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O país conhecido como Benin é berço de uma História marcada por complexas formações 

políticas, culturais e religiosas relevantes não apenas no contexto da História da África, mas 

também no contexto afro-atlântico. Por isso, o processo de formação do que chamamos Benin 

está intrinsicamente ligado aos contatos: com diferentes reinos e povos africanos; com europeus; 

e com povos da América, como os brasileiros.  

Toda essa complexidade de relações estabelecidas a partir dos contatos pode ser compreendida 

a partir da própria história de seus reinos, principalmente a do reino do Daomé. A importância 

desse reino para a História do Benin é tão grande que até 1975, o que hoje é chamado Benin 

era conhecido como Daomé, em honra a esse reino de mesmo nome. Formado no século XVII, 
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quase todas as tradições remetem a sua fundação a uma disputa no seio da família real de 

Allada, que fez com que um dos grupos se dirigisse ao norte, submetendo as populações locais. 

Esse grupo teria fundado o reino do Daomé e estabelecido Abomey como sua capital.1 Seja como 

for, por volta de 1625, o reino do Daomé já tinha surgido e representava, desde seu início, um 

novo tipo de Estado, muito diferente dos seus vizinhos Allada, Uidá e Porto Novo.  

O reino do Daomé foi comparado a um pote perfurado, simbolizado pelo rei. Para que o pote 

perfurado pudesse conter a água, cada cidadão devia estancar um buraco com seu dedo, ou seja, 

devia se envolver nesse modelo de Estado absoluto. E foi com essa ideia de Estado que esse 

reino pôde sobreviver ao tráfico, aos ataques do Oyo (atual Nigéria) e, ao longo de sua história, 

dominar os Estados vizinhos. 

Ao contrário dos outros reinos, no Daomé os laços de sangue deixaram de ser determinantes e 

foram substituídos pela vontade de servir ao rei. Os habitantes desse reino, portanto, tinham 

diferentes origens, o que dava à sua capital Abomey, um caráter fortemente “cosmopolita”, com 

uma miscelânea cultural bastante expressiva.  

As disputas internas e externas enfrentadas pelo Daomé ao longo de sua existência foram 

determinantes para caracterizar esse reino como militarmente forte. Desde sua fundação, o 

Daomé ficou conhecido por organizar campanhas militares que lhe valeram, a partir do fim do 

século XVIII, sob o reinado de Angoglo, as suas fronteiras quase definitivas. Esse forte 

militarismo pode ser entendido principalmente a partir das intensas relações conflituosas 

advindas do tráfico de escravos, mesmo que os primeiros reis do Daomé tenham rejeitado 

fortemente esse tipo de comércio. Depois da conquista de Allada (1724) e de Uidá (1727), o rei 

Agaja expulsou os holandeses e aconselhou os estados vizinhos que não voltassem a deixa-los 

estabelecer-se nos seus territórios.  

Contraditoriamente, foi a força de seu exército que fez com que o próprio reino do Daomé se 

tornasse dependente do tráfico de escravos, na medida em que ao fornecer escravos, o reino 

recebia armas de fogo como pagamento, objetos estes indispensáveis não apenas na  

continuidade de sua expansão territorial, mas também na sua defesa. Foi o rei Adandozan o 

primeiro que procurou substituir a exportação de escravos pela de produtos agrícolas, iniciativa 

que contribuiu para “quebrar” essa dependência. Essa tarefa foi continuada pelo rei Guezo.  

                                                           
1 O reino de Allada está presente no mito de fundação de outros reinos também. Segundo relatos orais, três príncipes irmãos de 

Allada se separaram após uma disputa sucessória: um deles teria ficado em Allada, o segundo teria ido para o norte e fundado o 

reino do Daomé e o terceiro teria ido para o leste, fundando Porto Novo. Assim, A fundação do reino de Porto Novo seria, portanto, 

contemporânea à fundação do Daomé. 
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Mais recentemente, uma nova historiografia vem revendo essa relação do Daomé, não apenas 

com o comércio de escravos, mas também com as armas de fogo. Peukert, por exemplo, afirma 

que o comércio atlântico representava não muito mais que 2,5% da economia do reino; os 

escravos e os fuzis não eram, portanto, os principais artigos. Segundo esse autor, as importações 

de tabaco brasileiro eram mais importantes do que as dos fuzis. 

