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Luiz Alfredo Garcia-Roza é professor-titular do Instituto de Psicologia da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro onde, em 1986, criou o Mestrado em Teoria Psicanalítica do qual é 

coordenador. Foi, até fins da década de 1980, professor de Filosofia Grega da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. Nesta obra enfoca um possível nexo entre a concepção de verdade na 

Grécia antiga com a verdade psicanalítica. 

Por “filosofia antiga” o autor apreende o período compreendido entre a antiguidade, 

passando por Homero e Hesíodo e chegando até aos estóicos, fazendo uma breve ligação também 

com a Escolástica (Santo Agostinho, Idade Média). Ressalta inicialmente a importância originária 

da palavra como oriunda dos deuses (transmitida pelos poetas aedos) e por isso sagrada. 

Conceitua o termo alétheia, a “verdade” grega, que suporta como tradução mais literal e 

abrangente o termo desvelamento, ou seja, aquilo que aparece, que se revela (phýsys). O vínculo 

com a Psicanálise freudiana aparece na relação dos recalques do inconsciente que fazem com que 

a verdade do problema do paciente se vele, por isso a necessidade de desvelá-la através da 

terapia. 

Por conseguinte, passa ao momento em que ocorre a dessacralização da palavra e da 

memória, originadas pelo surgimento da poesia laica e da filosofia. Ambas deixam de se 

remeterem a conexões divinas e passam a se relacionar com o povo (poesia) e com o 

conhecimento (filosofia). Como marco de tal dessacralização aponta para a obra de Parmênides, 

que se utilizou formas poéticas (hexâmetros) para expressar seu pensamento e, expôs uma análise 

sobre o “ser” (ontologia), até então inédita, a todos que quisessem ler. Faz um breve adendo 

(ainda que superficial) sobre Descartes e o cientificismo da subjetividade moderna. O autor 

consegue um interessante vínculo entre os tradicionais opostos (Parmênides e Heráclito), através 

de uma leitura Heideggeriana de ambos, que vincula a alétheia do primeiro com o logos do 

segundo.  

Prossegue abordando os Sofistas que operaram uma verdadeira transmutação da verdade em 

persuasão. Utilizando-se de uma lógica (princípio da não-contradição) até então inexistente, 

conseguiam ‘prender’ seus contra-argumentadores nos chamados ‘sofismas’. Passa então ao 

maior combate das teses sofistas de que se tem notícia, aquela feita por Platão (e continuada por 

Aristóteles, seu discípulo), para quem a verdade (bem como as palavras e a linguagem em geral) 



nada mais era do que mimesis das essências perfeitas e imutáveis. Enquanto Platão concentra-se 

mais em refutar e apontar as incoerências sofísticas, Aristóteles as combate em seu próprio 

campo de atuação, ou seja, através da refutação, e a divide em refutação aparente (característica 

dos Sofistas) e refutação real (a sua própria).  

Seu próximo passo é dado em direção aos estóicos, para quem tudo é corpo. Estes não 

negavam a existência de uma causa ativa (Deus ou a Razão), mas esta não demandava uma 

transcendência da matéria. Para eles a verdade se ‘corporificava’ através do lêkton, uma espécie 

de mediador entre a causa ativa e a proposição do discurso. O doxógrafo Sexto Empírico (século 

III) atribui aos estóicos as concepções de: 1) significado, 2) significante e 3) a coisa, sendo o 

primeiro aquilo que é significado, o segundo o que significa e o terceiro o objeto (da proposição). 

Retomando a possível vinculação com a psicanálise, volta-se para analisar Santo Agostinho 

e Lacan. O primeiro afirma que a essência da verdade se encontra na iluminação interior (Deus) 

que permite que a verdade seja adequatio rei et intellectus, ou seja, a verdade é a concordância 

entre a coisa (crendae) e o que dela se conhece (divinum), pois a faculdade de pensar foi atribuída 

por Deus e é o único meio de, de certo modo, alcançá-lo.  O segundo por sua vez, afirma que 

instaurar a verdade no interior do sujeito não elimina o fato de que a palavra se instaura e se 

desloca na dimensão da verdade. Por isso acredita que a verdade se manifesta (irrompe) durante 

as lacunas do discurso, decorrentes dos processos de condensação, recalcamento e denegação. A 

condensação é o que permite a pluralidade de sentidos (lei do mal entendido), o recalcamento é a 

interrupção do discurso (o sujeito diz que a palavra “lhe falta”) e a denegação se apresenta como 

o lado negativo da verdade (“não que eu queira ofendê-lo, mas...”). A psicanálise recupera a via 

da opinião de Parmênides, tão rejeitada pelo cientificismo moderno.  

Trata-se, portanto, de uma obra com um interessante exercício de diálogo entre diversas 

concepções de um mesmo assunto, embora seja quase inerente a esse tipo de trabalho uma certa 

superficialidade na abordagem específica de cada interpretação. Nota-se também que o enfoque 

está mais direcionado á Filosofia, o que amputa um pouco o diálogo proposto. Todavia, é uma 

leitura interessantíssima que pode germinar no desejo de se aprofundar nas diversas perspectivas 

expostas. Recomendada para aqueles que precisam “olhar por cima” do tema ou iniciar-se no 

estudo dos diversos pensadores expostos. Mais interessante, todavia, é que se mostrou a 

possibilidade de diálogo entre disciplinas diferentes.  


