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O SABER E A VERDADE: QUEM FALA? 
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 No texto “A Coisa Freudiana”2, Lacan estabelece uma relação entre a Verdade 

e a Fala, uma dit-mension da Verdade, na qual tentarei circunscrever este trabalho.  

 Lacan diz dit-mension, mention, em inglês, lugar – dit-mension (homofonia 

com mansion em francês) - onde habita um Dito. Uma dimensão do corpo em que o 

significante se inscreve, faz furo. 

 Uma dit-mension que se institui no lugar da Verdade para que ela fale “Eu”. 

“Eu, a Verdade, falo” - é assim que encontramos a versão em português, no texto citado 

acima. Vejam que o Eu, de “eu falo”, está oculto, o que dificulta um pouco a minha 

proposição. No entanto, se tomarmos a frase no original, no francês – “Moi, la Verité, Je 

parle” vemos aí representado o sujeito que fala, que é o Je, o Eu, sujeito do 

inconsciente, da enunciação...o Es freudiano.      

 De Groddeck a Lacan, passando por Freud, evidentemente, o Es, o Id, o Isso, o 

Je, o Ça; independente da distinção terminológica, tem uma relação muito estreita com 

o inconsciente; essa coisa que nos rege, que nos pensa, um insabido e que, para Lacan, 

“Isso fala”. A Verdade fala de si mesma, sendo o Je a sua morada e ela fala sem que 

saiba o que diz nem quem o diz.                                                                                                                          

 Lacan empresta a sua voz à Verdade para que ela diga “Je parle” (eu falo), pois 

“ela se funda pelo fato de que fala, e não dispõe de outro meio para fazê-lo”.3 Reafirma 

que o que fala é o inconsciente e “Freud soube deixar, com o nome de inconsciente, a 

Verdade falar”.  

           Vemos que essa distinção feita por Lacan entre o Saber e a Verdade é equivalente 

ao modelo freudiano de oposição entre o Ego e o Id ou, lacanianamente falando, entre o 

Je e o Moi. Para Freud, o individuo é como um id psíquico, desconhecido e 

inconsciente, sobre cuja superfície repousa o ego, desenvolvido a partir de seu núcleo. 

Isso quer dizer que o ego não está totalmente separado do id - uma parte funde-se com 
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ele em uma dimensão inconsciente e acessível apenas ao se “vincular às representações 

verbais”.4   

 Dessa disjunção entre o Saber e a Verdade, entendo que: o Saber, por um lado, 

é o moi que, assim como o ego, se divide em uma parte inconsciente (o Saber 

inconsciente, do campo do gozo) e em outra parte consciente (o Saber formalizado, do 

campo da linguagem) que se opõe ao Je, sujeito do inconsciente, que é o lugar da 

Verdade.  

 Lacan lembra que a ênfase dada a esse “Eu falo” mítico foi “para dar uma 

imagem do aparecimento da Verdade na experiência analítica”.5 

 No Seminário l’Insu, (11-01-1977), ele diz que o Je não só fala, mas também 

dialoga e é esse lugar de “interlocutor” que “ele designou com o nome de Outro”. O 

Outro é o lugar da fala em que o sujeito ganharia consistência.  

 Na experiência analítica, a fala do analisando, dirigida a esse Outro, o lugar do 

analista, revela a Verdade do sujeito em sua fala invertida, de outra forma inacessível 

para ele.  

 Assim, o “Outro é a dimensão exigida pelo fato de a fala se afirmar como 

Verdade”.6 “O Outro é, portanto, o lugar onde se constitui o “Je” que fala com aquele 

que ouve”.7 É o que define o lugar da Verdade e, segundo Lacan, é uma estrutura de 

ficção, ou de fixão com x, onde se inscreve o significante. É a mentira... a Verdade 

também mente. Na verdade, a Verdade não diz toda a verdade. Ela é semi-Dizer.  

 Isso significa que existe nela uma dimensão do Real, ex-sistente à organização 

discursiva, uma impossibilidade de ser “toda” dita à qual não se tem acesso e que 

retorna por e nas formações inconscientes: nos equívocos da fala do analisando. 

 No texto O Aturdito, Lacan observa que só há Verdade na medida em que há 

função do Real no Saber – é o que faz furo na fala, o equívoco – “L’esp d’un laps”8 diz 

Lacan, se referindo ao espaço de um lapso em que está a Verdade verdadeira e que 

escapa ao falar. Em contraposição, não há Saber do Real. O que existe é função do Real 

no Saber – lugar da Verdade.                                                                                                                                                            

 Essa ideia leva Lacan a delinear uma divisão na própria fala entre o Dizer e o 
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Dito, sendo “o Dizer a enunciação da Verdade” (l´Insu) que, por outro lado, só pode ser 

encontrada pelos tours do Dito. Nisso consiste o tratamento psicanalítico. 

 Ainda em “O Aturdito”, Lacan retoma a antiga distinção entre o sujeito da 

enunciação e o sujeito do enunciado para propor a oposição entre o Dizer e o Dito: 

“Que se diga fica esquecido por trás do que se diz em o que se ouve”.9 - do que se diz 

em o que se ouve - o Dito do analisando, destinado à escuta do analista, ao Outro - que 

se diga - vai produzir um Dizer -, inaugurando a entrada do analisando no discurso 

analítico - fica esquecido por trás (o Dizer) - da fantasia que estrutura sua realidade.   

 Na tentativa de ilustrar o desenvolvimento deste trabalho, trago o Dito de uma 

analisanda que me fez pensar nesses tours da fala e na importância do significante no 

encobrimento da sua Verdade.  

 Essa analisanda, ao se queixar de seu relacionamento, que o namorado não a 

enxerga, que ele é egoísta, etc., diz que não entende porque ele é assim com ela, pois ela 

é “legalzinha”.  

 O que no início era uma qualidade, pois apontava o quão atenciosa, afetuosa, 

cuidadosa com o outro ela era, nos tours da fala, a cada tour, isso tomava um outro 

sentido, até que ela pudesse “ouvir” esse “legalzinha” como algo pejorativo, 

humilhante, submisso – posição normalmente ocupada por ela em outros contextos da 

sua vida, em que ela sempre teve de pagar para ter o amor e reconhecimento do outro.  

 Interessante observar também que, a cada vez que ela enunciava esse 

significante, o que era expressão de alegria e orgulho, ia se transformando em tristeza e 

vergonha. Isso foi se revelando até em sua expressão corporal: da alegria à tristeza. O 

significante girando, pouco a pouco, e perdendo a sua significação. Ou, para dizer de 

outra forma, um descolamento entre o significante e a pulsão.  

 Lacan lembra (l´Insu, 18/04/77) um enunciado de Freud de que a voz da razão 

é baixa, mas ela repete sempre a mesma coisa e ela o faz dando voltas o que para ele, 

Lacan, é o sintoma que a razão repete pois, da Verdade, ele não sabe nada e não pode 

saber porque não pode dizê-la. A Verdade fala de si-mesma.  
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