


  

 

 

A República Francesa possui um dos maiores acervos culturais do mundo, seus museus e 

instituições, como o Louvre e o Quai Branly, abrigam peças e coleções provenientes de diversos 

períodos históricos e regiões, dentre elas cerca de 90.000 artefatos africanos. O país possui um antigo 

e grande mercado de arte e antiguidades, correspondendo, em média, a 7% do comércio global legal 

e mais da metade do comércio da União Europeia (depois da saída do Reino Unido). Devido a isso, 

a França tem sido, tradicionalmente, destino de bens culturais ilícitos, como também alvo de roubos 

e saques a museus, sítios arqueológicos e locais religiosos, embora tenham diminuído 

acentuadamente nos últimos anos. 

Atualmente, o país é referência em leis de conservação e proteção do patrimônio cultural, o 

governo e suas agências especializadas têm fortalecido a legislação nacional e implementado diversas 

medidas para combater o tráfico ilícito de bens culturais, adotando um maior controle aduaneiro sobre 

a importação e proveniência desses bens. No nível internacional, a França vem desenvolvendo uma 

estreita cooperação e diálogo com muitos países afetados pela problemática, sendo uma das lideranças 

no assunto dentro da União Europeia. Ademais, o país ratificou a Convenção da UNESCO, de 1970, 

e todas as demais convenções importantes para a proteção do patrimônio cultural, além de diversas 

diretrizes regionais.  

Por abrigar uma enorme quantidade de bens culturais provenientes de antigas colônias e 

territórios ocupados, sobretudo africanos, os museus franceses são alvos de intensas críticas e pedidos 

de repatriação. O presidente Emmanuel Macron, no final de 2017, se comprometeu em garantir a 

restituição temporária ou definitiva da herança africana dentro de cinco anos, entretanto, poucos 

objetos foram realmente devolvidos aos países requerentes, como Benin, Egito e Senegal. Há muito 

tempo, os museus, comerciantes de arte e colecionadores franceses relutam em aceitar a completa 

repatriação desses objetos, pois temem trazer prejuízos aos acervos e instituições nacionais; ademais, 

o próprio Código do Patrimônio francês estabelece as coleções públicas do país como propriedade 

“inalienável” do Estado, tornando a devolução legalmente muito complicada.  

 


