


 

 

O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte possui um enorme e valioso acervo 

cultural, seus museus e instituições nacionais abrigam milhares de objetos provenientes de diversos 

períodos e regiões do mundo, principalmente de antigas colônias; somente o Museu Britânico, em 

Londres, possui a posse de cerca de 73.000 artefatos originários da África Subsaariana. O país é, 

tradicionalmente, um grande destino do comércio de arte e antiguidades, correspondendo a 20% do 

mercado global; ademais, sua capital é um importante centro do mundo da arte, lar de famosas 

coleções, artefatos e museus. Diante disso, o Reino Unido acaba atraindo muitos bens culturais de 

proveniência ilegal e falsa, diversos casos de venda de objetos roubados e traficados já foram 

relatados em casas de leilão, galerias e coleções particulares no território britânico. 

Apesar de proibir o roubo e a exportação ilegal de seus bens culturais, a legislação britânica 

de proteção ao patrimônio cultural ainda é bastante arcaica, não respondendo de maneira adequada 

às problemáticas contemporâneas; porém, nos últimos anos, o país tem discutido a reforma desse 

cenário. Diante disso, o Reino Unido aderiu aos principais acordos internacionais sobre a temática, 

ratificando a Convenção da UNESCO de 1970, em 2002, e a Convenção de Haia de 1954, juntamente 

com seus protocolos, em 2017. Por outro lado, no âmbito regional, com a sua saída da União Europeia, 

o atual governo britânico optou por não mais aderir aos regulamentos do bloco sobre a importação de 

bens culturais, adotados em 2019, que visam impedir o tráfico ilícito na região, alegando que tal 

legislação impõe restrições muito rígidas, desfavorecendo o comércio de arte e antiguidades no país.  

Em relação às discussões sobre repatriação de bens culturais, o Reino Unido se mostra muito 

resistente em abrir mão de peças de seu acervo museológico; países como Índia, Egito, Nigéria, Benin 

e muitos outros, há décadas reivindicam objetos que estão em museus e instituições britânicas, 

sobretudo aqueles adquiridos durante o período imperial, provenientes de antigas colônias e regiões 

de domínio. O país alega que, por lei, os itens de suas coleções não podem ser devolvidos, pois são 

parte do patrimônio nacional; assim, em vez da definitiva restituição dos bens culturais, o governo 

britânico tem proposto promover acordos de empréstimos dos objetos para museus de todo o mundo, 

mantendo a posse legal dos bens. Além disso, o país tem focado na contextualização de suas 

exibições, para garantir que a história dos objetos sejam devidamente apresentadas ao público.   


	c9afe18887719e801c6515b51d52ada4538cd1a9786738145d9a941e2eca72f5.pdf

