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Resumo: O presente trabalho intersecciona as bases teóricas dos Estudos Culturais 

com a concepção desenvolvida por Yúdice (2004) a respeito da cultura como recurso. 

Vários autores – Hall (2008), Williams (1969), Denning (2005) – são acionados para 

assumirem a dianteira nesta discussão cujo propósito é demonstrar a importância e o 

lugar da esfera cultural na construção discursiva sobre o comando brasileiro no Haiti, 

dando a ver a relação da cultura em outros âmbitos, entre eles o político. Destarte, 

delega-se à cultura um papel central, sustentando, por conseguinte, a tese da cultura 

como recurso da referida atuação política do Brasil. Para tanto, trechos ilustrativos do 

jornal Folha de SP e proferimentos de políticos possibilitarão aventarmos algumas 

categorias de enquadramento dos usos da cultura. Por fim, atenta-se para a 

importância de um estudo na interface de comunicação e cultura que extravase as 

fronteiras nacionais para resvalar em acontecimentos da arena internacional. 
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1. Introdução 
O Haiti é aqui; o Haiti não é aqui. 

Caetano Velozo e Gilberto Gil 
 

(Re)contextualizamos estas estrofes dos músicos baianos para introduzir a 

temática tangente aos discursos do e no Brasil sobre a Missão de Paz da Organização 

das Nações Unidas (ONU) no Haiti (MINUSTAH)3. Os discursos em questão são os 

proferimentos de políticos, bem como as matérias veiculadas pelo jornal Folha de São 

Paulo (FSP).   

                                                        
1 Trabalho apresentado ao V Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (ENECULT), na UFBA-
BA, Salvador, BA, em maio de 2009. 
2 Mestranda do Programa de pós-graduação em Comunicação Social (PPGCOM)/Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Mídia e Cultura 
(COMCULT). E-mail: vippevi@yahoo.com.br. 
3 Desde o início da Missão, em junho de 2004, o Brasil assumiu o comando militar da operação 
multilateral, a qual foi recentemente renovada até outubro de 2009. Esta assunção ocupa um lugar de 
acontecimento proeminente da política externa brasileira, pois neste contexto de responsabilidade 
internacional coletiva, representou um posicionamento inédito do país. 



Observamos em ambos a proliferação de palavras a exemplo de “povos irmãos”, 

“solidariedade hemisférica”, “reconstrução democrática”, “missão de estabilização da 

paz”, “relação identitária Brasil-Haiti”, configurando na maioria das vezes em tais 

discursos a cooperação internacional do Brasil em moldes pacifistas e politicamente 

atendentes aos anseios da comunidade internacional 4.  

Um fato interessante a notar é que embora muitas vezes distante de nossa 

realidade nacional, trata-se de um Haiti que se faz representar aqui; já que é visto 

através das notícias e discursos correlatos. E esta representação que é feita sobre a 

MINUSTAH em território nacional é extremamente importante, pois para a gerência ou 

resolução de um conflito a característica do Estado interventor enquanto neutro e 

imparcial é decisiva tanto para ser delegado pelo Conselho de Segurança das Nações 

Unidas como responsável da Missão, quanto para ser efetivo na resolução prática deste 

conflito, junto à população local. Por conseguinte, a conquista do apoio popular é 

fundamental para qualquer intervenção desse tipo. (AGUILAR, 2008). O trecho 

ilustrativo a seguir do jornal FSP corrobora para criar esta imagem pacífica do Brasil: 

“Em discurso, Lula chamou o trabalho das Forças Armadas de ‘exemplar’ e disse que o 

Brasil está provando que é possível ter uma força de paz que não seja ‘truculenta’.” 

(LULA..., 2008). 

Dito isto, tem-se como estratégico e necessário para a MINUSTAH que o 

comportamento do Brasil se apóie em diversos âmbitos, entre eles, e inclusive, o 

cultural. Por isso, conforme será apresentado e sustentado no decorrer deste artigo, 

evidencia-se o lugar e o papel desenvolvido pela cultura num processo de negociação 

política. Para tanto, parte-se da tese da cultura como recurso e desenvolve-se a hipótese 

segundo a qual essa justificação da importância da cultura será fundamental para a 

legitimidade que o Brasil reivindica como líder da missão: ou seja, somos povos irmãos, 

temos identidades a serem partilhadas, assim como as trocas de experiências dos 

haitianos com o exército brasileiro representam um diferencial para a intervenção 

pacífica etc.  

