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CARNAVAL, MEMÓRIA E DIREITO
Na Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE -, o Professor Humberto Cunha Filho desenvolveu diversas atividades como um dos desdobramentos da Rede de Pesquisadores em Direitos Culturais e temáticas afins, que vem se estruturando e consolidando ao longo das múltiplas versões do Encontro Internacional de Direitos Culturais.
Nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2020, o Professor Humberto Cunha Filho, pesquisador-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais (GEPDC/PPGD/
UNIFOR), desenvolveu intensa agenda de atividades
acadêmicas na Universidade da Região de Joinville –
UNIVILLE, como um dos desdobramentos da Rede de
Pesquisadores em Direitos Culturais e temáticas afins,
que vem se estruturando e consolidando ao longo das múltiplas versões do Encontro Internacional de Direitos Culturais.
As atividades principiaram na
manhã do dia 19, com uma visita ao centro histórico de Joinville, concluída no Museu Arqueológico de Sambaqui, cujo
rico acervo pré-colonial foi
apresentado pela Diretora da
instituição, Roberta Meyer Miranda da Veiga, em diálogo com
as professoras Dione da Rocha
Bandeira, Patrícia Áreas e Luana Gusso.
Na tarde do referido dia, houve
a sessão de defesa da dissertação de mestrado intitulada “As
Máscaras da Folia Joinvillense: os desfiles carnavalescos
como direito cultual (1988 –
2018)”, escrita por Joceli Fabrício Coutinho (nome civil do artista Pipo), orientada pela Professora Luana de Carvalho
Silva Gusso e coorientada pela
Professora Ilanil Coelho, e também avaliada pelos Professores
Diego Finder Machado e Fernando César Sossai.
Trata-se de trabalho de excelência, aprovado com conceito máximo e publicação recomendada, que aborda todas as dificuldades e lutas dos
movimentos carnavalescos para terem espaço, apoio, reconhecimento e liberdade na maior cidade catarinense,
espelhando um quadro que se reproduz em todo o Brasil,
cognominado de país do carnaval, mas que, de fato, em
termos de políticas públicas, só faz jus a esse título se
observadas poucas cidades consagradas pela mídia.

Na manhã do dia 20, a programação consistiu em uma
reunião com professores do Programa de Mestrado em
Patrimônio Cultural e Cidadania, na qual cada um
apresentou seus atuais projetos de pesquisa e discorreu
sobre potenciais intercâmbios; também houve a troca de
publicações. Além dos que compuseram a mencionada
Banca de Mestrado, estiveram presentes: Taiza Rauen,
Mariluci Carelli, Patrícia Áreas e
Silvia Zanirato, esta última da
USP, também em visita de intercâmbio à UNIVILLE.
A tarde deste dia foi dedicada a visitas ao Museu Histórico, ao Museu Nacional do Mar e ao centro
histórico de São Francisco do Sul,
durante as quais houve diálogos
com Yuri Batalha (IPHAN), Jamile Machado (Secretária de Turismo) e Andrea de Oliveira (Historiadora)
A programação foi encerrada com
uma concorrida e prestigiada aula
magna, primeira atividade acadêmica do Curso de Direito na Unidade de São Francisco do Sul, o
qual é coordenado pela Professora
Sirlei de Souza. Durante o evento,
que foi presidido pela Vice-Reitora, Professora Therezinha Maria
Novais de Oliveira, o professor
Humberto Cunha Filho apresentou parte dos seus estudos de pósdoutoramento feitos na Itália,
comparando como aquele país e o
Brasil protegem seus patrimônios
culturais, sobretudo os imateriais.
Em sua abordagem fez conexões
com as disciplinas propedêuticas
da formação jurídica, para ambientar os alunos nas relações existentes entre o Direito e a Cultura. A escolha do tema decorreu da proposta inovadora do curso de Direito e da
compatibilidade com os potenciais culturais e turísticos
da cidade que o abriga.
O evento foi encerrado com a distribuição do folheto de
cordel “Hamlet” e com uma sessão de autógrafos do livro “Teoria dos Direitos Culturais: fundamentos e finalidades”, ambos de autoria do palestrante.

