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RESUMO 
Este artigo tem como proposição discutir como se dá o reconhecimento da 
experiência histórica traumática, no campo da arte brasileira, no início do século 21. 
Tendo como premissa o impacto trazido pela expansão dos estudos políticos e 
culturais sobre a experiência da violência e as práticas de memorialização criadas 
para lidar com o trauma, nos últimos trinta anos. Diante disso, investigamos a obra 
dos artistas Ícaro Lira e Paulo Nazareth, nas experiências de reconhecimento da 
violência contida na coleção abandonada de um museu antropológico, durante a 3ª 
Bienal da Bahia (2014). 
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ABSTRACT 
Our proposition in this article is to discuss how the traumatic historical experience is 
recognized in the field of Brazilian art, in the early 21st century. It is based on the 
premise of the expansion of the political and cultural studies about the experience of 
violence and the memory-based practices created to deal with trauma, in the past 
thirty years. Therefore, we study the work of Ícaro Lira and Paulo Nazareth in 
projects that are informed by the experiences that acknowledge violence contained in 
the abandoned collection of an anthropology museum, during the 3rd Bahia Biennial 
(2014). 
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Introdução 

Este artigo discute como se dá a apropriação de histórias traumáticas no 

campo da arte brasileira, tendo como mote dois processos jurídicos 

emblemáticos relacionados à memória do trauma em museus brasileiros. 

Nesse contexto, investigo a obra dos artistas Ícaro Lira (1986-) e Paulo 

Nazareth (1977-), em projetos que se retroalimentaram nas experiências de 

reconhecimento da violência contida na coleção abandonada de um museu 

antropológico, durante a 3ª Bienal da Bahia1 (2014), da qual fui uma das 

curadoras. Em acordo mediado pela Bienal, foi firmada uma parceria entre as 

Secretarias de Cultura  e de Segurança Pública do Estado da Bahia para que 

a coleção do Museu Antropológico e Etnográfico Estácio de Lima (MEL) fosse 

emprestada ao evento para a realização da exposição Arquivo e Ficção, no 

Arquivo Público do Estado. Nesse contexto, analiso de que forma a 

correlação entre arquivos de violência secular e práticas artísticas 

contemporâneas permite-nos imaginar reescritas possíveis de histórias 

apagadas e incompletas. Em outras palavras, como se dá o reconhecimento 

da “experiência histórica traumática”, no campo da arte brasileira?  

Sobre a pertinência da questão hoje, destaca-se o impacto causado pelos 

estudos políticos e culturais sobre a experiência da violência no século 20, 

com a expansão do discurso sobre a memória e das práticas de 

memorialização criadas para lidar com o trauma, seja das ditaduras militares 

na América Latina, do apartheid na África do Sul ou dos campos de 

concentração na Segunda Guerra Mundial (AGAMBEN, 2008; ASSMANN, 

2012; CARUTH, 1995; FELMAN, 2014; HUYSSEN, 2014; SELIGMANN-

SILVA & NESTROVSKI, 2000, entre outros).  

Cabe pontuar que a reflexão sobre obras de arte contemporânea que se 

apropriam do testemunho como estratégia para lidar com histórias 

traumáticas tem sido amplamente discutida. É nessa direção que Seligmann-

Silva (2016) chama atenção para uma geração nova de artistas brasileiros 

(como Jaime Lauriano e Clara Ianni, entre outros) que vêm investigando a 

contraposição entre realidade e representação “oficial”, e articulando suas 
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práticas em procedimentos de reescrita de histórias traumáticas brasileiras, 

em busca, diz-nos ele, de uma inscrição crítica dessas memórias recalcadas.  

Entre processos jurídicos e histórias traumáticas 
O Museu Estácio de Lima foi inaugurado em 1958, em Salvador, uma 

repartição do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML), da Secretaria de 

Segurança Pública e tinha como proposta dar continuidade aos estudos do 

médico Nina Rodrigues (1862-1906). Em 1901, Nina reúne coleções de 

Antropologia física, Antropologia Criminal, Antropologia Cultural e Anatomia 

Patológica para formar o Museu do Laboratório de Medicina Legal, na 

Faculdade de Medicina da Bahia. O Museu é pensado para ser um lugar de 

averiguação do comportamento humano pela perspectiva da medicina legal e 

fundamentado nas teorias raciais da época.  

