


  

 

 

O Canadá, país situado na porção norte do continente americano, possui uma herança cultural 

material marcada pelas interações entre as populações nativas do seu território, colonos europeus 

(principalmente ingleses e franceses) e muitos imigrantes na formação multicultural do Estado 

canadense. Por razões coloniais, muitos bens culturais dos povos nativos foram retirados do país, 

supõem-se que pelo menos 16.500 desses artefatos ainda estejam em posse de museus britânicos. 

Além disso, museus canadenses também foram acionados para a devolução de propriedades culturais 

pertencentes à população indígena nacional, mas pertencentes também a outros Estados.  

No âmbito internacional, o Canadá é signatário das convenções de Haia (e seu primeiro 

protocolo), de 1954; e as da UNESCO, de 1970 e 1972, sobre a proteção de propriedades culturais e 

a proibição do tráfico ilícito desses objetos. Ademais, existe uma regulação nacional eficaz a respeito 

do registro de bens culturais, das designações de organizações com capacidade de preservação, bem 

como do controle da exportação e importação. Segundo a lei canadense, propriedades culturais se 

enquadram em 8 grupos diferentes de uma lista de controle, dentre eles objetos recuperados do solo 

ou das águas do Canadá (fósseis, minerais e objetos arqueológicos), objetos da cultura material 

etnográfica; objetos militares; objetos de arte aplicada e decorativa; objetos de belas artes; objetos 

científicos ou tecnológicos; registros textuais, registros gráficos e gravações de som e instrumentos 

musicais, todos amplamente protegidos pela legislação e ações nacionais. 

Ademais, acerca da questão sobre repatriação de bens culturais, ao mesmo tempo que o 

Canadá busca pelo retorno de importantes artefatos indígenas retirados do seu território, ele também 

promove a devolução de bens culturais desde 1997, já tendo restituído objetos à China, Colômbia, 

Índia, Iraque, Jordânia, Líbano, Mali, México e Peru. O caso mais recente é o do Egito, em março de 

2021, no qual o Estado canadense entregou para o país árabe uma estatueta de bronze representando 

a deusa egípcia Bastet, datada do período 664 - 323 a C. Além disso, o governo, diretores e membros 

da Organização de Diretores de Museu de Arte do país, liberaram documentos para a restituição de 

artefatos que foram saqueados durante o Holocausto, com o objetivo de devolver tais peças aos seus 

legítimos proprietários ou herdeiros, como é o caso do quadro The Duet, de Gerrit van Honthors.  


