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A Verossimilhança nos Estudos Culturais Captados pelas 

Sensibilidades no Cotidiano 

 

Flávia Rosa de Moraes Silva – Mestranda da UCG 

 

“Sensibilidades se exprimem em atos, ritos,em palavras e imagens,em objetos da 
vida material,em materialidades do espaço construído[...]sensibilidades remetem ao 
mundo do imaginário,da cultura e seu conjunto de significações construído sobre o 
mundo” 

(PESAVENTO, Sandra Jatahy) 
 

RESUMO: O presente artigo propõe-se de início estabelecer uma relação entre a História e os 
Estudos Culturais, pautando-se em uma discussão teórico-metodológica, destacando pontos de 
aproximação e distanciamento, de acordo com as especificidades e interesses próprios de cada 
área do conhecimento. Dessa forma é abordado a escrita da história enfocando nessa perspectiva 
a importância do historiador e da construção do texto nos estudos culturais, além da 
aproximação entre narrativa e ficção, mediada pelas sensibilidades que possibilitam por meio da 
interfaces entre Literatura e História ,obras que são relevantes aos Estudos Culturais. 
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Introdução 

 

Os Estudos Culturais se destacaram a partir da década de 70/80 do século XX e 

resultaram de uma reação ao paradigma tradicional ao defender uma nova perspectiva 

para compreender o homem e as suas relações sociais; então, propôs estabelecer uma 

estreita ligação com outras áreas de conhecimento, ampliando as possibilidades 

explicativas pelo viés social. Na concepção dos autores Peter Burke e Sandra Jatahy 

Pesavento este caminho é indispensável na compreensão das relações sociais 

construídas pelos homens na prática cotidiana, levando-se em conta as peculiaridades e 

particularidades de cada área do conhecimento envolvidos na concepção dos Estudos 

Culturais. 

Diante de uma discussão atual na historiografia o presente artigo torna-se 

relevante uma vez que se propõe, por meio de uma discussão teórico-metodológica, 

refletir acerca da historicidade presentes nos Estudos Culturais, calcadas nas 

sensibilidades que buscam verossimilhança nas práticas cotidianas como endossa 

Pesavento (2003, p.58-9): 
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Sensibilidades resgatam histórias individuais e coletivas. Na experiência histórica 
pessoal se resgatam emoções, sentimentos, ideias, temores ou desejos, a tradução 
sensível, que pode ser historicizada e sociabilizada para os homens de determinada 
época. 

 

Diante dessa assertiva é possível vislumbrar outras possibilidades ou possíveis 

versões para explicar fatos cotidianos, como por exemplo os “causos populares”, uma 

prática comum no interior do estado de Goiás, os quais remetem à prática dos 

“pioneiros” que tinham o hábito de contar estórias, muitas vezes amedrontadoras aos 

mais jovens da comunidade rural. Nessa perspectiva Bosi afirma que (1994) a memória 

consiste no registro de fragmentos que surgem por meio de recordações de “pessoas 

simples”, como os idosos, favorecendo um ressignificar da história de vida. É nesse 

contexto que os fatos do cotidiano, à luz das sensibilidades, permitem desvendar 

elementos da cultura popular. 

Nesse contexto a História Cultural propõe-se a reconhecer histórias individuais 

e coletivas visando preencher lacunas presentes em muitas comunidades pretendendo, 

como por exemplo nos “causos populares” mediante a aproximação entre Literatura e 

História, estabelecer um diálogo, entre narrativa e ficção e novas possibilidades 

explicativas para os fatos sociais.  

É relevante destacar que o artigo é resultado de uma revisão bibliográfica que 

fornece subsídios sobre a temática como Peter Burke, Sandra J. Pesavento, Roger 

Chartier, que comungam dos princípios culturais quanto às novas temáticas, objetos de 

estudo, mediados pela presença do historiador no manuseio dos documentos, realização 

da pesquisa e apresentação dos resultados à luz dos pressupostos teórico e 

metodológicos na produção de possíveis versões para os fatos observados na prática 

social. 

 

1 A relação intrínseca entre a História e os Estudos Culturais 
 

Os estudos culturais na atualidade desfrutam de prestígio, uma vez que têm 

cursos próprios em diversas universidades e exercem influência sobre as disciplinas 

acadêmicas, de forma especial nos Estudos Literários, Sociologia, Comunicação 

Lingüística e a História, mas não está isento à crítica, especialmente quanto ao método 

adotado pelos Estudos Culturais. 



