Esperando o Enem.
Eis mais uma questão-modelo divulgada pelo Inep/MEC e seu respectivo comentário,
da área de Ciências Humanas e suas tecnologias, a qual analisa a produção da
memória pelas sociedades, bem como corrobora o caráter abrangente da prova do
Enem: o de olhar para a totalidade do País.
1. A Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) desenvolveu o projeto “Comunidades Negras de Santa Catarina”, que
tem como objetivo preservar a memória do povo afrodescendente no sul do País. A
ancestralidade negra é abordada em suas diversas dimensões: arqueológica,
arquitetônica, paisagística e imaterial. Em regiões como a do Sertão de Valongo, na
cidade de Porto Belo, a fixação dos primeiros habitantes ocorreu imediatamente após
a abolição da escravidão no Brasil. O Iphan identificou nessa região um total de 19
referências culturais, como os conhecimentos tradicionais de ervas de chá, o plantio
agroecológico de bananas e os cultos adventistas de adoração.
Disponível em:
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O texto acima permite analisar a relação entre cultura e memória, demonstrando que
(A) as referências culturais da população afrodescendente estiveram ausentes no sul
do País, cuja composição étnica se restringe aos brancos.
(B) a preservação dos saberes das comunidades afrodescendentes constitui
importante elemento na construção da identidade e da diversidade cultural do País.
(C) a sobrevivência da cultura negra está baseada no isolamento das comunidades
tradicionais, com proibição de alterações em seus costumes.
(D) os contatos com a sociedade nacional têm impedido a conservação da memória e
dos costumes dos quilombolas em regiões como a do Sertão de Valongo.
(E) a permanência de referenciais culturais que expressam a ancestralidade negra
compromete o desenvolvimento econômico da região.
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Questão 1 – Gabarito: B
Habilidade 2 – Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.
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Comentário:
Trata-se de compreender o texto, tão somente. A alternativa (A) está errada, visto que,
no texto, afirma-se a existência do “povo afrodescendente no sul do País”. A (C) está
igualmente incorreta: o texto não faz referência a isolamento da comunidade citada. A
(D) também está errada: o Iphan identificou nessa região um total de 19 referências
culturais. A (E) traz afirmação improcedente segundo o texto.