                                                        
4 Claramente, este não é um compartilhamento homogêneo, pois, ainda que à deriva para esta nossa 
análise encontramos outros argumentos contrários à MINUSTAH, como o caso da expressão “Fora daqui: 
O Bush do Iraque e o Lula do Haiti”, inclusive com ferrenhas manifestações de movimentos sociais para 
a retirada das tropas brasileiras. Esta expressão foi bastante evocada por manifestantes no Fórum Social 
Mundial, ocorrido em Porto Alegre em 2005. Isto é expresso também em notícias da FSP, como o 
seguinte trecho evidencia: “Relatório da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que visitou o Haiti por 
dez dias, aponta a Minustah (Missão de Estabilização da ONU no Haiti) como uma força ‘violenta’, 
‘constrangedora’ e que ‘não pratica ação humanitária’.” (RELATÓRIO DA..., 2007) 



Uma vez que a cultura é hoje considerada elemento central na fundamentação da 

vida social, investiga-se em que medida um evento, um processo político, comporta, 

articula e se relaciona com essa dimensão. Isto reivindica uma nova compreensão das 

relações entre diplomacia brasileira e cultura, remodelando a abordagem sobre a 

referida Missão de Paz. 

Não é por demais afirmar que a questão cultural evocada nas relações entre 

Estados sofreu também uma evolução prática e conceitual, haja vista que 

A comunicação é também cultura. Ora, pensar a comunicação 
sob o signo da cultura não foi a principal preocupação das 
teorias e estratégias da comunicação internacional no decorrer 
de sua história, devido às derivas tecnicistas e economicistas. O 
recenseamento em volta da cultura só adquiriu sua legitimidade 
muito recentemente [...] (MATTELART, p. 11, 2001) 

 

Propõe-se redimensionar a relação entre o discurso e o lugar da cultura nesta 

ação do comando brasileiro, considerando a contribuição teórica dos Estudos Culturais 

para a compreensão de como a cultura está intrínseca e central neste processo de 

natureza política. Parte-se especificamente do conceito trazido por Yúdice (2004) a 

respeito da “auto-explicitação” do gesto cultural. Notadamente, o autor não apresenta 

um conceito definido de cultura, de maneira que ele indica que a própria prática a ser 

analisada condensaria uma determinada “auto-explicitação” do gesto cultural. Assim, o 

sentido de cultura está diretamente atrelado às diferentes formas como ela é concebida 

nas variadas práticas e discursos em que é analisada. 

Explica-se neste trabalho que a MINUSTAH não representa uma situação 

propriamente de guerra, pelo contrário, aproxima-se de uma Missão de cooperação 

internacional, onde há o legítimo uso da força respaldado pela ONU. Ainda assim, a 

intervenção requer um posicionamento subjazido por relações de poder, pois 

inevitavelmente há interesses envolvidos numa decisão como esta por parte da política 

externa brasileira, e que é também claramente incutido de acepções culturais. Tal fato, 

portanto, reivindica uma explicação plausível para a sociedade sobre o comportamento 

brasileiro nesta arena internacional. Assim, tanto as notícias de um lado, quanto os 

discursos e proferimentos oficiais, de outro, trabalham em conjunto na construção social 

de tal acontecimento, compreendendo no caso relativo aos primeiros, o papel dos media 

como parte integrante da vida social e também a sua dinâmica. (BRAGA, 2001; 

PERULOZZO, 2006). 



Procurou-se, portanto, inserir uma discussão mais ampla de redefinição da 

concepção de cultura, qual seja, a cultura como recurso, tangenciando com a teoria dos 

enquadramentos, ainda que sem adentrar especificamente nesta teoria, a fim de 

demonstrar sustentação metodológica no intento de localizar a cultura frente aos 

discursos sobre a referida Missão de Paz. 

Estudos contemporâneos têm apontado um novo e destacado lugar para a cultura, 

tratando-a, como no caso de Yúdice (2004), como um recurso a ser gerenciado, seja 

para desenvolvimento econômico, para a cidadania, para a amenização de conflitos 

políticos etc. Este conceito será a coluna vertebral deste trabalho. De fato, esta 

concepção faz parte de uma guinada ainda mais ampla e anterior, a chamada “virada 

cultural” da segunda metade do século XX, a qual forneceu a abertura necessária para 

pensar efetivamente a centralidade da cultura, conforme será apresentado adiante. 

Num segundo momento deste trabalho, buscou-se redimensionar o viés da 

cultura no cerne das inter-relações políticas e econômicas de um acontecimento de 

importância nacional, ao mesmo tempo em que este extravasa as fronteiras nacionais na 

sua prática 5. Assim, avança-se na direção de uma necessária abordagem na área 

comunicacional contemporânea e suas relações com o campo da cultura.  

2. Brasil no Haiti: Uma missão de Paz 

A MINUSTAH orientou a sua ação na manutenção da ordem e da segurança; no 

incentivo ao diálogo político para a reconciliação nacional; e na promoção do 

desenvolvimento econômico e social. Além disso, a questão cultural também é 

considerada e desenvolvida como um importante aspecto a ser trabalhado numa Missão 

da ONU, prescrita inclusive nos preceitos da forma de gerir uma Missão de Paz da 

ONU (HIRST, 2007; RELATÓRIO, 2007). 

