


  

 

 

A República do Peru possui um rico patrimônio cultural material, abarcando os resquícios 

mais famosos da América do Sul sobre os povos nativos, Moche e Nazca. Porém, desde a colonização 

europeia até os dias atuais, os bens culturais do país têm sido saqueados, pilhados e ilegalmente 

comercializados, muitos dos quais hoje se encontram em museus na Europa, Estados Unidos e 

coleções particulares espalhadas pelo mundo. Nesse sentido, o Peru é considerado, principalmente, 

um país de origem do tráfico ilícito de bens culturais, milhares de sítios arqueológicos peruanos estão 

em risco por falta de segurança e recursos para sua proteção, sendo alvos de muitas escavações 

clandestinas.  

Diante disso, o país tem mobilizado diversos esforços nacionais e internacionais para garantir 

a proteção de seu patrimônio cultural para além da legislação sobre o assunto, a qual proíbe a 

exportação de artefatos culturais sem autorização federal. Durante a década de 1990, o Peru firmou 

acordos com os Estados Unidos sobre a imposição de restrições à importação de artefatos 

arqueológicos pré-colombianos e materiais etnológicos coloniais de todo território peruano; ademais, 

hoje em dia, o país participa do comitê técnico de prevenção e combate ao tráfico ilícito de bens 

culturais do Mercosul. Além disso, o Peru ratificou todas as principais convenções internacionais 

sobre o assunto: Convenção de Haia, de 1954 (e seus protocolos); Convenção da UNESCO, de 1970 

e 1972; e do UNIDROIT, de 1995.   

Atualmente, o governo peruano reivindica muitas obras que foram roubadas ao longo de toda 

a história, sendo um dos principais países na luta internacional pela repatriação de bens coloniais e 

um dos líderes da América Latina.  Dentre os países que o Peru conseguiu recuperar alguns artefatos 

se destacam os Estados Unidos, em especial os casos do inquérito à universidade de Yale para o 

retorno de bens culturais, e a devolução, em 2014, de duas pinturas da era colonial roubadas do altar 

de uma igreja, em 2001, e vendidas anos depois em uma casa de leilão no Texas. Entretanto, ainda 

existem muitos objetos pré-colombianos de origem peruana espalhados por diversas instituições e 

coleções no mundo, do qual não se tem conhecimento preciso sobre sua proveniência.  

 