Nas palavras de Lilia Schwarcz (1993, p. 317), “Raça é um dado científico e 

comparativo para os museus, transforma-se em fala oficial nos institutos-

históricos de finais de século”. Do ponto de vista da medicina, diz ela, a meta 

era curar um país doente, condenado pela mestiçagem, tendo como antídoto 

uma proposta médica eugênica, que deveria classificar e extirpar a parte 

degenerada da população.  

Em 1979, o Museu é transferido da Faculdade de Medicina para o IML, no 

departamento da Polícia Técnica do Estado da Bahia. Ordep Serra (2011, 

p.6) afirma ser impossível fazer de conta que o deslocamento de um museu 

antropológico de um espaço acadêmico para um domínio policial não tenha 

qualquer significado, ainda mais se considerarmos que estamos em plena 

ditadura militar.  

É nesse caldo que os dois processos jurídicos envolvendo o museu 

acontecem. O primeiro, relativo ao enterro das cabeças do bando de Lampião 

e o segundo, para retirada de exposição e transferência definitiva dos objetos 

sagrados do candomblé do museu da polícia. O MEL exibia, em sua coleção, 

além de dois corpos mumificados, nomeados como índia carajá e cafuso, 

sete cabeças de cangaceiros. Para Estácio de Lima, manter as cabeças do 

bando expostas representava uma operação importante no desenvolvimento 
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dos estudos de identificação da biotipologia do marginal. Depois de anos de 

embate público entre a família dos cangaceiros e o diretor do Museu, 

finalmente, em 1969, a família consegue o direito ao funeral.  

Seguindo esse raciocínio, poderíamos perguntar quão informal se torna a lei 

nesse caso, considerando que a profanação de cadáveres é crime previsto 

no código penal brasileiro2 que prevê multa e prisão para quem vilipendiar, 

ocultar, destruir, subtrair cadáver ou parte dele. Em 1965, o confronto público 

para o enterro dos corpos dos cangaceiros resulta em projeto de lei3 que visa 

proibir, em todo o território nacional, a exibição de órgãos do corpo humano 

de pessoas mortas, com objetivos lucrativos ou mesmo científico. O Museu 

produz máscaras mortuárias que permanecem na seção de Antropologia do 

cangaceiro, até 2005, quando o museu é fechado. As cabeças expostas são 

uma lembrança inesquecível para quem visitou o museu na época. 

O outro processo reivindica a retirada de objetos de culto do candomblé das 

dependência do MEL. Lembrando que o acervo de origem africana do MEL é 

fruto do interesse de Nina Rodrigues no estudo do negro e de suas pesquisas 

de campo, em terreiros de candomblé. O médico tinha como motivação 

identificar e comprovar, por meio do rigor científico, comportamentos sociais 

considerados como desvios patológicos. Foram mais de dez anos de pressão 

da sociedade civil para que a coleção fosse transferida para o Museu Afro 

Brasileiro, da Universidade Federal da Bahia, no final de 2010.  
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Pequeninos sacerdotes (legenda da foto original).  
Estácio de Lima em viagem de pesquisa a África, sem data.  
Reprodução de fotografia do Acervo Museu Estácio de Lima. 

 

Em 1997, o Ministério Público baiano, em resposta a uma reivindicação, por 

meio do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça e Cidadania, em 

representação conjunta com as associações de Proteção e Defesa dos 

Cultos Afro-Brasileiros, terreiros de Candomblé e de organizações do 

Movimento Negro, determina a retirada dos objetos. Como consequência, as 

peças são transferidas para o Museu da Cidade, por tempo limitado e 

alocadas numa sala como anexo II, do MEL.  Como podemos perceber, a 

mudança de espaço é protocolar, não há nenhuma discussão sobre 

reparação ou contextualização da coleção. 

