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Resumo: Pequeno texto elaborado para as redes sociais do Museu sobre algumas características 

históricas e culturais do país africano do Benim.  
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Pequeno em sua extensão, grandioso em sua história. Assim é o Benin, país que até 1974 se 

chamou Daomé, mesmo nome de um de seus mais importantes reinos, vivo simbolicamente 

ainda hoje, através da memória de sua realeza, dos seus palácios repletos de altos-relevos que 

contam histórias de seus reis, de seus récades, de seus apliques coloridos, de seus altares 

funerários portáteis (asen) e, claro, do vodun. 

No Benin, o vodun, palavra que significa “descansar para tirar água” (vo= “descansar” e dun = 

“tirar água”) é muito mais que uma religião, é modo de ser, de viver, de sentir. O seu sentido 

global está ligado à mensagem de que é preciso permanecer em equilíbrio, independente das 



 

dificuldades a serem enfrentadas. A vida, dessa forma, é como uma laguna. É fundamental ter 

paciência e calma para conseguir tirar a sua água e ter uma existência plena. 

A busca pelo equilíbrio e a força para seguir em frente se reflete, materialmente, nas figuras de 

bocio (bo = potência e cio = cadáver), estatuetas quase sempre em madeira que ganham potência 

a partir da relação estabelecida entre estas e seus detentores. É a agregação de elementos do 

mundo mineral, vegetal e animal que potencializa o objeto e o faz cumprir a sua função. É uma 

arte, portanto, sempre em processo.  

Há muitas outras artes no Benin, de outros povos que lá habitam também, como os iorubá, com 

suas produções que evidenciam as inúmeras interações e trocas artísticas com povos que 

extrapolam as fronteiras estabelecidas pelo colonialismo. 

 