 

3 

 

No que refere-se à crítica Silva defende que eles favoreceram os avanços dos 

estudos culturais, e endossa tal assertiva ao afirmar que: 

 
A crítica apropria-se dos elementos mais úteis, rejeitando o resto. Deste ponto de 
vista, os estudos culturais são um processo, uma espécie de alquimia para produzir 
conhecimento útil: qualquer tentativa de codificá-los pode paralisar suas reações 
(SILVA, apud JOHNSON, 2006, p.10). 

 
A crítica aos estudos sociais partiram de diversas áreas do saber, como por 

exemplo crítica literária, história social, do velho marxismo e mesmo de grupos 

feministas. A polêmica em torno dos Estudos Culturais encontra terreno fértil 

especialmente no que tange às especificidades que envolvem a própria definição do 

termo: “Os Estudos Culturais podem ser definidos como uma tradição intelectual e 

política; ou em suas relações com as disciplinas acadêmicas; ou em termos de 

paradigmas teóricos; ou, ainda, por seus objetos característicos do estudo” (Silva, 2006, 

p.12). 

Nesse sentido conceber os Estudos Culturais a partir de um enfoque 

relacionando à tradição intelectual e política tem garantido grande importância aos 

Estudos Culturais, haja vista que fazer história implica necessariamente em 

desmistificar o conhecimento como forma de poder, propondo nesse sentido um estudo 

reflexivo. 

Os estudos culturais como afirma uma de suas maiores expoentes, Sandra 

Jatahy Pesavento (2003) que a nova proposta dos Estudos Culturais está ligado a um 

conjunto de significados partilhados e construídos pelo homem que nos remete a uma 

“personagem” imprescindível na busca da afirmação dos Estudos Culturais, “o 

historiador”, uma vez que ele é um mediador, em busca de “possíveis versões”. Estas 

permitem reconhecer a verossimilhança na escrita da história e reportar-se sempre à 

combinação de elementos como descrição densa, aliada a uma explicação complexa e 

evocação subjetiva (sentido) uma vez que o historiador reconfigura o tempo dando 

sentido ao mundo. 

Nesse sentido confirmando a importância do historiador na mediação entre 

uma socialização da natureza e uma “naturalização das relações sociais” Michel de 

Certeau  (1982, p.80) afirma: 
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… o historiador não se contenta em traduzir de uma linguagem cultural para outra, 
quer dizer produções sociais em objetos de história. Ele pode transformar em 
cultura os elementos que extrai de campos naturais. Desde a sua documentação 
(…) até o seu livro (…), etc procede a um deslocamento da articulação natureza, 
cultura. 

 

Nessa perspectiva os Estudos Culturais favorecem a pesquisa de manifestações 

culturais considerando suas especificidades, levando em conta a vivência humana e suas 

práticas sociais, como, por exemplo, os “causos populares”, muito conhecidos 

especialmente nas comunidades do interior como na cidade de Quirinópolis, 

constituindo-se em prática social, na qual as pessoas mais velhas (avôs, bisavôs) 

transmitiam por meio da oralidade aos mais jovens “histórias” reportando-os ao 

imaginário rural, como causos de lobisomem, de bruxas dentre outros, “causos” da 

vivência local e regional.  

Assim as manifestações culturais em suas múltiplas e complexos significados e 

passa pela disseminação da cultura, e nesse aspecto (MELLO, 2003, p.105) afirma “...a 

difusão cultural representa uma força considerável de homogeneização das culturas”. 

Nessa perspectiva outro aspecto relevante é a questão da narrativa na história 

cultural que é abordada por Peter Burke (2005) que afirma ser uma preocupação cada 

vez maior com as pessoas comuns e as maneiras pelas quais elas dão sentido às suas 

experiências, vida e mundo. 

Tão relevante quanto a preocupação com a narrativa é a própria experiência 

humana que nos remete a outro aspecto importante – a memória de um grupo. Para 

Halbwachs (2005, p.51) “destacam as lembranças dos eventos e das experiências que 

dizem respeito a maioria de seus membros e resultam de sua própria vida ou de suas 

relações com os grupos mais próximos, os que estiverem mais frequentemente em 

contato com ele. 

Assim, o tempo é um mediador de múltiplas faces, com características e 

ritmos, que inserido à vida humana implica rupturas, representações coletivas, 

continuidades, descontinuidade e torna-se um processo em eterno curso e em 

permanente transformação. Nesse sentido o olhar do homem no tempo e através do 

tempo em si estabelece a marca da historicidade estabelecendo, assim, uma relação 

intrínseca tempo, memória, espaço e História. 



 

5 

 

Nessa perspectiva afirma (DELGADO, 2006, p.38.) “A memória é inseparável 

da vivência da temporalidade, do fluir do tempo e do entrecruzamento de tempos 

múltiplos”. 