Em 1999, um outro processo é aberto por terreiros de candomblé, 

reivindicando que a coleção de arte sacra negra fosse retirada de exposição 

e devolvida aos terreiros. A alegação era de que os objetos de culto teriam 

sido apreendidos em batidas policiais e não adquiridos pelo Estado. Além 

disso, contestam o fato das peças não trazerem nenhuma anotação sobre 

sua função, procedência, valor e significado. Em resposta, a defesa do IML, 

argumenta não haver documentação que prove a origem dos artefatos, 

alegando que nos arquivos do MEL, constava que as mesmas teriam sido 

coletadas por Estácio de Lima e doadas ao museu. A defesa alega que os 
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terreiros deveriam apresentar provas de propriedade. Em 2010, 199 peças 

são transferidas, em caráter definitivo para o Museu Afro. (SERRA, 2011) 

Para compreendermos como se dá a apropriação dessas reivindicações no 

campo artístico, cabe lembrar que os estudos sobre o “trauma” abriram um 

campo importante para a análise de processos históricos ligados à memória 

da violência e de seus sistemas de reafirmação e reencenação (CARUTH, 

1995; FELMAN, 2000, 2014).  

A relação entre trauma e direito será estudada por Shoshana Felman, no livro 

O Inconsciente jurídico (2014). O século 20, diz nos ela, é marcado por uma 

série de julgamentos históricos de eventos traumáticos que vão colocar em 

evidência o “espetáculo paradoxal” que se estabele, entre o “drama do 

direito” e o “drama da cultura”, que são encenados em julgamentos de 

traumas coletivos e privados. Nesses casos, “O que precisa ser ouvido na 

corte é precisamente o que não pode ser articulado na linguagem jurídica”. 

Nesse aspecto, a lei precisaria responder, à reivindicações que extrapolam a 

necessidade de compreender os fatos, pura e simplesmente para chegar a 

um veredito sobre a culpabilidade ou não do réu. Trata-se, em última 

instância, de reconhecer em toda sua dimensão à “experiência histórica 

traumática”. (FELMAN, 2014, p. 24) 

 

Máscaras mortuárias do bando de Lampião.  
Coleção Museu Estácio de Lima (CMEL).  

Foto: Alfredo Mascarenhas/3ª Bienal da Bahia 
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Seguindo essa linha de raciocínio, poderíamos indagar, como os terreiros de 

candomblé seriam capazes de produzir provas legais de propriedade dos 

objetos do MEL, como argumenta à defesa do museu da polícia. No caso dos 

julgamentos discutidos por nós, a lei precisaria responder o trauma da 

escravidão, do racismo, da intolerância religiosa, do coronelismo, das 

injustiças sociais, enfim, uma extensão que extrapola a cena jurídica. Da 

mesma forma, que a requisição das famílias dos cangaceiros sobre o direito 

ao funeral dos corpos decapitados e a tentativa da medicina legal de traduzir 

a violência impetrada em ciência, foge ao controle e resulta em documento 

da memória do trauma.  

Cathy Caruth (1995, p.151), como Felman (2000) sugere que a reflexão 

sobre o trauma e sua cura no âmbito individual (psicoanalítico) quando 

deslocada para o contexto coletivo, coloca em questão uma “crise da 

verdade” que é paradoxal à nossa experiência histórica. Pois, ao mesmo 

tempo que tem como característica a incompletude e a incerteza dos 

eventos, é marcada pela proximidade com os fatos traumáticos. Freud4 , 

lembra Caruth  (1995, p. 5) se surpreende com a “literalidade e o retorno 

insistente” de imagens e sonhos traumáticos, dos soldados no pós-guerra. 

Nesse aspecto, o trauma se caracteriza como uma experiência impossível de 

ser contada por aquele que a carrega dentro de si e se configura como 

sintoma de uma história que retorna insistentemente e contra sua vontade. 

Na opinião de Seligmann-Silva (2014, p. 12), a arte tem ocupado na 

sociedade um espaço de “audição aos traumas pessoais e sociais”. É, nesse 

sentido, que pretendo mostrar como a ação desses artistas em torno do 

museu da polícia assume um lugar de escuta e reconhecimento e nos 

permite apreender – para além dos dados e números5 – a perpetuação da 

violência na atualidade.  

