


   

 

 

O Conselho Internacional de Museus é uma organização não governamental sem fins 

lucrativos, reconhecida como a principal organização internacional de museus e de profissionais da 

área. Fundada em 1946 e com sede em Paris, hoje possui mais de 40.000 membros provenientes de 

141 países, com 118 comitês nacionais e 32 internacionais, além de manter relações formais com a 

UNESCO e possuir status consultivo no Conselho Econômico e Social da ONU. A Organização 

dedica-se a conservar, preservar e transmitir para a sociedade o patrimônio mundial natural e cultural, 

material e imaterial, como também a elaborar e estabelecer padrões profissionais e éticos para as 

atividades dos museus 

O combate ao tráfico ilícito de bens culturais é um dos principais objetivos do ICOM, que nas 

últimas décadas, em estreita parceria com a UNESCO, produziu ferramentas eficazes e padrões 

técnicos, científicos e éticos para ajudar a comunidade internacional frente a problemática. Em 1986, 

a organização adotou o Código de Ética para Museus, principal padrão internacional de prática 

museológica, e desde o ano 2000 publica as Listas Vermelhas de objetos culturais em risco, com o 

objetivo de identificar os bens culturais mais vulneráveis a roubos e tráfico internacional ao redor do 

mundo. Ademais, a instituição constantemente reafirma a necessidade de os países ratificarem e 

implementarem as Convenções culturais da UNESCO, sobretudo a Convenção de 1970 e a 

Convenção do UNIDROIT, de 1995. 

O ICOM também está altamente envolvido na promoção da restituição de bens culturais 

ilicitamente adquiridos, desempenhando papel fundamental na mediação de casos envolvendo 

disputas de propriedade cultural. Atualmente, frente a crescente discussão internacional sobre a 

repatriação de bens culturais do período colonial, o Conselho Internacional de Museus reconhece que 

esses objetos devem ser vistos à luz de diferentes sensibilidades e valores, uma vez que foram 

adquiridos em condições incomparáveis com os tempos atuais. Diante disso, a instituição busca meios 

para alcançar o consenso entre as reivindicações dos países requerentes e o posicionamento relutante 

de muitos museus sobre a devolução definitiva de bens culturais.  

  


