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Entre os fon do Benin (antigo Reino do Daomé), a comunicação visual por meio de 

emblemas tem sido utilizada pelo menos desde a fundação desse reino no séc. XVII até hoje. Por 

um lado, essa é uma tentativa de elevar o significado e sedimentar visualmente o poder real da 

casa dinástica do Daomé. Por outro lado, essas artes visuais serviriam também para resguardar 

a memória cultural do povo fon para as próximas gerações, uma vez que se utilizavam da mesma 

técnica em variados tipos de tecidos e também na “arte mural” para fazer relatos visuais de 

acontecimentos míticos e de fatos históricos. Do ponto de vista têxtil a técnica empregada desde 

então era o aplique sobre tecido. O Aplique ou Appliqué é a técnica de junção, justaposição, 

costura ou enlace de materiais têxteis sobrepostos, sendo que o tipo de tecido empregado pelos 

fon era geralmente o algodão.  

 Culturalmente, a primeira função dos apliques é pitográfica e personalista, isto é, 

utilizam-se de imagens figurativas que são identificatórias do chefe da casa real. Semelhante 

aos “Brasões” de família e das realezas europeias, bem como as divisas e as insígnias da 
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aristocracia guerreira e pré-industrial, os apliques figurativos do Daomé são verdadeiros 

emblemas que identificam cada um dos reis segundo suas qualidades, atributos, acontecimentos 

históricos do seu reinado, entre outras distinções reais. Dito de outra forma, os apliques 

expressariam em sua temática parte dos numerosos itens que arranjam a regalia real, tais como 

a récade (cetro real que pode substituir o rei quando este não está presente), mas também as 

joias, as vestimentas, o cachimbo, o espanta-moscas, o para-sol, e inúmeros outros elementos 

que o identificam.  

Tendo adquirido sua habilidade a partir de tradição familiar que remete aos tempos dos 

reis do antigo Daomé (particularmente Tegbessu), em meados do séc. XVIII, o importante 

artista do Benin Alphonse Yémadjè foi condecorado com a Ordem do Mérito do Benin pelo 

presidente Soglo, em 1992, pelos serviços artísticos prestados ao seu país.  Suas obras têm sido 

exibidas na Europa pelo menos desde que o colecionador de arte alemão Lothar-Guenther 

Buchheim (1918-2007) adquiriu um grande número de peças do artista em 1978.  

A arte do aplique se expressa em sua forma mais tradicional na insígnia real. Ela é uma 

forma de linguagem visual em que provérbios são sintetizados esteticamente nas figuras 

justapostas aos tecidos. Por exemplo, o rei Tegbessou (1732/40-1774) fora comparado 

simbolicamente a um búfalo, porque teve uma permanência no poder excepcionalmente grande 

(quase 50 anos!). A principal característica de seu reinado foi o aumento da autoridade real em 

Uidá, transformando a cidade num porto em constante ebulição. Seu provéribio é, na verdade, 

uma frase atribuída ao próprio rei: “Awu djè agbo ko bo klonklonglo” “O búfalo vestido é difícil 

de desnudar”. Por isso, dentre seus emblemas, o búfalo sempre aparece. Segundo a tradição 

geralmente aceita, um rei do Daomé teve sua mãe enviada ao Brasil como escrava, aonde fundou 

o culto a vodun com a abertura da Casa das Minas no maranhão. Tratava-se da mãe do rei 

Guezo (1818-1958), que aparece aqui dominando o animal, demonstrando que ele também é 

comparável ao búfalo. Seu provérbio era: “Agbo do glo non zrè to” significando “o búfalo que se 

tornou poderoso atravessa o país sem encontrar obstáculos” ou, em tradução livre: “Eu sou como 

o búfalo que se preparou para atravessar o país e nada me deterá.” Agonglo (1789-1797), foi o 

rei “bondoso”, que suavizou a carga tributária sobre o comércio de Uidá. Afirma-se que ele 

também tomou medidas para aliviar o sofrimento dos prisioneiros (e/ou escravos). Ele teve como 

símbolo o abacaxi (às vezes ladeado por espadas ou por espanta-moscas, como é o caso aqui 

representado no seu Chapéu) “Só djè dê bo agon glo” “O raio pode cair sobre uma palmeira, mas 

jamais sobre um pé de abacaxi” (referindo-se ao fato de que o pé de abacaxi cresce se afastando 

muito pouco do solo) Interpretação: “eu escaparei sempre das intrigas e emboscadas de meus 

inimigos”. Alguns artistas de aplique informam ainda que Agonglo foi inventor de uma faca cuja 

lâmina dentada tinha um formato (ou corte) semelhante ao da folha do abacaxi, explicando 
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assim, o simbolismo. A tradição do uso de códigos visuais para fins de comunicação existiu de 

forma paralela ao modelo de comunicação das tradições orais. Ambos encontram sua efetividade 

na comunicação e, portanto, sua função prática ultrapassa a ornamentação e se define numa 

gama muito mais ampla que passa pela área educativa, historiográfica, identitária e social. 
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