Paulo Nazareth: direito ao funeral 
O encontro com o acervo do Museu Estácio de Lima, representou um campo 

rico para a pesquisa do artista relacionada à problematização de temas como 

o apagamento da história dos povos originários do Brasil e a violência contra 
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a população negra e indígena. Em seu primeiro contato com a  coleção, 

Nazareth deita-se ao lado dos dois corpos mumificados (índia carajá e 

cafuzo), veste-se com as roupas do cangaço, cobre o rosto com a máscara 

mortuária de Lampião e empunha seu revólver. A experiência resulta no 

trabalho Máscaras mortuárias (2014), de Paulo Nazareth e Ícaro Lira.  

Como apaziguar a memória dos corpos que não foram enterrados? Quem 

são eles? O que aconteceu? Como vieram parar aqui? São as questões 

colocadas por Nazareth diante dos corpos abandonados. O artista propõe 

realizar uma cerimônia de sepultamento, um ato de reivindicação pelo funeral 

dos corpos mumificados do museu. Seu objetivo é discutir o direto à história 

daqueles que não fazem parte das estatísticas oficiais, bem como da 

inclusão, nas listas de desaparecidos políticos da ditadura militar brasileira, 

de corpos anônimos e desconhecidos. É nesse sentido que afirma “a religião 

pra mim é política e, nesse lugar das minorias, me parece que mais ainda”67.  

Sob esse aspecto, a complexidade da relação entre arte contemporânea e 

espiritualidade assume contornos de espaço de resistência, quando 

analisada à luz da história da repressão às religiões afro-brasileiras. Da 

mesma forma como a perpetuação da intolerância religiosa no presente e o 

desinteresse por parte da historiografia da arte brasileira nos estudos das 

relações com a África, como trata Roberto Conduru (2011), não são 

acidentais. Considero que fazem parte, como vimos com Caruth e Felman, 

dos mesmos processos históricos ligados à memória da violência e de seus 

sistemas de reafirmação e reencenação do trauma. 
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Paulo Nazareth, REZA, 2014.  
Foto: Alex Oliveira/3ª Bienal da Bahia 

Para Blanchard, Boëtsch, Snoep (2011), os corpos mortos e expostos em 

museus etnográficos ao redor do mundo são como “heróis modernos”, 

possuem um valor histórico e simbólico fora do comum, pois representam um 

dos cruzamentos mais significativos sobre a construção de uma fronteira 

invisível de segregação. Esse é o caso, segundo eles, do “Nègre de 

Banyoles”, corpo empalhado de um boxímane, exposto no Museu Darder até 

1992 e repatriado em 2000, à Botsuana. Contudo, observam, não tendo 

havido nenhuma declaração oficial dos órgãos responsáveis que trouxesse à 

tona a discussão sobre os equívocos do discurso científico do racismo, a 

questão foi resolvida tendo como base o Código de Ética para Museus do 

ICOM. As pesquisas dos autores sobre os “zoológicos humanos”, mostraram 

que são ainda centenas de corpos entre Europa, Japão, Estados Unidos (e 

Brasil, como vimos). 

Nazareth gostaria de entrar com uma ação junto ao Ministério Público para 

pedir o direito ao funeral da índia carajá e do cafuzo (única identificação 

encontrada nos arquivos do MEL). O assunto desdobra-se na exposição A 

queda do céu, com curadoria de Moacir do Anjos, no Paço das Artes, em 

2015. Em Direito ao funeral (2015), o artista descreve os procedimentos 

realizados no ritual de sepultamento no museu do crime. Diz ele, “meu 

trabalho é saber dos corpos enterrados em valas comuns, eles merecem 

lápides para o descanso das almas”.  
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Para a exposição Arquivo e Ficção, na 3ª Bienal da Bahia, Nazareth monta 

uma urna funerária para receber os corpos, crânios e ossos trazidos do 

museu da polícia – URNA, madeira, cal e crânios. No vídeo Antropologia do 

Negro 01, Nazareth usa roupas brancas e coloca uma máscara de proteção 

sobre o nariz e a boca. Ao seu redor, vemos vários crânios amontoados, ele 

se deita no chão do museu da polícia e empilha, um a um, os crânios sobre 

seu rosto e dorso.  

