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Resumo: Este artigo visa a analisar como artistas 
contemporâneos fazem uso da iconoclastia para desafiar a 
autoridade e hegemonia do sistema da arte. Por meio de 
conceitos sobre a ação iconoclasta, será estudado o seu 
transbordamento dentro da produção artística com intuito 
de modificar o próprio sistema. Em relação aos estudos 
sobre as motivações que levam indivíduos a destruir uma 
imagem, essa pesquisa busca elaborar um outro campo para 
análise, no qual a iconoclastia se incorpora como simbologia 
de ressignificação e de voz. Hans Belting, ao estudar as 
representações do corpo por meio das imagens, menciona 
que estátuas e monumentos são “como culto funerário, 
para preservar ou restituir ao defunto uma presença na 
sociedade dos vivos” (BELTING, 2006, p. 142). As ações 
iconoclastas, quando sob a ótica da arte contemporânea, 
cuidam não para que as memórias sejam apagadas, mas 
para que sejam perpetuadas com um alerta: não esquecer 
o passado e reescrever o presente.

Palavras-chave: Iconoclastia; Arte Contemporânea; 
Sistema da Arte. 
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INTRODUÇÃO

A ação que entendemos como iconoclasta é toda aque-

la que rompe, danifica, interfere intencionalmente, muda ou ile-

gítima o significado de uma imagem ou monumento. Ao longo 

da história que estudamos hoje, a iconoclastia, ou a “quebra de 

imagem” em seu sentido literal em latim, aconteceu em diversas 

culturas e períodos da historiografia, em sociedades de culturas 

bastante diferentes. Conhecemos as famosas estátuas greco-ro-

manas sem os seus narizes, sabemos de civilizações com estátuas 

destruídas nas alternâncias de impérios chineses, estudamos na 

escola a queima dos livros da biblioteca de Alexandria, escutamos 

sobre a quebra de estátuas e objetos de devoção em templos de 

religiões de matrizes africanas. Em 24 de julho de 2021, assisti-

mos, na televisão, a estátua do Borba Gato sendo queimada em 

São Paulo. A iconoclastia carrega consigo uma história de dois 

lados: em um lugar estão comunidades ou indivíduos que bus-

cam a preservação de objetos simbólicos e, por isso, dignos de 

exaltação e/ou adoração, e, no outro ponto, estão os grupos que 

querem destruí-los por discordância dos valores a eles destina-

dos. Aqueles que compartilham da destruição dividem um desejo 

em comum: a mudança de uma narrativa.

É difícil debater a ação iconoclasta com uma análise sem juízo 

de valor. Todos somos preenchidos pela influência e lente da cul-

tura que nos cerca. Da mesma maneira, é difícil também explicar o 

impulso que move o sujeito com desejo de “eliminar” uma história 

ou narrativa de sua perpetuação. Ao longo da história como a co-

nhecemos, estudamos os monumentos como um registro de um 

marco, perdurando e preservando a memória que ele representa. 

Quando olhamos para poucas décadas atrás na história, antes da 

invenção da internet, as principais fontes de conhecimento e ciên-

cia estavam restritas aos livros, às imagens e à oralidade. O livro 

poderia ser considerado o objeto de mais alto prestígio, uma vez 

que apenas os letrados poderiam decodificá-lo. Às imagens, cabia 

o papel de traduzir a história para aqueles que não poderiam lê-la. 

Refletir sobre os legados dos monumentos e das ações iconoclas-

tas é também uma forma investigar um outro lugar para a história 

da arte, o da história que não queriam que fosse contada.
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Jorge Catarino, ao investigar a ação iconoclasta dentro da 

esfera de arte pública, reflete sobre a iconoclastia na arte moderna 

como “um meio de renovação, destruindo os valores vigentes e 

inaugurando outros no seu lugar” (CATARINO, 2012, p. 205). O 

sistema da arte, sob uma perspectiva latinoamericana e pós-colo-

nial, encara um período de revisões contemporâneas sobre seus 

agentes e instituições. São centenas de pesquisadores trazendo 

novos olhares sobre como o sistema se comporta nas suas mais 

amplas esferas: artistas, pesquisadores, professores, historiadores, 

produtores, curadores, colecionadores, gestores culturais etc. Re-

presentatividade é o tema que se debate nos espaços de arte – me-

sas, pesquisas, Bienais, museus, galerias, feiras, grandes exposições 

e pesquisas. É importante destacar, entretanto, que aqui aborda-

mos o debate no campo teórico. No que diz respeito à prática, a 

presença de grupos historicamente sub-representados no mercado 

de trabalho e espaços de poder, como mulheres, negros, indígenas 

e LGBTQI+, segue sendo uma realidade. 

