


 

 

 

Os Estados Unidos da América possuem enormes acervos museológicos e coleções de bens 

culturais provenientes de vários lugares e períodos históricos; seus museus, como o The Metropolitan 

Museum of Art, em Nova York, são reconhecidos enquanto um dos maiores e mais importantes do 

mundo. Além disso, o país também é um grande centro do mercado de arte e antiguidades, sendo 

responsável por 44% do comércio global e abrigando renomadas galerias, casas de leilão e 

colecionadores. Devido a isso, os EUA acaba sendo um forte destino de bens culturais ilícitos.  

Desde a ratificação da Convenção da UNESCO, de 1970, em 1972, os EUA têm adotado 

amplas leis e regulamentos que proíbem a importação de propriedades culturais roubadas, e também 

criado diversos órgãos especializados na proteção e preservação do patrimônio cultural nacional, 

como o Bureau of Educational and Cultural Affairs. Ademais, o governo norte americano tem 

realizado diversos esforços no combate ao tráfico de bens culturais ao redor do mundo, sendo um dos 

principais atores à frente dessa temática; suas agências federais, como o Cultural Antiquities Task 

Force, desde 2007 atuam na capacitação de agentes policiais e alfandegários para melhor lidarem com 

a identificação, recuperação e restauração de artefatos culturais roubados nos EUA e no exterior.  

Para além das Convenções ratificadas (UNESCO 1970, UNESCO 1972 e Haia 1954), o 

governo dos Estados Unidos possui acordos bilaterais com mais de 17 países no combate ao tráfico 

ilícito de bens culturais e, também, impõem restrições de importações para artefatos provenientes de 

regiões de conflito, como Iraque e Síria. Entretanto, o país não coloca nenhum tipo de barreira à 

exportação de suas propriedades culturais, as poucas exceções se aplicam a objetos arqueológicos 

removidos de terras federais ou indígenas. Ademais, desde 2011, o governo norte-americano não 

contribui financeiramente com a UNESCO e, em 2019, se retirou da organização alegando que ela 

promove um sentimento anti-israelense, o que gerou muitas críticas. 

Já em relação à questão da repatriação de bens culturais, os Estados Unidos têm tido um 

destaque internacional. Por meio de seus diversos esforços nacionais e internacionais, o país, desde 

2007, devolveu mais de 13.000 objetos para mais de 30 países, dentre eles Egito, Peru, Grécia, China, 

França e Iraque. Apesar disso, os museus estadunidenses continuam sendo alvos de muitas críticas, 



diversos países reivindicam artefatos que foram roubados de seus territórios e que, atualmente, estão 

em posse dessas instituições, mas o governo americano alega que não tem conhecimento e 

comprovação sobre a ilegalidade dos bens requeridos. Além disso, o governo é criticado por ter 

promovido a destruição da herança cultural material de diversos países, como o Iraque, durante as 

diversas operações e invasões militares realizadas ao longo da história.  

 

 


