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A revolta dos sátiros
GUIÃO
DESTINATÁRIOS: dos 8 aos 13 anos
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 26
DURAÇÃO PREVISTA DA SESSÃO EM SALA DE AULA OU BIBLIOTECA: 50 minutos

TEMA: Dioniso e outras figuras mitológicas
Material necessário: 1 exemplar do livro, fotocópias ou projeção das imagens

A Revolta dos Sátiros

I.
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SÁTIROS E OUTRAS CRIATURAS

1. São várias as personagens da mitologia constituídas por duas criaturas. É o caso
dos sátiros, personagens relevantes neste volume da coleção Olimpvs.net.

1.1.

Lê o excerto do capítulo 4 [p.92] e usa a informação para indicares
como são constituídos os sátiros. [metade homem metade bode]

«– Temos de nos focar naquilo que já percebemos que está relacionado – diz Alice.– A epidemia
tem de ter a ver com Dioniso. Senão os guardiões não nos tinham dado essa pista! – solta Mel,
olhando para os outros.
António, que entretanto estivera a pesquisar, diz:
– Tens razão. Vamos lá tentar perceber o que nos pode interessar da história do Dioniso.
– Já sabemos que é filho de Zeus – começa Pedro, acrescentando: – E que ele esteve grávido
na barriga da perna para salvar Dioniso!
– Sim, e aquela cena das festas e dos delírios faz sentido. Olhem lá, as bacantes, também
conhecidas como…
– ménades… – interrompe Alice.
– Isso mesmo. Elas eram uma espécie de adoradoras de Baco que dançavam e bebiam como
loucas. Mas também havia uma espécie de adoradores: eram os… – Já sei! Os sátiros! Pedro,
tu vais adorar esta parte.
Explica lá, António – pede a rapariga entusiasmada e, ao mesmo tempo, arrependida por, sem
conseguir controlar‑se, ter interrompido mais uma vez o amigo.
– Então?! – pede Pedro, curioso.
– É que os sátiros são criaturas muito cómicas: metade homem, metade bode, com cauda,
orelhas e chifres na cabeça. Olha aqui – mostra António, virando o tablet para o mais novo e
percorrendo uma série de representações destas criaturas.»
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2. Observa as imagens abaixo e, seguindo o exemplo do sátiro, indica que
criaturas constituem as restantes.

Criaturas mitológicas

a

Metade…

Metade…

bode

homem

[cavalo]

[homem]

[águia]

[leão]

[touro]

[homem]

b

c

d
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3. Faz corresponder a cada uma das figuras b., c., d. a sua identidade:
1. centauro,
2. minotauro,
3. grifo.
4. Observando atentamente as imagens, identifica uma característica que seja
comum aos sátiros e a duas das outras figuras representadas na tabela. [o sátiro,
minotauro e centauro são metade homem]

II. DIONISO
1. Dioniso é o deus da Antiguidade que os cinco amigos confrontam nesta
aventura. Consulta a página 92 do livro e descobre a sua história.
«– Dioniso é filho de Zeus e de uma princesa mortal que morreu enganada pela ciumenta
Hera. Quando tal aconteceu, ela ainda estava grávida. Para poupar o seu filho, Zeus
carregou‑o na sua perna para que o bebé acabasse de crescer antes de nascer. Estes
motivos provocaram sempre em Hera, a mulher do deus dos deuses, muitos ciúmes da
criança, tendo esta, por isso, dificultado sempre a vida a Dioniso. Depois de adulto, Hera
conseguiu mesmo enlouquecê‑lo, levando‑o a ser um vagabundo por esse mundo
inteiro, até que um dia, na Frígia, a deusa Cíbele o curou. Dioniso foi o primeiro a
plantar e a cultivar videiras e, por isso, começou a ser adorado por muitos que
começaram a chamar‑lhe o deus do vinho.», p.92

2.

Atenta na imagem de Dioniso e, com base no que leste, justifica os
elementos que o acompanham. [Uvas, parras e taça. Justificam-me por ter sido
ele, na mitologia, o primeiro a cultivar videiras e, por isso, é conhecido como deus do
vinho, Baco na mitologia romana.]

