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RELIGIÃO E CULTURA GREGAS (Dramatização) 
 

Uma viagem à Grécia do Século V a. C. 
 

No monte Olimpo, Zeus, o rei dos deuses, está intrigado com o que se passa na Terra… 
 
 
Zeus: 
Como é possível? Eu que sou o deus do céu não 
sei onde estão os outros deuses!!! Atena, vem 
cá! Preciso da tua sabedoria! 
 
Atena: 
Aqui estou! O que se passa? 
 
Zeus: 
Onde estão os outros deuses meus filhos?  
 
Atena: 
Estão entre as mortais a pregar algumas 
partidas, pois, nós deuses, embora sejamos 
antropomórficos, podemos ficar invisíveis ou 
adquirir outras formas! Especialmente Dionísio, 
o deus do vinho, que está a assistir a mais uma 
peça de teatro em sua honra! 
 
Zeus: 
Em sua honra? 
 
Dionísio: 
Sim, os Gregos realizam festas, na Primavera, 
em minha honra; que vieram dar origem ao 
teatro e aos seus diferentes géneros. 
 
Zeus: 
Por mim! Que géneros são esses? 
 
Atena: 
Vamos perguntar a quem mais sabe disso, os 
principais autores de teatro grego! 
 
Ésquilo: 
Eu, Sófocles e Eurípedes somos os principais 
autores de Tragédia, um género mais sério de 
teatro. 
 

 

 
Aristófones: 
E eu sou o autor mais conhecido de Comédia, 
um estilo mais divertido! 
 
Zeus: 
Muito bem, já ganharam um lugar na cultura da 
Humanidade! Mas Atena, explica-me porque 
estão aqueles mortais a chamar pelo meu 
nome? 
 
Atena: 
Estão a prestar-te culto em Olímpia. É uma das 
manifestações dos cultos públicos. As principais 
são as competições desportivas, das quais se 
destacam os Jogos Olímpicos, realizados de 4 
em 4 anos. 
 
Zeus: 
E quem é aquela senhora que está no templo? 
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Pítia: 
Sou a sacerdotisa que ouve, num templo em 
Delfos, o futuro ditado pelo oráculo de Apolo, o 
deus do sol. É um dos santuários dos cultos 
pan-helénicos, ou seja, vêm cá pessoas de todo 
o mundo helénico, para ouvirem respostas para 
os seus principais problemas.  
 
Hércules: 
E ninguém fala de mim e de Ulisses, Teseu e 
Édipo? Não aparecemos só na Banda 
Desenhada! Fomos Heróis da Mitologia grega, 
pela nossa força e feitos extraordinários. 
 
Zeus: 
Sim, também merecem! Mas quem são estes 
que andam por aqui a pensar? 
 
Sócrates: 
Eu, e os meus discípulos Platão e Aristóteles, 
somos filósofos, amigos da sabedoria! 
Tentamos explicar a origem do Universo, da 
vida e das forças da Natureza recorrendo à 
Razão e não aos Mitos inventados! 
 
Homero: 
Inventados por mim na Ilíada e na Odisseia.  
 
Hesíodo: 
E por mim. Nós os dois fomos os grandes 
autores da literatura grega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeus: 
Estes gregos são doidos! Têm uma grande 
cultura! 

 
Pitágoras: 
Não me pode esquecer! Sou considerado o «pai 
da matemática», até dei o meu nome a um 
teorema! 
 
Heródoto: 
E eu?!? Que sou considerado o «pai da 
História»! 
 
Tucídides: 
Pois, mas fui eu que iniciei a investigação 
histórica rigorosa! 
 
Zeus: 
Não discutam! O contributo dos dois foi 
importante. 
 
Hipócrates: 
Não se esqueçam de mim! Fui eu quem deu um 
grande impulso à Medicina! Os médicos ainda 
no século XXI fazem o meu juramento! 
 
 Zeus: 
São mesmo doidos estes mortais gregos! Mas 
não posso deixar de apreciar como 
contribuiriam para o desenvolvimento da 
cultura europeia. E como defendem tão bem o 
seu ponto de vista! 
 
 Péricles: 
Aprenderam comigo e com Demóstenes, a 
saber discursar em público, somos os grandes 
mestres da oratória! Fizemos grandes discursos  
          políticos!  
 
Demóstenes: 
Pois foi!  
Eu até era gago, mas gritando contra o 
 
 barulho do mar com pedras na boca, consegui 
superar esse problema!  
 
Atena: 
Espero, agora pai, que não tenhas ficado grego 
nem gago para compreender a importância da 
religião e cultura dos gregos! 
 
Zeus: 
Compreendi! E espero que o 7ºB tenha 
percebido, se não envio-lhes um raio para 
cima! ADEUS! 

 


