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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é compreender, por meio da famosa obra prima da 

literatura ocidental, “Édipo rei”, de Sófocles, com fulcro no ensino interdisciplinar, o caráter 

interativo das relações de poder, a legitimidade e o discurso, sob a abordagem da pragmática 

jurídica. Antes disso, primoroso o resgate da incipiência do Direito, da arte poética e teatral, do 

sempiterno filósofo Aristóteles, uma vez que a obra sofocliana do mito edipiano foi escrita na 

Grécia, na Antiguidade. Para ratificar a pretensão do trabalho, o estudo tem supedâneo nos 

ensinamentos do grande filósofo Michel Foucault, aprimorado pela professora Mara Regina de 

Oliveira sobre a temática do poder aliada a outros estudiosos da filosofia, do direito e da arte. 

A interação dos saberes propicia uma forma reflexiva e próspera da compreensão da realidade, 

o que é fundamental para o enriquecimento em âmbito pedagógico e para evolução da 

humanidade. Ademais, a obra poetizada eleita explora o quanto a linguagem e a experiência 

artística estimulam o pensamento jurídico-filosófico, gerando um entendimento ampliado 

acerca da complexidade humana, enfim, do homem e do universo, por meio da arte.  

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Direito. Poder. Poesia. Teatro. Tragédia. 

Édipo rei. Sófocles. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to understand, through the famous masterpiece of western 

literature, "Oedipus the King" or “Oedipus Rex” by Sophocles, with a focus on interdisciplinary 

teaching, the interactive character of power relations, legitimacy and discourse, under the 

pragmatic legal approach. Before that, the exquisite rescue of the incipience of law, of the poetic 

and theatrical art, of the everlasting philosopher Aristotle, since the work of Sophocles, the 

Oedipal Myth, was written in Greece in antiquity. To ratify the pretense of the work, the study 

has its foundation in the teachings of the great philosopher Michel Foucault, enhanced by 

Professor Mara Regina de Oliveira on the theme of power allied to other scholars of philosophy, 

of law and art. The interaction of knowledge provides a reflective and prosperous way of 

understanding reality, which is fundamental for the enrichment in the pedagogical scope and 

for the evolution of humanity. Moreover, the poetized work of art explores how language and 

artistic experience stimulate juridical-philosophical thinking, generating a broader 

understanding of the human complexity, finally, of man and the universe, through art. 

Keywords: Interdisciplinarity. Law. Power. Poetry. Theater. Tragedy. Oedipus the 

King. Sophocles. 
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INTRODUÇÃO 

 

Antes de submergirmos na peça “Édipo rei”, cabe salientar que a presente 

dissertação é uma construção interdisciplinar que aplica o estudo da filosofia do direito na peça 

sofocliana, pretendendo trazer à luz o espetáculo teatral poético sob a ótica das relações de 

poder, da legitimidade e do discurso, sob o enfoque da pragmática jurídica. Para isso, utilizamos 

o mito edipiano versificado por Sófocles, propiciando o entrelaçamento da literatura, da poesia, 

do teatro, da filosofia e do direito, sob uma visão interdisciplinar jurídico-filosófica, eis que a 

arte teatral e a poética instigam e produzem o pensar. 

Por meio da peça sofocliana, serão vislumbrados os valores reflexivos e críticos que 

imperavam nos espetáculos teatrais gregos, assim sendo, poderemos obter a melhor 

compreensão daquele mundo e trazer as percepções passadas para a contemporaneidade, no que 

concerne aos aspectos jurídicos, por meio do artístico. 

Nesse diapasão, com foco na interdisciplinaridade, tendo em vista que a peça 

“Édipo rei” é escrita em versos, destacando-se o direito, pretende-se a integração entre saberes 

filosóficos, jurídicos e artísticos, especialmente por notarmos esse recorte epistemológico 

versificado das práticas jurídicas da Antiguidade, por Sófocles. 

Investigaremos as relações da poesia com o direito, a incipiência do direito grego, 

a origem e a definição de poesia na Antiguidade, o nascimento do teatro e um panorama das 

contribuições do poeta e dramaturgo Sófocles, autor da obra em estudo. 

