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Roteiro 2ª semana 

 
Atividade Produtiva 01 
 
Arte indígena e Patrimônio Cultural 
 
Assistam a videoaula sobre o Arte Indígena e Patrimônio Cultural, disponibilizada em 26/03, e em seguida 
resolvam as questões propostas abaixo. 
Para ler: “Cultura, um conceito antropológico” de Roque de Barros Laraia, acesse 
https://pdfcookie.com/documents/cultura-um-conceito-antropologico-4k2pnpzzrdl9 
 
 

Atividades 
 
01. (ENEM 2015) Ao se apossarem do novo território, os europeus ignoraram um universo de antiga sabedoria, 

povoado por homens e bens unidos por um sistema integrado. A recusa em se inteirar dos valores culturais 
dos primeiros habitantes levou-os a uma descrição simplista desses grupos e à sua sucessiva destruição. 
Na verdade, não existe uma distinção entre a nossa arte e aquela produzida por povos tecnicamente 
menos desenvolvidos. As duas manifestações devem ser encaradas como expressões diferentes dos modos 
de sentir e pensar das várias sociedades, mas também como equivalentes, por resultarem de impulsos 
humanos comuns. 

SCATAMACHIA, M. C. M. In: AGUILAR, N. (Org.). Mostra do redescobrimento: arqueologia. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo – 
Associação Brasil 500 anos artes visuais, 2000. 

De acordo com o texto, inexiste distinção entre as artes produzidas pelos colonizadores e pelos 
colonizados, pois ambas compartilham o(a) 
a) suporte artístico. 
b) nível tecnológico. 
c) base antropológica. 
d) concepção estética. 
e) referencial temático. 

 
02. (ENEM 2019 PPL) A porca e os sete leitões  

É um mito que está desaparecendo, pouca gente o conhece. É provável que a geração infantil atual o 
desconheça. (Em nossa infância em Botucatu, ouvimos falar que aparecia atrás da igreja de São Benedito 
no largo do Rosário.) Aparece atrás das igrejas antigas. Não faz mal a ninguém, pode-se correr para 
apanhá-la com seus bacorinhos que não se conseguirá. Desaparecem do lugar costumeiro da aparição, a 
qual só se dá à noite, depois de terem “cumprido a sina”. Em São Luís do Paraitinga, informaram que se a 
gente atirar contra a porca, o tiro não acerta. Ninguém é dono dela e por muitos anos apareceu atrás da 
igreja de Nossa Senhora das Mercês, na cidade onde nasceu Oswaldo Cruz.  

ARAÚJO, A. M. Folclore nacional I: festas, bailados, mitos e lendas. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  
 
Os mitos são importantes para a cultura porque, entre outras funções, auxiliam na composição do 
imaginário de um povo por meio da linguagem. Esse texto contribui com o patrimônio cultural brasileiro 
porque  
a) preserva uma história da tradição oral.  
b) confirma a veracidade dos fatos narrados.  
c) identifica a origem de uma história popular.  
d) apresenta as diferentes visões sobre a aparição.  
e) reforça a necessidade de registro das narrativas. 

 
03. (ENEM 2015) As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma tradição de transmissão oral 

(sejam as histórias verdadeiras dos seus antepassados, dos fatos e guerras recentes ou antigos; sejam as 
histórias de ficção, como aquelas da onça e do macaco). De fato, as comunidades indígenas nas chamadas 
“terras baixas da América do Sul” (o que exclui as montanhas dos Andes, por exemplo) não desenvolveram 
sistemas de escrita como os que conhecemos, sejam alfabéticos (como a escrita do português), sejam 
ideogramáticos (como a escrita dos chineses) ou outros. Somente nas sociedades indígenas com 
estratificação social (ou seja, já divididas em classes), como foram os astecas e os maias, é que 
surgiu algum tipo de escrita. A história da escrita parece mesmo mostrar claramente isso: que ela surge e 
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se desenvolvem qualquer das formas – apenas em sociedades estratificadas (sumérios, egípcios, chineses, 
gregos etc.). 
O fato é que os povos indígenas no Brasil, por exemplo, não empregavam um sistema de escrita, mas 
garantiram a conservação e continuidade dos conhecimentos acumulados, das histórias passadas e, 
também, das narrativas que sua tradição criou, através da transmissão oral. Todas as tecnologias 
indígenas se transmitiram e se desenvolveram assim. E não foram poucas: por exemplo, foram os índios 
que domesticaram plantas silvestres e, muitas vezes, venenosas, criando o milho, a mandioca 
(ou macaxeira), o amendoim, as morangas e muitas outras mais (e também as desenvolveram muito; por 
exemplo, somente do milho criaram cerca de 250 variedades diferentes em toda a América). 

