Contextualização
1. Contextualização: “Tupã cria a mulher”
O povo Tenetehara
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Etimologia: O termo Tenetehara quer dizer “gente verdadeira”.
Região: Povo indígena da margem oriental Amazônica, no Maranhão.
Língua: Tenetehara, da família linguística Tupi-Guarani.
Organização social: famílias extensas guiadas por uma pessoa mais
experiente.
Alimentação: Caça e pesca, além do açaí.
Lazer: Jogo de dominó, pião, futebol, brincar com os animais de estimação,
remar, pescar e nadar no Rio Gurupi.
Arte: O hábito da pintura corporal.
Religião: Xamanismo (conjunto de rituais). Maíra, índia que circula entre o
mundo físico e espiritual, é a principal personagem dos mitos do povo
Tenetehara.

2. Contextualização: “Gênesis”
Os hebreus
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Etimologia: do hebraico "povo do outro lado do rio".
Região: Povo semita que vivia antigamente nas regiões da Mesopotâmia.
Língua: Língua semítica da família Cananéia, “língua de Canaã”.
Organização social: Nômades organizados em clãs ou tribos, chefiadas por
um patriarca
Economia: Dedicavam-se à pecuária. Ao conquistar terras palestinas,
dedicam-se à agricultura.
Alimentação: Peixes, carnes e pães.
Arte: Literatura religiosa (Salmos, no livro de Jó, nos Provérbios e Cântico dos
Cânticos)
Religião: Judaísmo - monoteístas (Javé), baseada nos Dez Mandamento de
Moisés.

3. Contextualização: “Mito Etíope da Criação”
Os etiopenses
●
●

Etimologia: Do latim “Aethiopia”, significa “terra dos negros” ou “terra das
faces queimadas”.
Região: Localizada no Chifre da África, é um dos países mais antigos do
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mundo. Faz fronteira com o Sudão e com o Sudão do Sul.
Língua: Existem noventa línguas faladas na Etiópia, mas a maioria fala
línguas afro-asiáticas.
Organização social: Sua população era formada por povos locais (a Etiópia é
considerada um dos mais antigos berços da humanidade).
Economia: Aproximadamente 80% da população sobrevive da agricultura (O
trigo, milho, cevada e o teff, cereal nativo que constitui a base da alimentação
no país).
Alimentação: “Wot”, um ensopado picante que pode ser feito com carneiro,
carne de vaca, galinha, cabra ou mesmo lentilhas ou grão de bico.
Arte: Arquitetura, escultura, pintura e artesanato.
Religião: O país é cristão em sua maioria, porém um terço da população é
muçulmana.

4. Contextualização: “criação da mulher na mitologia grega”
A Grécia Antiga
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Etimologia: “Grego” é o nome pelo qual os romanos designavam os helenos,
habitantes da Grécia.
Região: A Grécia Antiga é localizada na região Sul da Península Balcânica, que
era uma região montanhosa, que ao seu redor havia um mar chamado de
Egeu, e o mar que o banhava era o Mar Adriático.
Língua: Na antiguidade, havia a Língua grega antiga ou clássica.
Organização social: Conjunto de cidades independentes que compartilham a
língua, costumes e algumas leis. Destaque à democracia.
Economia: A economia grega se baseava em produtos artesanais, a
agricultura e o comércio.
Alimentação: Os cereais constituíam a base da alimentação; pão e legumes
(alho, cebola, alho poró, alface, favas) e frutos (azeitonas, figos, amêndoas,
uvas passas, tâmaras, romãs)..
Arte: A literatura, a música, o teatro e a arquitetura - um dos mais expressivos
monumentos do período antigo é o Partenon, templo com colunas dóricas,
construído entre 447 e 438 a.C. na acrópole de Atenas, e dedicado à padroeira
da cidade, Atena Partenos.
Religião: Culto politeísta antropomórfico. Os deuses poderiam se envolver em
aventuras no mundo real. Não havia dogmas e os deuses possuíam tanto
virtudes quanto defeitos.