A questão da memória como forma de conhecimento e experiência concebida 

dentro de uma temporalidade em movimento é um caminho possível para que os 

homens por intermédio das lembranças reconstruam sua identidade. 

 

A memória é base construtora de identidades e solidificadora de consciências 
individuais e coletivas. É elemento constitutivo do auto-reconhecimento como 
pessoa e /ou como membro de uma comunidade pública,como uma nação ,ou 
privada,como uma família (DELGADO, 2006, p.38). 

 

A memória e a história estão inter-relacionadas garantindo assim a retenção do 

tempo, impedindo de certa forma o esquecimento por meio das narrativas, determinando 

a preservação e transmissão de heranças identitárias e das tradições. Por meio das 

lembranças recuperamos a consciência dos acontecimentos anteriores como nas 

manifestações dos “causos populares” nas comunidades. 

Lynn Hunt (1992) destaca o exame minucioso de textos, imagens e ações, e 

cabe aos historiadores que são adeptos da história cultural não abaterem-se diante dos 

obstáculos vivenciados pela História cultural, de sobremaneira pela questão da 

diversidade teórica, uma vez que outras ciências como os estudos literários, 

antropologia e sociologia estão sendo envolvidos no processo de busca da 

verossimilhança, possibilitando um outro olhar e novas possíveis versões para fatos 

sociais à luz das sensibilidades nos estudos sociais. 

 

 

2 A escrita da História na concepção cultural 

 

Ao considerar a operação historiográfica, um questionamento vem à tona, o 

que produz o historiador ao fazer história? Michel de Certeau (1982) afirma que cabe ao 

historiador fazer a ligação entre as idéias aos lugares, embasados em métodos 

pertinentes, uma vez que “… em história como em qualquer outra coisa, uma prática 

sem teoria desemboca necessariamente (…), no dogmatismo de ‘valores eternos’ ou na 

apologia de um intemporal” (CERTEAU, 1982, p.65). 
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Assim, a escrita da história constrói-se em função de uma instituição, mas 

obedece a regras próprias que necessitam ser examinadas por elas mesmas em busca da 

“cientificidade que permite combinar um lugar social de práticas científicas” e de escrita 

do texto. 

Chartier (1990) enfoca em seus estudos a significação social dos textos, o que 

leva-nos a questionar o papel da circulação e apropriação dos textos, uma vez que ele 

enfatiza na história da leitura a distância entre o sentido atribuído pelo autor e por seus 

leitores. Dessa forma, para o historiador o mesmo material, seja ele escrito, encenado ou 

lido não tem significado coincidente para as diferentes pessoas que dele se apropriam. 

Nesse sentido uma mesma obra tem inúmeras possibilidades de interpretação, 

dependendo, entre outras coisas, do suporte, da época e mesmo da comunidade que faz 

a leitura, ou seja, está ligada à subjetividade do autor. 

“A relatividade histórica compõe, assim, um quadro onde, sobre o fundo de 

uma totalidade da história, se destaca uma multiplicidade de filosofias individuais, as 

dos pensadores que se vestem de historiadores” (CERTEAU, 1982, p.67). 

Então, o historiador deve ser um observador em sua atuação enquanto 

pesquisador, uma vez que os documentos trazem em si o “não dito” e por meio da 

sensibilidade, buscar antes de tentar saber o que a história diz de uma sociedade, é 

necessário compreender como funciona dentro dela, haja vista que cada sociedade tem 

suas especificidades na construção sua historicidade. 

O historiador é o mediador capaz de tratar elementos naturais para transformá-

lo por meio de uma operação historiográfica em ambiente cultural. Na opinião de 

Chartier (1982, p.79) “o historiador participa do trabalho que transforma a natureza em 

ambiente e, assim, modifica a natureza do homem. Suas técnicas o situam, 

precisamente, nesta articulação”. 

A escrita da história permanece sob controle das práticas das quais são 

resultantes, uma vez que ela própria constitui-se em uma prática social, garantindo ao 

leitor um lugar definido enquanto intérprete e ao historiador o próprio discurso, que em 

si já o revela. 

Na atualidade a historia oral tem influenciado nas disciplinas universitárias e 

mais especificamente em museus e arquivos, além de ser utilizada em nível das coleções 

e lembranças familiares e até mesmo pessoais, facilitada pelo acesso aos meios 
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eletrônicos, sendo notável o uso de vídeos e mesmo fotos. Segundo ( MEIHY, 2002, 

p.16): 

 

Em história oral, o coletivo não corresponde á soma dos particulares.A observância 
do indivíduo em sua unidade é básica para se formular o respeito á experiência 
individual que justifica o trabalho com o depoimento .Nesse sentido,a história oral 
é sempre social. 

