Questão 1

Escola de Samba Viradouro 2020. Disponível em: http://www.mixbahiafm.com.br/noticia/255/viradouro- e-acampea-do-carnaval-2020-do-rio. Acesso em: 10 de jul. de 2020.

Viradouro é a grande campeã do carnaval 2020 do Rio de Janeiro. O enredo
"Com a alma lavada" falou sobre o grupo das Ganhadeiras de Itapuã,
quinta geração de mulheres que lavavam roupa na Lagoa do Abaeté.
As lavadeiras da Lagoa de Abaeté buscavam
A) protestar contra a proibição das rodas de samba.
B) protestar contra os impostos do governo da Bahia.
C) protestar devido à proibição de tomar banho na lagoa.
D) ganhar dinheiro para desenvolver as rodas de capoeira.
E) ganhar dinheiro para comprar a sua alforria em Salvador.
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Comentário: As ganhadeiras de Itapuã não
buscavam ganhar dinheiro para protestar contra
as rodas de samba, nem pela proibição de tomar
banho na lagoa ou devido aos impostos
cobrados pelo do governo da Bahia. Também
não tinham o intuito de desenvolver rodas de
capoeira. Assim, estas alternativas estão todas
incorretas.
O enredo da Viradouro levou para a Sapucaí em
2020 a história das mulheres escravizadas e
libertas, que prestavam diversos serviços nas
cidades brasileiras, e de suas descendentes. "Ô
lava a roupa lavadeira do Abaeté/ Na sombra da
aroeira/ Até quando Deus quiser/ Na sombra da
aroeira/ Deixa o tempo passar/ Na sombra do
angelim/ Espera a roupa quarar", dizem os
versos da canção "Com a Alma Lavada", do
grupo baiano Ganhadeiras de Itapuã. Assim
cantavam as ganhadeiras na lagoa do Abaeté, no
bairro de Itapuã, em Salvador. O Brasil escravista
tinha no cenário urbano a figura dos
escravizados de ganho, que prestavam serviços
na cidade. Eles davam a maior parte do dinheiro
que ganhavam para seus senhores, mas ficavam
com uma parcela. As lavadeiras da Lagoa de
Abaeté lavavam roupas de ganho e faziam
outros serviços, no intuito de comprarem a
alforria, embora as alforrias custassem caro e
também dependessem da concordância dos
proprietários dos escravos. Essa era também
uma forma de resistência.

Aprenda mais: https://enem.ced.ce.gov.br