O vídeo Antropologia do Negro 02 é realizado em meio à montagem da 

exposição, no Arquivo Público. Nazareth fixa a câmera no alto da sala, assim, 

vemos a caixa de madeira de cima, ela tem a altura de um homem e a 

largura de quatro homens, a urna funerária foi caiada de branco, por dentro. 

A ação começa com a abertura da urna. Dentro, vemos os crânios 

posicionados, lado a lado, de forma que cobrem toda a superfície do fundo da 

caixa. Sobre eles, o artista joga pó de pemba (pó de giz utilizado em rituais 

do candomblé); em cima deles, posiciona os dois corpos, primeiramente, nus, 

e, depois, veste-os com o saiote, parte da vestimenta que usavam quando 

estavam em exposição. Sobre eles, coloca outra camada do pó e, finalmente, 

fecha a urna. Durante toda a exposição, o caixão permanece fechado. Os 

vídeos Antropologia do Negro 1 e 2 são exibidos em duas telas pequenas, 

juntamente com os panfletos produzidos para o projeto. 

O vídeo REZA corresponde à última parte do ritual de sepultamento simbólico 

dos mortos do Museu Estácio de Lima. A ação foi realizada no encerramento 

da exposição. Com a colaboração da artista Michelle Mattiuzzi, Nazareth abre 

a caixa, cuidadosamente, retira os corpos, os crânios e os ossos, e 

concentrado e em silêncio, inicia o procedimento de embalar, em papel, os 

restos mortais. Movimentando-se ao redor da caixa numa espécie de transe, 

Nazareth acende uma vela, faz sons com um chocalho e hipnotiza uma 

galinha-d’angola que trouxe para o ritual. A ação se estende pelo dia. Ao 

final, ele varre a caixa e o chão, organiza todos os elementos num canto da 

sala, desperta a galinha que parecia morta e a deixa no espaço até o dia 

seguinte, quando a exposição é desmontada.  
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Ícaro Lira: direito à história 
Ícaro Lira integra essa nova geração de artistas brasileiros que nasceram no 

período da redemocratização do país e tem dedicado suas pesquisas a 

refletir criticamente sobre as implicações geradas por propostas políticas e 

históricas relacionadas à formação do Brasil.  

Para a Bienal da Bahia, Lira dá continuidade ao projeto Cidade partida 

(2014), realizado para a Temporada de Projetos do Paço das Artes, sobre a 

guerra de Canudos, a história de Belo Monte e seus personagens. Não é de 

se surpreender, pois o contato com a coleção do MEL vem ao encontro de 

sua proposição. O artista propõe dedicar-se à concepção e organização da 

seção Antropologia do Cangaceiro, que compõe a a remontagem artística do 

Museu Estácio de Lima, na 3ª Bienal da Baha.  

Inicialmente, seleciona artefatos para compor a história das armas na 

coleção. Numa vitrine, expõe armas fabricadas por detentos e apreendidas 

em penitenciárias do estado da Bahia. Na outra, exibe punhais, facas e 

peixeiras, armas brancas, supostamente do bando de Lampião e expostas 

junto com fotografias tiradas depois do massacre na grota de Angico 

(Sergipe, 1938). Além de um conjunto de treze rifles identificados como 

armas usadas na Guerra de Canudos, que são fixados na parede. 

Na exposição foram incluídas as roupas atribuídas a Lampião e Maria Bonita 

(casaco de couro, bolsas, sandálias, chapéus e cantis) e retratos dos 

cangaceiros. Como vimos anteriormente, é em Angico que começa a saga 

fúnebre de Lampião e seu bando: são onze os mortos que tiveram os corpos 

queimados e as cabeças decepadas e expostas nas cidades do sertão 

nordestino, como prêmio e forma de intimidação.  

