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A República Federativa do Brasil possui um grande acervo cultural espalhado por diversos 

museus e sítios arqueológicos. Ao longo de toda história, o seu território foi palco de muitos encontros 

e conflitos sociais que trouxeram e produziram uma variedade de objetos, hoje parte integrante do 

patrimônio nacional e expressão da diversidade do país.  Apesar disso, essa herança material sofre 

muitos danos e perdas, diversos museus no Brasil já foram alvos de furtos e outras atividades 

criminosas, além de vulneráveis à destruição por conta da má gestão governamental, como o incêndio 

ocorrido no Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 2018, em que 20 milhões de peças foram perdidas.  

Ademais, a falta de especialização da polícia e de uma legislação específica sobre o tráfico 

ilícito de bens culturais torna o país uma porta de entrada e saída para artefatos culturais e históricos 

roubados. Segundo o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), milhares de 

objetos culturais brasileiros encontram-se desaparecidos. Além disso, a falsificação de documentos 

no país é uma problemática expressiva, a INTERPOL já chegou a indicar o Brasil como um dos 

maiores índices de falsificação de obras de arte e antiguidades do mundo.  

Entretanto, tendo em vista a importância atribuída aos bens culturais na Constituição 

brasileira, o país tem buscado adotar novas medidas para combater essas atividades criminosas e 

proteger o seu patrimônio. Desde 2008, a polícia nacional tem recebido treinamentos para a 

identificação de bens culturais em perigo no Brasil, enquanto o IPHAN atua na autorização de 

exportações desses tipos de objeto e fiscaliza todas as práticas envolvidas nessa atividade. Já em nível 

internacional, o Brasil aderiu a todas convenções relevantes na temática: Convenção de Haia (e seus 

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

Atualmente, o governo brasileiro e comunidades nacionais buscam pelo retorno da herança 

cultural que está fora do país, como o caso do “Manto Tupinambá”, exemplar de um artefato cultural 

indígena atualmente reivindicado pelos seus descendentes em território brasileiro.  Por outro lado, o 

Brasil também retém artefatos de outros países e recusa a sua restituição, como o caso do canhão El 

Cristiano, retirado do Paraguai ao final do conflito regional, em 1870, e atualmente reivindicado pelo 

país vizinho, porém, considerado pelo governo brasileiro enquanto um troféu de guerra e um 

patrimônio nacional. 