Seintenfus (2006), um dos principais estudiosos da relação Brasil-Haiti, observa: 

“Há uma desproporção entre a importância dada pelo governo brasileiro ao Haiti e a 

pouca atenção que o tema recebe dos meios de comunicação internos.” (RELATÓRIO, 

2006). Porém, se por um lado, a mídia é aqui acionada enquanto locus privilegiado para 

se olhar tal dimensão comunicativa da cultura, uma vez que ela amplia horizontes de 

entendimentos, repercute na sociedade em função de sua visibilidade, permite o 

                                                        
5 O intuito aqui é o de estabelecer uma aproximação mais branda com o objeto e a metodologia, a fim de 
compreender e salientar principalmente a sedimentação teórica na qual ele está alicerçado. Esclarecemos 
que este trabalho, cuja temática proposta faz parte da dissertação de mestrado em andamento, ainda não 
possui totalmente escrutinado o seu corpus de análise. Nesse sentido, o material empírico atravessa por 
um refinamento metodológico que provavelmente envolverá, além da análise de enquadramento, uma 
análise de conteúdo. 



conhecimento de realidades distantes etc.; particularmente, a MINUSTAH é tratada na 

mídia dado que ela “se destaca no âmbito da ação latino-americana por sua abrangência 

e visibilidade” (HIRST, 2007, p. 7).  

Por outro lado, os discursos oficiais legitimam de certa forma aquilo que é dito, 

pois são respaldados pela sua fonte institucional, seja esta oriunda do poder político 

público - presidente Lula, Ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, assessor 

especial da Presidência para assuntos internacionais Marco Aurélio Garcia -, seja pelos 

generais comandantes das Forças Armadas Brasileiras (FAB) responsáveis pela Missão.  

Quando se observa o discurso de um dos gestores, nota-se que este revela num 

certo momento determinado aspecto do comando brasileiro na Missão de Paz no Haiti – 

invocando dados culturais – e não outros, como a questão política ou econômica. Isto 

faz surgir o assunto pertinente dos quadros de sentido de Goffman (1974) 6. Tais outras 

dimensões – política ou econômica – podem ser, inclusive, igualmente pertinentes 

devido ao interesse brasileiro na consolidação de sua política externa, na reafirmação do 

país junto aos seus vizinhos na América Latina, em angariar a almejada cadeira 

permanente no Conselho de Segurança, interesses econômicos de empresas brasileiras 

no processo de infraestrutura do Haiti etc. 

A decisão do Brasil em auxiliar diretamente na reconstrução do Haiti desde o 

início foi alvo de críticas nos âmbitos político e acadêmico. Isto justifica a grande 

pertinência em analisar os referidos discursos, pois estes dão a ver a maneira como os 

próprios gestores constroem o processo de intervenção. (HIRST, 2007; SEITENFUS, 

2006). 

Na medida em que os jornais também constroem quadros de sentido a partir de 

suas notícias, os discursos oficiais possibilitariam evidenciar, por comparação, a 

maneira como o jornal  enquadra a temática da cultura, de modo a reportar –  ou não –  

àquilo trazido pelos referidos proferimentos oficiais. A considerar que 

É pelo prisma bakthiniano que percebemos os discursos não 
como espaço de entendimento, mas de confronto de interesses. 
Discursos são a parte mais visível – e talvez a mais decisiva – de 
um jogo incessante de relações de poder do qual participa toda a 
sociedade, seja na esfera privada como da pública (ARAÚJO, 
1995, p. 176). 
 

                                                        
6 Estes quadros “abarcam um conjunto de sentidos socialmente compartilhados, organizam nossos 
processos de interpretação e orientam nossas ações, pois permitem aos sujeitos enquadrar as situações 
sociais e configurar modos coerentes de agir nesses contextos.” (SILVA, 2008, p.31) 



Distinta das outras experiências de ocupação externa perpretadas no Haiti, a 

MINUSTAH lança uma imagem mais benigna, menos impositora, pois, apesar de ser de 

fato uma força de ocupação, ela se modela e se explicita a partir do uso moderado dessa 

força, questionando a repressão da violência no país através da utilização da força como 

meio de pacificação.  

A MINUSTAH compreende uma dimensão simbólica e histórica 
na qual se reúnem elementos de memória coletiva latino-
americana, referências ideológicas comuns e antecedentes 
políticos e diplomáticos. A peculiaridade desta sobreposição 
contribuiu enormemente para a construção do discurso oficial 
dos países sul-americanos, no qual se buscou somar um sentido 
identitário regional às motivações políticas e humanitárias 
normalmente presentes na participação em operações de paz 
(HIRST, 2007, p.9). 

 

Tal acréscimo de “um sentido identitário regional” aos discursos oficiais, por 

exemplo, possibilita compreender a maneira em que ocorre a passagem de justificativas 

meramente políticas para então jutificativas e aportes culturais (justificativas estas 

localizadas ainda que somente no âmbito discursivo) nesta intervenção comandada pelo 

Brasil. 

