


  

 

 

A República Italiana possui uma grande relevância no cenário cultural mundial, sendo 

amplamente reconhecida por apresentar vastas e valiosas coleções de arte e antiguidades e possuir o 

maior número de monumentos e locais declarados como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 

Devido a isso, a Itália é um forte destino do mercado de arte e antiguidades, seus museus, instituições 

e galerias possuem um acervo repleto de famosas pinturas e esculturas. Por outro lado, existem muitas 

obras e áreas que ainda não foram catalogadas e tiveram seu devido valor cultural e histórico 

reconhecido; logo, a herança cultural material na Itália também tem sido alvo de redes criminosas 

internacionais, que roubam e comercializam ilegalmente esses artefatos. 

Atualmente, o Estado italiano possui políticas de grande eficiência para a salvaguarda de seus 

bens culturais, além de ser um ator protagonista nas discussões sobre sua preservação e valorização, 

contendo leis que proíbem a exportação e transferência ilegal de bens culturais protegidos, e que 

colocam maior fiscalização sobre o comércio de arte e antiguidades no país. A Itália também possui 

a primeira polícia do mundo que se envolveu e se especializou no combate a crimes contra a arte 

(roubo, tráfico, exportações ilegais, falsificação, etc.) - os Carabinieris - e que hoje são referência 

internacional no assunto. Ademais, a Itália liderou e sediou, em Roma, a Convenção do UNIDROIT 

sobre Bens Culturais Roubados ou Ilicitamente Exportados, de 1995, como também ratificou a 

Convenção de Haia (e seus protocolos), de 1954; e as Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972, 

além das diversas diretrizes da União Europeia sobre o assunto e acordos bilaterais com países e 

museus ao redor do mundo. 

Sobre a questão de restituição de bens culturais, a Itália é um dos Estados que há bastante 

tempo se envolve e possui uma cooperação internacional no assunto. O país esteve envolvido no 

primeiro caso bem sucedido de repatriação de bens culturais levado ao Comitê da UNESCO, em 

1983, no qual restituiu artefatos pré-colombianos para Equador após 7 anos de negociações; além 

disso, atualmente possui acordos sobre devolução e empréstimos de obras de arte e antiguidades com 

diversas nações e instituições culturais do mundo, já tendo devolvido artefatos para diversos outros 

Estados, como também recuperado muitos pertencentes ao seu patrimônio cultural. Entretanto, vários 



objetos culturais reivindicados por outros países ainda permanecem em museus nacionais, dentre eles 

artefatos provenientes de antigas colônias italianas, como a Líbia, e regiões dominadas pelo antigo 

império romano, como a atual Grécia, os quais o governo não concede a restituição, alegando 

pertencerem legitimamente à Itália. 

 


