Jean Louis Ernest Meissonier (1875) 

Por outro lado, o famoso O Grito do Ipiranga, apesar de ter sido produzido por um 

país fora do eixo das grandes potências ocidentais, pode servir para iniciar a minha 

análise sobre o maniqueísmo estético que colocou a arte acadêmica exclusivamente 

do lado dos vencedores. A figura de D. Pedro I, em pose majestosa, em meio a uma 

agitada composição cujos códigos visuais conotavam glória e heroísmo, parece 

estar claramente a serviço da construção de uma grande narrativa nacional.  

A tela Pax et Concordia (figura 5), por sua vez, poderia ser considerada uma 

confirmação dessa tese, na medida em que O Grito do Ipiranga, representado como 

uma pintura dentro da pintura, é o ponto central de sua composição apoteótica (O 

Grito do Ipiranga está no centro geométrico de Pax et Concordia). Essa apoteose é 

construída por meio de diversas alegorias em desfile que afirmam a solenidade de 

um evento cívico em celebração a uma data histórica. Entretanto, os componentes 

dessa parada não são militares ou autoridades políticas, mas personagens 

mitológicos. A metafísica da história oficial dos vencedores foi pictoricamente 

pontuada pela presença icônica de seres sobrenaturais que representam ideais, ou 

seja, entidades posicionadas acima das contingências. Sendo assim, enquanto O 

Grito do Ipiranga apenas legitimaria um fato histórico, idealizando-o, Pax et 

Concordia poderia ser entendida como uma celebração dessa idealização, ou seja, 

estamos diante da possibilidade de uma atitude autocrítica que deve ser investigada 

com maior profundidade. 
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Figura 5 – Pax et Concordia, de Pedro Américo (1904) 

 

 

A fissura na pintura histórica dos vencedores  

Foi então que me deparei com um texto brilhante do já citado Norbert Wolf (WOLF, 

2012, p. 144-147) que problematizava os sentidos do vocabulário figurativo da 

pintura histórica no século XIX. Wolf analisa a tela O Sonho (figura 6), de Édouard 

Detaille (de 1888), que existe duas cenas envolvendo militares num campo de 

batalha. Essas duas cenas são separadas por uma faixa de luz no horizonte 

indicando um bombardeio que avança. Na parte inferior do quadro estão soldados 

retratados de uma maneira que Wolf denomina estilo “reportagem”, ou seja, como se 

o pintor fosse um documentarista da guerra. Na parte superior, por sua vez, 

fantasmagóricos cavaleiros, envoltos numa nuvem azul, branca e vermelha (cores 

da França revolucionária), parecem definir o espírito heroico daqueles pobres 

soldados da parte de baixo. Tudo indicaria ser um exemplo perfeito da utilização 

dessa mídia com a finalidade de conferir sentido histórico para a fatalidade trivial e 

convencer o espectador de que existe uma motivação maior que justifica o sacrifício 

daqueles jovens anônimos. 
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Figura 6 – O Sonho, de Édouard Detaille (1888) 

No entanto, Wolf defende que a retórica é tão evidente que acaba se tornando 

contraditória, pois, ao mesmo tempo, poderia induzir à leitura de que a glória celeste 

seria uma mera ilusão e que a realidade habitaria outra dimensão. As duas faces da 

história não se tocam, em cima o tal “sonho” e embaixo aqueles que serão 

acordados pela inexorável realidade que se aproxima.  

Wolf explica também que essa contradição tem origem na pintura histórica, a partir 

do momento em que as referências arqueológicas começam a se tornar obrigatórias. 

Ele exemplifica essa afirmação por meio da comparação entre a tela O Último dia de 

Pompéia (figura 7), de Karl Pavlovich Bryullow (de 1833) (WOLF, 2012, p. 141), e a 

tela A Destruição de Jerusalém por Tito (figura 8), de Friedrich August von Kaulbach 

(de 1846). O momento histórico, nesta última, é representado por intermédio de 

artifícios alegóricos que imprimem uma finalidade metafísica para o acontecimento. 

