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Capítulo V
FICAR NA ESCOLA: O AGALMA DO AFETO

Se tomo do ensino de Lacan (1945) seu artigo Le temps logique 
et l’assertion de certitude antecipée: um nouveau sophisme, no qual o 
tempo lógico permite explicar as três dimensões da temporalidade com 
as quais o sujeito lida, posso extrair três tempos que não são três etapas 
cronológicas, a saber: o instante de olhar, do tempo para compreender e 
do momento de concluir, e situo nestes tempos, por analogia, a estrutura  
deste projeto de pesquisa nomeado: Brother, hoje quero ficar com você: 
um nó que ata e desata revelando os afetos entre os alunos e de que forma 
essa temática pode ser trabalhada na escola.

Pode-se dizer que o instante do olhar me remete ao primeiro 
momento da escrita do projeto, quando se delinearam as inquietações 
sobre o fenômeno ficar na escola, o que me levou a debruçar sobre o 
levantamento da literatura sobre a temática e escrevi junto com meus 
pares o projeto de pesquisa, o qual foi submetido ao edital nº 023/2007 
do Programa Proforte - UNEB, que subsidiou o apoio financeiro 
institucional e o referido projeto foi contemplado, com vistas a viabilizar 
sua execução.  O segundo momento: tempo para compreender abarca a 
ida a campo, quando parte do grupo que compõe o Gepe (rs) - Grupo 
de estudo em psicanálise, educação e representação social, adentrou o 
espaço da escola para a coleta dos dados, através das observações, das 
entrevistas e dos desenhos, que foram nos fornecendo dados para  
melhor decifrar o ficar na escola. E o terceiro tempo, momento de 
concluir, que aqui estamos nomeando de (in)conclusões,  em síntese é 
um momento de abrir a pasta para possivelmente encontrar sobre o que 
foi dito com relação ao objeto ficar na escola. Em seguida, cada MP-4 
foi escutado, cada letra escrita no pergaminho foi lida, relida, analisada 
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e (des)velada, cujo registro neste  livro autentique o desejo na busca 
de apreender o fenômeno ficar na escola com o desafio de aprender a 
lidar com essa realidade que se presentifica e vai além dos conteúdos 
curriculares.

Rufino (2004) nos diz sobre esta fase: 

Adolescer é constituir-se de modo a fazer na interioridade da sua história 
subjetiva, aquilo que falta na exterioridade do social. Isto aumenta a 
variabilidade formativa de cada sujeito, mas também leva à ilusão de 
autonomia que acaba por realizar o sonho do individualismo. (p. 84) 

Esta falta parece referir-se não à falta do pai do sujeito clivado, mas 
uma hiância que se configura pela falha da palavra social, palavra suspeita 
dita pelo pai para cada filho ou filha quando adolesce. Sua  fantasia é 
negada e o encontro com outro é um encontro com ele mesmo.

A incidência do fenômeno ficar que posso considerar um encontro 
a dois ou consigo mesmo? É a maneira mais usual de relacionamento 
amoroso entre os adolescentes e ocorreu por volta de 15 anos atrás.  
No entanto, a família e a escola ainda não sabem como lidar com esse 
fenômeno. Paralelo a isso, poucos foram os estudos científicos acerca 
desta temática. Mais difícil ainda é encontrar literatura que proponha 
decifrar a ocorrência deste fenômeno no espaço da escola, posto a 
delicadeza dos aspectos que envolvem os relacionamentos amorosos 
em tempos, para uns de modernidade, outros de pós-modernidade, 
e para tantos, contemporaneidade, o que exige estudo e maturidade 
para uma escuta com o jovem, para que não caiamos na tentação de um 
discurso que deslize no preconceito, vez que o fenômeno precisa ser 
analisado pelo viés da ética, psicologia, pedagogia, psicanálise e filosofia. 
Para tanto, Ficar na escola: um furo no afeto discorre sobre os aspectos 
presentes no afeto, ou melhor, a desconstrução de que afeto se resume 
a situações apenas prazerosas, mas discute a ambivalência de afetos, 
prazerosos e desprazerosos, ou seja, amor e ódio são considerados 
afetos.  

 Desse modo, podemos dizer que o estudo do tema, no seu cenário 
natural, buscou investigar a fala do adolescente com relação aos afetos 
nos espaços da escola, de que forma são construídas essas relações 
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afetivas e as possíveis mudanças na forma desse sujeito falar sobre o 
ficar.

O presente estudo fez vir à tona as relações de ficar vividas no 
ambiente pedagógico, imbricadas com a repressão imposta pela escola. 
Os desafios contemporâneos para o professor e o aluno têm novos 
significantes, daí é singular o repensar do fazer pedagógico, é condição 
fundante para professor e aluno olharem-se nas câmaras espalhadas nos 
corredores da escola e se perguntarem: quem eu sou e o que quero fazer 
dos meus afetos manifestos?

A pesquisadora Stengel (2003) nos convida a pensar:

[...] O jovem não consegue fazer uma cisão completa entre o prazer e 
culpa/sofrimento. Imaginar que o adolescente não viva nenhuma culpa 
no ficar ou que esse relacionamento não traga sofrimento é um engano. 
(p. 74)  

 Em que pese o ficar ser temporário, passageiro, pontuado pelo não 
enquadre, ou seja, um certo código de promessas que um passa ser do 
outro, trama tão presente nas relações estáveis, esse afrouxamento deixa 
culpa, sofrimento e sintoma na medida em que a relação é parecida com 
a brincadeira das bolinhas de sabão: encanta e desaparece no ar...

