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UM CAMINHO BEM CONTEMPORÂNEO
Na quarta crônica de sua viagem acadêmica à Itália, o Professor F. Humberto Cunha Filho observa como isolamento,
educação e cultura tornam comparáveis a Sardenha com o Nordeste Brasileiro.
Tive a honra de, a convite do Professor Domenico D’Orsogna, proferir a Lectio Magistralis de encerramento do
ano para o Curso de Doutorado em Direito da Universi dade de Sassari, na Sardenha, sob o título Teoria e
Prassi dei Diritti Culturali, o que ocorreu em 5 de dezembro de 2019, na respectiva Faculdade de Direito. O
evento também fez parte das atividades do Mestrado em
Direito e Economia da Cultura e das Artes (DECAMAS TER), coordenado pelo mencionado acadêmico, no âmbito do qual são promovidos eventos internacionais transdisciplinares, congregados sob a estimulante designação
de Caminhos Contempor âneos.
Antes de sintetizar a aula que
proferi, acho importante lembrar a posição geopolítica da
Sardenha: é uma ilha toda encravada no Mar Mediterrâneo,
em ponto equidistante entre a
própria Itália continental, a Espanha, a França e o norte da
África, razão pela qual já foi dominada por vários povos. Co m
essa informação, compreendese mais facilmente o fato de, na
organização política italiana, a
Sardenha ser uma das cinco Regiões (equivalentes aos nossos
Estados) a gozar de mais autonomia que as outras quinze, em
respeito às suas peculiaridades
culturais.
Observando outro campo, pude perceber que para os sardos tão estratégica quanto a posição geográfica da sua
terra é a formação educacional do seu povo: eles possuem ensino universitário desde quando o Brasil começava a ser ocupado pelos portugueses. E como nas visitas
ao estrangeiro as comparações são inevitáveis, o referido
isolamento geográfico e a importância dos estudos para a
inserção sócio-política, de certa forma me fizeram lembrar do Nordeste brasileiro e dos seus estudantes que batem recordes em concursos e no ingresso em importantes
instituições de ensino.
Foi nesse ambiente que apresentei as linhas gerais da minha teoria sobre os direitos culturais, abordando temas
como a pluralidade de matérias dos mencionados direitos; o sistema de retroalimentação que mantém com as

normas internacionais; seus princípios; sua localização
histórica, além de outros, impossíveis e inadequados de
serem tratados aqui, mas que estão devidamente aprofundados no meu livro Teoria dos Direitos Culturais: fundamentos e finalidades, o qual, para a minha alegria, foi
bem aceito pelos que a ele tiveram acesso.
Para falar da aplicação de teoria exposta, optei por apresentar casos conflituosos ocorridos no Brasil, comparando-os com os de outros países, analisando, ainda, as
decisões judiciais e administrativas para eles ofertadas, a
saber: a questão da vaquejada (que de pronto evocou as
toradas espanholas); o caso dos grafites
apagados pela Prefeitura de São Paulo;
o embate entre artesãos que fazem uso
do barro e os órgãos ambientais; os enfrentamentos dos produtores de queijos
artesanais com a vigilância sanitária
(um problema não só brasileiro, mas
universal); e a disputa jurídica entre as
Baianas do Acarajé e a FIFA, durante a
Copa do Mundo realizada no Brasil,
que conseguiram romper com o monopólio internacional da venda de alimen tos nos estádios, em nome da valorização do patrimônio cultural imaterial.
Nos debates, visando examinar a aplicabilidade da teoria por mim proposta
para o específico manuseio dos direitos
culturais, a audiência quis saber mais
sobre sua aplicação em problemas brasileiros internacionalmente conhecidos
nesta seara, como o incêndio do Museu Nacional; as interrelações entre cultua e turismo; a questão da preservação de costumes dos povos originários e dos que foram
escravizados, dentre outros.
Analisando os resultados, fiz a leitura de que a comunidade acadêmica de Sassari reconheceu que dada a riqueza
da diversidade cultural do Brasil, e os esforços que ela
exige para manter-se íntegra, não é de se estranhar que
deste país surjam as bases de uma teoria que dê conta das
peculiaridades dos direitos culturais e, a partir dela, se
pavimente, em termos de pensamento, mais um bom caminho contemporâneo.
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