Em O Último dia de Pompéia, por sua vez, a busca por reproduzir um evento 

espetacular, mas secularizado por meio de uma fidelidade cientificista, inviabiliza a 

presença daqueles artifícios utilizados por Kaulbach. 
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Figura 7 – O ùltimo dia de Pompéia, de Karl Pavlovich Bryullow (1833) 

 
Figura 8 – A Destruição de Jerusalém por Tito, de Friedrich August von Kaulbach (1846) 

Desse modo, em O sonho de Édouard Detaille essas duas visões históricas estariam 

em dissonância. Diferentemente de A Destruição de Jerusalém por Tito, onde a 

dimensão angelical participa da ação mundana e a domina, na tela de Detaille esse 

sentido celestial está de tal modo separado do âmbito dos acontecimentos que 
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causa uma sensação de que aquela cavalgada apoteótica é impotente. Isso é 

realçado pela pretensão de reconstrução fidedigna que existe na parte inferior do 

quadro de Detaille. Portanto, em O Sonho acaba por se estabelecer o que poderia 

ser denominado como um hiato entre a dimensão metafísica da história e a 

dimensão secular dos acontecimentos. 

Complemento essa questão informando que esse vocabulário alegórico-mitológico, 

utilizado na pintura como indicativo iconográfico de uma motivação sobrenatural para 

os eventos considerados dignos de serem caracterizados como “históricos”, surge 

(ou se consolida) com Peter Paul Rubens. Rubens, ao pintar a série de quadros 

sobre a vida da Rainha Maria de Médici, inseriu esse artifício barroco que elevou o 

cotidiano da banalidade à glória. Diferentemente, porém, da tela de Detaille, O 

Desembarque de Maria de Médici (figura 9), pintado entre 1622-25, não apresenta 

nenhum hiato entre as duas dimensões: é quase o oposto disso, pois Rubens 

consegue fazer com que as figuras mitológicas invadam o espaço gráfico destinado 

às figuras seculares de tal maneira que acabam por roubar a cena. 
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Figura 9 – Desembarque de Maria de Medici, de Peter Paul Rubens (1625) 

Toda essa discussão pode ser enriquecida acrescentando uma obra que lida 

diretamente com essa questão. Trata-se de Os Conquistadores (figura 10), uma 

pintura com possivelmente quase sete metros de comprimento, produzida por Pierre 

Fritel e exposta no Salão de Paris de 1892. No centro da composição, podem ser 

reconhecidos alguns dos mais famosos conquistadores da história universal, entre 

eles Julio César, Ramsés II, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, Carlos Magno e 

Napoleão. Todos caminham em seus cavalos e bigas num desfile triunfal, 

carregando seus estandartes eretos com um semblante grave. Estão munidos dos 

adereços historicistas necessários às suas respectivas identificações. Ao lado dessa 

procissão, estão amontoados inúmeros corpos nus de homens e mulheres 

anônimos. A mensagem parece ser clara, “a história foi escrita pelos grandes 

personagens às custas do massacre de uma multidão que não teve sua identidade 

eternizada”.  
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Figura 10 – Os Conquistadores, de Pierre Fritel (1892) 

Do mesmo modo que os grandes conquistadores atropelaram aquelas vítimas 

empilhadas nas laterais, ameaçariam, também o espectador, pois a escala 

monumental da obra o coloca na direção dos cascos. Portanto, o típico observador 

pequeno burguês do final do século XIX seria obrigado a identificar-se com os 

anônimos sem direito à história, e não com os protagonistas. O lugar central que o 

espectador tradicionalmente ocupava diante da tela deixaria de ser um privilégio, 

transformando-se num rebaixamento.  

