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LIÇÕES À PARMEGIANA
Na segunda crônica de sua viagem acadêmica à Itália, o Professor F. Humberto Cunha Filho conta o que descobriu
sobre a nossa própria cultura.
No dia 25 de novembro de 2019 saí de Roma para Parma,
de trem, passando por Bolonha. Cheguei ao meu destino
já à noite, o que não me permitiu ver de pronto toda a
beleza do lugar. Esse adiamento foi compensado logo na
manhã seguinte, quando abri a cortina da janela do hotel
onde fui hospedado: névoa e résteas de sol sobre as árvores sem folhas, os prédios e o Rio que tem o mesmo nome
da cidade.
A partir de uma intermediação do Professor Pier Luigi
Petrillo (Unitelma Sapienza), fui recepcionado pela Professora Lucia Scaffardi, que lidera um grupo de pesquisas sobre os países que formam o
chamado BRICS, sigla com as iniciais, em inglês, do Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul. Em
termos acadêmicos, no dia 26, pela
manhã, fui apresentado a colegas e
dirigentes da Universidade de
Parma; um dos meus interlocutores
foi o professor Alessandro Duce,
ex-deputado Italiano, o qual, sabendo da minha procedência, fez
questão de lembrar que dentre as
cidades italianas defendidas pelos
Pracinhas Brasileiros na Segunda
Guerra Mundial estava exatamente
aquela onde nos encontrávamos.

Brasil: uma via de aproximação (desperdiçada?) entre os BRICS.
Na minha intervenção, sustentei que o Brasil, face ao
BRICS, repete o equívoco que comete perante a América
Latina, o de subestimar sua maior riqueza, que é a cultura; ao cometer este erro agride inclusive um dos comandos constitucionais relativos ao tema. Observei, ademais,
não ser à toa que Índia e China persistem na rota do desenvolvimento, exatamente porque entendem suas posições no mundo, mas valorizam fortemente as próprias
culturas.
Terminadas as obrigações, fomos saborear as iguarias da famosa culinária parmegiana. No restaurante, deparei-me, dentre outros com pratos
como ‘cavalo trinchado’ e ‘ensopado
de cavalo cru ou cozido’; eu quis saber se era algo figurativo, como o
nosso bife a cavalo, que é carne de
gado com um ovo frito sobre ela. A
resposta foi: “não, é carne de cavalo
mesmo”. Espantei-me e disse que cavalos e jumentos (Padre Vieira) no
Brasil são como irmão dos seres humanos; que comê-los representaria
um ato próximo do canibalismo.

Na tarde deste dia, participei, como
ouvinte, de um seminário específico sobre a China, durante o qual
falaram não apenas juristas, mas
também empresários, que relataram as peculiaridades jurídicas, sociais e comerciais deste gigante asiático, algumas das quais afetas diretamente aos direitos culturais e
intelectuais, como as questões autorais e de marcas e patentes. Pelo que eu pude entender, a China, nas suas relações internacionais, tem um direito à la carte para cada
interlocutor, sendo mais confiáveis os tratados e contratos que as leis.

Mas ao dizer tais coisas e escolher
um prato com carne de gado fiquei
envergonhado de comer, sem remorsos, este outro ser que entre nós está
na lista dos culturalmente eleitos
para o sacrifício. Lembrei-me, então, de uma fala de Oswald Barroso sobre a dimensão trágica do vaqueiro, que
cria o bezerro como integrante da família: faz seu parto,
dá-lhe um nome, cuida da sua saúde, mas um dia o mata
para comer. E o pior de tudo: descobri que mesmo sem
comer internamente, o Brasil é um grande exportador de
carne de cavalo.

Tive desgosto ao escutar de um dos palestrantes que o
BRICS hoje, de fato, resume-se ao IC, pois apenas Índia
e China persistem como países em efetivo desenvolvimento. Todavia, essa incômoda informação foi de algum
modo compatível com a palestra que fiz, em inglês, na
manhã do dia 27, para os pesquisadores da temática, cuja
tradução aproximada é Cultura e Direitos Culturais no

Nessa curta mas tão plural e intensa vivência em Parma,
envolvendo elementos como academia, história, guerra,
geopolítica, economia e até culinária, aprendi que ver a
cultura dos outros, com respeito, nos faz pensar sobre a
nossa própria.
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