Somos a geração que busca que instituições de arte no Brasil 

tragam a conversa sobre representatividade para o campo insti-

tucional, oferecendo uma versão mais ampla das narrativas para 

a produção de arte. O MASP, entre 2018 e 2019, conduziu um 

importante estudo sobre a presença das mulheres no sistema da 

arte, com as Histórias das mulheres, histórias feministas: antolo-

gia, que reuniu duas exposições a Histórias das mulheres: artistas 

até 1900 e Histórias feministas: artistas depois de 2000, além dois 

livros. A Pinacoteca lançou o livro e exposição Enciclopédia negra: 

Biografias afro-brasileiras, em 2021, buscando trazer à luz impor-

tantes figuras negras que foram excluídas das narrativas oficiais da 

historiografia. A 34ª Bienal de Arte de São Paulo teve a maior re-

presentatividade de artistas de etnias indígenas de toda a história 

das Bienais brasileiras. São muitos os exemplos que poderiam ser 

citados nos campos institucionais.

24



Na prática, o que acompanhamos surgir é uma forma – talvez 

mais estética e mais longínqua – de as ações iconoclastas reivindica-

rem seu objetivo comum: novas narrativas. Por meio de conceitos 

de destruição iconoclastas, artistas modernos e contemporâneos 

vêm usando a prática dentro de seus processos criativos. Assim, 

artistas encontram em sua produção de arte um lugar para usar 

da força da destruição de uma imagem para debater temas que 

precisam de visibilidade. Estaríamos diante de um novo campo de 

análise da iconoclastia? 

A DIVULGAÇÃO FEMINISTA

Em 1972, Mary Beth Edelson, no auge do movimento femi-

nista nos Estados Unidos, e um ano após a publicação do impor-

tante artigo de Linda Nochlin Por que não houve grandes artistas 

mulheres, substitui os rostos de todos os integrantes da célebre 

obra de Leonardo Da Vinci, A Última Ceia (1495–1498). Em Some 

Living American WomenArtists/LastSupper (1972) (Figura 1), a ar-

tista coloca fotografias de grandes artistas mulheres nos corpos 

masculinos dos apóstolos pintados por Da Vinci. Edelson intencio-

nalmente destrói a obra original e cria um novo significado com a 

utilização desses símbolos, signos e sinais. Os protagonistas dessa 

história narrada no famoso jantar em que Jesus Cristo – Georgia 

O’Keeffe– reúne seus companheiros mais fiéis para anunciar que 

um deles irá traí-lo, agora, são mulheres. Edelson complementa a 

iconografia visual emoldurando esta obra com fotografias de mais 

de 80 mulheres artistas. 
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O que o pensamento feminista refletia, naquele momento, 

era uma participação mais igualitária, tanto nos conhecimentos, 

reconhecimentos, estudos e técnicas quanto na política, no mer-

cado de trabalho e nas instituições. A visão hegemônica branca e 

masculina começava a ser questionada, em especial, por Edelson, 

na representatividade feminina no sistema da arte. Ganhando es-

cala, Edelson imprimiu SLAWA (Figura 2), como ela mesma chama, 

em pôsteres e gravuras, tornando possível sua ampla distribuição. 

No mundo pré-internet, SLAWA servia como um mapa ou arquivo 

para mulheres artistas que procuravam umas pelas outras. Edel-

son, ao danificar a obra original, acaba perpetuando a memória e 

ampliando o conhecimento de novas narrativas para a história da 

arte, historicamente hegemônica, branca e masculina. Mary Beth 

Edelson vai usar o gesto iconoclasta como um dispositivo artístico 

que “ataca restrições muitas vezes impostas aos artistas, desde os 

temas considerados apropriados aos materiais e natureza do obje-

to artístico” (CATARINO, 2012, p. 206).

Fig. 01: Some Living American 
Women Artistspor Mary Beth 
Edelson, 1972. Copyright Mary 
Beth Edelson 2019; Fonte: Site do 
MoMA Museum of Modern Art, NY.
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Mary Beth Edelson se apropria de uma obra de arte de imen-

sa repercussão e cânone para usar de sua figura monumental e so-

brepor os rostos masculinos, denunciando uma lacuna na historio-

grafia da arte: a ausência ou baixa representatividade de mulheres. 

Ainda se apoia na religião e mitologia bíblica para estremecer os 

conceitos da imagem e da hierarquia social.

A REVISÃO INDÍGENA

Na mais recente Bienal de Arte de São Paulo, a 34ª, Jaider 

Esbell (1979-2021) – artista, escritor, curador, galerista, ativista, 

pensador e performer – teve destaque nos espaços expositivos. 

Mais de uma dezena de telas estiveram na mostra, um projeto 

colaborativo e uma instalação de parede ocuparam o pavilhão. 

