


  

 

 

Os Estados Unidos Mexicanos possuem uma rica herança cultural material mundialmente 

reconhecida, principalmente pelas evidências da antiga civilização Maia e de outros povos pré-

hispânicos da região. Entretanto, desde o século XV, esse patrimônio tem sido alvo de roubo e 

destruição; de acordo com o Instituto de Antropologia e História (INAH), mais de 40% dos sítios 

arqueológicos do México já foram saqueados. Durante o período colonial, diversos objetos foram 

retirados do território mexicano e levados para os museus e instituições das grandes metrópoles 

europeias, que até hoje retem a posse de muitos desses artefatos. Ademais, devido à crescente 

demanda no mercado de arte e antiguidades e ao particular interesse em objetos pré-hispânicos, o 

México continua sendo um expressivo país de origem do tráfico ilícito de bens culturais. 

Apesar disso, o México possui uma ampla legislação nacional voltada para a salvaguarda do 

seu patrimônio cultural, desde a proibição de exportação de propriedades culturais sem autorização 

governamental até a adoção de normas para a implementação efetiva das diretrizes da Convenção da 

UNESCO, de 1970. Além desse acordo internacional, o governo mexicano também ratificou a 

Convenção de Haia (e seus protocolos), de 1954; e a Convenção da UNESCO, de 1972, como também 

possui acordos bilaterais com diversos países sobre a importação, exportação e devolução de bens 

culturais, como Estados Unidos, El Salvador, Belize, Guatemala, Bolívia e Peru.  

Por meio desses e diversos outros acordos e relações diplomáticas, cerca de 3.900 objetos 

arqueológicos e históricos foram devolvidos ao México entre 2007 e 2010 por alguns países, como 

Estados Unidos e Itália. Entretanto, muitos artefatos culturais de origem mexicana permanecem 

expostos em museus e instituições europeias e norte-americanas; dados oficiais da INAH detalham 

que 90% dos objetos culturais roubados do território mexicano nunca foram recuperados, dentre os 

mais de 4.700 bens relatados como roubados, apenas 67 foram recuperados pelas autoridades 

mexicanas. Diante disso, atualmente, sob o governo populista de Andrés López, o México tem 

intensificado os esforços e reivindicações em prol da repatriação de seus bens culturais, sobretudo o 

de famosas peças pré-hispânicos transportadas durante o período colonial, como o “Penacho de 

Montezuma”, mas que os museus europeus há décadas relutam em devolve-las.  


