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BRASIL E MÉXICO: PROSPECÇÕES ACADÊMICAS PARA 2019
Em viagem acadêmica ao México, o Professor HUMBERTO CUNHA FILHO visita os intelectuais
NÉSTOR GARCIA CANCLINI (foto 3) e BOLFY COTTOM (foto 4) e prospecta possíveis parcerias
para as atividades acadêmicas a serem desenvolvidas pelo GEPDC em 2019

N

a primeira quizena de dezembro de
2018, o Professor Humberto Cunha
Filho realizou visita acadêmica à
Cidade do México, com o objetivo de
prospectar parcerias para as atividades do
Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos
Culturais (GEPDC) relativas ao ano de
2019, levando em consideração que o
referido
Grupo
deliberou que dentre
as investigações a
serem levadas a
efeito
no
ano
vindouro
está
a
relativa
às
“Institucionalidades
no Campo Cultural”.
O que anima tal
temática
são
as
profundas
mudanças
que já foram anunciadas
em termos de políticas e
direitos culturais, como a
extinção do Ministério da
Cultura, a reformulação da
legislação de incentivos
fiscais e a reconfiguração
da sistemática de suporte
financeiro aos museus e
outras instituições culturais.
Há vários elementos que
justificam a aproximação acadêmica com o
México, e principalmente com a sua Capital, a
segunda cidade do mundo em quantidade de
museus (a primeira é Londres). Ademais, o
mencionado país é, como o Brasil, uma
federação complexa e multicultural, com
problemas semelhantes a serem enfrentados.

Além de percorrer diversas instituições
culturais e acadêmicas, o Professor Humberto
Cunha Filho realizou visitas de cortesia e de
apresentação do trabalho desenvolvido no
âmbito do GEPDC do Programa de PósGraduação em Direito Constitucional da
Universidade de Fortaleza;
também teve encontro com
dois
intelectuais
de
renome
internacional
nos campos da Cultura e
dos Direitos Culturais.
O
primeiro
desses
encontros, ocorrido no
Palácio das Belas Artes
da CDMX, foi com o
jurista, filósofo e
antropólogo, Bolfy
Cottom, vinculado à
Universidade
Nacional do México
(UNAM).
O outro encontro
foi
com
o
antropólogo
e
crítico de arte
Néstor Garcia
Canclini,
vinculado à Universidade
Autônoma Metropolitana da Cidade do
México (UAM), em seu escritório privado, cuja
decoração contempla peças de arte de distintas
origens, inclusive do Brasil.
Em ambas as ocasiões, além de relatos sobre a
situação cultural na contemporaneidade, houve
troca de publicações acadêmicas e o anúncio da
prediposição em desenvolver atitivades de
interesse comum das Universidades e dos
países envolvidos.