Fig. 02: gravura de Some Living American Women 
Artists: Last Supper, de Mary Beth Edelson (1972-
2012). Fonte: Five Colleges and Historic Deerfield 
Museum Consortium. Crédito: The Nina Yankowitz 
Collection of Women’s Art 1970s Onward.
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Em outubro de 2021, dois de seus trabalhos expostos na Bienal 

foram adquiridos pelo Centro Georges Pompidou, em Paris: a 

instalação Carta ao Velho Mundo (2018-2019) (Figura 3) e a tela 

Na Terra Sem Males (2021). Esbell foi um dos mais importantes 

ativistas da promoção da Arte Indígena Contemporânea (AIC), 

além de um incentivador da produção contemporânea de arte 

entre sua etnia. 

A obra Carta ao Velho Mundo foi produzida quando o artista 

se preparava para uma viagem à Europa. Na instalação, pode-se ver 

396 páginas do primeiro volume do livro Galeria delta da Pintura 

Universal expostas lado a lado, cobrindo toda a extensão da pare-

de, de ponta a ponta, do alto a baixo. Essas folhas de papel estão 

preenchidas por intervenções do artista em caneta e marcadores. 

Frases e desenhos cobrem as imagens (Figura 4), fotografias, letras 

e palavras do livro. Sobre os conhecimentos documentados nessa 

espécie de enciclopédia ilustrada da história da arte ocidental, Es-

bell desenha grafismos de temas indígenas, cria balões de fala-de-

núncia sobrepondo as imagens figurativas, escreve novos textos 

em cima das narrativas do livro (Figura 5). Busca criar novos signi-

ficados e fazer uma revisão da invasão europeia no continente sul-

-americano, questionando o cânone da história da arte. Segundo o 

próprio artista, “para os atentos, isso é antropografia pura. A carta 

é endereçada aos lares europeus e seu conteúdo é uma denúncia 

farta dos séculos de colonização devastadora nas Américas”.

O artista usa da iconoclastia na ação de mudar a perspecti-

va do objeto-monumento, o livro enciclopédia. A destruição está 

implícita na sobreposição das narrativas, uma pela ótica do coloni-

zador, o europeu, e outra pelos invadidos, as etnias originárias da 

América do Sul. Em entrevista para o portal UOL, Esbell diz que 

“sempre fez arte e não precisava do europeu para entender o sen-

tido, a função dela. (...) Índio e arte nascem juntos. Não com esse 

nome, mas com todas as funções que a ideia de arte tem”.
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Fig. 03: Carta ao Velho Mundo (2018-
2019) de JaiderEsbell, na 34ª Bienal de 
São Paulo. Fonte: fotografia da autora.

Fig. 04: detalhe da obra Carta ao Velho 
Mundo (2018-2019) de JaiderEsbell, na 
34ª Bienal de São Paulo. Fonte: fotografia 
da autora. Crédito: Ana Carla Soler.
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Fig. 05: detalhe da obra Carta ao Velho Mundo (2018-
2019) de Jaider Esbell, na 34ª Bienal de São Paulo. 
Fonte: fotografia da autora. Crédito: Ana Carla Soler.

COMBATE AO RACISMO ESTRUTURAL

Essas novas iniciativas no campo ampliado da iconoclastia, 

que, por trás de uma mensagem, marca território dentro da his-

toriografia da arte, passa a ser utilizada como voz. No lugar dos 

grandes monumentos, paredes inteiras são cobertas de repetições, 

acúmulos. Talvez o volume dê conta de todas as proporções neces-

sárias que um monumento tem.  As obras que irão viver por anos, 

em lugares nos quais serão preservadas, terão sua forma original 

sempre mantida e a memória intacta para o futuro da humanidade.

30



Para expor a pouca representatividade de corpos negros nos 

estereótipos de beleza e poder na era pós-colonial, Elian Almei-

da criou Um defeito de cor (VOGUE) (Figura 6). Uma instalação, 

assim como a de Esbell, de proporções monumentais. Ocupando 

uma parede inteira da galeria Nara Roesler, no Rio de Janeiro, o 

jovem artista organiza as revistas Vogue originais uma ao lado da 

outra, com espaçamentos proporcionais entre uma revista e outra. 

Nas capas, manchas de tinta preta cobrem a fotografia e as infor-

mações de reportagens, algumas partes da logo permitem que o 

espectador identifique qual revista estamos observando (Figura 7). 

Nas pequenas brechas é possível ver, nos pequenos espaços nos 

quais a tinta preta não ocupou, corpos brancos.

Fig. 06: Um defeito de cor (VOGUE) (2021) de 
Elian de Almeida. Fonte: Site da Galeria Nara 
Roesler. Crédito: Pat Kilgore.
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Fig. 07: detalhe da obra Um defeito de cor 
(VOGUE) (2021) de Elian Almeida. Fonte: Site 
da Galeria Nara Roesler. Crédito: Pat Kilgore.