3. A trajetória da cultura: Dos Estudos Culturais à sua atual conveniência  

Não se pretende neste artigo apresentar uma genealogia da cultura, desde seu 

conceito moderno até o uso dela como recurso. Pois o importante aqui é pontuar as 

inflexões que o conceito sofreu para se adequar ao modo como ele é apreendido para o 

nosso caso específico.  

A ascensão da cultura para o centro da vida política, econômica e intelectual a 

partir de transformações ocorridas desde o início do século XX, foi descrita por diversos 

autores – Michael Denning (2005), Stuart Hall (2008), Raymond Williams (1969) etc. – 

como o ponto de inflexão teórico dado pela “virada cultural” da Nova Esquerda 7, na 

segunda metade do século XX (DENNING, 2005). Esta guinada representou para o 

debate, muito mais que somente um novo conceito de cultura, pois, segundo Williams 

(1969), a cultura readquiriu um ar comum, partilhada por todos na vida ordinária, e não 

apenas restrita à elite. Ela também reordenou a sua relação com as esferas da política e 

                                                        
7 No período após a Segunda Guerra Mundial convergiram diferentes intelectuais que se preocuparam em 
estudar as novas transformações que marcavam o emergente contexto mundial - reprodução (Bourdieu), 
hegemonia (Hall), ideologia e aparelhos ideológicos do Estado (Althusser), disciplina (Foucault), 
formação do sujeito e imperialismo cultural (Dorfman e Mattelart). Eles foram os responsáveis, ainda que 
sob perspectivas distintas, pela “virada cultural”. (ROCHA, 2008).  



da economia, pois uma vez considerada como central, a cultura rearticula todas as 

demais polarizações, conferindo um novo lugar para antigas discussões firmadas nas 

ciências econômicas, políticas ou sociais 8.   

O sentido de cultura comum trazido por Williams aproxima-se da cultura 

popular de Hall à luz das “relações absolutamente essenciais do poder cultural – de 

dominação e subordinação – que é um aspecto intrínseco das relações culturais.” 

(HALL, 2003). Assim, a luta política é aplicada ao lugar onde a cultura virou o 

substrato, reverberando, inclusive, nas lutas de identidade e de reconhecimento.  

Williams (1969) já aponta, em suas discussões a respeito da comunicação de 

massa da Escola de Frankfurt, a disritmia entre a técnica da cultura e os usos que se faz 

dela, estabelecendo que a cultura estivesse mais nas conformações simbólicas do que 

restrita em sua própria produção ou mercadoria. Isto abre caminho para o desenho 

apresentado por George Yúdice (2004), o qual demonstra em sua obra A conveniência 

da cultura um lugar inaugural para se pensar a cultura neste novo contexto global. Esse 

contexto é marcado por mudanças macro a inferirem sobre as contingências locais, 

mudanças refletidas sobretudo pela condição do Estado mínimo, por diminuir a 

interferência do governo em questões de ordem econômica e legitimar de certa forma a 

sociedade civil - emersão de organizações não-governamentais (ONGs) e movimentos 

sociais - para atuar em espaços que antes eram delegados ao governo.  

[...] o conteúdo da cultura foi perdendo importância com a 
crescente conveniência da diferença como garantia de 
legitimidade. Pode-se dizer que as compreensões anteriores – os 
cânones de excelência artística; os padrões simbólicos que dão 
coerência e conferem valor humano a um grupo de pessoas ou 
sociedade, ou a cultura como disciplina – cedem lugar à 
conveniência da cultura. (YÚDICE, 2004, p. 454). 
 

Ao mesmo tempo esse é o contexto que cimentou a liberalização do comércio, 

estimulou a privatização, acirrou a desigualdade econômica etc. Esta situação está 

prevista dentro da corrente neoliberal e cria, por sua vez, novos espaços de manobra 

pública.  

                                                        
8 Embora tratemos especificamente de autores dos “Estudos Culturais”, outros debates também foram 
travados de diferentes lugares teóricos, pois partilharam das discussões da “virada cultural” na medida em 
que pautaram, em momento concomitante, elementos que revisavam a relação entre cultura e sociedade. 
Isto demonstra a ampla discussão alçada por tal movimento e seus aspectos globais, de anseio 
transnacional, não mais retido simplesmente a um contexto nacional. Vertentes dos Estudos Culturais 
sejam norte-americanas, britânicas ou latino-americanas podem divergir, mas todas “configuram um 
pensamento político-cultural que se indaga sobre o lugar que ocupam as atividades relacionadas aos 
media na compreensão do campo cultural contemporâneo” (ESCOSTEGUY, p. 121, 2001). 