Gostaria de comparar essa tela com a de Éduard Detaille (figura 6). Primeiramente, 

é preciso observar que a tela de Fritel foi pintada entre três e quatro anos depois de 

O Sonho. Aquele hiato entre vencedores e vencidos, de 1888, parece ter se 

transformado num protesto. Os Conquistadores seria, então, uma pintura histórica 

cujo tema é um manifesto contra a própria gramática visual dessa mídia. A maior 

parte das características que fundamentam aquele idioma pomposo e monumental 

está presente. No entanto, poderia dizer que esse idioma pictórico parece ter sido 

“penteado a contrapelo” (BENJAMIN, 1985, p.157).  

Fritel evidencia um extremo cuidado arqueológico com a indumentária, os 

estandartes e os demais elementos cênicos, do mesmo modo que Bryullow em O 

Último dia de Pompéia (figura 7); desse modo, poderia parecer que a cavalgada de 

Fritel está diametralmente em oposição à cavalgada de O Sonho, pois a primeira é 
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uma reconstituição solidamente posicionada sobre o solo, enqunato a segunda 

flutua nas nuvens e quase confunde-se com elas. Entretanto, poderíamos sugerir 

que o futuro que a história universal reservaria para os soldados adormecidos, na 

tela de Detaille, seria revelado pelos cadáveres amontoados na tela de Fritel. Além 

disso, a reconstituição arqueológica dos grandes conquistadores não os livraria da 

aparência de defuntos ambulantes (ou num vocabulário mais contemporâneo: 

mortos-vivos). Tal como os heróis em azul, branco e vermelho, de O Sonho (figura 

6), que cavalgam numa dimensão espiritual (que Wolf compara a Valhala – WOLF, 

2012, p. 144), os conquistadores parecem cavalgar num ambiente sobrenatural, um 

inferno dantesco, provavelmente condenados a esse desfile macabro. São 

semblantes nosferatus. Nesse sentido, estão efetivamente em oposição aos 

cavaleiros de Detaille, que são almas descorporificadas e não corpos sem alma.  

Portanto, deduzo, a partir das reflexões de Wolf, que o hiato entre o sentido 

metafísico da história e os acontecimentos, que se abriu em O Sonho, foi 

transformado numa noção de história sem destino, ou melhor, cujo destino é o 

encontro com o sentido vazio que habita o olhar daqueles conquistadores.  

Finalmente, posso trazer de volta as telas de Pedro Américo, que inicialmente 

caracterizei como claros exemplos da utilização da pintura para propagar a história 

dos vencedores, e verificar se esses mesmos questionamentos que aparentemente 

assombravam os Salões europeus também reverberavam na pintura histórica 

brasileira.  

O fluxo alegórico-mitológico que, em Pax et Concordia (figura 5), circunda o centro 

geométrico da composição – ocupado por O Grito do Ipiranga (figura 3) – funciona 

de modo semelhante à cavalgada celeste de O Sonho. Ambos caracterizam o 

vocabulário iconográfico espiritual que pontua o caráter metafísico. A dimensão 

terrestre que, na tela de Detaille, é representada pelos soldados deveria equivaler, 

então, à tela de O Grito do Ipiranga, pois tanto os jovens adormecidos quanto D. 

Pedro I, cercado por seus oficiais, não apresentam nenhum indício de iconografia 

sobrenatural. 

No entanto, é provável que seja por meio de Pax et Concordia que O Grito do 

Ipiranga acabe revelando os seres mitológicos que o habitavam, mas de modo 
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invisível. Como se todo aquele desfile alegórico de Pax et Concordia já estivesse 

presente em O Grito, mas ali ganhou substância e visibilidade. Quero dizer com isso 

que em O Grito do Ipiranga a gramática gloriosa, desenvolvida por Rubens para 

transformar a vida de Maria de Médici em momentos dignos de serem registrados 

pela história universal, talvez estivesse subentendida. No entanto, essa epifania 

ocorre em Pax et Concordia, produzindo também um hiato, na medida em que a 

cena histórica de D. Pedro I está separada dessa dimensão por meio de uma 

moldura que indica uma representação dentro da outra. Sendo assim, o grito do 

Ipiranga não é ali um acontecimento representado, é apenas uma evidência da 

representação, uma meta-imagem, uma obra de arte. 

