
QUESTÃO VI 

 

Em que saber e verdade são incompatíveis? 

 

 

RESPOSTA 

 

 

Incompatíveis. Palavra bem escolhida que nos permite responder a pergunta 

com a burla que merece: mas sim, mais sim, eles são compatíveis. 

Que sofram juntos, e um do outro, isso é verdade. 

Mas o que você quer dizer, se entendo bem, é que verdade e saber não são 

complementares, não fazem um todo. 

Desculpe-me: essa é uma questão que não me coloco. Posto que não há todo. 

Posto que não há todo, nada não é tudo. 

O todo é o índex do conhecimento. Tenho dito freqüentemente, me parece, 

que nesse sentido, é impossível apontá-lo. 

Isso não me impedirá de encadear vivamente que a verdade suporta tudo: se 

mija, se tosse, se cospe dentro dela. “Caramba! Grita ela com um estilo que já 

esbocei em outro lugar. O que é que você faz? Você crê que esta em sua casa?” Isto 

quer dizer que ela tem, com efeito, uma noção, uma noção chave do que você faz. 

(Mas você não do que ela é, e é nisso, enfim, veja você, que consiste o 

inconsciente). Para voltar a ela, que neste instante nos ocupa, direi que suporta tudo, 

respingo do discurso! Pode querer dizer que isso não fede nem cheira. É o que 

permite pensar que manifestamente ela é cega ou surda, ao menos quando os olha, 

ou quando você a intima. 

Para dizer a verdade, isto é, para medir-se a ela, será sempre melhor munir-se 

para aproximar-se de um saber pesado. É portanto mais que compatível como 

cont(a)bilidade – ou seja, o que lhe interessa em primeiro lugar,  porque o saber 

pode saldar as dívidas de um negócio com a verdade, se a agarra com vontade. 

Saldar até onde? Isso, “não se sabe”, e é justamente por isso que o saber com 

efeito está obrigado a não se fiar mais que nele para o que tem peso. 



Logo, o saber é dote. O que há de admirável é a pretensão de quem queria 

fazer-se amar sem seu colchão. Ele se oferece de peito nu. Que adorável deve ser seu 

“não-saber”, com quanto gosto alguém se exprime nesse caso! 

Surpreenda-se de que daí se saia, bom cão, sustentando entre os dentes sua 

própria carniça. 

Naturalmente isso não acontece mais, porém ainda se sabe. E por causa disso, 

há quem brinque de fazê-lo, mas fazendo de contas. Você vê “tudo” que trafica a 

partir de que saber e verdade sejam incompatíveis. 

Não penso nisso senão porque é um engodo que, creio, foi imaginado para 

justificar um amok com respeito a mim: suponhamos que uma pessoa que se 

queixava de ser mordido pela verdade, se confessara como f...ue psicanalista. 

Mais precisamente não articulei a topologia que delimita a fronteira entre 

verdade e saber, senão para mostrar que esta fronteira está em toda parte e não fixa 

domínio a não ser quando alguém se põe a amar seus mais além. 

As vias dos psicanalistas permanecem bastante preservadas para que a 

experiência própria para esclarecê-los não seja, todavia mais que programa. 

É por isso que partirei de onde cada um converte sua abordagem em um 

estrangulamento: exemplar, por estar isento da experiência. 

Não é surpreendente que da fórmula à qual há mais de uma década dei 

impulso, aquela chamada do sujeito suposto saber, para dar razão da transferência, 

ninguém, e mesmo no curso deste ano em que a coisa se mostrava no quadro-negro, 

mais evidente do que se a casinha estivesse inscrita separadamente da bolinha 

destinada a preenchê-la, ninguém, digo, promoveu a pergunta: está suposto a esse 

sujeito saber a verdade? 

Você percebe aonde isso conduz? Não pensar nisso, aliás, arriscaria você 

matar a transferência. 

Porque, do saber com o qual a transferência faz o sujeito, se verifica à medida 

que o sujeitado trabalha nela, que não é mais do que “saber lidar” com a verdade. 

Ninguém sonha que o psicanalista está casado com a verdade. É precisamente 

por isso que sua esposa se descabela, certamente para não se remexer 

demasiadamente, porém ele a necessita aí como barreira. 



Barreira a que? À suposição de que seria o cúmulo: que faria do psicanalista 

noivo da verdade. 

É que com a verdade não há relações de amor possíveis, nem de matrimônio, 

nem de união livre. Não há seguramente mais que uma, se quiser que ela o possua, a 

castração, a sua, é claro, e dela, sem piedade. 

Saber que é assim, não impede que ocorra, e seguramente ainda menos, que 

se evite. 

Mas se esquece quando se evita, embora quando chega não se sabe menos. 

É, me parece, o cúmulo da compatibilidade. Se não se fizesse os dentes 

rangeriam: a cumulatividade para que seja devolvido um eco de roubo que dá golpes 

e propriamente patíbulo. 

É que da verdade, não é necessário captar tudo. Basta um pedaço: o que se 

exprime, em vista da estrutura, por: um pedaço de saber. 

Acerca disso soube conduzir alguns e me surpreende dizer isso mesmo à 

rádio. É que aqui aqueles que me escutam não têm, para entender o que digo, o 

obstáculo de escutar-me. Donde me parece que este obstáculo diz respeito a que 

alhures em tenha de calculá-lo. 

Ora, não estou aqui para formar o psicanalista, mas para responder suas 

perguntas, o que as remete a seu lugar. 

Sua disciplina em seguir-me, penetra nisto: que o real não é, em primeiro 

lugar, para ser sabido. 

Como verdade é o dique que dissuade a menor tentativa de idealismo. 

Embora ao desconhecê-lo, este se ordena sob as mais diversas cores. 

Mas isso não é uma verdade, é o limite da verdade. 

Porque a verdade se situa por supor o que do real faz função no saber, que aí 

se agrega (ao real). 

É, com efeito, daí que o saber conduz o falso do ser e mesmo o ser-aí, ou 

seja, o Dasein para desferi-lo até que percam o fôlego todos os participantes da 

cerimônia. 

Para dizer a verdade, não é senão com o falso do ser que a gente se preocupa 

quanto a tal verdade. O saber, que não é falso, não nos importa. 



Não há mais que um em que ela se verifica surpreendida. E é por isso que ele 

é considerado de um gosto duvidoso, quando é justamente pela graça freudiana que 

ele produz alguns lapsos de língua no discurso. 

É nessa juntura do real que se encontra a incidência política na qual o 

psicanalista teria lugar se fosse capaz disso. 

Aí residiria o ato que põe em jogo com que saber fazer a lei. Revolução que 

acontece quando um saber se reduz a ser sintoma, visto da própria mirada que ele 

produziu. 

Seu recurso então é a verdade pela qual se luta. 

 Donde se articula que o efeito de verdade se sustenta daquilo que cai do 

saber, ou seja, daquilo que se produz, impotente, no entanto para alimentar dito 

saber. Circuito não menos destinado a não poder ser perpétuo quanto qualquer 

movimento – donde também aqui se demonstra o real de uma outra energética. 

É ele, esse real, uma vez transcorrida a hora da verdade, que se agitará até a 

próxima crise, tendo recobrado o lustre. Dir-se-ia ainda que aí reside a festa de toda 

revolução: que o transtorno da verdade seja lançado às trevas. Mas do real, não viu 

mais que vislumbres, ainda que mais ilustrado. 

 


