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GRÉCIA: RELIGIÃO E CULTURA (Síntese) 
 
 

A. A religião. 

 Os Gregos eram politeístas – adoravam vários deuses. 
 

 Características dos deuses gregos 
 

I. Seres superiores e imortais. 
II. Tinham poderes sobrenaturais. 

III. Eram antropomórficos (forma humana), mas 
podiam-se transformar (metamorfose) ou 
tornarem-se invisíveis. 

IV. Tinham qualidades e defeitos semelhantes aos 
homens. 

 
 

 
Formas de culto aos deuses 

 

 Cultos domésticos: realizados em altares domésticos. 

 Cultos cívicos: cortejos religiosos, teatros e jogos em cada cidade. Havia também jogos pan-
helénicos; os principais – Jogos Olímpicos – na cidade de Olímpia em honra de Zeus. Os primeiros 
jogos realizaram-se em 776 a.C. e prosseguiram de 4 em 4 anos até 393. 

 Cultos pan-helénicos: em grandes santuários comuns a todos os Gregos (Templo de Apolo em 
Delfos…).  
 
 
B. O teatro. 
o Origem – ligada ao culto de Dionísio (deus do vinho), na 

Primavera. 
o Local de realização – teatros semicirculares ao ar livre.  
o Principais géneros teatrais: 

o Tragédia. 
o Comédia. 
 

 Principais autores: 
o Esquilo. 
o Sófocles.               Tragédia 
o Eurípedes. 
o Aristófanes.                  Comédia 
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C. A filosofia, a história, a ciência. 

 
a) Os Gregos, nomeadamente os Atenienses, procuravam a explicação da origem do 

Universo, da vida e das forças da Natureza. Desenvolveram a filosofia. RAZÃO contra MITO 
 
b) Principais filósofos: 

o Sócrates e os seus discípulos Aristóteles e Platão. 
 

c) Pioneiros na investigação histórica: 
o Heródoto. 
o Tucídides. 
 

d) Outras Ciências: 
o Matemática: Pitágoras (teorema). 
o Medicina: Hipócrates (Juramento). 
o Literatura: Homero (Ilíada, Odisseia) e Hesíodo 
o Oratória: Péricles e Demóstones. 

 

 
D. A arte grega. 
 

 Uma arte feita à medida do homem. 

 Características: 
o Harmonia, 
o Proporção 
o Equilíbrio, 
o Beleza, 
o Naturalismo. 
 

Desenvolveram: 
1. Arquitectura: três ordens (dórica, jónica e coríntia). 

 

 
2. Escultura: naturalidade, movimento, serenidade. Ideia de movimento com realismo. 

Preocupação de retratar a beleza ideal humana. 
 

3. Pintura: cenas mitológicas, vida quotidiana, pinturas nos vasos cerâmicos e frescos.
 


