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Os Lobi, uma etnia de Burkina Fasso, caracterizada por uma estrutura social cstavcl e 

bem desenvolvida, tern como principal manifestas:ao religiosa e estetica a cri~iio de 

uma estatwlria extremamente expressi va pois que incorporaria os espiritos dos seus 

anccstrais c a sua pr6pria mem6ria hist6rica de scu povo. Uma rara estatua dupla, 

analisada aqui, recorre a uma forma de exprcssiio comwn a muitas culturas do passado, 

a fusao de diferentes personagens, mas que aqui alcaiwa niveis de intensidade na 

expressao e tensao psiquica raramente observados nas artes de culturas primordiais. 

Palavras-chave (ate 5) 

Arte Africana. Lobi. Fusiio Corporal 

CORPORAL FUSION AND DISSOCIATION AMONG THE LOBIS OF 

BURKINA-FASSO 

Summary (ate 10 linhas) 

The r .obis, an etnie of Burkina-Fasso, characterized by a stable and well developed 

social structure has as its main religious and esthetic manifestation the creation an 

extremely expressive statuary once that it incorporates the spirits of their ancestrals and 

the historical memory of their own people. A rare double statue, analyzed here, resorts 

to a form of expression common to many past cultures, the fusion of different 

personages, but which, however, reaches here levels of intensity in expressivity and 

psiquic tension rarely observed in the arts of primordial cultures. 
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0 princ!pio que e proposto aqui para distinguir fusiio de dissociayiio em um 

objeto de arte e inspirado em conceitos da biologia. Na dissocia<;ilo os dois ou mais 

indivfduos que emergem silo identicos ou muito parecidos. Se, ao contnirio, os dois ou 

mais seres que se discemem em uma obra silo significativamente distintos, nos 

deparamos mais provavelmente com uma fusiio do que com uma dissocia<;iio. 

Apresenta<;()es de fusilo e dissoci~o de seres, tanto mlticos quanto naturais, 

constituem um meio universal de expressi!.o, obscrvado em quase todas as culturas que 

nos tenham deixado um legado significativo e extenso. Antropozoomorfismo e 
possivelmente a mais generalizada forma de fusilo. Desde os miticos centauros, faunos, 

minotauros, etc. grcco-romanos, ate o deus degolador Mochica Ai Apaec do Peru 

(Fig. l ), cuja face e uma composi<;iio de tra90s humanos com os do jaguar, desdc a fusiio 

indiana do todo poderoso Shiva dan~te com sua bem amada e lea! esposa Parvati 

(Fig. 2) ate o cxplicito antropozoomorfismo de mfticos passaros, felinos, serpentes e 

humanos, abundantes na cultura Nasca (Fig.3). 

Exemplos de dissocia<;iio niio sao tao comuns quanto os de fusao. 0 mais antigo 

exemplo encontrado na literatura e possivelmente aquele da Venus bicefala de Valdivia 

(Fig. 4), uma cultura que se desenvolveu no sul do Equador entre 3.500 e 1.500 a.C. 

Demonstrayiio mais decisiva de dissocia<;ao e observada na sequencia de progressivo 

distanciamento entre as duas cabcc;as e torsos emergindo de uma s6 em pequenas 

esculturas em ceramica de Tlatilco (Fig. 5) (I .000 a 300 a.C., Mexico). 

Todavia, nenhum desses exemplos projeta luz sobre e~ia intrigante estatua de 

homem e mulher fundidos, provcniente dessa enormemente rica tradi<;ao cultural, os 

Lobi, de Burkina Fasso, mostrado na fig. 6. Este deve ser um objeto extremamente 
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importante. Atestam sua altura avantajada (l .50m) em compar~iio com outras 

esculturas L-Ohi, sua patina rugosa que revela o uso de liquidos sacrificais (liba0es), as 

faces severas e de belos tra~s, as naturalisticas e bem proporcionais dimenslles de todas 

as partes dos corpos e o bem cuidado e artistico esfor90 dispensado. Tudo contribui para 

a convic~o de um papel incomum em atividades sociais e rituais dessa rara estatua 

dupla Lobi. 

Arobos individuos, masculino e feminino, mostram uma ccrta tristeza e 

compuniyao (arrependimento?) com a inclinayao tanto das cabe9as quanta dos torsos. As 

expressocs sevcras <las dua~ fisionomias indlicam, nao obstante, nada se niio resiglla9iio. 

A oposi9iio <las duas pernas, uma ligada ao personagem masculino e outn1 ao fominino, 

em movimento, indicam que os dois atores partem em direy<)es opostas, embora a 

separa~o seja obstaculizada pela base comurn do corpo. 

Nao se deve esquecer que esculturas (os Lobis nao produzem mascaras), para 

este povo altamente religioso incorporam a eterna presen9a dos espiritos de ancestrais. 

