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Definição de falo chez Lacan:  

“Falo é o significante destinado a designar, em seu conjunto, os efeitos de 
significado, na medida em que o significante os condiciona por sua presença de 
significante”.1 

“O falo é o significante privilegiado dessa marca na qual a parte do logos se une 
ao advento do desejo”.2 

“O falo como significante dá a razão do desejo (na acepção em que o termo é 
empregado como ‘média e extrema razão’ da divisão harmônica)”3 

“O falo, então, é situado como regulador do desenvolvimento; função esta que 
se funda na ideia de uma proporção, de uma medida comum, de uma razão no 
sentido matemático, que oferece um padrão de medida que lhe permite operar 
na estruturação dinâmica dos sintomas; o falo, uma vez que cumpre uma 
função de regulação do desenvolvimento, o ferece a ratio – a medida comum –, 
chave para o desempenho de seu papel na ‘estruturação dinâmica dos 
sintomas”4 [Diana Rabinovich] 

“[...] a saber, a instalação, no sujeito, de uma posição inconsciente sem a qual 
não poderia identificar-se com o tipo ideal de seu sexo, nem sequer responder, 
sem graves vicissitudes, às necessidades de seu partenaire na relação sexual, e 
inclusive acolher com justeza as da criança que é procriada nelas.”5 

********* 

 
Vigia a noite, cavalo branco, 
não atravesse os montes ainda, 
há a casa. 
 
Sobre teu flanco, talvez também 
sobre tua crista, 
uma mulher venha passar os dedos 
sem pressa 
a rezar as noites da insônia, 
a contar como alguns olhos 
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alucinam. 
Ouve bem o que ela diz, cavalo 
branco. 
Debruça teus ouvidos sobre o que  
parecerá 
loucura ou esquecimento 
ou os pratos deixados na pia, 
ou quartos densos ou escuros 
ou uma infância prematura. 
 
Teus olhos brilhantes, 
ao se acenderem no breu do dia, 
serão dois filetes de sangue, 
memória da vida. 
 
Repara, cavalo branco, como águas 
minam da pele dela em bolhas, 
ela queima algumas paredes, 
atrasada, 
pensa também sobre cinzas, 
ainda quer escondê-las 
embaixo da língua, 
no vão das omoplatas. 
Não vai longe essa mulher. 
Repara, cavalo branco, 
Nos seus braços longos e magros, 
nesses gravetos que levantam ao ar 
e estremecem a lucidez. 
 
Lúcida. 
Ela quer para si esse novo nome. 
Isso ela te dirá, cavalo branco. 
E será preciso que tenhas um 
grunhido 
para essa confissão, 
precisas preparar palavra. 
Será a primeira vez, 
quem não sabe? 
Mas, antes de te trazerem leite, 
antes de cobrirem essa mulher de 
leite, 
depois de ela te dizer: 
em mim, a água demora mais para  
atravessar a pele, 
será preciso ter a primeira palavra, 
a tua, 
a dela. 

Dolores Orange   