 

Nessa perspectiva a entrevista é um meio relevante para buscar fragmentos de 

memória, especialmente das pessoas com maior experiência e vivência de mundo, que 

por meio de relatos traz à tona, em um esforço de rememorar práticas cotidianas como, 

por exemplo, as manifestadas nos “causos populares”. Nesse sentido a pesquisa pauta-se 

no que Chartier (1982) define como o discurso do outro, ao qual o historiador está 

presente por meio do relato “tomando posse”, daquele que o narrador transmite, mas 

que em si, já está implícito um discurso alterado. 

 

Estar possuída é uma situação compatível apenas com a oralidade: não se poderia estar 
possuído escrevendo. Entre a vez da possuída e a escrita daquela que se possui, existe uma 
ruptura que já indica o que podemos esperar dos documentos escritos (CHARTIER, 1982, 
p.253). 

 

A pesquisa nessa perspectiva usando da fonte oral para produzir o documento, 

conta também com o suporte das fontes impressas, pois mesmo reconhecendo a riqueza 

implícita no depoimento oral é indispensável cruzar fontes orais e escritas como endossa 

(MEIHY 2000,p.27): “Não se deve considerar a história oral com mero substitutivo para 

carências documentais,quer sejam qualitativas quer quantitativas.Ela pode até vir a 

complementar algum conjunto documental a fim de explicar percepções de 

problemas(...)”. 

Já para Chartier (ano1990) a história cultural permite conciliar novos domínios 

de investigação, permitindo o diálogo com outras áreas do conhecimento com a 

fidelidade aos postulados da história social, favorecendo identificar o modo como em 

diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, 

dada a ler. Nessa perspectiva as percepções sociais estão diretamente ligadas às 

representações, indispensável para compreender a concepção de mundo de um grupo ou 

mesmo a tentativa do mesmo em impor-se no contexto social. Chartier (1990, p.20) 

define a representação como: “… instrumento de um conhecimento mediato que faz ver 
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um objeto ausente através de sua substituição por uma “imagem” capaz de o reconstituir 

em memória é de o figurar como ele é”. 

Na obra História e história cultural (2003) Sandra Jatahy Pesavento usa a 

imagem do cachimbo para exemplificar e possibilitar assim, a compreensão do termo 

representação fundamental aos estudos culturais. Nesse contexto o uso da fonte oral 

propicia a produção de um texto, o qual é representação social de uma determinada 

sociedade. Assim, na pesquisa o historiador para construir a representação do passado 

por intermédio das fontes deve ter a preocupação com as estratégias que lhe permita 

fazer escolhas, seleções, possibilitando a atribuição de significados concretizados por 

meio de uma narrativa histórica. 

Nos estudos culturais a fonte oral garante elementos que apenas se sustentam 

sob alguns traços comuns: “Garante-se, portanto, que uma das atenções fundamentais da 

história oral é mostrar o grau de cuidado com o específico explicado no coletivo” 

(MEIHY,HOLANDA,2007,p.29). 

Na atualidade questões como a “representatividade” dos testemunhos, o 

alcance “histórico” das impressões e a “relatividade” dos casos narrados têm-se 

enfraquecido no mundo acadêmico em favor da popularidade da história oral,” uma vez 

que, favorece vislumbrar um outro olhar sob determinadas situações e dar voz a 

segmentos desprezados por outros documentos, o que permite em última instância filtrar 

as experiências do passado por intermédio de narradores do presente, como os “causos 

populares” na cidade de Quirinópolis. 

Nas palavras de Bosi (1994) ser velho é sobreviver em meio à destruição dos 

suportes materiais da memória na sociedade capitalista, aliada a imposição da história 

oficial. 

Como endossa Ecléia Bosi (1994, p. 73): 

 

A criança recebe do passado não só os dados da história escrita, mergulha suas raízes na 
história vivida, ou melhor sobrevivida, das pessoas de idade que tomaram parte na sua 
socialização. Sem estas haveria apenas uma competência abstrata para lidar com os dados 
do passado, mas não a memória. 

 

A memória consiste no registro de fragmentos que surgem por meio de 

recordações de “pessoas simples” como os idosos, favorecendo um ressignificar da 

história de vida e, nessa perspectiva fatos do cotidiano apoiados nas sensibilidades 
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permitem desvelar elementos da cultural popular, como por exemplo, os causos 

populares. 

