


  

 

 

A República Argentina conta com uma quantidade considerável de patrimônios culturais em 

mais de 400 museus e institutos de arte, além de diversos sítios arqueológicos e monumentos antigos. 

Historicamente a Argentina está envolvida no tráfico ilícito de bens culturais, sobretudo como um 

país de trânsito e destino de artefatos sul americanos de proveniência ilegal, mas também alvo de 

roubos e saques a seu patrimônio desde a época colonial. No entanto, atualmente, o governo argentino 

possui grande destaque e liderança na América do Sul na questão do combate a essa atividade 

criminosa, tendo adotado diversas medidas e fortalecido sua polícia e controle fronteiriço. 

Em 1994 a legislação argentina formou leis que visavam a proteção de propriedades culturais 

e, em 2002, foi criado o Centro Nacional de Proteção do Patrimônio Cultural pela Polícia Federal do 

país, que resolveu com sucesso diferentes e complexas investigações de casos de tráfico, levando à 

apreensão e devolução de milhares de itens roubados. Ademais, o Ministério da Cultura mantém uma 

série de banco de dados, registros e mapas sobre seus museus e inventários de bens culturais, além de 

oferecer programas de capacitação para gestores culturais e artistas. Já em nível internacional, a 

Argentina ratificou todas as principais convenções sobre a proteção dos bens culturais e o combate 

ao tráfico ilícito desses objetos - Convenção de Haia (e seus protocolos), de 1954; Convenções da 

UNESCO, de 1970 e 1972, e do UNIDROIT, de 1995 -, como também é membro do Centro 

Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração de Bens Culturais (ICCROM). 

Além disso, a Argentina é modelo internacional na repatriação de bens culturais. Devido a 

eficiente ação da Polícia nacional, juntamente com o auxílio da Interpol, o país conseguiu recuperar 

mais de 10 mil artefatos roubados até o momento, dentre eles obras de arte, itens arqueológicos e 

paleontológicos. Por outro lado, desde o ano de 2004, o país também conseguiu devolver mais de 4 

mil objetos culturais aos seus países de origem, grande parte deles provenientes da América do Sul, 

como Paraguai, Peru e Equador, além de ter promovido acordos bilaterais com esses Estados sobre o 

assunto em questão. Em 2014, a Argentina promoveu uma repatriação histórica, no qual devolveu ao 

Paraguai um conjunto de objetos, considerados troféus de guerra e adquiridos durante o conflito 

regional nos anos 1860, que pertenceram ao ex-presidente Francisco Solano López.  


