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Exposição Cyprien Tokoudagba 

 

 

 

Resumo: exposição resumida sobre a religião beninense do culto a vodun, das esculturas religiosas bócio 

e os símbolos das divindades representadas nas obras do pintor do Benim Cyprien Tokoudagba (1939-

2012) numa exposição em homenagem post mortem a ele. 
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Sobre o vodun 

A primeira menção ao termo vodun se deu no ano de 1658, num documento intitulado Doctrina 

Christiana. De grande importância histórica e religiosa, esse documento indica que as origens culturais 

do vodun estão relacionadas à família linguística dos Ayizo, cujos Fon, Mahi, Hueda, Hwala, Ouatchi, 

Adja, Wemenu, Evhe, Mina e Gen fazem parte. Esses povos ocupam regiões onde atualmente é o Togo e 

o Benin e compartilham, além da crença no vodun, as expressões artísticas relacionadas a essas forças 

e poderes. 

Não existe um consenso quando se trata do significado do termo vodun, no entanto, pesquisadores 

costumam defini-lo, de maneira genérica, como os grandes mistérios da vida, todas as manifestações de 

força impossíveis de serem definidas.  



 

De acordo com Suzanne Preston Blier, essa palavra parece derivar da expressão "descansar para tirar 

água", formada por dois verbos fon: vo, que significa "descansar", e dun, "tirar água" – com o sentido 

global de que é preciso permanecer calmo, independente das dificuldades a serem enfrentadas. Para a 

filosofia vodun, a vida assemelha-se a uma laguna que os seres humanos descobrem no mundo em que 

nasceram. É indispensável ter paciência e calma para conseguir tirar água dessa laguna que determina 

nossa vida e ter uma existência que nos satisfaz plenamente. Em vez de atravessar a vida 

precipitadamente, devemos manter o equilíbrio. 

 Quem somos? Onde estamos? De onde viemos? A essas perguntas, os povos de todo o mundo tentam 

oferecer respostas, em geral fortemente influenciados pelo ambiente que os cerca. O povo fon deu o nome 

de vodun à articulação original dessas respostas, a partir de uma ideia amplamente compartilhada, 

segundo a qual, existe uma força inefável que paira acima de tudo e da qual tudo depende. Nós mesmos 

seríamos apenas produtos dessa força, que nos é transmitida pelo sopro.  

Foi o reino do Daomé que verdadeiramente instituiu o vodun, reunindo, pela primeira vez, aquilo que já 

existia de forma desordenada e não hierarquizada nas culturas dos povos Ashanti de Gana e Iorubas da 

Nigéria. Na época de sua expansão, entre meados do século XVI e final do século XIX, o reino de Daomé 

transformou o vodun não somente em uma instituição, como também no segundo alicerce do poder real, 

juntamente com o poder temporal – um reino em que mesmo os dignitários e sacerdotes estavam sujeitos 

à autoridade direta do rei.  

Nos dias de hoje vodun inclui uma gama de divindades, mas também aspectos da natureza relacionados 

a esses deuses. Assim, árvores, montanhas, pedras, rios e fontes, por exemplo, são identificadas como 

vodun. 

A morte, por ser impossível de explica-la, também está relacionada ao vodun. Dessa forma, objetos 

ligados à ancestralidade também estão associados ao vodun, como tronos, récades, e para sóis 

originalmente pertencentes aos reis, bem como outros objetos ligados aos antepassados como o asen 

(altar funerário portátil). 

Bocio (pronuncia-se Botchiô) 

Para alcançar a força inefável e divina, cada indivíduo pode utilizar o intermediário que lhe for mais 

próximo e através do qual o sopro se manifesta. O bocio é, justamente, um desses objetos intermediários. 

O termo bocio pode ser traduzido literalmente do fongbé (lingua fon) por "cadáver dotado do sopro 

divino". Cio significa cadáver; Bo é às vezes traduzido por "malefício" ou "talismã". No termo bocio, 

interpretamos bo como sopro ou potência. A escultura ou estatueta não ganha vida própria de imediato. 

Portanto, é um cadáver: cio. Mas, esculpida pelo homem – que se situa no início e no final de todo 

processo social e ambiental –, ela se torna presença ou materialização da força. A potência anima, então, 

o cadáver. Bocio pode significar, portanto, "cadáver dotado de potência". 



 

O bocio é uma arte coletiva, produzida não apenas pelo escultor como pelas outras pessoas que 

participam do processo de criação e também pelo próprio usuário. Uma relação íntima se estabelece, 

necessariamente, entre o usuário, os diversos artistas e os "ativadores" do bocio. Esta relação é 

acentuada pelo risco (assumido) que se corre no processo de criação desse tipo de objeto e de ativação 

dos poderes. 

