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 Os escritos do Sr. Alberto estão divididos em três partes 
principais, que equivalem à forma como o material foi entregue 
para publicação. A primeira e mais extensa é “Juá – A História 
contada em versos”,  contando com uma breve apresentação 
do autor e as mais de 300 estrofes do poema que dá título ao 
capítulo, originalmente publicado em um “livrinho” impresso 
em gráfica. Achamos por bem manter como título do livro 
Juá – A História contada em versos , sem necessidade de inven-
ções ou rebuscamentos. Afinal, é simples, direto e com muito 
conteúdo, tal como os versos do poeta. O segundo, “Resumo 
das atividades realizadas por Alberto Araujo Lima no periodo 
de 1974-1993”, como diz o título, é um relato pessoal sobre 
as andanças e lutas pelas quais ele passou nesse período de 20 
anos. Por fim, “Remédios caseiros” apresenta a sua preocupa -
ção em registrar receitas usadas no Povoado Juá para amenizar 
as agruras físicas de um povo sofrido e com pouco acesso a 
serviços públicos de saúde. 

 É importante informar para as leitoras e leitores deste 
livro que a grafia do Sr. Alberto foi mantida tal e qual se encontra 
nos originais, que são de dois tipos. A maior parte do poema 
foi impresso em um livro simples, a outra parte, menor, foi 
manuscrita e complementa o material. O resumo das atividades 
e a relação de remédios caseiros foi também manuscrita.

 No processo da atual publicação, optamos por não 
adequar os escritos à norma padrão porque o próprio Sr. Al-
berto, vez ou outra, nos deixou notas (uma delas inclusive aqui 
publicada) dizendo que teve pouca instrução e que seu português 
tem falhas. Para nós, as falhas em relação à norma padrão da 
língua portuguesa perdem o aspecto de algo “errado” e pas-
sam a nos contar tanto a história pessoal dele como também 
a história social de  um povo cujo acesso à educação sempre 
foi bastante limitado. Além disso, o que pode ser considerado 
erro do ponto de vista da norma, muitas vezes revela grande 
capacidade de comunicação, o que o Sr. Alberto tem de sobra. 

 A acentuação de algumas palavras, por exemplo, evi-
denciam que o autor em certas épocas teve bom domínio 
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É certo que a noção antropológica de cultura pôde se re -
ferir a tudo. Mas tal amplitude também produziu seus próprios 
dilemas. Pois aquilo que fala de todas as coisas pode não falar 
adequadamente de coisa alguma. O que vale pra tudo, pode 
não valer para nada. E realmente o tempo foi tornando essa 
noção relativamente obsoleta. Com o decorrer do século XX, 
diversas suspeitas foram sendo dirigidas a esse conceito que 
inicialmente tornou possível fundar a própria antropologia. 
Evidentemente que não é o caso de retomar aqui a história 
dessa disciplina, mas de apontar que cultura permanece um 
problema antropológico e ao mesmo tempo parte fundamental 
de seu recurso analítico.

É preciso ainda esclarecer algo sobre o sentido cotidiano 
atribuído ao termo cultura. Pode-se usar a noção de cultura para 
distinguir as pessoas, hierarquizando-as: como se uns tivessem e 
outros não tivessem cultura. Como se aquele que soubesse ler, 
por exemplo, tivesse cultura, e aquele outro, sem estudo, não 
tivesse cultura. Além disso, e repondo essa mesma distinção em 
outros termos, já se falou pejorativamente em cultura popular 
diminuindo-a fundamentalmente em face da bem mais valorada 
cultura erudita. Aquela, informal, espontânea, irrefletida; esta, 
refinada, desenvolvida, elaborada. 

Uma das contribuições da antropologia, ao problematizar 
o conceito de cultura, foi mostrar que a definição de cultura 
popular pode e deve ter um sentido marcadamente positivo. Os 
conhecimentos tradicionais, por exemplo, são percebidos como 
tendo suas especificidades, complexidades, riquezas. E parte 
considerável da valorização do conceito de cultura popular 
passa pela apropriação que diversos grupos fizeram dessa no-
ção. Num uso político de afirmação de identidade, produção, 
vivência. Justamente em tempos em que os antropólogos ten-
diam a abandonar a noção de cultura, ela se mostrou carregada 
de força política, como bem mostrou Marshall Sahlins (1997). 