Pretende-se apontar como, na sociedade antiga, o direito, a poesia, poeta e o teatro 

eram vistos e tentar, sendo possível, aferir uma utilização prática para os dias de hoje, em 

especial na ciência jurídica e filosófica. 

Seguidamente, traremos à baila as contribuições aristotélicas ao estudo da poética, 

especialmente a organização conceitual por ele empregada aos gêneros da poesia, identificando 

a tragédia. Ato contínuo, ingressaremos em “Édipo rei” e a história que precede os versos 

sofoclianos, eis que a peça começa já com a desordem da cidade tebana e não exibe com 

exatidão os fatos antecedentes. 

Ato contínuo, traremos os apontamentos de Foucault, que aborda os versos da peça 

em exame como temática relevante no seu movimento filosófico, em suas inúmeras 

conferências, abordando com maestria as práticas judiciárias gregas, o desvelamento da 
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verdade, as leis das metades e o saber-poder tirânico de “Édipo rei”, o fenômeno da 

judicialização da vida, essenciais para o exercício do direito na contemporaneidade, bem como 

a relações de saber e poder ali existentes. 

Desse modo e desde logo, é importante citar que, embora “Édipo rei” seja 

universalmente conhecido e divulgado sob o olhar do famoso neurologista e psiquiatra fundador 

da Psicanálise, Sigmund Freud, a abordagem deste trabalho será totalmente diferente, feita com 

fulcro no Édipo foucaultiano e não em Édipo freudiano. 

Nesse trabalho, buscar-se-á a consolidação e apresentação de doutrinas jurídico-

filosóficas, iniciando com as riquíssimas contribuições de Michael Foucault. Posteriormente, 

adentrarmos no estudo da obra sob a perspectiva da visão interativa do poder desenvolvida pela 

professora Mara Regina de Oliveira em suas obras “O Desafio à Autoridade da Lei” e 

“Shakespeare e o Direito”, com o auxílio de conceitos teóricos apresentados por autores 

clássicos e contemporâneos, tanto do direito, como da filosofia. 

Em seguida, caminharemos para a apresentação das bases teóricas de uma 

compreensão meta-complementar do poder e do homem na esfera jurídica, instante em que será 

estudada a relação meta-complementar de poder e algumas distinções, as reações de 

confirmação, rejeição e desconfirmação da ordem normativa, a violência simbólica e não 

razoável e a complexidade humana: racionalidade e a demência do homem para, então, 

adentramos propriamente na tragédia de Sófocles, sob a perspectiva de um olhar jurídico-

filosófico acerca de “Édipo Rei”, sendo observadas e destacadas as nuances concernentes à 

filosofia do direito. 

No que concerne ao olhar jurídico-filosófico na peça sofocliana, mergulharemos 

em questões centrais que envolvem o âmbito do poder, jurídico, filosófico e político, de tal 

modo que averiguaremos na trama as instigantes relações de mando e obediência, de imposição 

de autoridade, de soberania, etc. Nesse diapasão, focaremos nas manifestações de poder de 

Édipo na qualidade de governante, destacando a relação do governante para com os súditos, 

para com a divindade e a própria realeza no decorrer da peça. 

Nesse contexto, será trazido à baila o estudo jurídico-filosófico do poderio do 

governante com a desordem da cidade, a revelação oracular feita por Creonte e as suas 

consequências, o suposto conluio de Tirésias e Creonte contra Édipo, a intervenção feminina 

personificada pela rainha Jocasta na querela entre Édipo e Creonte, a esperada acareação entre 

o mensageiro coríntio e o pastor tebano. Finalmente, ao caminhar para o alcance da verdade tão 
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buscada pelo herói, ao término do espetáculo, veremos a fragilidade humana com o suicídio de 

Jocasta, o autocegamento de Édipo e a sua perda de poder com a sua retomada por Creonte. 

Dessa forma, abordaremos a interatividade na relação de poder ser comum inclusive aquela 

época. 