A percepção da escultura por aquele que a observa também é uma questão complexa. A relação cultivada 

com um determinado objeto varia conforme o usuário, em função da relação individual que se estabelece 

entre ambos e da diversidade dos problemas a resolver. 

Algumas esculturas proporcionam um autêntico sentimento de segurança e calma frente a um perigo 

real ou potencial. Outras estão associadas ao medo, à preocupação e ao mistério – a força evocada pela 

estética bruta provoca reações de surpresa e recuo. Essas noções são exacerbadas pela própria função do 

objeto. 

(A maior parte desse texto foi extraída da obra Vaudou. Trata-se do catálogo da exposição de mesmo nome 

realizada pela Fondation Cartier pour l´art contemporain em Paris). 

 

Associação entre Voduns e Orixás 

Voduns                                                              Orixás 

Legba                                                       Exu 

Gu                                                           Ogum 

Agé                                                          Oxóssi 

Hevioso (ou Sobo)                                   Xangô 

Lissa                                                        Oxalá 

Sakpata (ou Zodji)                                 Omulu 

Aziri                                                        Oxum 

Mamiwata                                              Iemanjá 

 

 

 

 

 

Obras de Cyprien Tokoudagba (1939-2012) 

 



 

Leão – Emblema do Rei Glele 

 

O rei Glele escolheu o leão como seu emblema por este animal ser conhecido como o rei da floresta e ser 

temido por todos. O leão relacionado à figura do rei Glele é sempre representado com a boca aberta, 

mostrando os dentes. Cyprien explica que o rei Glele quer mostrar que, após esperar muito tempo até 

sua entronização, ele está forte e pronto para desempenhar o seu papel. Glele advertia seus inimigos 

dizendo que “o filhote semeia as sementes de terror logo que ele tem dentes”. 

 

Génie du Roi Guézo 

 

Todos os reis têm gênios, ou seja, poderes. Eles são entidades espirituais que ajudam os indivíduos a 

atingirem seus objetivos. Nessa representação, o gênio do rei Guezo é retratado como um ser humano 

com uma cauda e cercado por objetos sagrados e reais. 

Sentado num trono, ele segura uma cabaça que representa o reino e seus antepassados. Os ancestrais 

são também representados através do asen (altar funerário portátil), solidamente fixado em sua cauda. 

Atrás dele está um assan e à sua frente um gansou (campânula), um instrumento musical, mas também 

considerado a voz do rei diante de seus súditos.  O recade e o sabre cercam o trono. O rei Guezo aparece 

na parte superior da tela, sendo transportado em sua padiola, precedido por seu anunciador e seguido 

pelos músicos que entoam seus cânticos de louvor. 

Amazona (Agodjie) 



 

 

As amazonas são mulheres guerreiras. Esse exército de mulheres foi criado por volta de 1720 pelo rei 

Agadjá. O batalhão das amazonas ficava próximo ao palácio real. Essas mulheres eram treinadas para 

lutar tanto com mosquetes quanto com sabres. 

 

Récades 

 

Os récades representam o poder do rei e do próprio reino. Eles são uma extensão dos cetros de mando 

dos soberanos. Eles são esculpidos de acordo com o gosto do artista e portam os símbolos emblemas dos 

soberanos. O seu formato permite que possa ser carregado nos ombros. O récade é usado como uma 

ordem de missão e é considerado uma assinatura do rei, pois  autentica a sua mensagem. 

 

 Daguessou Guezo (Poder do rei Guezo) 

Essa representação do rei Guezo é bastante incomum. O rei aparece segurando a lua e o sol que 

simbolizam a totalidade de suas forças. As pequenas cabaças que ele porta nos braços, na perna e na 

boca contém substâncias mágicas que o tornam invencível e representam todos os atributos do seu reino. 

A escolha em representar o rei Guezo com uma perna só é para exaltar o seu caráter sobrenatural, 

segundo o próprio Cyprien.  

Gou 



 

 

Deus da guerra e dos ferreiros. Gou é representado com seus atributos: um chapéu decorado com vários 

objetos de metal; uma bata com uma campânula e duas setas. Gou aparece segurando numa mão um 

asen (altar funerário portátil) e na outra uma arma de fogo. Em seus braços aparecem amarrados 

recipientes contendo substâncias mágicas. 

O rei sempre consulta Gou antes de ir à guerra. Nos dias de hoje, quando acontecem acidentes de carro, 

recomenda-se dar oferendas sacrificiais a Gou para evitar novos incidentes. 

