
Áudio 08

A Verdade Castrada 

A vida, quando o palhaço curte a vida 
sobre o modo do humor é ele que está rin-
do, a satisfação não é para o outro, uma 
satisfação de riso falso. Não é um riso do 
auditório – “ficou boa a minha piada? ”, 
“Estou bem vestido? ”, “Estou linda? ” – a 
satisfação, é a satisfação somente quando 
é de fato para si mesmo, que percebe isso, 
aliás – por exemplo, intimamente ele está 
prestando atenção e dizendo: “eu estou en-
ganando bem! ”. Aí já tem o Eu dele – con-
segui enganar e ficou bem minha piada, 
minha apresentação, em casa olhando no 
espelho ou sozinho na intimidade, ele nun-
ca vai perguntar ao outro: “o que que você 
achou da minha piada? ”.  Ele bota a piada 
para fora, bota o texto para fora. 

Na convivência social, nesse ponto é 
um tremendo desastre porque você pode 
ser negado e ficar procurando eternamente 
fazer melhor para agradar o outro. A obra-



-prima então nunca sai – como Ferdinand 
de Saussure deixou nas gavetas, nunca 
publicou nenhum livro, o maior revolucio-
nário da linguística não publicou nada. Im-
pressionante a que ponto chega a vigilân-
cia do Eu sobre as punições que poderão 
recair sobre o Ego. O Eu tem medo de per-
der o Ego, o corpo, a condenação, a morte, 
a humilhação, a prisão, a negação da exis-
tência. Nesse caso o Eu refugia-se e evita. 
Ferdinand de Saussure não publicou nada 
por isso e outros fizeram semelhante, segu-
raram a produção porque corriam riscos se 
publicassem. 

Estou falando aqui então, nesse áu-
dio, da dificuldade da gente em saber 
quando a gente está sendo o Messi, a Gi-
selle Bündchen autêntica né, Clarice Lis-
pector, o Tolstói de Confissões, o verdadeiro 
Tolstói – que aí vai fundar uma religião, 
ele, mesmo que seja louco igual Schreber, 
aí ele assume para ele alguma coisa ainda, 
porque ainda vai querer salvar o mundo, 
ainda. Melhor seria se ele só falasse igual 
Confissões, A Morte de Ivan Ilitch, só angústia 
e não saísse da angústia. Parece que sair da 



angústia e construir ideais perde de novo 
a angústia, sufoca ela com meras pinturas 
e a criatividade mesmo, que é o caos, fica 
apagado.

O propósito do áudio, então, pensa-
do no início: a verdade é castrada. Há duas 
verdades vigorando na pessoa. Uma ver-
dade plena, mais íntima, privada, a verda-
de da nudez, dos golpes, dos roubos, das 
falcatruas, a verdade da cumplicidade – 
dos cúmplices, no casal, são os dois ban-
didos, praticam um crime às escondidas, 
mas é facultado pela lei, quando há o casa-
mento, quando há o adultério também, se 
ninguém souber – é uma cumplicidade não 
revelada, os roubos privados, né?! O ego é 
cúmplice dele mesmo, o Eu. 

Então, essa verdade total, plena ou 
quase total, mais próxima da verdade ver-
dadeira do Eu, do ego, do riso sarcástico, 
do espelho; uma coisa que você põe e rir 
sozinho, esse riso cínico ou irônico, o dri-
ble do Messi, quando passa mais um gol, 
enganando em público, na linguagem a 
gente vai enganar em privado. Mas essa 
verdade plena em público não pode apare-



cer, a verdade pública é castrada, por isso 
que chama hipocrisia, verdade em público 
é hipócrita. 

A conexão entre a verdade privada e 
a pública fica um pouco melhor, como em 
Machado de Assis, em Shakespeare, em 
Clarice Lispector. O Tolstói de Ivan Ilitch 
e Confissões, o Kafka.... Essa literatura do 
íntimo da pessoa sendo despejado ali nas 
palavras, aí tem uma conexão muito boa 
entre o privado e o público – “Resolvi falar 
e vou falar ao modo como sei, como con-
sigo. Não vou ficar vestindo exagerados 
disfarces não. ” Esse complicador que faz 
com que para aparecer não possa ser re-
velado, essa separação entre uma verdade 
submersa, mas plena de sentido, não é uma 
verdade superficial e vazia, que fica depen-
dendo do reconhecimento do elogio social, 
que reprime tudo que é obsceno e fora da 
cena; essa passagem de uma verdade plena 
com uma verdade castrada, o Freud diz, na 
psicanálise, é o que leva ao adoecimento, aí 
que está o adoecimento.