Desde logo, convém registrar que os versos sofoclianos são transmitidos com 

nobreza e abordam assuntos de grande interesse para o direito, tal como o abandono de menor 

(pais legítimos de Édipo repudiam o filho e ordenam a sua morte), homicídio e sua tentativa 

(matar alguém), parricídio (matar o próprio pai), o incesto (relação sexual com a mãe), a 

mutilação (auto cegueira), o suicídio (Jocasta tira a própria vida), o que ratifica a importância 

da discussão jurídico-filosófica acerca do poder, em “Édipo rei”, de Sófocles. É fato que, na 

construção sofocliana, um crime acaba levando ao outro. Trata-se uma peça magistral de 

piedade e temor, extremamente impactante e comovente, por isso a tragédia mais elogiada por 

Aristóteles. 

É insofismável que a tragédia sofocliana propicia enorme contribuição aos estudos 

das relações de poder e ao âmbito jurídico, do fenômeno linguístico de comunicação. Além 

disso, a peça traz um aporte abastado sobre a complexidade humana, especialmente a 

demencialidade em sobreposição à sapiencialidade, a ameaça, o delírio, a violência real e a 

simbólica, o que direciona ao estreitamento das relações da arte com o direito, visando à 

ampliação da capacidade da visão cognitiva. 

Ademais, o presente trabalho interdisciplinar propiciará uma aproximação do poeta, 

do filósofo, do artista, e do jurista, da reflexão, do belo com o justo, cujas experiências e as 

emoções próprias da linguagem teatral edipiana de Sófocles acarretarão no alargamento do 

raciocínio puramente lógico tradicional. 

Nessa perspectiva, vale citar que a arte captura, concomitantemente, o que é bom e 

ruim, auxiliando a enxergar o que, por vezes, não se vê no cotidiano comum. Aliás, conforme 

a professora Mara Regina de Oliveira (2015, p. 1), direito e arte, ao serem estudados no âmbito 

da interdisciplinaridade, estão na abordagem zetética, sendo sua interconexão uma maneira 

proveitosa de extensão da pesquisa. 

Dessa feita, por meio da abordagem zetética, isto é, crítica e alargada, almeja-se 

seguir com o presente estudo de modo que seja identificada mais que meras abstrações teóricas, 

mas sim uma compreensão da temática do poder com fulcro na interdisciplinaridade e da 
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pragmática jurídica, sendo analisadas as interações emanadas pela comunicação linguística 

entre os personagens da tragédia. 

Nesse ínterim, primordial o estudo interdisciplinar, uma vez que privilegia o 

aumento do posicionamento crítico e reflexivo da realidade, por conseguinte propiciando o 

enriquecimento intelectual, eis que a obra prima do mundo “Édipo rei” é uma peça riquíssima 

de teor jurídico, filosófico, político, cultural e artístico. 

De modo geral, uma vez apresentada a introdução dessa dissertação, caminhamos 

para a exibição dos temas ora propostos e introduzidos, estruturados em quatro capítulos, 

seguidos da conclusão e das respectivas referências bibliográficas. Não obstante, ao final, 

apenso a esta dissertação, será trazida uma poesia confeccionada pela autora do presente 

trabalho, que tentou sintetizar, em linguagem poética, um pouco do que será estudado do mito 

edipiano de Sófocles, sob a ótica do poder e do homem no âmbito jurídico-filosófico. 
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CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que um dos grandes legados da obra “Édipo rei” – para além da 

mera representação histórica da civilização que pavimentou o caminho da contemporaneidade 

– seja a sintetização de conceitos teóricos complexos por meio da arte, permitindo a vários 

pensadores traduzir reflexões complexas referenciando situações concretas relativamente 

simples enfrentadas pelos personagens da peça teatral. 

Tanto isso é verdade que, no decorrer dos séculos, muitos estudiosos se debruçaram 

sobre a obra, discorrendo sobre relações humanas as mais diversas, desde o campo da filosofia 

clássica – com as classificações de Aristóteles –, passando pela psicologia – com Sigmund 

Freud –, até a filosofia das relações de poder e dominação – cujo exemplo essencial é o de 

Michel Foucault. 