 

D’ANGELIS, W. R. Histórias dos índios lá em casa: narrativas indígenas e tradição oral popular no Brasil. 
Disponível em: www.portalkaingang.org. Acesso em: 5 dez. 2012. 

 
A escrita e a oralidade, nas diversas culturas, cumprem diferentes objetivos. O fragmento aponta que, nas 
sociedades indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou 
a) a conservação e a valorização dos grupos detentores de certos saberes. 
b) a preservação e a transmissão dos saberes e da memória cultural dos povos. 
c) a manutenção e a reprodução dos modelos estratificados de organização social. 
d) a restrição e a limitação do conhecimento acumulado a determinadas comunidades. 
e) o reconhecimento e a legitimação da importância da fala como meio de comunicação. 

 
04. (ENEM 2014)  

Queijo de Minas vira patrimônio cultural brasileiro 
O modo artesanal da fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nesta quinta-feira (15) como 
patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan). O veredicto foi dado em reunião do conselho realizada no Museu de Artes e 
Ofícios, em Belo Horizonte. O presidente do Iphan e do conselho ressaltou que a técnica de fabricação 
artesanal do queijo está “inserida na cultura do que é ser mineiro”.  

Folha de S. Paulo, 15 maio 2008.  
Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto está 
representado em: 
a) 

 Mosteiro de São Bento (RJ) 
 
b) 

 Tiradentes esquartejado (1893), de Pedro Américo 
 
c) 

 Ofício das paneleiras de Goiabeiras (ES) 
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d) 

 Conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Ouro 
Preto (MG) 
 

e) 

 Sítio arqueológico e paisagístico da Ilha do Campeche (SC) 
 

 
Gabarito 
 
01. C O autor do texto defende a tese de que não existe distinção entre as artes de colonizados e 

colonizadores, pois ambas, com as diferenças que lhes são peculiares, resultariam de “impulsos humanos 
comuns”. Em outros termos, haveria uma “base antropológica” compartilhada: a vontade humana de 
expressar-se guiaria tanto colonizados quanto colonizadores. 

 
02. A As narrativas populares (mitológicas, religiosas, saberes, conhecimentos tradicionais, etc.) caracterizam-

se por terem sido transmitidas de geração em geração através da oralidade, isto é, não eram escritas. 
 
03. B As culturas indígenas se caracterizavam pela ausência de desenvolvimento da escrita então, para 

manutenção da própria cultura sempre reproduziram seus conhecimentos (saberes e memória cultural) 
oralmente e essa prática não pode desaparecer ou simplesmente ser substituída pelo texto escrito pois é 
um elemento da identidade desses povos. 

 
04. C. O texto esclarece que o queijo minas é parte da cultura imaterial (“O modo artesanal da fabricação do 

queijo em Minas Gerais foi registrado nesta quinta-feira...”) e em seguida deve-se identificar algo que 
pertence à mesma categoria, ou seja, outra expressão da cultura imaterial. Na alternativa C vemos a mão 
da trabalhadora moldando o objeto e na descrição consta “Ofício das paneleiras”, isto é, a prática da 
elaboração deste objeto, o conhecimento. Nas demais alternativas os itens são parte da cultura material. 

 


