


  

 

 

A República de Cuba é uma ilha caribenha com um rico acervo cultural, seu território contém 

muitos monumentos históricos, sítios arqueológicos e museus, sendo o país do Caribe com o maior 

número de patrimônios da humanidade declarados pela UNESCO. Mas, historicamente, Cuba tem 

sido uma região de origem do tráfico ilícito de bens culturais, envolvendo desde o roubo a locais de 

conservação até artefatos submersos no mar do caribe. Por outro lado, durante a Revolução Cubana, 

milhares de obras de arte foram perdidas, abandonadas e confiscadas pelo governo de Fidel Castro e 

posteriormente colocadas em museus nacionais, como o Museu de Belas Artes, e vendidas no 

exterior, principalmente na Europa e América do Norte.  

Atualmente, Cuba possui uma ampla legislação nacional para a proteção da herança cultural; 

os vários órgãos governamentais, como o Ministério da Cultura, atuam de forma coordenada no 

monitoramento e conservação desse patrimônio em todo o território cubano. Ademais, existe um forte 

treinamento e especialização de agências nacionais, desde 2008 o Registro Nacional de Bens 

Culturais atua na supervisão de todas as mercadorias a serem exportadas nos portos e aeroportos 

nacionais, além de exigir certificados de exportação e importação sob estrito controle. Já em nível 

internacional, o país caribenho ratificou algumas das principais convenções no combate ao tráfico 

ilícito de bens culturais: Convenção de Haia, de 1954; e as Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972. 

Devido aos diversos bens apropriados pelo governo de Fidel Castro, Cuba enfrenta, há 

décadas, reivindicações de restituição de propriedades culturais por milhares de pessoas, tanto na ilha 

quanto no exterior. As famílias que alegam que tiveram seu patrimônio roubado e vendido pelo 

regime de Castro buscam encontrá-lo e recuperá-lo, entretanto, o processo legal para isso é muito 

complicado, visto que as circunstâncias em que cada obra foi confiscada ou levada para fora da ilha 

caribenha não é clara. Desde aquela época, os museus cubanos têm sido muito conservadores na 

venda de peças de suas coleções, acredita-se que grande parte dos bens culturais que saíram de Cuba 

ocorreram em situações clandestinas ou comércio privado realizado pelos próprios cubanos.   

 


