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UM BRINDE COM CAFÉ
Na terceira crônica de sua viagem acadêmica à Itália, o Professor F. Humberto Cunha Filho destaca como os italianos
dão verdadeiras aulas de valorização dos elementos da sua cultura.
O motivo inicial da minha ida à Itália, em 2019, foi o
convite do Professor Pier Luigi Petrillo para que eu proferisse conferência em evento ocorrido em Nápoles, no
dia 2 de dezembro. Sob o título ‘Patrimônios Culturais
Imateriais: entre rito e socialidade’, o congresso foi realizado na sede do Poder Legislativo da Região da Campania, objetivando lançar a candidatura do Café Expresso Napolitano a patrimônio cultural da humanidade,
perante a UNESCO.
A denominação, os conferencistas, o local,
os debates, a programação, as participações,
enfim, todos os detalhes do evento revelam
a sua importância e a seriedade com que a
questão do patrimônio cultural é encarada
naquele país.
De fato, o reconhecimento feito pela
UNESCO não se refere ao bem em si,
mas àquilo que ele propicia em termos
de relações humanas. No caso do
café, foram destacados procedimentos que também se repetem na realidade brasileira, como a utilização
da palavra com o significado de
encontro (‘vamos tomar um
café?’), sendo, ademais, uma
bebida dos momentos de alegria, mas também de tristeza,
uma vez que é ofertada nos
velórios, de forma preferencial. Uma peculiaridade napolitana
quase extinta, mas que se deseja resgatar,
dá conta de que, não faz mais que duas décadas,
quando alguém tomava sozinho um café, deixava outro
pago, a ser saboreado por um anônimo que não tivesse
dinheiro.
Todas essas informações foram apresentadas por parlamentares, executivos, diplomatas plenipotenciários, antropólogos, representantes culturais de outros países, acadêmicos de diversas universidades e distintos campos do
saber, e profissionais vinculados a outros patrimônios
culturais reconhecidos pela UNESCO, como os pizzaiolos napolitanos que, aliás, prepararam o almoço para os
presentes.
Na ocasião, foi lembrado que as ritualísticas relativas ao
café turco e ao café árabe já são reconhecidas como patrimônio cultural da humanidade. Por conseguinte, os ita-

lianos entendem que o pleito não é inédito e que a salvaguarda é do invólucro cultural da bebida, mas sabem também que, no final das contas, isso representa incremento
econômico para o produto e os serviços a ele relativos.
Na minha vez de falar, proferi, em inglês, a palestra ‘A
proteção jurídica do patrimônio cultural imaterial e
das práticas gastronômicas no Brasil’, na introdução
da qual lembrei elementos de proximidade entre os dois
países, como o fato de a Imperatriz Tereza Cristina Bourbon, esposa de D. Pedro II, ser napolitana, e
de os italianos terem grande participação na
economia brasileira, inclusive nas plantações de
café. Recordei, ainda,
que o produto é tão importante para nós que um
ramo da planta se faz presente no Brasão da República.
No mais, fiz um apanhado
dos bens considerados patrimônio cultural imaterial pelo
Brasil, especificando aqueles
que de algum modo se vinculam
a práticas alimentares, seja os
que envolvem o plantio (como os
sistemas agrícolas tradicionais do
Rio Negro e de comunidades quilombolas), a produção de instrumentos (como as panelas de barro capixabas) e as próprias técnicas de produção de alimentos e bebidas (como o
acarajé baiano, o queijo mineiro, os doces gaúchos e a cajuína piauiense).
Enfatizei, por fim, que mesmo o Brasil sendo um dos
maiores produtores e consumidores de café no mundo;
mesmo nele também havendo ritos e socialidades
próprios e até semelhantes aos de outros países, não há
reconhecimento formalizado desse patrimônio cultural.
Mas admiti que esse é um problema (se problema for) só
nosso. Ao cabo de tudo, desejei à Itália, à Campania e a
Nápoles sucesso na candidatura, o que metaforicamente
equivaleu a propor um brinde, com café!
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