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Benim, Um Pais de Ancestralidade e Arte 

 

Resumo: Texto de parede para o acervo de longa duração do Museu Afro Brasil com obras tanto 

do país Benim (território do antigo Reino do Daomé) principalmente de cultura fon, quanto do 

antigo Reino do Benin (território da atual Nigéria), de cultura bini. 
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Este O Benin é um país de múltiplas riquezas. Ancestralidade e contemporaneidade 

andam de mãos dadas nesse solo de onde brotam férteis tradições, cultura, cor e arte. Terra do 

antigo Reino do Daomé, ele tem uma ligação estreita com o nosso país que se traduz em 

heranças históricas, genéticas e culturais. Tanto pela contribuição do povo fon, quanto do povo 

iorubá as ligações com o Brasil remetem ao período da escravidão. Talvez seja no Maranhão e 

em regiões nordestinas próximas onde esses laços se fazem perceber de maneira mais evidente, 

mas, personagens e histórias dos povos do Benin cruzam-se de modo fundamental com a cultura 

brasileira, fortalecendo-a e tornando-a mais rica.  

O antigo reino do Daomé teve seu apogeu na segunda metade do séc. XVII, sob o rei 

Houegbadja (1645–1685) e seu fim em 1894, quando a França, por meio de tropas senegalesas 

conquistou o seu território; passando a administra-lo integralmente por 60 anos, a partir de 
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1900. Desde 1894 até 1960, o Daomé fez parte da África Ocidental Francesa e, em 1975, o país 

foi rebatizado com o nome de República Popular do Benin, sob a forma de governo marxista-

leninista, que durou até 1990, tornando-se desde então, República do Benin. A tradição da 

realeza, porém, existe ainda hoje, mas apenas de forma simbólica. Entretanto, vale ressaltar, 

coincidência ou não, os políticos que apoiam o rei tem tradicionalmente vencido as eleições 

federais daquele país: “A pompa do tribunal do Daomé é comparável à da Europa. A veneração 

pessoal intensa para com o rei me faz lembrar as histórias sobre o apóstolo Maomé e seus 

seguidores (...) Não se pode atribuir este zêlo excepcional senão aos prolongados reinados de 

alguns membros da dinastia, que ocuparam o trono por 252 anos, rivalizando, assim, com os 

sete monarcas romanos cujo reinado durou quase a mesma quantidade de tempo”;  relata um 

dos mais famosos exploradores britânicos Sir Richard Burton, quando ele visitou o Reino do 

Daomé em 1860 (A Mission to Gele, King of Dahomey, London, 1864). Uma bandeira com os 

emblemas dos Reis do Daomé, nessa exposição, dão conta do período de reinado de cada um 

deles, desde o séc. XVII até o séc. XX, mostrando a fortaleza desta herança. 

Uma amplitude significativa pode também ser verificada na faixa etária dos artistas 

contemporâneos aqui apresentados. O escultor Kifouli Dossou, nascido em 1978 é o mais jovem. 

Ele busca sua expressão no entalhe da Máscara Gueledé (associação feminina de anciãs com o 

mesmo nome, própria da cultura tradicional dos iorubá da Nigéria e do Benin). Mas essa 

escultura de madeira policromada não é copiada da prática ancestral ou simplesmente 

modernizada, o artista nos fornece uma extensão contemporânea e estritamente visual desta 

antiga prática escultórica que hoje já é multi-centenária. Em idade intermediária, temos o 

fotógrafo Charles-Placide Tossou. Nascido no norte do Benin, em 1971, trabalha hoje como 

jornalista e é correspondente da agência Reuters em seu país. Suas fotografias mostram limpida 

e intimamente personalidades ligadas à famílias abastadas, sacerdotes paramentados e 

dançarinos anônimos em festivais ligados ao culto a Voduns. O culto a Voduns (adoração de 

entidades como Legba, Sakpata, Dan, Heviosso, etc.) é um culto bastante expressivo que é 

praticado por cerca de 7 milhões de pessoas no Benin, mas é uma religião que foi também 

adotada de modo mais ou menos diferenciado em outros países dentre os quais o Togo, a Nigéria,  

Haiti e outros países do Caribe, Louisiana, no sul dos EUA e também no Brasil, notatamente 

no Maranhão, Pernambuco, Salvador (BA) e Recôncavo baiano, Rio de Janeiro e São Paulo. Por 

fim, o mais experiente dentre eles, o artista plástico Cyprien Tokoudagba (1939) apresentando 

pinturas com símbolos de divindades e outros ligados à realeza do Reino do Daomé.  

A presente exposição marca alguns dos aspectos dessa intensidade do povo do Benin, seja 

na serenidade da arte tradicional captada pela lente do antropólogo Pierre Verger, nos anos de 

1930, seja na pujança da arte contemporânea, observa-se aí a dedicação e o respeito pela 
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tradição ancestral.  O verdadeiro cruzamento entre a ancestralidade e a arte contemporânea 

nessa exposição transmite o sentido dessa conversa entre o mundo religioso e o mundo artístico 

do Benin. Isto é, tanto pelas imagens de contexto em festividades envolvendo a realeza do país 

ou dançarinos anônimos, quanto pelos símbolos tradicionais veiculados por meio da obra de 

arte, apresentamos a cultura de um povo cuja força está justamente na ligação entre a 

visualidade e a ancestralidade. 

 

 