Nesta conjuntura marcada pela globalização acelerada, de desregulamentação e 

de retomada da regulamentação, a cultura cada vez mais se expandiu para as esferas 

política e econômica, uma vez que se tornou um meio para se atingir o progresso social 

e o desenvolvimento econômico (YÚDICE, 2004; HALL, 2008). Isto porque o 

“movimento em direção às ‘forças libertadoras do livre mercado’ e a estratégia de 

‘privatização’ tornou-se (sic) a força motora de estratégias econômicas e culturais tanto 

nacionais quanto internacionais” (HALL, 2008, s/p). Logo, a relação da cultura com as 

forças do mercado e com as relações de poder ficou ainda mais explícita, de modo que a 

“cultura talvez seja o fator determinante mais importante em uma combinação de 

sucesso econômico e coesão social, a longo prazo” (HALL, 2008, s/p). 

 Estudos recentes, conforme já mencionado, têm apontado o imponderável lugar 

da cultura em processos que antes eram considerados fundamentalmente de outra 

natureza. Um exemplo que vai ao encontro desta reconfiguração é observado quando 

em recente encontro internacional de especialistas em política 
cultural, uma funcionária da UNESCO lamentou o fato de que a 
cultura é invocada para resolver problemas que anteriormente 
eram da competência das áreas econômica e política. No 
entanto, ela prosseguia, o único meio de convencer os líderes 
governamentais e empresariais de que vale a pena apoiar a 
atividade cultural é argumentando que ela reduz os conflitos 
sociais e promove o desenvolvimento econômico (YÚDICE, 
2004, p.13).   

 
Segundo Yúdice (2004), a emergência de um novo contexto histórico pós-

Guerra Fria suscitou a possibilidade de pensar a cultura em função de sua utilidade, isto 

é, ela é legítima na medida em que serve para alguma finalidade, enquanto recurso. 

Entretanto, não se trata da cultura reduzida a um recurso material ou simplesmente 

instrumental, mas dotada de um papel intrínseco tanto à política quanto à economia, e 

que não pode ser negligenciada, pelo contrário, é considerada em seu elemento 

estratégico. Tal qual é visto no exemplo trazido pelo autor envolvendo o Festival 

Cultural Anual na Colômbia, no qual músicos vindos de diferentes partes do país, 

inclusive oriundos de regiões controladas por guerrilhas e paramilitares, criavam um 

ambiente de contato e troca. Isto contribuía para um processo de pacificação, 

conformando um ambiente seguro e confiável para investimentos financeiros. 

Por isso a ênfase dada por Yúdice (2004) ao imbricamento de áreas como 

economia e política na cultura não significa um total assujeitamento à cultura, já que 

manteriam suas respectivas importâncias e especificidades no todo. Salvo considerar 



que tais áreas teriam como peso providencial o viés cultural, que possivelmente numa 

outra abordagem poderia sequer ser considerada para pendular a balança. Pois,   

mais recentemente, os mesmos administradores de recursos 
globais ‘descobriram a cultura’, e referiram-se, pelo menos 

verbalmente, às noções de manutenção cultural e investimento 
cultural. [...] Nem sempre é fácil fazer com que ambos os 
aspectos – sociopolíticos e econômicos – de gerenciamento 
cultural cheguem a um acordo sem problemas ou contradições. 
(YÚDICE, 2004, p. 14, grifo nosso).  

 
Este mesmo procedimento, ainda que simplesmente de menção verbal da 

cultura, pode ser adotado ao olhar para os discursos referentes às intervenções 

internacionais gerenciadas pela ONU. 

Endossando isto, se para os “Estudos Culturais” apenas a expressão cultural em 

si poderia conduzir à mudança, Yúdice (2004) ressalta que tal assertiva não é suficiente, 

acrescentando o fator “para quê”, isto é, para qual finalidade tal expressão é aplicada, e 

desta maneira poder-se-ia visualizar a transformação, seja ela em qual ordem for. 

Argumenta o autor que menos do que pensar no conteúdo, o que se deve fazer agora é 

refletir sobre o seu gerenciamento, o seu papel na condição de recurso, deslocando esse 

terreno da ação que a cultura pode promover, justamente para a forma em que ela é 

aplicada.  

Além disso, atenta-se também para o imbricamento da cultura em esferas da 

economia e da política, de modo que elas se articulam e “se constituem mutuamente” 

(HALL, 2008). Esse encadeamento recíproco entre as arenas confere a premissa para 

este estudo, pois se o papel da cultura já mantém, por si, relação direta com a política, 

abre-se um caminho para pensar de que forma esta relação é pautada. E, principalmente, 

quais os mecanismos são acionados nesta vinculação. A “virada cultural” deve ser vista 

não como  

uma ruptura total, mas como uma reconfiguração de elementos 
[...] em particular o foco na linguagem e na cultura como área 
substantiva, e não simplesmente como aquela que servia  de 
elemento de integração para o  restante do sistema social 
(HALL, 2008, s/p). 

