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Apresentação
UMA ESTREIA NO FICAR  

 Breve me mudarei para a curva do teu braço.
Não saberei mais de você do que já sei.

Nem você saberá mais de mim. 
Mas, talvez assim perto, encostada na raiz do teu ser,

Eu possa me esquecer de onde começo
E me esquecer em ti na minha entrega.

(COLASANTI, 2008)

 

Dá-se o nome de apresentação, de forma singular, à posição do 
feto na ocasião do parto, quando este se põe à vista, mostra-se e se 
oferece à apreciação. Apresentar este livro é de alguma maneira mostrar 
e passar às mãos do leitor o rebento para que possa conhecê-lo. 

O processo de gestação dessa cria nos deixa à vontade para fazer 
esta anunciação, confiantes que apresentar esse livro nomeado de Ficar 
na escola: um furo no afeto poderá suscitar uma tênue sedução. O modo 
como cada colaborador se envolveu no projeto, na revisão da literatura, 
no processo de coleta de dados, na pesquisa, sob a coordenação da 
professora Drª Maria de Lourdes Ornellas, autora deste livro, revela a 
entrega e o comprometimento com o fazer acadêmico, com seriedade 
e desejo de buscar possíveis respostas para os passes e impasses do 
cotidiano escolar. 

Descortinamos para você, leitor, com o encântico acima colocado, 
o que se passa quando nada parece se passar no fenômeno do ficar na 
escola. Desejamos que sua leitura e escuta a estas letras, possibilite novo 
olhar sobre as relações afetivas do adolescer na escola, que inquietam 
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pais, professores, estudiosos, de modo que nos mobilize a juntos 
buscarmos novas saídas para o enfrentamento dos dilemas afetivos que 
permeiam as relações na escola. 

Fruto de uma pesquisa cuja abordagem qualitativa conduziu os 
pesquisadores a lançarem mão de três instrumentos de coleta de dados 
a saber: observação, entrevista semi-estruturada e desenho, este livro, 
desde a escolha provocativa do título Ficar na escola: um furo no afeto, 
busca decifrar o fenômeno ficar no espaço de três escolas estaduais 
do estado da Bahia. Desta forma, ousa adentrar os muros da escola, na 
maioria das vezes, separada da vida, e desnudá-la na forma como escuta, 
ou quem sabe se nega  a escutar, o jovem que insiste em falar, seja através 
das palavras, dos gestos, do corpo, enfim, da forma como se relaciona 
consigo e com o outro.

Poucos são os estudos que se propõem a analisar este fenômeno 
parido pela contemporaneidade, portanto, desconhecido em sua 
profundidade e que, consequentemente, traz marcas de mudanças em 
relação ao que pais e professores viveram em seu tempo de adolescência. 
Decorrente disso, há um estranhamento, até mesmo um gozo que 
tem nome de angústia, porque os adultos que lidam diretamente 
com o adolescente se vêem paralisados diante de um fenômeno não 
sabido, não compreendido, que está posto e que insiste em desafiar. 
Pais e professores perguntam-se: O que é mesmo o ficar? Seria um 
tipo de amizade colorida1? Traz como conseqüência o agravamento 
da descartabilidade, tão marcante nos dias em que vivemos a Era do 
Consumo? Possibilita a iniciação da sexualidade? Segundo Gonçalves 
(2004, p. 87): 

Ficar é uma experiência de estar com o outro, trocar carícias, intimidades, 
descobertas e sensações sobre o corpo e sobre si mesmo. Rolam beijos, 
abraços, e, eventualmente, pode se chegar a uma transa. Os limites do 
ficar são determinados pelo próprio casal. Em geral inclui afetividade, 

1 Tipo de relação habitual da década de 70, época em que as mulheres lutavam por direitos iguais aos 
dos homens, que consistia em troca de afetos, inclusive sexuais, mas que não constituía casamento, 
na acepção de um compromisso formal, mas que ultrapassava os encontros isolados. Enodavam-se 
amizade, erotismo e sexualização.
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porém não há um compromisso de continuidade ou exclusividade, mas 
o ficar poderá se transformar em namoro.