Partindo da visão artística de Sófocles, em “Édipo rei”, constatamos que a peça 

espelhou questionamentos e ideias percussoras no contexto social, jurídico, político, religioso, 

artístico e cultural, experimentadas na Antiguidade. O dramaturgo versificou as relações 

humanas, permitindo adentrar em diversos universos do conhecimento interligados por meio de 

um diálogo poético e compreensível, enriquecendo verdadeiramente os estudos teóricos da 

filosofia e do direito. 

A interdisciplinaridade propiciou a edificação do saber poético, teatral, literário e 

jurídico-filosófico. A integração das ciências possibilitou a ampliação do olhar de um saber 

para com o outro, bem como o alcance do conhecimento verdadeiro e ampliado. A tragédia, de 

Sófocles permite vivenciarmos experiências em múltiplas facetas, gerando um novo 

entendimento sobre cada saber e suas peculiaridades, mecanismo primordial para conhecimento 

humano e humanizado. 

A ligação do direito com a poesia na obra sofocliana ilustrou a maturidade das 

relações entre esses saberes, na medida em que a tragédia versificada pelo famoso dramaturgo 

acabou por retratar, no contexto teatral, o fenômeno da judicialização da vida. Aliás, com a 

criação sofocliana de “Édipo rei”, foi plausível constatarmos a incipiência do direito grego, as 

suas transformações e dilemas correlatos. Sófocles apresenta aspectos do período arcaico e 

clássico, expondo características tirânicas e democráticas no governo do herói, por vezes 

relacionando Édipo aos legisladores e poetas Sólon e Péricles. 
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No que concerne ao direito, o cidadão ateniense tinha a prerrogativa de falar 

pessoalmente e exibir provas perante um tribunal. Não havia se desenvolvido a figura do 

advogado. O cidadão participava ativamente da vida pública, circunstância muito bem 

representada pelas interpelações e participações do Coro e do Corifeu na peça. 

De igual modo, a Grécia fora o berço da poesia. Os responsáveis pela transmissão 

dos mitos versificados eram os aedos e os rapsodos, ambos detentores de papeis valorizados 

naquele universo, haja vista que a poesia oral propiciava uma relação de dependência para com 

a sociedade, verdadeiro elemento educativo e o único meio de comunicação coletivo durante 

centenas de anos. Com o advento da escrita, do entrelaçamento da retórica com a poesia, a 

improvisação cede espaço para a profissionalização, daí o surgimento, no âmbito teatral, de 

peças emblemáticas como “Édipo rei”. 

Como visto, o teatro grego é palco das experiências capazes de interferirem na 

convivência de um seio social, penetrando na mente e no espírito do homem comum, de tal 

modo a permitir a vivência do imaginável e do inimaginável, sentimentos de amor e ódio, 

sofrimento e contentamento. Os problemas reais podem ser ilustrados no palco, onde o poeta 

tem liberdade de trabalhar sensorialmente conhecimentos abstratos. 

Devido ao misto de sensações (como a catarse, a peripécia), os cidadãos, uma vez 

frequentadores do teatro grego e habituados com a filosofia, repensavam e formavam as suas 

respectivas opiniões e convicções para, posteriormente, discutirem, preparando-se para lidarem 

com os embates políticos cotidianamente vivenciados. Da mesma forma, é primordial o contato 

artístico na contemporaneidade. 

Com efeito, a linguagem teatral propicia o desenvolvimento do conhecimento e da 

compreensão humana, na medida em que o ser humano é desnudado, ficando aberto a outras 

percepções da realidade. O teatro e a poesia estabelecem desafios ao direito, na medida em que 

retratam o modo de viver de forma fidedigna, possibilitando enxergar nuances não percebidas 

no contexto diário, ampliando a visão para o passado, presente e futuro. 