 
A tese de Yúdice (2004) dá um passo à frente do conceito trazido pela “virada” – 

bem definida por Denning (2005) como quando a cultura saiu do pano de fundo para ser 

a protagonista – e norteou uma nova forma de analisá-la. Inovando sobre a premissa da 

centralidade da cultura, Yúdice (2004) nos atenta sobre como ela é gerenciada tanto 



para assuntos de desenvolvimento, economia, cidadania etc., resvalando a sua utilidade 

dentro de um novo contexto global.  

A fim de contemplar tal abertura temática, este artigo abrange a pertinência da 

cultura nos interstícios da notícia sobre assuntos políticos, bem como dos proferimentos 

oficiais referentes à MINUSTAH, partindo de um princípio derivado do caminho aberto 

por Yúdice (2004) de que a cultura poderia ser tratada enquanto um recurso político, 

aplicando em nosso caso para a referida intervenção da ONU.  

4. O imbricamento da cultura nas cenas políticas e econômicas 

 Em estudos de política é relativamente comum a cultura responder a um papel 

pouco privilegiado. Localizar o problema de uma intervenção política dentro da área de 

comunicação e cultura propicia uma nova maneira de apreender o objeto. Maneira esta 

balizada pela “forma como a cultura penetra em cada recanto da vida social 

contemporânea, fazendo proliferar ambientes secundários, mediando tudo” (HALL, 

2008, s/p).  

Considerando todo o contexto da “virada cultural” já tracejado, diversos autores 

anunciaram a teia complexa que se formou entre cultura, política e economia. Para 

Escosteguy (2001) tratava-se de uma relação interdependente; para Hall é uma 

constituição mútua, Martins (2002), por seu turno, afirma que 

é inegável que a referência cultural desempenha um papel 
determinante nos processos pessoais, grupais, comunitário, 
sociais, nacionais e internacionais de (des)entendimento e 
negociação. A aproximação culturalista de origem antropológica 
tem por objetivo apenas referenciar este dado, tornado 
incontornável também no aspecto político, interna e 
externamente aos estados-nação instalados no cenário mundial. 
(MARTINS, 2002, p. 61).  

 

 Ainda que o trabalho aqui avance além do que este autor define enquanto 

cultura, partilha-se com ele a idéia de que a cultura engloba o Estado e o mercado, ou 

seja, a política e a economia, e não se apresenta, portanto como um elemento estranho a 

eles, mas constituinte nesta relação. Sem tentar rotular esta relação, claramente perde-se 

(em comparação com a definição moderna) uma nítida hierarquização entre os âmbitos, 

ao mesmo tempo em que permite à cultura assumir um lugar de projeção, de destaque, 

que passa a ser vista e considerada em espaços nos quais outrora fora negligenciada.  



Para não recair numa distinção entre cultura e política, e delegar para esta última 

isoladamente a ordem prática de ação, é adequado acrescentar aos “Estudos Culturais” 

que  

A função social da política e da cultura são distintas. A cultura é 
a instância da construção de significados e da veiculação de 
valores, tudo isso impregnado de valores políticos, mas a 
política é a instância da deliberação, do que deve ser feito para 
assegurar um determinado estado de coisas: se não o consegue 
por consenso o faz por coerção. É na política e não na cultura 
que a sociedade deve buscar respostas para a pergunta 
fundamental: ‘Que fazer?’ (CEVASCO, 2003, p. 97) 

 
Ainda que em certos momentos os “Estudos Culturais” incorram numa 

supervalorização da cultura em detrimento da política. 

5. A cultura como recurso na intervenção brasileira no Haiti 
 

Para Yúdice (2004) é possível falar de uma “conveniência da cultura”, ou seja, 

considerar “as estratégias implícitas em qualquer invocação de cultura, em qualquer 

invenção de tradição no tocante a um objetivo ou propósito” (YÚDICE, 2004, p. 63). 

Assim, para este artigo, a cultura invocada na política conformaria diversas práticas e 

propósitos, identificados nas categorias de enquadramento9 que serão expostas adiante.  

Nesse sentido, o lugar da cultura a ser localizado está na maneira como ela, 

enquanto recurso político dos discursos e das notícias, compõe diversas categorias de 

enquadramento, atrelada às diversas maneiras em que ela é invocada enquanto recurso 

político da Missão. Como exemplo há a “cultura como recurso na estratégia de 

vinculação identitária”. Esta análise está ancorada na tese da conveniência da cultura, de 

que o lugar da cultura é “auto-explicitado” nos discursos, sejam eles dos gestores ou dos 

jornais (na construção da narrativa das notícias do acontecimento). Assim, a cultura 

pode ser tanto a construção do Centro Cultural Brasil-Haiti; a vinculação identitária 

criada no jogo de futebol ocorrido com a seleção brasileira no Haiti, bem como o 

reconhecimento da cultura local haitiana, a respeito do hibridismo religioso (vodu e 