Em suas moradias ha oomodos especiais para abriga-las. Por vezes wn ancestral 

especifico parece ser indicado na escultura por ccrtos traiyos ou gestos. Este comodo 

especial, o Thilkuur, ocupa o centro da moradia e, de acordo com descriiy0es de 

Bognoto( 1 ), e um espac;:o altamente reverenciado em que estas estatuas representando 

ancestrais ~o depositada~ pennanentemente. Esculturas de seres miticos tambcm 

podem compartilhar este es~o privilegiado. Portanto, a int~o dos autores e/ou dos 

proprietanos desta estatua foi a de reter a memoria de um certo especifico episodio ou 

disposi91!0. Todavia, nffo ha arte quando a representayiio de um acontecimento ou objcto 

niio inclui al gum comentario universal. Podemos, portanto, concluir que algo importante 

que merece ser lembrado esta inscrito na estatua dupla, de maneira que os descendentes 

e outros membros do clii, dela pudessem aprender. 

Devemos, por outro !ado, reconhecer que a organizaiyiio social e politica dos 

Lobis e bem desenvolvida, estAvel e jus1a. 0 fato de que esta e uma sociedade 

matrilinear da a mulher uma posiiyiio de relativo respeito. Ambos os papeis masculino e 

fcminino siio valorii:ados, bem definidos e tern naturezas complemeotares. Embora na 

maioria das representas:oes de casais pelos artistas Lobis a figura masculina tenha uma 

ligeiramente maior estatura, em poucas se observa o contrario. Na estatua dupla aqui 

descrita homem e mulher tern quase a mesma altura. 
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Do ponto de vista da psicanalise esta e wna peya fascinante, o artista foi capaz 

de cxprimir na ricamente condensada figura vArios elementos do processo de separayi!o 

quc silo essenciais para o crescimento emocional. Podemos discernir representada a 

perda da fusi!o corporal, uma fantasia primitiva, caracterfstica da relayi!O primeva bebe.. 

miie, ao !ado da perda da bissexualidade infantil (e consequente desenvolvimento da 

identidade sexual) maravilhosamente exptessa no distanciamento entre o macho e a 

temea, j untamente com a representayilo de uma separayi!o dolorosa entre marido c 

esposa; em uma relayiio madura. De acordo com a psicaruilise, a capacidadc para 

separar, preservando nilo obstante o apreyo e o amor pelo objeto amado, so e alcanyada, 

embora parcialmente, nos mais maduros estagios de desenvolvimento por meio de um 

processo similar ao luto. Neste cxcepcional objeto, tristeza, culpa e arrependimento 

impoem uma sensayiio de sempitema e inexoravel perda, uma perda de algo cssencial, 

espirituahnente e materialmente. E embora este tipo de "ocidentaliza9ilo" seja sempre 

perigoso, podemos interpretar esta obra como uma representa~ilo da condi~iio humana. 

Os homens silo condenados a liberdade, mas ni!o a toleram, procurando, 

consequcntemente, de maneira obsessiva, liinites, cadeias, ligay0es que, nilo obstante, se 

voltam contra ele proprio, oprimindo-o. Escapar dessas cadeias e impossfvel sem deixar 

para tras parte de nos mesmos. E isto e uma condi~i!o universal, seja no casamento, scja 

na vida monastica, ou no simples convivio social (amizade), somos todos 

simultaneamente avidos de liberdade e prisioneiros conformistas sentimentais. E e a 

este conflito primordial, tllo bem expresso nesta dupla estatua Lobi, inconscientemente 

por certo, que chamamos de "Condi9ilo Humana". 



Fig. 1-Ai Apaec, Deus destruidor dos Mochicas (Peru I 00. a.C. a 800 d.C.) 

encastelado nas.seis montanhas miticas onde impera. Cerfunica. (cole~ao do 

autor; foto: Clayton Mamedes). 
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Fig. 2 - Estatua em bronze de Shiva (!ado direito) dan9ando fundido a sua 

esposa Parvati (!ado direito). Sec. 20 bronze. (cole9ao do autor; foto: Clayton 

Mamedes). 
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Fig. 3- Ceramica Nasca. Fusao de seres miticos e humanos. Nasca, Peru, 

100 a.C. a 800 d.C. (cole~ao do autor; foto: Clayton Mamedes). 
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Fig.4- Venus bicefalade Valdivia, Equador 3.500 a 1.500 a.C. Quito. 

Ceramica. Museu do Banco CentraJ. 



Fig. S - Estaluetas em cerfunica de mulher demonslrando o processo de 

dissocia9ao. Cultura Tlatilco, Mexico 1.000 a 300 a.C. 

(col~1io do autor; foto: Clayton Mamedes). 
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Fig. 6- Estarua dupla cm madcira ( l .50m) 

Etnia Lobi. Burkina- Fasso. Comeyos sec. 20. (cole~ do autor; foto: Clayton 

Mamedes). 
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