


  

 

 

A República da África do Sul se localiza no extremo sul do continente africano e, em virtude 

da pluralidade étnica, possui diferentes identidades culturais e um vasto acervo material espalhado 

por mais de 300 museus nacionais. No entanto, a persistência do tráfico ilícito de bens culturais faz 

com que obras de arte e artefatos arqueológicos sul-africanos, e de todo o continente, sejam 

considerados extremamente vulneráveis. Ademais, por consequência da colonização holandesa e 

britânica, muito da herança cultural do país foi saqueada e ainda está abrigada em museus e coleções 

fora do seu território, sobretudo em países europeus. 

A falta de uma base de dados centralizada sobre o acervo cultural sul africano era um desafio 

ao monitoramento e prevenção do tráfico ilícito de bens culturais, porém, hoje o país já conta com o 

Sistema de Informação de Recursos do Patrimônio da África do Sul (SAHRIS), que possui todo 

inventário registrado. Além disso, existem várias organizações no país que apoiam a luta contra essa 

atividade criminosa, e é da vontade governamental intensificar o treinamento de policiais, 

funcionários alfandegários e museus para agilizar os procedimentos após um possível furto. Já no 

âmbito internacional, a África do Sul é signatária das principais convenções no combate ao tráfico 

ilícito de bens culturais: Convenção de Haia, de 1954; Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972; e 

do UNIDROIT de 1995. 

Atualmente, a África do Sul busca a devolução da sua herança cultural material que está fora 

de seu território, o governo argumenta que possui capacidade de assegurar a devida proteção e 

preservação desse patrimônio e que o retorno dos objetos é um direito do país. Um caso de sucesso 

foi a restituição da Hottentot Venus (vestígios mortais de Saarjie Baartman, ancestral da comunidade 

Khoisan), devolvidos pela França, em 2002, após o pedido oficial de um embaixador sul-africano. 

Além disso, o país e seus museus, em conformidade com a Convenção da UNESCO, de 1970, apoiam 

e defendem as reivindicações, de partes locais e estrangeiras, de repatriação de bens culturais 

adquiridos em circunstâncias inadequadas e que possuem importância histórica para o país de origem 

ou grupo cultural.  

 


