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A República da Coréia, conhecida como Coreia do Sul, é um país da Ásia Oriental, localizado 

na parte sul da península coreana. Ao longo de toda a história, essa região foi invadida múltiplas 

vezes, já tendo feito parte do império Mongol, Chinês e Japonês, como também foi palco de grandes 

dinastias, como a Dinastia Joseon (1392 - 1897). Durante esse longo período, os artefatos coreanos 

foram intensamente destruídos e pilhados, principalmente no decorrer dos 35 anos de dominação 

colonial japonesa (1910 - 1945). Atualmente, a perda do patrimônio sul coreano permanece, o tráfico 

ilícito de bens culturais na região é bastante expressivo, com complexas redes de comércio 

clandestino ligando os países mais próximos.   

Diante disso, a República da Coreia tem ampliado sua legislação e fortalecido suas 

organizações nacionais para garantir maior proteção à sua herança cultural e cumprimento das 

diretrizes da Convenção da UNESCO, de 1970. Hoje o país conta com um amplo sistema de 

preservação e promoção, do qual a agência governamental “Administração do Patrimônio Cultural” 

é responsável, realizando diversos investimentos em locais públicos de conservação e em sítios 

arqueológicos e locais históricos. Além disso, existem leis que proíbem a exportação e escavação de 

bens culturais sem autorização governamental, assim como uma polícia nacional que atua na 

fiscalização do comércio de obras de arte e antiguidades em todo o país.  

Atualmente, milhares de objetos sul coreanos retirados do país ilegalmente e durante anos de 

dominação imperial estão em posse de coleções públicas e privadas ao redor do mundo, 

principalmente no Japão. Segundo um relatório do Ministério da Cultura da Coreia do Sul, de 1993, 

mais de 11.567 propriedades culturais pertencentes ao país foram identificadas dispersas por 8 países, 

sendo que quase metade estavam em território japonês. Entretanto, acredita-se que esse número seja 

muito maior, tendo em vista a enorme pilhagem japonesa durante o período colonial. Diante disso, 

existe fortes conflitos entre Seul e Tóquio em relação a questão da repatriação de bens, já que a Coreia 

do Sul reivindica o retorno de toda a sua herança cultural, enquanto que o Japão reluta em abrir mão 

de sua ampla coleção. Apesar dos japoneses já terem devolvido alguns artefatos, dentre eles centenas 

de volumes de uma valiosa coleção de escritos coreanos, o Uigwe, milhares de outros objetos 

permanecem sem um retorno definido.  