O comércio de artigos brasileiros e a ampla relação do Daomé com o Brasil, aliás, podem ser 

mais bem compreendidos através da atuação do rei Guezo, o grande responsável por estabelecer 

e fortalecer a comunidade “brasileira” no Daomé, no século XIX. Guezo chegou ao poder através 

de um golpe de Estado contando com a ajuda de Francisco Félix de Souza (chachá), o mais 

famoso traficante de escravos brasileiro. O chachá foi o principal agente comercial em Uidá e 

desde 1830, se tornou o principal controlador da chegada de ex-escravos alforriados ou expulsos 

do Brasil por terem participado da Revolta dos Malês na Bahia, em 1835. A relação entre Guezo 

e Chachá, firmada através de um pacto de sangue, favoreceu a expansão das ações desses 

“brasileiros” não apenas em Uidá, por onde chegavam, mas também em outras áreas como 

Porto-Novo. Pessoas dessa comunidade atuavam como funcionários públicos, artesãos e 

também como comerciantes e marcas dessa presença podem ser notadas no país ainda hoje. 

A força do reino do Daomé não se deve exclusivamente à sua forte militarização, ela também 

está vinculada ao caráter sacro de seus reis, que possuíam diversos títulos como Dada (pai de 

toda a comunidade), Dokounnon (detentor e distribuidor de riquezas), Sèmèdo (mestre do 

mundo), Aïnon (mestre da Terra), Jèhossou (mestre das pérolas), entre outros. O aparato 

material que acompanhava esses homens reforçava ainda mais a sua sacralidade e legitimava 

as suas ações. Esses homens estavam, portanto, sempre acompanhados ou associados às 

seguintes insígnias: 

- Kataklè (banco) e afokpa (sandálias), que legitimavam o rei no momento da entronização; 

- Avotita (vestimenta decorada com appliqué), Awè (parasol), Mankpo (recade), símbolos 

necessários no momento da aparição pública do rei, sendo que o recade também representa o 

rei em todos os lugares quando vivo e mesmo após a sua morte; 

- O sabre e a arma de fogo, simbolizando militarmente a realeza. 

Todos esses símbolos estão ainda presentes no imaginário da população beninense e muitos 

continuam ainda sendo produzidos, como é o caso dos appliqués. Nesses tecidos bordados 

aparecem representados os emblemas de cada rei, símbolos estes que traduziam seus votos ou 

filosofia, num jogo de cores que permite diversas combinações.  
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Histórias de cada reinado, com suas batalhas e feitos aparecem também contadas nas paredes 

dos antigos palácios em Abomey, num trabalho magnífico de baixo relevo feito em barro. Essa 

tradição permanece viva e pode ser vista nas ruas das cidades, graças ao trabalho de artistas 

da região. O valor estético dessas tradições artísticas do Benin aparece reconhecido na 

expressiva presença desses objetos nas vitrines de museus de todo o Mundo.  

Outra tradição vinculada ao reino do Daomé é a do Vodun. A primeira vez que o termo Vodun 

apareceu num documento foi em 1658 e foi traduzido genericamente como “deus”, “sacro”, 

“sagrado”. A origem cultural do Vodun está relacionada a diferentes povos, não apenas do 

Benin, mas também do Togo. 

A palavra Vodun parece derivar da expressão "descansar para tirar água". Em fon, vo 

significando "descansar", e dun, "tirar água". Assim, o seu sentido mais profundo seria o de que 

é preciso permanecer calmo, independente das dificuldades. A partir dessa ideia, o Vodun é 

respaldado também por um aparato material complexo, principalmente pelo Bocio, um tipo de 

escultura feita da madeira Iroko que recebe elementos constitutivos de força. 

Reino de Ketu 

Apesar da grande importância histórica do reino do Daomé para a história do Benin, é preciso 

também ressaltar a importância dos reinos iorubá que, com algumas exceções, foram 

negligenciados pela historiografia em geral. Enquanto a história dos iorubá da Nigéria está bem 

documentada, a história dos iorubá do Benin apresenta ainda muitas lacunas a serem 

preenchidas.  