Essa afirmativa corrobora com as falas dos sujeitos entrevistados 
como vemos a seguir: Ficar é ter um relacionamento rápido e não ser tão 
sério como namorar. Não tem compromisso, pode ficar com outra e se 
gostar, pode até virar namoro.

Não há como lidar com um fenômeno se não houver uma tentativa 
de proximidade e intimidade, a tal ponto que se possa adentrá-lo em 
sua complexidade para escutá-lo e encontrar formas e alternativas de 
com ele se relacionar.

Não obstante a necessidade de aproximar-se do fenômeno ficar, na 
tentativa de analisá-lo, observamos o distanciamento que a escola impõe 
a este tipo de relação ao negá-la, silenciá-la, proibi-la e até mesmo punir 
os sujeitos que ousam experimentá-la nos corredores, pátios e outros 
espaços da escola.

Permitir a vivência desta forma singular de se relacionar, fato 
presente e constante no cotidiano do adolescente, ou, pelo menos, abrir 
espaços de escuta na sala de aula, para que os professores dialoguem 
com os jovens sobre o que lhes afeta, não seria uma forma de ensaio da 
sexualidade?

A nomeação deste livro: Ficar na escola: um furo no afeto revela 
o que está por detrás das câmeras nos corredores, cerceando o jovem 
e denunciando a fragilidade da escola em gerenciar as questões do 
cotidiano, quando poderia estar aberta para fazer o avesso do furo e 
propiciar o emergir do agalma2, do brilho desse objeto do desejo que 
ilumina essa fenda e dela se possa viver o ficar de forma natural. A 
sexualidade precisa ser falada na escola, em casa, na rua. O ficar é um 
ensaio, jeito do sujeito aprender a se relacionar e testar sua capacidade 
de fazer laços e se isso lhe é proibido, perguntamos: como o sujeito vai 
aprender a viver a sexualidade e experimentar suas escolhas? 

2 Objeto de desejo, brilhante, galante, termo que vem de gal, brilho, no antigo francês. Lacan utiliza 
essa expressão no Seminário 8 – A Transferência. (1993, p. 139)
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Como participantes da pesquisa do ficar na escola e do Grupo de 
estudo em psicanálise, educação e representação social - Gepe (rs) e 
o fato de estarmos colocadas no lugar de parteiras desse objeto causa 
de desejo, foi-nos outorgado fazer essa escritura e autenticá-la com o 
carimbo afetado pela pulsão de vida presentificada neste livro. Deste 
lugar e posição, além do princípio de prazer, com grau, lupa, traço, 
imagens, adentramos pelo avesso do furo e encontramos o agalma que 
nos conduziu pelas trilhas do ficar na escola. Está aí o rebento! Que ele 
seja apreciado ou não apreciado, o que importa é a palavra balbuciada e 
mais tarde falada, associada livremente... 

O ficar nesse livro pode ser visto como um sintoma da contem-
poraneidade, um jeito novo de adolescer e aprender a fazer escolhas e é 
aqui que o sintoma faz irrupção e desliza metonimicamente como uma 
derradeira expressão contra o seu desvanecimento. 

É uma bela leitura, pais e professores podem se ver nela tal um 
espelho. E nessa miragem reflete o saudosismo do amor romantizado, no 
entanto, o adolescente fica numa relação efêmera. Há quem se posicione 
contra, outros a favor, e tantos outros que não tomarão partido sobre 
esse fenômeno. O fundante é não ficar por inteiro, posto que somos 
(re)partidos desde a concepção, passando pela fase do espelho, quando 
o sujeito se constitui e se estrutura nos registros do real, simbólico e 
imaginário. 

Daniela Chaves Radel Bittencourt
Maria da Glória Gonçalves Santos
Mestrandas do PPGEduC
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