Não há como abordar o âmbito poético e da teatralidade (exigências cênicas do 

teatro) sem recorrer às classificações de Aristóteles e a sua “Poética”, para quem a tragédia 

sofocliana “Édipo rei” se constituía em um verdadeiro modelo de produção artística. A peça de 

Sófocles, na visão do estagira, é a maior tragédia do teatro grego, tendo presentes a mimese, a 

catarse, a hamartia, havendo utilizado com maestria das classificações e elementos 
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imprescindíveis para a composição trágica, produzindo a reviravolta, o reconhecimento e a 

comoção emocional. 

Édipo é um paradigma do herói trágico, sendo aquele que não é totalmente bom, 

nem totalmente ruim, é o infortunado devido a um erro involuntário, é aquele que principiava 

uma maldição, mesmo antes do seu nascimento. 

Além disso tudo, segundo Foucault, “Édipo rei” é o primeiro testemunho das 

atividades judiciárias do século V a.C., mostrando o nascimento do inquérito, a 

imprescindibilidade da prova testemunhal e da confissão para a reconstrução, em um órgão 

judiciário, de fatos pretéritos. Sob a perspectiva de Foucault, Édipo é uma história dramatizada 

do direito grego. O investigador tornou-se o infeliz investigado, as testemunhas que 

presenciaram os acontecimentos pretéritos tornaram à luz a incontornável verdade. 

Desse modo, surgiram novas formas racionais de prova, com o estabelecimento dos 

respectivos procedimentos a serem adotados com o objetivo de desvelar a verdade. O mito de 

Sófocles, na concepção foucaultiana, é um modelo eficaz de manifestação da verdade, verdade 

cujo desvelamento se torna uma tarefa eminentemente política. 

Infere-se das lições de Foucault que o poder somente pode ser exercido com a 

descoberta da verdade e o mecanismo da verdade obedece a uma lei, denominada pelo filósofo 

como “leis das metades”. Por meio dela, elementos parciais de veridicção necessitam de 

complemento, a sua metade. No exemplo de “Édipo rei”, ficam bem evidenciadas a metade 

divina, a metade da realeza e a metade serviçal. 

No decorrer da trama, é fascinante notar, com base nas premissas foucaultianas, 

como as metades se encontram e se completam. Primeiro, com a conexão da revelação oracular 

(imortal) às revelações do adivinho Tirésias (mortal) – metades divinas preditoras do futuro. 

Em segundo, as lembranças indiretas da rainha Jocasta vão ao encontro das lembranças indiretas 

do protagonista Édipo – metades da realeza que relatam o presente. Por derradeiro, a metade 

serviçal, encaixada em sua plenitude na acareação entre o mensageiro coríntio e o pastor tebano 

– metades que testemunham o passado. Desse modo, todos os níveis existentes relacionam-se 

e, com a união de todos os fragmentos, a verdade trágica e inquestionável vem à tona. Verdade 

essa devidamente provada e atestada pelo Coro. 

Considerando o exposto no raciocínio de Foucault, Édipo é o homem da desmedida, 

do poder político, do conhecimento de Atenas contemporânea a Sófocles, portanto detentor da 

sabedoria e poderio em excesso. Além disso, exerce um poder fundamentado em seu ato heroico 
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e não em laços consanguíneos, por isso o estrangeiro é considerado um tirano, com qualidades 

e defeitos inerentes ao poder tirânico, inclusive em vista das alternâncias de períodos 

afortunados e infortunados. 

Desse modo, como abarcado no presente trabalho, o Édipo foucaultiano é uma 

história do saber-poder-tirânico, um instrumento de exercício de poder intimamente ligado ao 

saber solitário do herói. E em vista da união do saber com o poder, o herói atinge um final de 

vida deplorável, resultado das reiteradas ações errôneas praticadas no decorrer de toda a trama. 

Os versos de Sófocles abarcaram significativamente a relação meta-complementar 

de poder, tema tratado com alicerce nos profundos estudos da professora doutora Mara Regina 

de Oliveira. Foi possível averiguar, sob um olhar jurídico-filosófico, as questões pertinentes à 

legitimidade, aos elementos do discurso (emissor/sujeito/orador; receptor/endereçado 

social/ouvinte; objeto) e as possíveis reações às ordens normativas. 

