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Ficar na escola: pelo traço e pela letra

Que eu possa ver e falar
de coisas invisíveis ao olhar humano.

JOHN MILTON
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DESENHO 1

Observa-se nesse desenho um coração partido em dois pedaços e 
entre estes esboça-se o semblante de um rosto que revela dor, tristeza, 
pranto e tensão pelo olhar. Em cada pedaço vê-se duas setas que fazem 
ligação do interno como o externo; em um deles a seta indica que é 
finita, enquanto que a outra mostra-se barrada, indefinida.

Título:
Ficá xô pó fiká naum quelo. É uma fala infantilizada que quer colo, 

não quer ser abandonada. 

Descrição:
Ficar só por ficar, só presta para quebrar em pedacinhos os nossos 

corações...!! pois corremos riscos de nos apaixonarmos!! Esse desenho 
expressa que o ficar não pode ser visto apenas como algo que aparece e 
desaparece. A forma como o coração é apresentado no desenho denota 
que o desaparecer deixa marcas, fissuras e, em meio ao que restou, uma 
figura em forma de fantasma se insinua e revela dor. O sujeito infantiliza 
o conteúdo do título e escreve como se fosse uma criança que ainda não 
domina a fala com desenvoltura. Penso que é uma maneira de negar o 
ficar, como se o fenômeno fosse algo infantil ao mesmo tempo em que 
parece denunciar que se faz necessário saber falar de forma mais acertada 
sobre o tema. 

Na descrição feita do que é ficar pelo sujeito, ratifica o que é 
representado graficamente no desenho e acrescenta o risco que se corre 
com a paixão, ou seja, o sujeito fica, gosta, o outro some, deixando um 
outro flechado pelo cupido. É o risco que fura e faz sangrar o afeto.
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DESENHO 2

A representação gráfica realizada pelo sujeito é bastante simétrica: o 
coração trincado no centro e em cada lado uma figura humana de ambos 
os sexos que parece contente. São figuras humanas que se mostram 
como se fossem bonecos de pano pela forma, textura e expressão. Não 
seria essa forma que alguns jovens assumem quando estão na situação 
de ficar? Bonecos, que manipulam e são manipulados...?

Título:
Amor incerto... Essa nomeação tem sabor de incerteza, daquilo 

que não é certo, impreciso. O ficar para esse sujeito está na ordem do 
duvidoso, hipotético. É como se fosse uma relação que vacila e hesita 
em sustentar por um certo tempo.

Descrição:
O sujeito diz sobre seu traçado que o amor só é amor, quando 2 

corações se unem num só coração... Se por um lado esse dizer tem relação 
com o desenho do coração, posto que o mesmo encontra-se unido, 
por outro, pode ser visto também como uma crítica contra o incerto 
que o ficar provoca. Há uma fissura no centro e mais que isso, são dois 
corações que se unem num só coração, nesse grafo observa-se de forma 
manifesta a presença de apenas um coração e na escrita, há dois, unidos 
em um só como se houvesse um desejo de uma união fusional. A fala 
desse sujeito, em meio à incerteza, clama pelo ficar desenhado de união 
e fusão, ou seja,  reivindica o avesso do que acontece com a  práxis do 
ficar na contemporaneidade.
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DESENHO 3

São dois sujeitos que se beijam na boca. Lembro da máxima popular: 
dois bicudos não se beijam. O desenho contraria a máxima posto que os 
dois sujeitos são bicudos, mas se beijam. Neste, somente aparecem as 
cabeças, parece que nesse desenho o ficar, o corpo não se evidenciam, 
bem como a sensualidade e o toque, posto que  a cabeça é comandada 
para beijar, beijar...

Título:
Muito beijo na boca. É assim que esse sujeito expressa o fenômeno 

ficar, o ficar precisa ser saboreado custe o que custar. Parece ser uma 
aproximação da sexualidade.

Descrição:
O sujeito escreve: fica com segurança e beija muito sem sexo!! É 

um dito que revela a segurança do ficar que envolve o beijo e faz-se 
categórico quando afirma que no ficar não tem sexo. Não podemos 
ver o ficar apenas por essa lógica, temos na literatura e na coleta dessa 
pesquisa  que no ficar, em algumas situações,  o sexo se presentifica.
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DESENHO 4

Duas figuras humanas contidas num esquema corporal estereo-
tipado em formato de palito que estão no interior de um coração e 
parecem se comunicar com um “Oi!!”, desenhado em balões localizados 
acima da cabeça de cada um. Estão separados um do outro talvez 
anunciando timidamente um primeiro contato, mas o fato de estarem 
dentro do coração supõe-se que já há para esse sujeito um prenúncio de 
que uma libido se amalgama.

Título:
O conhecer. O fenômeno ficar é imaginariamente percebido pelo 

sujeito por esse construto na sua formação verbal. É como se quisesse 
dizer que conhecer é ter noção, saber, conhecer algo, apreciar. Para esse 
sujeito, o ficar é conhecer, ou seja, para conhecer preciso ficar ou preciso 
ficar para conhecer? Essa dubiedade transpira no título desse desenho.

Descrição:
Ficar é conhecer até o ponto de se amar. Mostra-se nessa descrição 

do ficar que o sujeito insiste no verbo conhecer, ação que leva o sujeito a 
querer saber algo até possivelmente construir na relação algo que se pode 
nomear de amor. É possível inferir que esse sujeito tem a concepção 
distinta da maioria dos jovens, para ele, o ficar não se reduz a uma 
relação fugaz, mas uma relação que se começa, se conhece e pode haver 
um aprofundamento do par o qual ele chama de amor. Fico pensando o 
que seria esse amor? Uma relação firme, duradoura, monogâmica? Ou 
no dizer de Lacan (1964) “de que amar é dar o que não se tem a quem 
não é?”
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DESENHO 5

O desenho expressa um par de jovens que estão juntos por um 
fio entre os dedos. Ambos mostram-se contentes e balões sobre suas 
cabeças os levam a pensar: um, meu gostoso, que bom, que garota 
massa!!! Show. Duas formas em tamanho considerável e fálicas saem 
de suas bocas e se encontram. Podem ser duas línguas se encontrando, 
no desejo de demonstrar que o beijo acontece e corrobora assim com 
as palavras escritas nos balões. A cada lado de um deles, há três traços 
talvez na busca de dizer que ambos chamam a atenção, brilham, isto é, 
têm agalma.

Título:
Ficar é bom demais. É uma frase que qualifica com intensidade o 

fenômeno ficar, como se um tivesse o que falta no outro, e vice-versa. 
Nesse sujeito não há sofrimento, angústia posto que o ficar passa algo 
que se encontra na ordem do princípio do prazer.

Descrição:
Ficar é uma forma que o jovem encontrou de não se prender a uma 

pessoa só, e sim pegar vários. Ao ler essa descrição, fico a pensar: será que 
o jovem ao iniciar suas aventuras amorosas se sentia aprisionado e esse 
fato o levou a procurar uma outra forma e encontrou no ficar o álibi? 
Iniciar uma sedução com o outro, não vale com uma só pessoa, mas 
com várias, é possível que esse sujeito queira falar nas entrelinhas que 
conhecer ao mesmo tempo vários outros ficantes seja um jeito singular 
de aprender a fazer suas buscas, aproximar-se das suas identificações 
bem como das suas diferenças.
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