Lissa 

 

Lissa é a divindade que criou o céu e a terra. Lissa é representada como uma mulher usando colares de 

cauris e contas vermelhas, todos simbolizando o seu poder. Essa divindade é representada ainda 

segurando o sol e a lua, símbolos que evocam o céu e a terra. Conta-se que foi a mãe do rei Tegbessou 

que introduziu o culto a Lissa em Abomey. 

Agassou 

 



 

 

Deus da pantera. De acordo com a tradição oral, a princesa Aligbonon ficou perdida na floresta e se 

tornou íntima de uma pantera chamada Agassou. Dessa união nasceu uma criança, considerada um 

ancestral mítico ainda reverenciado em Abomey. É considerado o fundador da linha dinástica fon. 

Agassou é o ancestral mítico do rei Guezo. 

 

Houeda – Vodun- Dangbe 

 

 

Deus da Piton.  Dangbe, a cobra piton, é um animal mítico que frequentemente aparece nos mitos de 

origem. Cyprien representa Dangbe como uma mulher com escarificações em sua face que lembram as 

manchas na parte superior da cabeça do réptil. Esse padrão de escarificação é comumente encontrado 

entre os povos Houeda. O culto a esse animal fez com que templos dedicados ao réptil fossem construídos. 

O mais conhecido templo está localizado na cidade de Ouidá. 

 

 

 

 



 

 

Aziza 

 

Aziza é um espírito silvestre que habita as matas e as florestas. Quando se revela aos homens, ele 

apresenta características humanas com certas particularidades: sua cabeça é feita de ramos e folhas; o 

corpo aparece encrustado de cauris e vestindo uma saia feita em ráfia. O cauri simboliza o seu poder e 

os três dedos em cada mão indicam a presença de poderes sobre humanos. Aziza ronda a floresta à noite 

e se comunica com os caçadores. É sob a proteção de Aziza que os caçadores enfrentam os perigos da 

floresta. 

 

Agotonon 

 

É símbolo de Tohossou, o deus da água. O nome Agotonon vem do fon: ago=sapo e tonon= mestre da 

água.  

 Oungouede (Círculos) 

 

Simbolizam a água e estão relacionados à vida, à natureza, e à purificação. Nessa obra, os oungouede 

aparecem relacionados a Agotonon, símbolo de Tohossou, deus da água. 

 

Egungun 



 

 

É um vodun originário da Nigéria que representa os ancestrais que retornam ao mundo dos vivos para 

trazer mensagens ou fazer intervenções em variadas situações. Cyprien representa o egungun com uma 

vestimenta multicolorida com tiras de veludo. A face é escondida com um “véu” remetendo aos cauris. 

 

Tohossou 

 

 

Tô= água e hôssou= rei, ou seja, “Rei da água” e também dos rios. É considerado um semideus que se 

manifesta nos humanos.  O deus da água é representado por Cyprien como uma figura feminina, 

enfeitada com joias reservadas às princesas e deuses. Ela usa também uma touca feita com ráfia, pérolas 

e pelos. Tohossou aparece apoiado num cajado, um atributo da realeza e carrega um sabre, objeto 

reservado às princesas. 

Sapakta ou Zodji 



 

 

Deus da terra e da varíola. Sapakta é temido por seus seguidores por ter o poder tanto de cura quanto 

de destruição. Cyprien representa Sapakta segurando um recade, com o qual ele dança. Deuses 

geralmente não dançam sem portar algo nas mãos. Em seu braço é possível perceber ainda a presença 

de dois chifres contendo substancias mágicas.  

Hevioso 

 

É o deus dos raios, trovões e também da chuva. 

Rei Houégbadja 

 

Houégbadja reinou entre 1645-1685 e é considerado o verdadeiro fundador do reino do Daomé. É 

representado através da figura do elefante, bem como do peixe e uma armadilha. O seu lema é “o peixe 

que escapou do anzol nele não retornará”, ou seja, após escapar da armadilha de seus inimigos jamais 

será preso novamente.  

A sua ligação com a figura do elefante pode estar relacionada ao fato desse rei ter criado um 

destacamento de mulheres caçadoras de elefantes que também faziam a função de guarda-costas do rei.  

Coruja 



 

 

A coruja é um animal associado aos sacerdotes, por fazer o papel de mensageira das questões 

relacionadas ao mundo sobrenatural.  

Agoli-Agbo(?) 

 

 

Guezo 

 

Representa o poder do rei Guezo. A cabaça na boca contendo elementos mágicos torna o rei invencível, 

além de sintetizar todos os atributos de seu reino. A representação de uma única perna demonstra o seu 

aspecto não humano, sobrenatural. 
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