A profusão de relações trazidas na obra “Édipo rei”, em conjunto com os 

ensinamentos da referida professora, permitiu uma compreensão ampla e aprofundada das 

relações de poderio, valendo o destaque as interlocuções havidas entre Édipo e os membros da 

realeza, entre aquele e o povo, bem como em face dos próprios deuses, medindo a fluidez com 

que o poder se desloca, metaforicamente. 

Dessa feita, foi possível investigar, nos personagens da tragédia, a relação de mando 

e obediência, a submissão, a autoridade, a violência não razoável e a simbólica, a dissimulação, 

a retórica, a postura feminina, a manipulação, emprego da força, a ordem e a desordem, o 

desprezo, o fascínio divino e o seu questionamento, bem como o abuso do poder. Como se não 

bastasse, a questão da desmedida (hybris) foi fortemente tematizada por Sófocles, contrastando 

a irracionalidade à racionalidade (homo sapiens e homo demens) quando explorados o conluio, 

a crueldade, a fragilidade, a loucura e, por fim, a afetividade e a compaixão. 

Na peça versificada por Sófocles, foram perceptíveis as relações de poder desde a 

cena inaugural da tragédia, quando Édipo já é o detentor do poder tebano, por ter, há muitos 

anos, decifrado o enigma da Esfinge, alcançando sua posição por um golpe de sorte, algo 

tipicamente tirânico. Nesse contexto, Édipo alcançou um poder devidamente confirmado e 

reconhecido pelo povo e um prêmio estipulado por decreto de Creonte, seu cunhado: o 

matrimônio com própria mãe Jocasta. 

Em que pese a peça iniciar com Édipo entronado, versos impactantes rememoraram 

eventos pretéritos e permite ao leitor/espectador enxergar inversões de poderio anteriores (de 
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Laio para Creonte, deste para Édipo e, por fim, de Édipo de volta a Creonte, quando do alcance 

da verdade). Não houve usurpação violenta de poder. O próprio Édipo, na luta contra o destino 

e na sua busca desenfreada pela verdade, descobre ser o autor do crime praticado contra o 

próprio pai Laio, devendo acatar a própria sentença por ele proclamada inicialmente. 

A insensatez e o temperamento mercurial do herói, que visava a manutenção do seu 

poder e sentia-se constantemente ameaçado, levou-o a efetivar más escolhas. Embora possuidor 

de espaço de exercício de liberdade, Édipo era irredutível, tendo desprezado todos os 

aconselhamentos e sinais de silêncio, mesmo antevendo que poderia ser ele o autor do crime, 

logo o responsável pela desordem da cidade, porquanto, ao ignorar tantas alertas, avizinhava-

se cada vez mais da sua decadência trágica, geradora da perda do seu bem maior, o seu poder. 

Ao final da tragédia, dá-se a perda do poder daquele que incansavelmente 

combatera o seu destino. A tragédia surpreende com o colapso mental da rainha, a qual, 

psicologicamente fragilizada, se suicida. Também não se olvide o posterior autocegamento do 

herói, ocasionando em sua morte espiritual, deixando de enxergar o universo dos homens, da 

vida, do prazer e do próprio poder. 

De modo geral, com supedâneo nos ensinamentos aristotélicos, a tragédia é tão 

surpreendente que somos afetados pela catarse. A peça conduz ao pavor, ao terror e à 

compaixão, propiciando a experimentação, no espectador, daquilo que sofrera o protagonista. 

O imaginário é completamente afetado e purificado. Por isso mesmo ser considerada a mais 

valiosa reconstrução trágica encenada nas tragédias gregas da Antiguidade, imprimindo marcas 

indeléveis em nossa civilização ocidental. 

Convém novamente frisar que o mito edipiano exposto por Sófocles mostra, à 

época, um novo modo do homem se compreender. Com isso, gera sentimentos universalmente 

partilhados, em virtude dos conflitos expressados, envolvendo as questões de poder, saber, 

solidão, morte, compaixão, sofrimento extremo, ascensão e queda do herói, com o término 

surpreende e inevitável. 

