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A República da Colômbia, localizada na América do Sul, possui uma rica e valiosa herança 

cultural material espalhada por diversos sítios arqueológicos e museus nacionais, e que são de grande 

importância para a memória, identidade e formação da nação colombiana. Entretanto, desde o período 

colonial, esses bens são alvos de roubo, pilhagem, escavação clandestina e comércio ilegal, 

especialmente aqueles que correspondem aos tempos pré-hispânicos, sendo transportados para nações 

vizinhas e levados para diversas coleções ao redor do mundo, principalmente na Europa. 

Devido a isso, o combate ao tráfico ilícito de bens culturais é uma prioridade da política do 

Estado colombiano que, desde 1907, se preocupa com a exportação ilegal de sua herança material. A 

partir dessa época, a Colômbia tem ampliado e fortalecido sua legislação, a qual, atualmente, garante 

ampla proteção e preservação do patrimônio cultural nacional e proíbe sua exportação sem 

autorização do Estado. Ademais, o governo colombiano elaborou órgãos e programas nacionais para 

lidar com essas atividades criminosas, como a Campanha Nacional contra o Tráfico de Bens Culturais 

que, por meio de convênios nacionais e internacionais, implementa estratégias, ministra treinamentos; 

atua na valorização, apropriação e conservação do patrimônio móvel, e busca fortalecer as normas 

legais e conscientizar a população sobre o assunto. Já em nível internacional, a Colômbia ratificou 

todas as principais convenções sobre a temática em questão: Convenção de Haia (e seus protocolos), 

de 1954; Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972; e a Convenção do UNIDROIT, de 1995.  

Atualmente, o país tem cooperado com outras nações sul-americanas para combater o tráfico 

de bens culturais na região, visando identificar e restituir os objetos roubados aos seus países de 

origem, o que tem possibilitado o retorno de muitos artefatos colombianos interceptados no exterior, 

assim como a devolução de muitos objetos sul-americanos que chegam em território colombiano. 

Ademais, devido ao seu passado colonial, muitas evidências materiais das civilizações pré-hispânicas 

colombianas estão, até hoje, expostas em museus e coleções particulares na Europa, sobretudo na 

Espanha; como é o caso do Tesouro Quimbaya, um conjunto de peças de ouro, prata e ligas de cobre 

que estão em posse do Museu da América, em Madrid, e reivindicado pela Colômbia há anos. Nesse 

sentido, o governo do país luta pelo retorno de sua herança cultural e já conseguiu repatriar objetos 

que estavam em posse de instituições estadunidenses, belgas e suíças. 