                                                        
9 Ao se fazer referência à teoria dos enquadramentos tem-se consciência da necessidade de uma 
exploração e investigação adequada, retomando o prisma teórico desde Goffman (1974) a respeito dos 
marcos interpretativos e quadros de sentido. Todavia, para atender ao propósito deste ensaio é suficiente 
assinalar que os processos de enquadramentos – entendidos como “marcos referenciais significativos” 
(MAIA, 2007, p.11) – exercem o papel de influência dos media no processo de construção social, ao 
tematizarem questões que são elencadas aos cidadãos como de grande importância para a esfera pública, 
não apenas legitimando a discussão trazida em pauta, mas também delineando certa forma de 
compreendê-la. 
 



catolicismo) pelos gestores da Missão, entre outras concepções. Inclusive, conforme 

podemos ver no excerto abaixo da FSP, pode ser criada uma relação entre Brasil e Haiti 

da seguinte forma, ainda que superficial: 

Depois de dois dias de visita ao Haiti, o ministro da Defesa, 
Waldir Pires, chegou à conclusão de que as ruas daquele país 
têm muito das periferias brasileiras. "Eu esperava uma coisa 
pior. Se eu for para a periferia de uma cidade brasileira, qual é a 
diferença? Não tem. Pelo contrário, eu até vi o pessoal mais ou 
menos arrumadinho, com uma certa vontade de estar limpos e 
apresentáveis, as mulheres penteadas. São vaidosos. (HAITI 
NÃO..., 2006) 
 

A alusão a estas diferentes formas de concepção da cultura pelas notícias e 

proferimentos conformaria de maneira construída nos respectivos discursos, o lugar da 

cultura na ação do comando brasileiro no Haiti. 

Pode-se aventar a possibilidade de trabalhar com enquadramentos tais como 10: 

• Cultura como recurso na estratégia de vinculação identitária;  

• Cultura como recurso de legitimação da Missão;  

• Cultura como recurso da política para empreender uma cooperação 

internacional, altiva e adequada às novas orientações do cenário global.  

Conforme a tese de Yúdice (2004) o próprio fenômeno deflagra tais concepções, 

já que a cultura é nomeada e performada no texto, de maneira que pode apresentar 

diferentes usos, descrições e relações estabelecidas. Portanto, a definição de cultura não 

é delimitada neste artigo, na medida em que se trabalha justamente com a auto-

explicitação da cultura a partir dos enquadramentos. 

A exemplo tem-se o discurso de saudação na chegada ao Haiti em 2004, 

proferido pelo presidente Lula:  

Venho, enfim, participar de um encontro pela paz entre haitianos 
e brasileiros. O jogo entre a Seleção do Brasil e do Haiti permite 
que celebremos juntos a nossa paixão pelo futebol. Esperamos 
que este jogo possa se transformar em símbolo de nossa amizade 
e em estímulo para intensificarmos os contatos entre nossas 
sociedades. (SAUDAÇÃO..., 2008)  

 
 A categoria de enquadramento dada neste caso é a “cultura como recurso na 

estratégia de vinculação identitária”, pois é evidenciado no discurso uma relação 

                                                        
10 Preliminarmente foram apresentados estes três, uma vez que é possível alçar outros enquadramentos na 
medida em que se analisar todo o material durante a análise de conteúdo.  
 
 



identitária-cultural relacionada ao interesse pelo futebol de ambos os países, ainda que 

seja esta relação forjada e pouco sólida.  Aguilar (2008, p.8) chama a atenção sobre a 

influência do apelo cultural para a efetividade da Missão: 

Como os haitianos veneram nosso futebol, a realização do 
evento atuou como facilitador da aproximação das tropas 
brasileira com a população civil do País e, por conseguinte, de 
todos os componentes da ONU. Um evento dessa natureza serve 
ainda para chamar a atenção para o conflito e os esforços 
internacionais, podendo, inclusive, facilitar a obtenção de 
recursos para desenvolvimento de projetos de construção da paz.  

 

Importante momento desta relação Brasil-Haiti é destacado na inauguração no 

final de fevereiro de 2008 do Centro de Estudos Brasileiros no Haiti. Neste Centro 

Serão oferecidas aulas de português, culinária e cultura 
brasileira, além da exibição de filmes e mostra de artistas, 
fotógrafos e escultores. No próximo semestre, haverá também 
aulas de relações internacionais, informa o diretor do centro, o 
diplomata Antonio Jorge Ramalho. (APÓS..., 2008). 