Finalmente é relevante destacar que a história cultural enfrenta desafios de 

articular ás práticas e os discursos, os quais fundamentam-se em dois princípios 

fundamentais: o de linguagem (que constitui-se de um sistema de signos) e a realidade 

(constituída a partir do discursos da linguagem), como afirma Chartier (2006, p.21.) “o 

movimento representa o estudo das diferenças e descontinuidades”. Nessa âmbito é 

oportuno considerar a releitura dos historiadores dos clássicos das ciências sociais e do 

conceito de representação, uma vez que o “real” e construído pelo olhar dos 

historiadores culturais e cabe ao leitor atribuir significados ao texto, considerando suas 

práticas sociais e culturais. 

 

 

3 A relação intrínseca entre narrativa e ficção 

 

A História Cultural caracteriza-se por ampliar os campos temáticos de pesquisa 

em busca da compreensão das representações individuais e coletivas que os homens 

constroem sobre o mundo e nessa perspectiva a literatura é uma parceira, mesmo 

reconhecendo as particularidades que aproximam ou distanciam o campo da narrativa e 

ficção.que  nas palavras de Pesavento (2008) ambas constituem refigurações de um 

tempo estando circunscrito a História ou a Literatura respeitando as peculiaridades de 

cada área do conhecimento. 

Assim, tanto a literatura quanto a História mobilizam os homens, já que 

possuem um público destinatário que se configura na ação do leitor. No entanto, apesar 

da riqueza propiciada por uma relação ímpar entre História e ficção, segundo Ricouer 

(1997) é necessário apontar algumas questões indispensáveis como a proposta 

específica de cada área do conhecimento, uma vez que a História parte do princípio de 

reconhecer os efeitos da irrealidade no real com forma de construir uma intriga, tendo 

como critério o que o referido autor define com “ficção controlada”, possibilitando, por 

exemplo, a interlocução com outros autores e discussão com outras fontes. Por sua vez a 

ficção parte do princípio dos efeitos da realidade no irreal, ou seja, apresenta limites, 

mesmo que ambos estejam ligados pela coerção do verossímil.  
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Essa afinidade profunda entre o verossímil de pura ficção e as potencialidades não 
efetuadas do passado histórico talvez explique, por sua vez, por que a libertação da 
ficção das coerções da historia – (…) – não constitui, (…), a última palavra acerca 
da liberdade da ficção (RICOEUR, 1997, p.331). 

 

A busca da verossimilhança passa pelo trabalho do historiador que faz a 

mediação imaginaria que se dá a partir da representância, configurado no mundo do 

leitor; nesse sentido o historiador reconfigura o tempo dando sentido ao mundo, assim 

cabe à História reinscrever, de forma imaginaria, o tempo da narrativa no tempo do 

universo. 

 
O entrecruzamento entre história e a ficção na refiguração do tempo se baseia, em 
última análise, nessa sobreposição recíproca, quando o momento quase histórico da 
ficção troca de lugar com o momento quase fictício da história (RICOEUR, 1997, 
p. 332). 

 
Assim, verifica-se no século XX a necessidade da História recorrer a outras 

disciplinas acadêmicas, dentre elas a crítica literária na nova abordagem cultural da 

história, permitindo o reconhecimento do papel da linguagem, dos textos e das 

estruturas narrativas na criação e descrição da realidade histórica. Nesse sentido no que 

se refere á prática como endossa Chartier (1994, p.229)”A prática da perda da palavra ,a 

escritura só tem sentido fora de si mesma num lugar outro;o de leitor,que produz como 

a sua própria necessidade indo ela mesma para esta presença que não poderia ganhar”. 

Segundo Urbano (2000) o ato de narrar foi uma das primeiras manifestações 

sociais e uma das primeiras variantes da comunicação oral, empregada inicialmente para 

comunicar necessidades favorecendo o relato de eventos reais e depois fictícios. 

O ato de narrar, por sua vez, está ligado à fala, que é a capacidade de articular o 

ato de pensar à fala desenvolvendo argumentos em torno de um saber como, por 

exemplo, o que cerca as camadas populares, por meio da sociabilização que muitas 

vezes sobressaem nas entrevist Nas palavras de Bosi (1994) ser velho é sobreviver em 

meio à destruição dos suportes materiais da memória na sociedade capitalista, aliada a 

imposição da história oficial. 

Como endossa Ecléia Bosi (1994, p. 73): 

 
A criança recebe do passado não só os dados da história escrita, mergulha suas raízes na 
história vivida, ou melhor sobrevivida, das pessoas de idade que tomaram parte na sua 
socialização. Sem estas haveria apenas uma competência abstrata para lidar com os dados 
do passado, mas não a memória. 
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A memória consiste no registro de fragmentos que surgem por meio de 

recordações de “pessoas simples” como os idosos, favorecendo um ressignificar da 

história de vida e, nessa perspectiva fatos do cotidiano apoiados nas sensibilidades 

permitem desvelar elementos da cultural popular, como por exemplo, os causos 

populares. 

