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A República do Benim, anteriormente conhecida como Daomé, é um país da África Ocidental 

berço de uma história marcada por complexas formações políticas, culturais e religiosas relevantes 

para o contexto africano e afro-atlântico. Seu atual território foi habitado por diversas monarquias 

tribais, sendo o Reino de Daomé (Século XVII - XIX) o principal e mais poderoso da região, da qual 

a história e herança cultural material são de grande valor simbólico para o atual Estado do Benim. 

Durante a colonização europeia, no final do século XIX, o patrimônio cultural do país foi amplamente 

pilhado e saqueado por tropas francesas; em 1892, após sangrentos combates, o general Alfred-

Amédée Dodds roubou diversos objetos do Palácio Real de Abomey, antiga capital do Reino de 

Daomé, e os levou para a França.  

A fim de buscar o retorno de sua herança cultural material e garantir sua proteção em território 

nacional, o governo do Benim tem investido na construção e modernização de museus e locais de 

conservação, assim como na restauração e preservação dos sítios arqueológicos e locais históricos, 

sendo o Museu da Epopéia das Amazonas e Reis de Daomé (Musée de l'épopée des Amazones et des 

Rois du Danhomè) e os Palácios Reais de Abomey os principais projetos do país. Além da valorização 

de sua história, a atual legislação beninense está em conformidade com as diretrizes da Convenção 

da UNESCO, de 1970, proibindo a exportação de bens culturais sem autorização governamental e 

atividades que possam danificar o patrimônio nacional. Ademais, o país também é signatário de 

outros importantes acordos internacionais em proteção à herança cultural: Convenção de Haia (e seus 

protocolos), de 1954; Convenção da UNESCO, de 1972; e a Convenção do UNIDROIT, de 1995. 

Atualmente, o Benim é um dos países africanos que mais busca pela repatriação dos bens 

culturais roubados durante o período colonial. Artefatos que pertenciam ao antigo Reino de Daomé 

estão espalhados por diversos museus e instituições no mundo, principalmente na França; só no 

museu do Quai Branly existem entre 4.500 e 6.000 desses objetos, incluindo tronos, portas de madeira 

entalhadas, coroas e cetros reais. Nos últimos anos, os vários pedidos do governo beninense exigindo 

o retorno definitivo dos artefatos foram amplamente negados e ignorados pelos países e museus 

europeus, as respostas dadas têm sido marcadas por promessas de devolução para empréstimos e 

exposições futuras, mantendo a repatriação da herança do Benim indefinida. 


