


  

 

 

A Comunidade da Austrália é um dos países da Oceania com o maior número de locais 

classificados como Património Mundial pela UNESCO, entretanto, também é um dos mais afetados 

pelo tráfico ilícito de bens culturais. Ademais, por ser uma ex-colônia europeia, o território australiano 

foi palco de diversos conflitos e violências, grande parte da produção cultural material dos povos 

aborígenes foram destruídas e realocadas para Europa durante o período colonial, das quais muitas 

estão, até hoje, expostas e em posse de museus e coleções particulares nesses países, principalmente 

no Reino Unido. 

No âmbito interno, a Austrália apresenta esforços para a preservação de sua herança cultural, 

tendo seus museus, galerias, bibliotecas e arquivos constantemente monitorados, além de possuir um 

sistema de rastreamento e leis próprias, as quais impedem escavações arqueológicas e exportação de 

bens culturais sem autorização governamental. Ademais, a Austrália aderiu às principais convenções 

a respeito do tráfico ilícito de bens culturais - Convenção de Haia, de 1954; Convenções da UNESCO, 

de 1970 e 1972 - e também faz parte de diversos acordos e cooperações internacionais para a proteção 

do patrimônio cultural.  

Além disso, a Austrália tem reivindicado a repatriação da herança colonial retirada de seu 

território. De acordo com um programa financiado pelo governo, existem cerca de 32.000 objetos 

sagrados indígenas, australianos, mantidos em instituições britânicas, porém, segundo o Instituto 

Australiano de Estudos Aborígines e Ilhéus do Estreito de Torres (AIATSIS), esse número é muito 

maior, há mais de 100.000 artefatos provenientes do território australiano e de seus povos aborígenes 

identificados em, pelo menos, 220 instituições ao redor do mundo. Nesse contexto, o governo 

australiano tem criado projetos e buscado envolver as comunidades indígenas nas negociações pela 

devolução da herança material; por meio de esforços diplomáticos e jurídicos, o país já conseguiu o 

retorno de alguns artefatos que estavam em posse do Reino Unido, EUA, Alemanha e outros Estados.  

 