As revistas expõem a grande quantidade de números que 

ignoraram completamente a pluralidade racial do Brasil e a vio-

lência com a qual reforçam estereótipos de beleza e poder ao 

longo dos anos. As manchas de tinta cobrem esse veículo de 

informação e conhecimento, que segue perpetuando valores es-

téticos hegemônicos.
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Esses artistas carregam consigo um importante legado de 

fala. Essas obras carregam ações iconoclastas que demandam revi-

sões de narrativas. Suas presenças no sistema da arte contribuem 

para as mudanças de um paradigma estrutural. Os atos de des-

truição que caracterizam a iconoclastia, talvez menos violentos 

do que os praticados na antiguidade, presentes em obras de arte 

contemporâneas, carregam em si uma força sólida e marcante e 

levantam questionamentos importantes de grupos invisibilizados 

e apagados da História da Arte. O elemento monumental, tanto 

pela escolha das materialidades, como também pela sua escala ou 

reprodutibilidade, combate com destruição discursos hegemôni-

cos carregados de preconceitos herdados do passado, não tão 

distante, patriarcal e europeu. 

33



Referências Bibliográficas 

BELTING, Hans. A verdadeira imagem. 

Porto: Dafne Editora, 2011.

BELTING, Hans. Antropología de 

laimagen. Buenos Aires: Katz Editores, 2007.

BESANÇON, Alain. A Imagem Proibi-

da. Uma história intelectual da iconoclastia. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.

CATARINO, Jorge. Iconoclastia e Arte 

Pública. Instituições culturais e representativi-

dade: Chiado, Baixa, arte pública e esfera co-

municacional. Lisboa: CIEBA, 2012.

EDELSON, Mary Beth. Some Living 

American Women Artists: Last Supper. The 

Nina Yankowitz Collection of Women’s Art 

1970s Onward: Five Colleges and Historic 

Deerfield Museum Consortium, 1 jan. 1972. 

PhotoLithograph. Disponível em: https://mu-

seums.fivecolleges.edu/detail.php?t=objects&-

type=ext&id_number=SC+2016.70.14. Acesso 

em: 25 out. 2021.

EXPOSIÇÃO, 2021. Galeria Nara 

Roesler. Before – now – what is yet to come. 

Elian Almeida. [S. l.: s. n.], 23 maio 2021. Dis-

ponível em: https://nararoesler.art/en/exhibi-

tions/201/. Acesso em: 4 out. 2021.

FAZOLLA, Leandro. Elian Almeida. 

Revista Dasartes, [S. l.], ano 13, n. 112, p. 42-

55, 3 set. 2021. Disponível em: https://dasartes.

com.br/a-revista/dasartes-112/. Acesso em: 23 

out. 2021.

BFIORILLO, Marília. Destruição de 

monumentos é prática antiga. Jornal da USP, 

Rádio USP, 26 jun. 2020. Coluna Conflito e 

Diálogo, p. 1. Disponível em: https://jornal.usp.

br/?p=332663. Acesso em: 18 out. 2021.

GROSSMANN, Martin. Uma nova 

onda iconoclasta varre o planeta: Martin Gros-

smann cita a morte de George Floyd e a se-

quência de reações contra monumentos colo-

nialistas. Jornal da USP, Rádio USP, 17 jun. 2020. 

Coluna Na Cultura o Centro está em Toda 

Parte, p. 1. Disponível em: https://jornal.usp.

br/?p=329625. Acesso em: 18 out. 2021.

KILOMBA, Grada. Decolonizing 

Knowledge. Lecture performance by GradaKi-

lomba. IBK. 2015. Wien. Acesso em: 21 jun. 

2021. Disponível em: https://www.goethe.de/

ins/br/lp/prj/eps/mmo/priv/15259714-STAN-

DARD.pdf

EDELSON, Mary Beth. Pioneer of the 

feminist art movement, 1933–2021. ArtReview, 

[S. l.], 19 ago. 2021. Disponível em: https://

artreview.com/mary-beth-edelson-pioneer-of-

-the-feminist-art-movement-1933-2021. Aces-

so em: 19 out. 2021.

EDELSON, Mary Beth. Some Living 

American Women Artists 1972. In: MoMA. 

[S. l.]. Disponível em: https://www.moma.org/

collection/works/117141?artist_id=34727&pa-

ge=1&sov_referrer=artist. Acesso em: 14 out. 

2021.

PAGOTTO-EUZEBIO, M. S.; ME-
NEZES, Roni Cleber Dias de. Iconoclastia 

identitária e os monumentos públicos: o que 

se quer reparar? Jornal da USP, Rádio USP, p. 

1, 2 jul. 2020. Disponível em: https://jornal.usp.

br/?p=334336. Acesso em: 18 out. 2021.

RIEGL, A. O Culto Moderno dos Mo-

numentos. São Paulo: Perspectiva, 2014.

34


