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TODAS AS TELAS LEVAM A ROMA
Em viagem acadêmica à Itália, o Professor F. Humberto Cunha Filho passa a discorrer e refletir sobre as atividades
realizadas e experiências adquiridas,em série que designa de Crônicas da Bota, numa referência ao mapa do país.
Tirei a última semana de novembro e a primeira de dezembro de 2019 para uma viagem à Itália, a fim de cumprir quatros compromissos acadêmicos, em distintas cidades, que serão descritos e analisados na pequena série
de crônicas que inicio hoje, focando sempre algo que
considero de importância para os direitos culturais.
A primeira dessas atividades aconteceu no dia
25 de novembro e consistiu em uma palestra intitulada Direitos Culturais no Brasil, pronunciada em português, na UNITELMA
SAPIENZA, sigla da
Universidade Telemática, ou seja, a multicentenária SAPIENZA criou
outra instituição acadêmica de ensino especificamente para gerir e impulsionar a educação superior telepresencial.
Note-se que há dois métodos:
o ‘telepresencial’ e o ‘à distância’; entre um e outro há diferenças substanciais, sendo a
principal delas a de que, no segundo, o aluno realmente fica
mais distante do professor, uma
vez que seu contato é feito substancialmente com textos e vídeos disponibilizados; já no primeiro – o telepresencial – aluno e professor se
comunicam ‘aqui e agora’, apenas
mediados pelos recursos telemáticos,
hoje tão
presentes em nossas vidas, como chats, bate-papo, chamadas com vídeo, etc.
Minha fala aconteceu, é de se imaginar a partir do que foi
dito, numa sala-estúdio. A introdução do tema e a conclusão dos trabalhos ficou a cargo do Professor Pier
Luigi Petrillo que, ademais, é Chefe de Gabinete do Ministério do Meio Ambiente da Itália e um dos seis consultores mandatários da UNESCO para questões relativas
ao patrimônio cultural imaterial (PCI). O evento foi
acompanhado, segundo me disse o mencionado professor, por aproximadamente 1000 telealunos, de todas as
Regiões da Itália.

Ao final da minha fala, por si e por aqueles que não estavam fisicamente presentes, houve intervenções dos colegas Nicola Napoletano (internacionalista), Alessandro
Zagarella (constitucionalista), Chiara D’Alessandro
(Cátedra UNESCO) e Cecilia Honorati (ambientalista).
Dentre as observações que fizeram vale rememorar o tradicionalismo acadêmico europeu que gera dificuldades
para o reconhecimento autônomo de
novos campos do direito; a ausência
de um documento jurídico internacional unificador dos direitos culturais; a questão do sopesamento dos
mencionados direitos com outros,
como os ambientais e urbanísticos;
e o grave problema da falta de efetivação.
Minhas respostas foram no sentido de lembrar, respectivamente, que a vanguarda dos direitos culturais realmente vem
sendo feita por países não europeus, como no caso do patrimônio cultural imaterial;
que os organismos internacionais vêm avançando
com a expedição de declarações e convenções na
referida temática, como
as do PCI e da diversidade cultural; que já
existe no âmbito da Universidade de Friburgo (Suíça), uma
(diria, minuta) de declaração universal dos direitos
culturais; que o problema do sopesamento e da falta de
eficácia é de todos os direitos e não apenas dos culturais,
sendo uma questão mais política que jurídica.
Sai animado do evento, por perceber que em face de cada
dificuldade relacionada aos direitos culturais há bons
motivos para que sejam superadas, devendo-se fazer uso
de todas as estratégias presentes na cena social, sendo
uma delas a divulgação de seu conteúdo pelos
universalizantes metodos de ensino, como tão bem o faz
a UNITELMA SAPIENZA.
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