


    

 

 

A República do Japão possui uma vasta herança cultural material, seu território abarca uma 

enorme diversidade de locais com evidências únicas da milenar história japonesa e de sua cultura. Os 

diversos artefatos são bastantes valiosos e demandados no mercado de arte e antiguidades, 

principalmente no Oriente e nos grandes centros do mundo ocidental (Europa e América do Norte), 

o que incentiva o seu roubo, exportação ilegal e outras atividades criminosas. Por outro lado, o Japão 

também é um forte destino de objetos roubados provenientes do extremo oriente, mas principalmente 

da Coréia do Sul. Desde os tempos do império japonês, sobretudo durante a ocupação japonesa na 

península coreana (1910 - 1945), diversos objetos coreanos foram pilhados e levados para o Japão, e 

até hoje muitos ainda permanecem em posse de museus e coleções do país. 

Atualmente, o governo do Japão toma várias medidas para proteger o seu patrimônio cultural, 

fornecendo subsídios para preservação, reparo e construção de instalações à prova de desastres em 

propriedade públicas e locais históricos. De acordo com a Lei de Proteção de Bens Culturais, o país 

designa, seleciona e registra os objetos mais importantes como Tesouros Nacionais, Bens Culturais 

Importantes, Sítios Históricos, e impõe restrições à sua exportação e a quaisquer atividades que 

possam danificá-los. Ademais, o Japão tem especializado sua polícia e agências nacionais no combate 

ao tráfico ilícito de bens culturais, assim como também tem investido em locais de conservação e 

órgãos nacionais voltados à proteção da herança material, sendo a Agência Japonesa para Assuntos 

Culturais a principal delas. Já em nível internacional, o país aderiu às principais convenções sobre a 

temática em discussão: Convenção de Haia, de 1954; e as Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972. 

Devido ao passado imperial e as guerras, há uma questão de restituição de bens culturais muito 

forte entre Japão e Coréia do Sul, visto que esse país é, atualmente, o maior detentor de artefatos sul 

coreanos, partes de um legado de 35 anos de domínio colonial e de uma expansão imperial datada do 

final do século XIX. Desde 1965, quando os países normalizaram as relações após o fim da Segunda 

Guerra Mundial, a não restituição desses muitos objetos tem sido motivo de desavenças entre Seul e 

Tóquio. Apesar disso, em 2010 o Japão deu início à devolução de várias centenas de volumes de uma 

valiosa coleção de escritos coreanos, o Uigwe, como um gesto de boa vontade para melhorar os laços 

bilaterais, demonstrando seu compromisso futuro com a questão da repatriação de bens culturais.  