Agrega, ainda, à exposição, a produção de dois autores que testemunharam, 

respectivamente, a trajetória de Lampião e a Guerra de Canudos: o filme 

Lampião, o rei do cangaço (1936-1937), do documentarista Benjamin 

Abrahão, autor das únicas imagens filmadas do bando, e as fotografias de 

Flávio de Barros, Guerra de Canudos (1897), um registro impressionante do 
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final da guerra, a única imagem conhecida de Antônio Conselheiro morto e 

dos prisioneiros sobreviventes, em sua maioria mulheres e crianças. 

 

Lápides no Cemitério Quinta dos Lázaros,  
onde foram enterrados os cangaceiros (1938 e 1969).  

Jornal, Museu Antropológico e Etnográfico Estácio de Lima, 
encarte do livro Projeto Desterro, Ícaro Lira, 2014. Foto do artista. 

Outro tema explorado por Lira é o das mortes violentas. Assim, expõe, em 

caixas de luz, um conjunto de negativos em vidro identificados na coleção 

como “Mortes por enforcamento – das formas de suicídio aos tipos de nós 

usados em laços e cordas para enforcamento”. Nas entrelinhas, uma alusão 

à imagem emblemática do assassinato de Vladimir Herzog. Além disso, exibe 

um conjunto de 150 frascos de vidro, contendo balas retiradas de corpos, em 

autópsias no IML. Cada pequeno frasco traz, além dos projéteis, etiquetas 

que registram a causa da morte, local, data e número de identificação dos 

corpos. 

Considerações finais 
Para Susanne Leeb (2013), o que evidencia a situação problemática dos 

museus etnológicos europeus é o fato de o poder simbólico sobre os objetos 

não garantir mais sua legitimidade, como no passado. No contexto brasileiro, 

vimos, com Lilia Schwarcz, que as políticas raciais importadas da Europa, no 

século 19, deram subsídio ao aval científico imputado pela medicina legal e 

divulgado nos museus etnográficos locais. É, nesse aspecto, que ação 
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artística de reconhecimento da história do Museu Estácio de Lima: abre um 

campo vasto de exumação e investigação das políticas de eugenia 

legitimadas pelo Estado.  

Concluí-se que a potência dos procedimentos utilizados por Nazareth e Lira 

na confrontação com os arquivos de violência secular está em desbloquear 

regiões esquecidas para expor a incompreensão de um evento passado e 

criar memória a partir da experiência de integração de histórias obliteradas, 

no presente. Além disso, é possível perceber que a operação artística se 

desloca da “coleção” para a problematização trazida pelo próprio processo de 

confrontação com os “dados”. Em outras palavras, a história do museu 

antropológico trouxe à tona uma série de indagações sobre a origem dos 

objetos da coleção, como eles teriam chegado ao museu, por que 

permaneceriam ali e não em seus lugares de origem, quem teria sido o 

responsável por tais aquisições etc. É sob essas circunstâncias que no 

campo da arte brasileira, o descerramento dos arquivos do MEL se conecta 

com uma rede de reconhecimento da experiência histórica traumática.  

Notas 

                                                        
1
 A Bienal da Bahia aconteceu entre 29 de maio e 7 de setembro de 2014, organizada pelo Museu de 

Arte Moderna, sob direção artística de Marcelo Rezende, ocupou 54 espaços, esteve presente em 32 
cidades e atingiu um público aproximado de 181 mil pessoas.  
2
 Código Penal Brasileiro, Decreto Lei Nº 2.848, de 1940, Parte Especial, Capítulo II – Dos Crimes 

contra o Respeito aos Mortos. 
3
 Projeto de lei n.2.867, 4 de julho de 1965. Manda sepultar as cabeças de “Lampião” e “Maria Bonita”, 

expostas no Instituto Nina Rodrigues, da Bahia. O PL foi arquivado em 1971.  
4
 A investigação sobre o trauma, tem sua origem em Freud (1856-1939) e na psicanálise. 

5
 Sobre dados da violência contra povos indígenas e jovens negros nas periferias brasileiras ver. 

Disponível em:  http://www.cimi.org.br/pub/relatorio2015/relatoriodados2015.pdf   e 
http://www.ipea.gov.br/igualdaderacial/  Acesso em: 28 set. 2016 
6
 Entrevista realizada com o artista entre out. 2015 e fev. 2016 para tese de doutorado da autora.  
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