Que bom que temos na produção do Sr. Alberto a expres-
são da atualidade e força da noção de cultura expressa, por sua 
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vez, pela linguagem, estilo, ideias e sentidos implicados em seu 
texto. Mas também pela capacidade de recuperar a tradição e 
a memória que mantém viva a cultura. E contar as histórias 
tal como o Sr. Alberto narra é um ato político de resistência 
e defesa da cultura de seu povo e povoado. Ainda bem que a 
cultura não é um “objeto” em vias de extinção. O conceito 
de cultura, evidenciado pela literatura de cordel, se torna um 
elemento fundamental de fortalecimento e manutenção do 
passado, agora atualizado, presentificado. 

Além disso, é possível desdobrar ainda mais a força po-
lítica da noção de cultura (CARNEIRO DA CUNHA, 2009). 
Para Carneiro da Cunha, há uma distinção fundamental a ser 
feita entre cultura e o que ela chama de cultura com aspas, de 
modo que as aspas implicam uma noção reflexiva da noção 
de cultura. Associado a esse uso reflexivo perdura a cultura 
sem aspas. Em suas palavras, muito refinadas e consistentes, 
a antropóloga defende que “a coexistência de ‘cultura’ (como 
recurso e como arma para afirmar identidade, dignidade e poder 
diante de Estados nacionais ou da comunidade internacional) 
e cultura (aquela ‘rede invisível na qual estamos suspensos’) 
gera efeitos específicos”. E o sentido político do termo cultura 
(agora tornado “cultura”) como aquilo que deve ser defendido, 
encontrado e vivido está presente no que se pode chamar de 
conhecimento popular ou tradicional. Inventado e reinventado 
pelas artes, religiosidades, expressões, linguagens etc. A cultura 
é força e vida!

De fato, a história contada pelo Sr. Alberto pertence a 
ele, trata de si mesmo. Mas é também uma narrativa sobre a 
formação de um povoado, de uma família. Interessante como 
tudo se inicia no mesmo tempo em que, em outras terras, se 
formava a antropologia. Em meados do século XIX nascia a 
antropologia e os primórdios do povoado de Juá. Ambas nas -
cituras envoltas na temática do território, das genealogias, das 
produções humanas. Discussões sobre a terra, que passam pela 
noção de propriedade e uso, estão tanto na antropologia como 
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no relato do Sr. Alberto. O tema das genealogias é absolutamente 
importante também na antropologia e na literatura que temos 
em mãos. Aliás, toda a estrutura fundamental do texto do Sr. 
Alberto é perpassada pelo tema do parentesco, casamento, 
família, filiação, descendência etc. No caso das produções 
humanas, o Sr. Alberto mostra como elas nem sempre são 
elogiosas. Com isso, é imprescindível acompanhar a narrativa 
do Sr. Alberto, que detalha a história e não se omite de contar 
também as malvadezas presentes em certos momentos. É ainda 
um relato corajoso. 

O texto é, portanto, um passeio crítico, perspicaz e mi-
nucioso por mais de cem anos de história do povoado. Sem 
dúvidas, o texto é uma bem-sucedida lição de escrita como 
defesa e expressão cultural. Sua leitura é recomendada com 
ímpeto, pois é realmente salutar. Acrescenta muito. 
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QUE HISTÓRIA É ESSA?

UM PREFÁCIO...

3Rossana Ramos Henz

Existe um ditado que diz que existem três histórias: a mi -
nha, a sua e a verdadeira. Isso quer dizer que há muitas formas 
de se narrar um acontecimento. Essas narrativas são chamadas 
de fatos, ou seja, quando se diz: vamos aos fatos, estamos nos 
referindo às visões que as pessoas têm do acontecimento. Como 
cada um de nós tem uma forma de ver as coisas, podemos 
concluir que todo fato ou toda história é distorcida. 

Ô meu Deus! Então não existe verdade? Segundo a filo-
sofia, não. Tudo é ilusão, ou pior, tudo é mentira! 

Mas e agora? O que fazemos com tudo que nos foi dito e 
que acreditamos desde criança? Há, pelo menos, duas formas de 
se conviver com essas “mentiras”. Uma que nos faz descrente 
de tudo, quase sempre angustiado, às vezes sem vontade de 
viver, que nos torna um São Tomé, queremos ver para crer. 
E uma outra que nos faz sonhadores, capazes de conviver com 
verdades e mentiras, buscando sempre por aquilo que nos faz 
mais felizes.

Vejamos como isso acontece. Há um tempo, na infância, 
em que acreditamos em tudo. A falta da racionalidade, nesse 
período, faz com que bruxas, fadas, duendes, homem do saco, 
monstros incríveis sejam verdadeiros e provoquem em nós 
todo tipo de sentimento. Segundo o psicanalista alemão Bruno 
Bettelheim, esses sentimentos são a base da construção dos 
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