Eis o porquê de ser pertinente aduzir que “o fenômeno do poder manifesta-se como 

uma prática social que se exerce, e que não está localizado em nenhum ponto específico da 

estrutura social, mas sim, sutilmente difuso e espalhado por todas as reações humanas” 

(OLIVEIRA, M., 2006, p. 87). Desta feita, são próprias ao poder as interações sociais, bem 

como a situação comunicativa correlacionada. Nesse contexto, nessa obra clássica do teatro 
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grego transparece a interatividade nas relações de poder e a complexidade inerente ao homem, 

características presentes desde os primórdios da humanidade até hodiernamente. 

À guisa de conclusão, a famosa obra “Édipo rei” impõe uma reflexão humanística 

sobre a interatividade das relações de poder, prevalecendo a afetividade, sendo, portanto, uma 

tragédia onde impera não só a desmedida em busca da verdade, mas também a aparente 

compaixão sob a sede da vingança, na medida em que Creonte, de volta ao poder, não pune 

imediatamente o herói que outrora o expulsara de Tebas, bem como sentenciara a sua morte. 

Em que pese o distanciamento cronológico da peça sofocliana, trata-se de uma obra 

atemporal, expositora de dilemas e traços fundamentais da condição humana que permanecem 

arraigados na atualidade. Representa a importância da arte e da interdisciplinaridade na busca 

de experiências formais empíricas e, sobretudo, em termos de questionamento da nossa ordem 

política, jurídica, religiosa, filosófica e social. 

A arte educa, direciona, inspira, humaniza e promove o senso crítico dos indivíduos. 

Desse modo, com fulcro no ensino interdisciplinar da arte poética, contextualizando com a 

filosofia do direito, com o direito e com o teatro, concretada sobre uma abordagem zetética, a 

poesia sofocliana permite ultrapassar o pensamento puramente lógico, auxilia com maestria a 

ampliação do raciocínio crítico, alarga a visão cognitiva e, enfim, estimula o pensamento 

jurídico-filosófico. 
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APÊNDICE A – Epítome poético 

 

Em apenso, como introduzido outrora, 

segue o epítome poético elaborado pela autora. 

A experiência rítmica auxilia na reflexão, 

aliás, a poesia é alimento, a poesia é pão. 

 

Desta feita, convém poetizar 

que por meio do estudo interdisciplinar 

da obra “Édipo rei”, foi possível no universo grego antigo navegar 

e peculiaridades daquele período resgatar. 

 

Adentramos naquele contexto social, 

filosófico, religioso, jurídico, político e cultural. 

Na Antiguidade, notamos a incipiência do direito, 

a predominância da poesia e a importância do âmbito teatral. 

 

Remontar o direito grego é uma tarefa complicada, 

devido à exiguidade de fontes, inclusive desconjuntada. 

Todavia, é fato que trouxeram grandes contribuições 

que refletiram e refletem até hoje em várias nações. 

 

A origem da poesia está submergida no tempo. Todavia, 

etimologicamente, a palavra poesia é uma derivação 

do grego antigo poíēsis, significando um “fazer”, uma criação. 

“Tudo o que surge do nada é poesia ou criação”, conforme Platão. 
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A definição de poesia, vale esta menção, 

designava: “palavra”, “provérbio”, “oráculo” ou “canção”. 

Apreende-se então, que para tais nomenclaturas não havia distinção. 

A poesia era predominantemente oral e cantada por aquela civilização. 

 

Exemplificando, na obra de estudo “Édipo rei”, a poesia 

é cantada pelo Coro, com profícua maestria. 

A poesia norteava os rumos daquela sociedade, 

sendo, inclusive, durante grande período, atrelada à divindade. 

 

A iniciação da produção teatral no mundo grego adveio da improvisação. 

O teatro representava a pura admiração, 

e, concomitantemente, uma visão do universo em transformação. 

Aos poucos ocorreu a sua profissionalização. 

 

Sófocles, possuidor de vasto acervo enciclopédico e de grande visão, 

recontou o mito edipiano, transmitido de geração em geração. 