Portanto, a descoberta e a apropriação da fala resultam num processo de 

interiorização e transformação do imaginário popular, que se redesenha em um outro 

lugar da sociedade.  

“A história oral se descobre um processo de socialização de uma visão de 

passado, presente e futuro que as camadas populares desenvolvem de forma consciente / 

inconsciente” (MONTENEGRO, 2007, p.40). 

Muitos acontecimentos públicos não são incorporados à história, podendo 

tornar-se um foco de memória. Assim, a forma embutida na rememoração dessa história 

está ligada ao lugar que o entrevistado ocupa, e nessa perspectiva os testemunhos dos 

idosos são ricos, que ao relatar os “causos populares”, tem sua referência de vida no 

meio rural. 

Segundo Eliezer Cardoso Oliveira (2004) uma das possibilidades advindas com 

a história cultural baseia-se na possibilidade de reconhecer as diversas interpretações do 

real, haja vista que ela não se interessa somente pela análise enquanto realidade social, 

mas também como a realidade pensada, construída e lida pelos diversos sujeitos que a 

compõe no meio social. 

Nesse contexto a interpretação dos fatos narrados passa necessariamente pelo 

texto que é apropriado pelo leitor, o qual de fato ocupa os lugares vazios do texto. Para 

compreender a relevância do mesmo é necessário estabelecer a relação entre autor, 

leitor e texto, que por meio da representação estabelece atividades performativas, 

atribuindo novos significados a partir da recepção do texto pelo leitor.  

Segundo Iser Wolfgang (apud LIMA, 1979, p.107) os autores jogam com os 

leitores e o texto é o campo do jogo. “O próprio texto é o resultado de um ato 

intencional pelo qual um autor se refere e intervém em um mundo existente, mas, 

conquanto o ato seja intencional, visa a algo que ainda não é acessível à consciência”.  

O texto produzido é diferente daquele a que se refere, como por exemplo, “os 

causos” populares narrados; em última instância o jogo do texto garante a diferença que 
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procura erradicar. No espaço entre o autor, leitor e texto literário estabelece-se uma 

performance. Como afirma Chartier (1990) a partir da recepção do texto, uma só obra 

tem inúmeras possibilidades de interpretação, dependendo do suporte, época e da 

comunidade a que se destina. 

Há estreita ligação entre história e literatura favorecendo a probabilidade das 

várias versões do passado, o que não anula o caráter científico de sua construção. É 

indispensável mesclar o rigor do método científico com o teor literário narrativo como 

afirma Freitas (1986, p.22) “A inscrição da situação histórica no texto literário 

possibilita a análise sócio-histórica, não apenas no sentido de se obter uma constatação 

pura e simples da realidade em si, mas, sobretudo para reconhecer a dimensão social da 

experiência individual”. 

Tomando por base o raciocínio de Maria Teresa de Freitas (1986) pode-se 

afirmar que a Literatura e a História se entrecruzam fornecendo-nos excelentes obras 

ficcionais que aliam o real ao imaginário e ao leitor cabe apreciar e divulgar tais obras, 

verdadeiros convites a outras épocas e valores culturais. 

 

 

4 A sensibilidade no ato de rememorar 

 

As sensibilidades permitem-nos captar as sensações, emoções, aquilo que não 

está explicito na fisionomia ou mesmo no texto. Cabe ao historiador conduzir a pesquisa 

por meio de uma descrição densa e reconhecer no meio social essas especificidades que 

se manifestam no cotidiano. Nas palavras de Pesavento (2003, p.58-9): “Sensibilidades 

resgatam histórias individuais ou coletivas. Na experiência histórica as pessoas 

resgatam emoções, sentimentos, idéias, temores ou desejos, a tradução sensível que 

pode ser historicizada e sociabilidade para os homens de determinada época”. 

Nessa busca de evocar ou rememorar os fatos é relevante distinguir a memória 

histórica que se baseia na reconstrução dos dados fornecidos pelo presente na vida 

social e que se constitui em dados fornecidos pelo passado reinventando e a memória 

coletiva, que segundo Halbwachs (2006) é aquela que recompõe o passado. Assim, não 

bastam os testemunhos para que a memória se aproveite da memória dos outros, mas é 

necessário que tenha significados e permitam a reconstrução a partir de dados que são 
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comuns, que se presentificam enquanto manifestações do coletivo, ou seja, a memória 

de um grupo. Para Halbwachs (2005, p.51) “destacam as lembranças dos eventos e das 

experiências que dizem respeito à maioria de seus membros e resultam de sua própria 

vida ou de suas relações com os grupos mais próximos, os que estiveram mais 

frequentemente em contato com eles”. 

