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A presente investigação tem como objetivo evidenciar um ethos constituinte e sua função pedagógica na
formação do homem grego, através da arte trágica onde o mundo mítico e a realidade misturavam-se. O
culto  dionisíaco,  antes  tomado  como  rememoração  do  mito  como  acontecimento  passado,  na  tragédia
assume a dimensão de realidade presente e acontecimento singular. O presente artigo configura-se em
uma das etapas de pesquisa teórica que almeja investigar elementos estéticos presentes na formação do
senso moral. Em sentido mais amplo a pesquisa volta-se aos limites das visões racionalistas da formação
moral  e  investiga  a  sensibilidade  como  elemento  desencadeador  da  moralidade.  Nesse  contexto,  o
presente  artigo  cumpre  uma função específica:  investigar  de  forma mais  apurada a  arte  trágica  em si,
realizando  uma  leitura  vertical  nos  textos  trágicos  de  Ésquilo,  Sófocles  e  Eurípedes.  Intenta-se
demonstrar nessas obras traços fundamentais para o êxito da compreensão da formação ética do homem
grego desde uma matriz estética expressa na arte trágica. Com os trabalhos de Snell - A descoberta do
Espírito  -  e  Jaeger  -  Paideia:  a  formação  do  homem  grego  -  pretende-se  demonstrar  que  o  espetáculo
trágico constitui-se ele próprio em autêntico processo formativo do cidadão ático. Tal  espetáculo -  para
além  de  simples  entretenimento  -  apresenta-se  como  instrumento  social  na  tentativa  de  amenizar  as
contradições sociais. Num segundo momento da investigação desenvolve-se a ideia de que todo processo
de  contato  com  a  obra  de  arte  sustenta  uma  possibilidade  mais  efetiva  de  formação  ético-moral  se
comparado a processos meramente instrucionais e doutrinadores. Isso porque a experiência da obra de
arte possibilita uma compreensão singular das relações humanas, e o faz para além de qualquer narração
histórica, abrindo novos caminhos para a autocompreensão.
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