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A República Federal da Nigéria está localizada no continente africano, mais precisamente na 

África Ocidental, um lugar com uma rica herança cultural material e diversos grupos étnicos, entre 

eles o Império do Benim, um grande estado africano que existiu de 1440 a 1897. Durante a 

colonização britânica, o território nigeriano sofreu com uma das maiores pilhagens e destruição de 

bens culturais da história do continente africano, até hoje muitos dos artefatos roubados permanecem 

em posse de grandes museus e instituições ao redor do mundo, sobretudo europeias. Desde então, a 

Nigéria tem sido um país de origem do tráfico ilícito de bens culturais, os artefatos do país são muito 

vulneráveis ao roubo, escavações e comércio ilegal, atividades essas realizadas tanto por grupos 

criminosos quanto pela própria comunidade nacional mais pobre. 

Diante disso, o país tem adotado medidas domésticas para garantir a maior proteção de seu 

patrimônio cultural, criando duas agências especializadas - a Comissão Nacional de Museus e 

Monumentos e os Arquivos Nacionais -, como também leis que proíbem a comercialização de 

antiguidade sem autorização governamental (Lei da Comissão Nacional para Museus e Monumentos, 

de 1990). Ademais, a polícia nacional e as autoridades alfandegárias também possuem unidades e 

treinamentos específicos para lidar com propriedades culturais, monitorando a importação e 

exportação de artefatos no país. Já no nível internacional, a Nigéria ratificou todos os principais 

tratados internacionais no combate ao tráfico ilícito de bens culturais, tais como a Convenção de Haia 

(e seus protocolos), de 1954; Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972; e a do UNIDROIT, de 1995. 

Há anos o governo nigeriano apela pela restituição do patrimônio cultural retirado de seu 

território desde a colonização europeia, reivindicando objetos que estão nos museus alemães, 

franceses, britânicos, norte-americanos e muitos outros. Apesar das instituições nigerianas, como o 

National Commission for Museums and Monuments, buscarem um diálogo diplomático e 

negociações bilaterais com esses museus, a Nigéria não conseguiu respostas favoráveis ao retorno 

definitivo de seus bens culturais, tendo muitos de seus pedidos amplamente rejeitados, como as 

coleções conhecidas como bronzes de Benin. Entretanto, além de alguns objetos que já retornaram, 

países como EUA, Alemanha, Reino Unido e França, em 2021, prometeram efetuar a devolução de 

artefatos culturais ao governo nigeriano nos próximos anos. 


