


    

 

 

A República Federal da Alemanha possui uma rica herança cultural material e também um 

obscuro passado atrelado ao seu tráfico e destruição. Durante o terceiro Reich, diversas obras de arte 

e artefatos, que não correspondiam aos valores nazistas (conhecido como arte degenerada), foram 

massivamente destruídos ou vendidos; ademais, a pedido de Adolf Hitler, milhares de objetos 

culturais foram roubados de diversas partes do mundo e levados para adornar os museus alemães. A 

pilhagem nazista, reconhecida como o maior roubo da história da humanidade, foi responsável por 

diversos danos ao patrimônio cultural europeu e mundial, historiadores acreditam que mais de cinco 

milhões de obras de arte mudaram ilegalmente de mãos durante a Segunda Guerra Mundial, muitas 

das quais ainda não foram devolvidas ou até mesmo encontradas. 

Entretanto, atualmente a Alemanha luta pela identificação e devolução das obras de arte 

roubadas pelo regime nazista ao redor do mundo, como também busca pelo retorno de sua herança 

cultuar material legítima retirada de seu território após o fim da Segunda Guerra, hoje exposta em 

diversos museus e instituições estrangeiros, sobretudo na Rússia. Ademais, o país é um dos principais 

atores no combate ao tráfico ilícito de bens culturais nos dias atuais, auxiliando diversos países e 

criando mecanismos para lidar melhor com essa atividade criminosa. Também, além de ter ratificado 

as principais convenções internacionais sobre a temática - Convenção de Haia (e seus protocolos), de 

1954; e as Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972 - existe uma legislação rigorosa e uma lista que 

especifica objetos de importância nacional que não podem ser exportados 

Além do histórico nazista, a Alemanha também possui um passado colonial, sobretudo na 

África, e hoje retém a posse de alguns artefatos provenientes de países dessa região, como Egito, 

Benin, Nigéria, Camarões e outros. Devido a isso, os museus alemães também são alvos de 

reivindicações por objetos coloniais, alguns pedidos de artefatos, como o Busto de Nefertiti, exposto 

no museu de Berlim e reivindicado pelo governo egípcio, são totalmente rejeitados pela Alemanha. 

Apesar disso, as autoridades do país concordaram com um conjunto de diretrizes para a devolução de 

artefatos retirados das ex-colônias, os museus alemães devem produzir inventários desses objetos e 

torná-los publicamente disponíveis para facilitar qualquer reclamação. Diante disso, a Alemanha já 

devolveu peças para o Egito, Turquia, Chipre, e tem considerado devolver artefatos para a Nigéria.  


