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Prefácio 
O FENÔMENO DO FICAR NA 
CONTEMPORANEIDADE  

É salutar que uma psicanalista/pesquisadora se debruce sobre o 
tema do ficar entre os adolescentes na escola, pois entendo como uma 
contribuição essencial ao estudo de um dos fenômenos mais típicos dos 
tempos ditos pós-modernos. A autora fala de algo que representa essa 
época de grandes e rápidas mudanças, essa nova forma de vínculo entre 
os sexos.

Vivemos hoje um momento de grande erotização nos meios de 
comunicação e isso é um estímulo, principalmente aos jovens, para 
uma sexualidade sem compromisso. A queda do tabu da virgindade e 
do sexo restrito ao casamento, nas décadas de 60-70, com a bandeira do 
“faça amor não faça a guerra”, quando se pregava a experiência do amor 
livre, possibilitou o surgimento de novas formas de contato, quando as 
trocas de carinho se dão de maneira menos comprometida possível. 

O ficar, como nova modalidade de experiências eróticas entre os sexos, 
em nosso meio, é típica do momento atual, efeito do surgimento do 
movimento hippie e da proliferação da pílula anticoncepcional que 
possibilitaram uma sexualidade mais livre e desvinculada do perigo 
de uma gravidez indesejada. (NASCIMENTO, 2002, p. 17)

Nunca a sexualidade esteve tão na mídia como na contemporanei-
dade. São fatos novos. A sexualidade entra em novos domínios, em 
tempos do vírus da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), 
quando o prevenir, o proteger, e o sexo seguro  passam ao domínio da 
saúde pública. O amor livre se viu inibido pelo uso da camisinha e pelo 
medo da contaminação e o risco da morte, que nos remete ao Brasil do 
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século XIX e início do século XX, quando se vivia sob a ameaça da sífilis, 
doença que se alastrou pelo país levando muitos à morte. Vemos nisso 
nova maneira de unir Eros a Tanatos, ligando prazer e morte, que Freud 
tão bem nos ensinou em seus trabalhos sobre a sexualidade humana e 
suas vicissitudes pulsionais.

Esses momentos prazerosos – às vezes nem tanto – que os jovens 
se permitem como um escape à formalização de um namoro, de um 
compromisso ou de um apaixonamento, retratam formas típicas do 
relacionamento amoroso comuns no final do século passado.

 A autora nos apresenta uma pesquisa com trabalho de campo, 
decorrente de entrevistas semi-estruturadas, ouviu discursos de adoles-
centes, observou seus comportamentos, e analisou seus desenhos, 
construindo um trabalho rigoroso de interpretação e análise do material 
coletados. Assim, permitiu um espaço para que os silêncios, os atos 
falhos e os mal entendidos fossem também escutados nesse falar dos 
adolescentes, possibilitando também que algo da subjetividade pudesse 
ser delineada. Portanto, é do sujeito do inconsciente que se trata no 
presente trabalho.

Cabe aqui lembrar o discurso de uma adolescente de quinze anos, 
entre dividida e arrependida pela ampla experiência de parceiros que já 
tivera ou com quem ficara, revelava temor de comprometer sua imagem 
entre os jovens e de ser taxada de “galinha” – palavra que traz a idéia 
de promiscuidade – porém dizia que era importante ficar, porque se 
aprende a beijar bem.

Freud (1905) refere-se à puberdade como um momento especial de 
organização pulsional, quando o jovem vivencia um desprendimento da 
autoridade dos pais. Essa é uma operação que a adolescência promove. 
Para Freud este é um estádio da organização da libido, intermediária 
entre o auto-erotismo e a escolha de objeto. Para esse autor, ao se referir 
ao corpo e suas zonas erógenas, a sexualidade humana é entendida como 
“perverso-polimorfa”. 

O que está em jogo, então, é a questão do corpo, corpo pulsional 
e corpo como imagem. Destacando bem dois importantes aspectos 
teóricos que são fundamentais nessa passagem da adolescência, os 
aspectos identificatórios e as mudanças próprias ao período puberal, 
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que o real impõe ao corpo do jovem. O jovem habita um corpo em 
processo de mudança.

Com efeito, verifica-se uma perda do corpo infantil e o surgimento 
do corpo jovem propiciando nova erotização e nova auto-imagem, 
permitindo exibir esse corpo ao olhar do outro, expondo-lhe emblemas 
visíveis semelhantes ao corpo do adulto, e favorecendo a organização 
de uma nova imagem identificatória. 

Penso que nesse momento o adolescente vive uma outra experiên-
cia que lhe remete ao Estádio do Espelho proposto por Lacan (1988), e 
que o grupo opera como um elemento puramente especular: cada parte 
do corpo do adolescente o reenvia ao próprio corpo, em uma integri-
dade imaginarizada como coletiva – as roupas, as modas, as marcas, as 
tatuagens, as gírias, reafirmam, assim, a necessidade de identicar-se pela 
imagem, numa unidade egóica.

Não é possível outra leitura do momento atual, no frenesi e na 
ânsia da busca pelo objeto ideal, incapaz de ser encontrado porque 
simplesmente não existe, tal como explicado por Freud no seu clássico 
Projeto para uma psicologia científica (1895). Atualmente, nesses 
tempos de consumo desenfreado, o homem se confronta como nunca 
com a sua nudez, com as suas carências, com a sua castração e com a sua 
finitude. 

Isso a autora apresenta de forma muito aprofundada, nessa passagem 
onde o ficar nos revela uma experiência de encontro e de perda, quando 
o que está em jogo é uma tentativa de se evitar a angústia provocada 
pela castração, que reenvia cada vez mais rápido o sujeito ao encontro 
da falta, da perda e da morte.

Por tudo isso, congratulo a autora pelo instigante e belo trabalho e 
convido a todos a uma boa leitura!

Salvador, 26 de dezembro de 2008
Eliane Maria Vasconcelos do Nascimento
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