Nesse contexto em meio às práticas cotidianas, sejam elas nas cidades ou no 

campo, manifestações na busca da própria sobrevivência é que sobressaem os elementos 

da cultura popular. Segundo Jadir Pessoa não há um consenso entre antropólogos, 

sociólogos e historiadores filósofos acerca da definição de cultura popular e nesse 

contexto afirma (PESSOA, 2005, p.9) “...que todas as categorias ou  aspectos empregados 

nas’teorias da cultura”são importantes,mas nenhum  deve ser levado a ferro e fogo.”. 

A cultura popular é fruto em parte de uma vivência prática ou mesmo de 

lembranças recebidas de outras pessoas, e na atualidade, mesmo residindo no meio 

urbano, tem sua compreensão de mundo, baseada nas referências do mundo rural. 

Assim, a cultura popular pode ser identificada por meio das manifestações orais, como 

endossa Jadir Pessoa, em sua obra Saberes em Festa (2005, p.52): 

 

(…) é a transmissão oral dos saberes e costumes, através dos ensinamentos diretos 
dos pais, mas que ganhou uma forma concreta na figura dos velhos contadores de 
“causos”, geralmente em volta do aterro da fornalhas ou do fogo das mariquinhas. 
Na cultura popular predomina o ensinamento direto de pai/mãe para filho/filha. A 
transmissão oral tem recursos interessantes de memorização,...” 

 

A história busca de forma incessante reconhecer o passado; este por sua vez é 

amplo, diversificado em todas suas dimensões, e está sempre condicionado aos 

interesses no presente. Assim, a construção das representações do passado permite um 

ressignificar do mesmo à luz dos interesses implicados na construção histórica. 

Nessa perspectiva reconhecer o passado exige construir conhecimento, o que é 

necessário para a afirmação da condição humana, haja vista que os homens são agentes 

da História e sujeitos da memória, do esquecimento e do saber, como afirma 

(DELGADO, 2006, p.58): “A memória é retenção do passado atualizado pelo presente. 

Articula-se com a vida através da linguagem,que tem na narrativa uma de suas mais 

ricas expressõe”. 
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Nessa busca de valorizar a memória e a em última instância a própria História é 

que a pesquisa enfocará os “causos populares “em Quirinópolis, além de se propor a 

reconhecer a dimensão social desempenhada pelos mesmos a partir da vivência 

cotidiana, fortemente marcada nos relatos de lembranças, que por meio da 

ressignificação sobrevivem na memória coletiva da sociedade e expressam a 

sensibilidade que permeia práticas cotidianas de pessoas comuns na sociedade em 

Quirinópolis. 

Como endossa Ecléia Bosi (1994, p. 73): 

 

A criança recebe do passado não só os dados da história escrita, mergulha 
suas raízes na história vivida, ou  melhor sobrevivida, das pessoas de idade 
que tomaram parte na sua socialização. Sem estas haveria apenas uma 
competência abstrata para lidar com os dados do passado, mas não a 
memória. 

 

Assim a memória consiste no registro de fragmentos que surgem por meio de 

recordações de “pessoas simples” como os idosos, favorecendo um ressignificar da 

história de vida e, nessa perspectiva fatos do cotidiano apoiados nas sensibilidades 

permitem desvelar elementos da cultural popular, como por exemplo, os causos 

populares. Nas palavras de Pessoa (2000, p.52)”A primeira delas (...) é a transmissão 

oral dos saberes e costumes ,através dos ensinamentos diretos dos pais,mas que ganhou 

uma forma concreta na figura dos velhos contadores de “causos”geralmente em volta do 

aterro das fornalhas ou do fogo das mariquinhas” 

Nesse contexto a oralidade é intrínseca na relação com outro e constitui um 

espaço essencial da comunidade como afirma Certeau, Giard e Maiyol ( 1996, p.336): 

 

Numa sociedade não existe comunicação sem oralidade, mesmo quando esta sociedade dá 
grande espaço à escrita para a memorização da tradição ou para a circulação do saber. O 
intercâmbio ou comunicação social exige uma correlação de gestos e de corpos, uma 
presença das vozes e dos acentos, marcados pela inspiração e pelas paixões… 

 

Nessa assertiva os “causos populares” são relevantes uma vez que no ato de 

rememorar permitem vislumbrar, fragmentos de um tempo passado que sobrevive na 

,memória coletivo e é  significativo para a sociedade ,cabendo ao pesquisador perceber 

o” não dito” presentes na fala,gestos ,manifestados por testemunhos de saudade,tristeza 