Primeiramente, é preciso esclarecer que a dispersão dos iorubá nos dois lados da fronteira 

Nigéria-Benin é fruto da partilha colonial entre França e Inglaterra, que fragmentou reinos e 

povos, criando barreiras antes inexistentes. Segundo, é preciso diferenciar os modelos de 

colonização adotados por França e Inglaterra. Se durante a administração colonial inglesa na 

Nigéria, o iorubá era aceito como uma língua de ensino nas escolas, o mesmo não ocorria nas 

áreas iorubá de domínio francês. Essa situação certamente retardou o desenvolvimento de 

pesquisas sobre a história e cultura iorubá no Benin. Existem outros aspectos que também 

devem ser levados em conta. Segundo alguns estudiosos, a ausência de grandes centros urbanos 

iorubá no Benin também contribuiu para o enfraquecimento na recuperação da sua história. 

É preciso também levar em conta que o conceito de “iorubá” é ambíguo, na medida em que os 

próprios povos falantes do iorubá não se autodenominam, nem na Nigéria e nem no Benin, de 
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“iorubá”. No Benin eles se autodenominam como sabe, idaisa, ketu, ohori, entre outros, embora 

todos fixem sua origem em Ifé e Oduduwa (atual Nigéria). 

Os três maiores reinos iorubá do antigo Daomé foram: Ketu, Sabe e Idaisa. A data da fundação 

do reino de Ketu é incerta, mas alguns autores afirma que sua existência remonta ao século XI 

e teria sido uma iniciativa do rei Edé, ligado à família real de Ile-Ifé. Os ketu fazem remontar 

sua dinastia real a Ìsà Ìpàsán, príncipe de Ifé; este personagem está associado a Odudua que, 

considerado de sexo feminino em Ketu, vira a sua esposa e mãe dos seus filhos;  Odudua também 

é chamado (ou chamada) Toludagbaka, em Ketu. Os fons que ocupavam então esse território 

foram deslocados para a região oeste. 

Relata-se que cento e vinte famílias (das quais nove reais) haviam seguido o rei Edé nesse 

processo de migração. Ao se estabelecerem, elas se agruparam em função de seus laços de 

parentesco e de afinidade para formarem bairros separados. Alguns desses bairros receberam 

nomes que lembravam os de Ilé-Ifé. O nome do reino surgiu após uma longa discussão entre o 

rei Edé e seu conselho e remete à seguinte história: 

“Há alguns meses um tecelão fon corcunda morava aqui mesmo na casa de Akiniko. Alguém já 

conseguiu, alguma vez, endireitar sua corcunda? Não, com certeza. Todo mundo sabe que isto é 

impossível. Então, assim como ninguém jamais poderá endireitar sua corcunda, da mesma 

forma ninguém poderá destruir nossa cidade. E, em meio a demonstrações de aprovação, 

acrescentou a frase alegórica: Ké tu kéé? Ké fo lu? (Quem endireita a corcunda? Quem destrói 

a cidade?). E, para concretizar este desafio, decidiu-se que o corcunda seria sacrificado e que 

seria enterrado diante da porta da cidade. Um destacamento de soldados foi logo enviado para 

Ewé. O infeliz inquilino de Akiniko foi preso, levado diante da porta da cidade, sacrificado e 

enterrado no mesmo lugar. A cidade foi assim chamada “Ketu” e seu rei, o alaketu (o feiticeiro 

de Ketu). 

Os reinos iorubá estabelecidos no território do atual Benin não passaram ilesos à força do reino 

do Daomé. O território Idaisa, por exemplo, sofreu uma série de ataques sob a liderança de 

Guezo (1818-1858) e Glele (1858-1889). A história de Ketu também foi marcada por diversos 

conflitos com Abomey. 

Apesar de tratados separadamente nesse texto, os reinos do Benin não podem ser analisados de 

maneira isolada, já que havia uma grande rede de relações, trocas e disputas entre eles. A 

história desses reinos deve ainda ser articulada com a de reinos vizinhos, que ocupam hoje 

territórios como Togo e Nigéria. A História de toda essa região, antigamente denominada 

genericamente de “Costa dos Escravos” ainda apresenta grandes lacunas, apesar dos visíveis 
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avanços nas pesquisas. De qualquer forma, a recuperação dessa história deve transcender as 

barreiras impostas pelo Colonialismo e priorizar uma variedade de fontes. 
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