 
 Aqui, tem-se mais um exemplo do enquadramento da “cultura como recurso na 

estratégia de vinculação identitária”, haja vista que a dimensão simbólica deste Centro 

carrega as primeiras declarações políticas no início da atuação do Brasil no Haiti, 

quando se ainda firmava o caráter cultural da ajuda brasileira na Missão de Paz. Da 

mesma maneira podemos inferir que a matéria seguinte da FSP também enquadra nesta 

mesma categoria a Missão ao apresentar que 

O Haiti tem um lugar na nossa realidade e na nossa imaginação, 
por várias razões. Entre elas, a controvertida presença das tropas 
brasileiras na ilha, sob a bandeira da ONU, e a atração de seus 
rituais de origem africana, que guardam parentesco com os 
nossos. Além disso, podemos sempre nos consolar das mazelas 
nacionais abandonando a ambigüidade proposta numa canção de 
Caetano e Gil, para afirmar, com boas razões: “O Haiti não é 
aqui” (A ILHA..., 2007). 
 

No ano passado, quando se cogitava a retirada das tropas brasileiras, a FSP 

veiculou um artigo crítico onde reiterava diversos apelos culturais, onde podemos notar 

algumas de nossas categorias de enquadramentos citadas sobre a MINUSTAH, 

considerando a relação da permanência da Missão: 

Qual seria a justificativa - a não ser o decantado egoísmo 
nacional- apta a explicar o abandono de um povo cujas raízes 
são compartilhadas por ponderável parcela de nossa população? 
Como explicar às opiniões públicas nacional, internacional e 



haitiana que o Brasil, respeitado, amado e venerado pelo povo 
mártir da antiga pérola das Antilhas, dê-lhes as costas num 
momento de tal gravidade? O que seria da diplomacia 
cooperativa e solidária brasileira? Qual seria o futuro do enfoque 
Sul-Sul, dos projetos do Ibas e da respeitabilidade cada vez 
maior da palavra brasileira no concerto das nações? A resposta é 
uma só: após a surpresa, a decepção e, a seguir, o menosprezo 
com que seria avaliado o conjunto da nossa atuação 
internacional. Além dos desastres, o abandono do Haiti traria 
uma constatação: nossa incapacidade de resolver problemas 
regionais. (É HORA..., 2008) 

 

Tanto no jornal, quanto em proferimentos, o enquadramento da “cultura como 

legitimação da Missão” perpassa diversos discursos, pois compreende a justificativa 

para a atuação do Brasil num processo de intervenção política em nome da paz. Tal qual 

observamos no jornal ao dizer: “Seguindo a linha ‘conquistar corações e mentes 

haitianos’, as tropas brasileiras se preparam para dois outros projetos de repercussão 

social na favela. Vão iluminar a praça central e recuperar a principal escola da favela, 

atualmente fechada.” (BRASILEIROS..., 2006). Isto demonstra como os soldados 

brasileiros conquistam a receptividade do povo haitiano, facilitando a atuação do Brasil 

como frente da operação de paz no referido país. 

 
5. Apontamentos conclusivos 
 

O importante para o artigo foi aliar este novo caminho aberto da cultura como 

recurso à maneira como vem sendo conduzido o discurso sobre a MINUSTAH. A 

expectativa é de que, ao se adotar este percurso, os discursos sejam reveladores, e, por 

sua vez, esboçaria sob uma ótica cultural, uma outra maneira de ver a referida conduta 

nas Relações Internacionais brasileiras.  

Se reconhecemos que, doravante, cada sociedade tem o modo de 
acesso à internacionalização que merece é porque, entrementes, 
foi abrindo caminho a idéia de que os encontros e as trocas – 
com certeza, quase sempre desiguais – entre as realidades 
singulares e o supranacional são também processos, isto é, 
construções sociais. (MATTELART, p. 290, 2001) 
 

A força que a conveniência da cultura aqui discutida tem para ser plausível o 

entendimento do lugar da cultura na Missão de Paz consiste em seu diferencial do 

conceito moderno e também de outros pós-modernos, pois reconhece que a cultura 

como recurso é utilizada pelo discurso de maneira lúcida, invocada de maneira 

consciente. “Isso não significa que a cultura desapareça, mas que ela se reconverte, 



torna-se útil, já não legitimada como um meio através do qual os sujeitos se civilizam 

[...]” (YÚDICE, p. 456, 2004). 

Tão logo, não é mais aquela cultura que permeia as abstrações e idéias somente, 

pois estaria agora embutida na ação e prática do campo discursivo. Envolvida, portanto, 

no jogo de interesses, de construções sociais - como a conclusão supracitada de 

Mattelart (2001) corrobora - e de poder. Em ressalva, como bem adverte Yúdice (2004), 

não é mais a cultura atrelada como um instrumento do poder, mas a cultura como um 

fim em si mesmo; com um poder próprio e central, de modo que “A cultura está 

‘liberada’, por assim dizer, para transformar-se num gerador de valor em si.” (p. 457) 

Por acréscimo, buscar compreender a Missão de Paz a partir deste propósito 

pode vir a cumprir outra difícil tarefa (neste caso, não expressa nem pelos ditames da 

ONU e nem pela diplomacia brasileira), qual seja esclarecer sobre como o Haiti ao 

mesmo tempo é – e não é – aqui.  
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