,dores ressentimentos,pelo viés da sensibilidade. 
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5 Procedimentos metodológicos 

 

A pesquisa em questão sobre os “causos populares” exige percorrer o caminho 

indicado pela metodologia a fim de preencher lacunas na história de Quirinópolis, bem 

como traçar a trajetória a ser percorrida no desenvolvimento da pesquisa, seja 

bibliográfica ou de campo (MARCONI, LAKATOS, 2007). Na concepção das autoras 

(2007, p. 83) “todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos; 

(...) a utilização de métodos científicos não é da alçada exclusiva da ciência, mas não há 

ciência sem o emprego de métodos científicos”.  

Da mesma forma Maria Margarida de Andrade (2007, p.119) defende que 

“metodologia é um conjunto de métodos ou caminhos que são percorridos na busca do 

conhecimento”. É sabido que a necessidade de se estabelecer um método para a 

realização da pesquisa surgiu a partir do momento em que o homem questionou os fatos 

do mundo exterior, a cultura e a natureza.  

A autora Heliane Prudente Nunes et al (2008) comunga com as teorias 

defendidas por Andrade, Lakatos e Marconi ao afirmar que as investigações científicas 

são resultados da combinação de métodos e diferentes tipos de pesquisa.  

O projeto proposto requer da pesquisadora investigar qual o método mais 

apropriado para se alcançar os resultados esperados na elaboração da dissertação. Para 

tanto percorrer-se-á os caminhos propostos pelos métodos e técnicas de pesquisa 

relevantes no universo científico. 

Quanto à metodologia o presente artigo é resultado incipiente de um projeto de 

pesquisa baseado numa pesquisa aplicada, já que está voltada para a busca do 

conhecimento para aplicação prática e solução de problemas específicos, como por 

exemplo, os causos populares em Quirinópolis. Quanto aos objetivos classifica-se como 

explicativa uma vez que se propõe a interpretar e analisar fatos que interferem na 

divulgação dos causos populares. 

Quanto à abordagem do problema a pesquisa é qualitativa, uma vez que busca 

interpretar por meio das inter-relações presentes no contexto social os causos populares 

da referida cidade. No que se refere às técnicas e procedimentos a pesquisa classifica-se 

como bibliográfica ao valer-se de obras de autores renomados na área de pesquisa como 

Michel de Certeau, Ecléia Bosi, Maurice Halbwachs, Roger Chartier e Stuart Hall, os 
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quais fornecerão os pressupostos teóricos para a pesquisa documental a ser 

desenvolvida durante o desenvolvimento do projeto de pesquisa. 

 

 

Palavras Finais 

 

A partir da década 1980 verifica-se o que Peter Burke define como a “virada 

cultural”, a qual propõe compreender os fatos sociais, sob o enfoque cultural, no 

momento que se vive a “crise de paradigmas”, sendo necessário apontar novas 

possibilidades de compreender o homem e o mundo que passa por grandes 

transformações na “era da globalização”. 

Nesse contexto a história cultural tem como proposta compreender o homem e 

suas relações sociais que se manifestam no cotidiano. Nessa perspectiva amplia-se os 

campos temáticos e como eles novas possibilidades de alcançar outras possíveis versões 

para os fatos sociais como, por exemplo, a aproximação entre as áreas do conhecimento 

História e Literatura no enfoque cultural. 

E salutar mencionar que a aproximação deve se pautar em critérios 

metodológicos específicos para atender à proposta Estudos Culturais e da própria 

historicidade, dando ênfase ao próprio texto, que pode resultar de uma entrevista, tendo 

como mediador do processo o historiador que usa de critérios e métodos pré-

estabelecidos durante todas as fases da pesquisa, até a construção final do texto. No caso 

dos relatos estes representam fragmentos da memória de pessoas mais velhas, que os 

presentifica como afirma Ecléia Bosi (1994, p.46) em sua obra Memória e sociedade: 

lembrança de velhos “A função social do velho é lembrar e aconselhar (…) unir o 

começo e o fim, ligando o que foi e o porvir…” 

Nesse enfoque a sensibilidade é determinante para captar a vivência 

comunitária dos grupos humanos, captando o ‘não-dito’ que é concretizado no texto, 

que está aberto às várias interpretações por parte do leitor. 

Assim, propor-se a compreender os Estudos Culturais implica reconhecer suas 

dificuldades e possibilidades, viajar por ouras áreas do conhecimento, visando conhecer 

o homem e o mundo que cerca por meio das sensibilidades e sociabilidade que são 

inerentes a ele, presentes no imaginário social nas práticas cotidianas. 
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