O dramaturgo e poeta aperfeiçoou tanto a versão 

que “Édipo rei”, de Sófocles, impacta e aflige qualquer coração. 

 

Sófocles foi primordial para o desenvolvimento teatral 

do seu período e influencia ainda hoje toda a civilização ocidental. 

Ele transmitia a sua arte com mais emoção, de forma louvável, 

sendo fonte de transmissão de um passado memorável. 

 

Sófocles fizera a contextualização de seus versos com a realidade 
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de forma tão fabulosa e comovente que, em sua época, foi muito elogiado 

por aqueles que o cercavam em comunidade, 

inclusive, pelo sempiterno Aristóteles, o dramaturgo foi referenciado. 

 

Aristóteles entendia a arte como meio de conhecimento eficaz. 

Em sua “Poética”, o modo de composição dos poemas ele foi capaz 

de mostrar, inclusive ensinando um poema mimético a produzir, 

segundo critérios que conseguiu bem construir. 

 

O estagira mostra a evolução poética, as suas espécies e classificação. 

As suas contribuições foram majestosas e auxiliaram na definição 

dos gêneros principais da literatura: épico, lírico e dramático. 

Audacioso na exploração interdisciplinar, era prático e didático. 

 

“Édipo rei” possuía caráter de serventia geral ao povo da Antiguidade 

e ainda detém grande importância para a atualidade. 

Ricos são os ensinamentos de Foucault, que nos permite enxergar 

as práticas judiciárias que durante toda a poesia veio a reinar. 

 

O procedimento jurídico-político para a obtenção da verdade é o inquérito. 

Nele as testemunhas são primordiais para revelar fatos pretéritos. 

Busca-se incessantemente a verdade, por meio da confissão, 

e, quando escravo, cabível a tortura, intrínseca àquela judicialização. 

 

Do início ao fim, o desvelamento da verdade é matéria central e vasta. 

Explano: para Foucault mister a reunião  
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da metade profética (Apolo e Tirésias), dos soberanos (Édipo e Jocasta) 

e dos servidores (mensageiro coríntio e pastor tebano). 

 

Somente é possível o alcance da verdade nefasta 

com a união de todos os fragmentos no decorrer da poesia. 

“Édipo rei” é construído em torno também do saber, do poder e da tirania. 

O protagonista retrata problemas políticos, inclusive da democracia. 

 

“Édipo rei” é repleta de impactos e de interatividade, 

permite a transição do dilema fictício para o mundo real. 

Conforme a professora Oliveira M., o âmbito teatral 

serve de ligação entre a sapiencialidade e a demencialidade. 

 

“Édipo rei” evidencia a ordem e a submissão. 

A peça é marcada pelas violências simbólica e real. 

O protagonista, por vezes, não enxerga a razão. 

A sua ânsia pela manutenção do poder é sobrenatural. 

 

Da ignorância à consciência, da ascensão à perda do poder. 

“Édipo rei” é uma tragédia inimaginável de se viver. 

 O protagonista matou o pai, casou-se com sua genitora sem saber, 

e gerou uma prole desgraçada, sem ao menos perceber. 

 

O todo-poderoso governante de Tebas, com o descobrimento, 

sente-se um infeliz. Era herdeiro de um destino funesto, um azarento. 

O descobrimento da verdade, o suicídio de Jocasta e a sua automutilação, 
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causaram pavor e terror. O herói termina submergido em literal escuridão. 

 

Embora horripilante, insofismavelmente, “Édipo rei” é uma peça magistral, 

em âmbito jurídico-filosófico, artístico, literário, político e social. 

Ela possibilita o estreitamento das relações da arte com o direito. 

Uma obra perpetuada no tempo da qual se extrai excepcional proveito. 

 

“Édipo rei” permite ultrapassamos o pensamento lógico puramente. 

e visualizarmos o mundo esteticamente. 

O espetáculo teatral amplia a capacidade da visão cognitiva. 

Enfim, a arte educa, humaniza, inspira e motiva. 
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