No artigo A pintura Histórica Degenerada (DEPAULA, 2016), em parte guiado pelo 

texto de Rafael Alves Pinto Júnior intitulado Pax et Concordia: A arquitetura como 

caminho para a alegoria, o autor observa que, na tela, a República sem história 

sequestra o passado monárquico. Posso acrescentar que a pintura histórica 

republicana, ao tentar apropriar-se dessa pomposa tradição, esvaziou a pintura 

histórica monárquica de seu sentido metafísico, transformando O Grito do Ipiranga 

num bem de consumo pendurado numa parede. Por outro lado, todo o vocabulário 

iconográfico responsável por afirmar a metafísica histórica escoou para uma 

dimensão sem contingências. Sendo assim, em Pax et Concordia, os instrumentos 

que legitimam a grandiosidade do momento de O Grito de Ipiranga circulam de modo 

autônomo, ou seja, independentemente dos acontecimentos. Desse modo, Pax et 

Concordia transformou-se numa pintura histórica que expõe suas armas e 

estratagemas e, por isso, não conseguiu efetivamente se consolidar como uma arte 

dos vencedores, já que o momento do grito do Ipiranga está apartado de todo o 

sentido histórico e o sentido histórico desfila em apoteose, mas sem nenhum fato 

que o fundamente.  

Walter Benjamin nos fala do sonambulismo que o fetiche historicista típico do século 

XIX impôs à sociedade de consumo (TIEDEMANN, 2009, p. 18-19). Dentro dessa 

perspectiva, O Sonho de Detaille e Os Conquistadores de Fritel podem ser 

entendidos como traduções visuais quase literais dessa condição. Por outro lado, 

Pax et Concordia vai além, pois expõe a crise desse sonambulismo por meio da 

paradoxal falta de sentido encontrada num sentido histórico exposto separadamente. 
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Não é a representação de um sentido histórico, mas das ferramentas figurativas que 

constroem sentidos históricos. A iconografia sobrenatural que Rubens consagrou 

como signo da glória dos grandes eventos é exposta em isolamento, fazendo com 

que o sonho se torne sólido e visível e, por isso, ao alcance da consciência crítica. 

Promove um despertar benjamineano dentro daquela dimensão onírica.  

Além disso, esse sequestro que Pedro Américo efetuou entre sua pintura 

republicana e sua pintura monarquista poderia ser comparado ao saque iconográfico 

entre as pinturas de Anton von Werner, Moltke diante de Paris, e a de Meissonier, 

Napoleão III na Batalha de Solferino em 24 de Junho de 1839. No entanto, o que 

Pedro Américo confiscou não foi somente a iconografia de O Grito do Ipiranga, pois 

se apoderou da obra em sua condição de objeto de consumo (sua condição de óleo 

sobre tela monumental, emoldurada e pendurada numa parede). Foi portanto, muito 

mais do que um ato de arrogância política, um ato de  apropriação de um tesouro e 

de todo o fetiche que envolvia essa mercadoria valiosa. 

Considerações finais 

Por fim, quero deixar claro que entendo ter sido de grande importância para a cultura 

visual do século XX que a arte dos Salões fosse julgada com tal severidade. Sem 

essa postura revolucionária radical não seria possível produzir todos os instrumentos 

críticos que agora utilizo. Inclusive, não desejo reabrir esse “processo” para 

inocentar o academicismo e suas ideologias, mas entendo que é preciso buscar 

compreender melhor de que modo as imagens produzidas naquele período 

reafirmaram esse conservadorismo e de que modo essas mesmas imagens abriram 

caminho autocrítico para o modernismo e o pós-modernismo. 
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