A escrita deste livro: Ficar na escola: um furo no afeto descreve a 
realização da pesquisa nas escolas as quais receberam essas nomeações 
metafóricas: Pegante, Ficante e Namorante, analisa os dados colhidos 
em campo e traz para o professor a possibilidade de desenvolver na 
sala de aula conteúdos que possibilitem ao aluno aprender sobre laços 
afetivos, permeando o ficar nas discussões interdisciplinares, como 
ponte para reflexões acerca dos sentidos que ocupa o afeto diante dessa 
novo desenho que esboça o traçado de como se relacionar configurada 
no ficar.

No decorrer da pesquisa, objetivando decifrar o ficar na escola 
e analisar a escuta dos sujeitos a este fenômeno, me interrogo: ao se 
trabalhar os conteúdos curriculares, há um pensar na perspectiva 
de adentrar o mundo subjetivo? Como se dá a relação com os afetos 
e desejos do aluno? Por que o ficar tem sido uma opção exercitada 
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precocemente? Será que pais, professores e alunos distinguem  sexo e 
sexualidade?

O professor, muitas vezes, não sabe lidar com indagações desse tipo 
ou com as situações vivenciadas na contemporaneidade. Parece que ainda 
há um número expressivo que repete na sala de aula conhecimentos 
elaborados na Pedagogia Jesuíta, ignora o afetivo, eleva o cognitivo do 
aluno e se coloca como transmissor de um saber pronto e acabado. A 
esse respeito, Abramovay (2004) nos fala: 

A escola é considerada pelos pais como uma importante fonte de apoio 
na orientação sexual dos jovens. Para alguns, as aulas e feiras de ciências, 
as palestras e conversas com professores são tidas como boas estratégias 
para a elucidação de dúvidas e, de certa forma, complementam as 
iniciativas parentais nesse sentido. (p. 118)

 A autora corrobora o fim ou o começo a que se destina esse livro, 
ou seja, que a escola possa de mãos dadas com a família assumir essa 
paternidade do ficar, talvez assim o adolescente faça desse fenômeno 
uma escada simbolizada pela palavra para outros encontros, talvez mais 
estáveis, e quiçá o par possa ser visto embalado numa rede, e aquele que 
olha essa cena possa lembrar do poeta: não é proibido sonhar. 

O ficar, expressão de um afeto sentido pelo adolescente na 
contemporaneidade  torna-se uma prática que adentra a escola, e constitui 
uma das preocupações da escola posto que mostra fragilidades ao lidar 
com o tema.  Não há mais espaço para ocultar e silenciar este fenômeno 
na escola. Penso que é preciso escutá-lo em todos os seus tons, ruídos e 
silêncios, se pretendemos construir um espaço de discussão na escola, 
em que o sujeito-aluno ensaie a construção de laços e se permita viver 
o passe de criança para adolescente. O ficar constitui-se um elemento 
“desconhecido” das práticas pedagógicas vivenciadas pelo professor e, 
na escola, este se defronta com o desafio de aprender a lidar com esse 
fato, que se faz presente e vai além dos conteúdos curriculares dos cursos 
de formação. O professor, em certa medida, sente-se despreparado para 
lidar com o adolescente, quando o assunto é sexualidade; não se arrisca 
a se aproximar deste fenômeno posto que este é silenciado através de 
câmeras que vigiam para punir os poucos adolescentes que ousam 

Ficar na Escola.indd   160Ficar na Escola.indd   160 25/3/2009   10:45:3625/3/2009   10:45:36



Ficar na escola: um furo no afeto     161

transgredir a ordem. A palavra de ordem é a seguinte: é proibido ficar! 
Pergunto: como sentir-se e pensar-se preparado, portanto, se no lugar da 
escuta ao fenômeno há a denegação da escuta, o silêncio e a punição?

Por essa via, Lajonquière nos convida a fazer esta leitura:

O fundamentalismo psiconatural que alimenta o ideário pedagógico 
atual é na mesma linha dos ganhos religiosos, capaz de erradicar a 
vontade de saber, bem como de mitigar o medo dos adultos perante 
os perigos e as vicissitudes da vida – escolar ou não – junto às crianças, 
na medida em que formula prescrições, proibições e restrições sempre 
justificadas. (2002, V. VII Estilos da clínica)

Na ambivalência de afetos que perpassam o ficar, em que ora busca-
se a ilusão de um prazer desmedido, fugaz, com tempo certo de início 
e término, ora pode constituir-se um ensaio prévio para o namoro, 
forma singular de lidar com a sua sexualidade e a do outro, misto de 
dor e delícia, é que visualizo o furo deste afeto e penso ser estruturante 
desmitificar o fenômeno como um bem ou como um mal e ampliar o 
debate  sobre a insistência que não para de não se inscrever. 

Penso ser oportuno este livro para adolescentes, pais e professores, 
posto que pode se constituir um elo, uma ponte para estudos acerca dos 
sentidos que ocupam este afeto para que se inaugure uma nova maneira 
de escutar o relacionamento configurado no ficar e sua leitura pode 
ajudar a compreender melhor as relações afetivas contemporâneas. 

 O Grupo de estudos em psicanálise, educação e representação social, 
ao decidir realizar esta pesquisa, foi afetado por uma indagação inicial: o 
ficar é um afeto observado na escola em que se escuta a busca incessante 
do objeto perdido?  O ficar na escola marca uma diferença do ficar na 
festa? Nesta, o jovem está movido pelo etílico, pelo embalo do som, 
pela balada da meia-noite, mas os gatos e gatas borralheiros continuam 
na festa, não há preocupação com os sapatinhos perdidos e, assim, o 
encanto se desfaz porque a lei é ficar, custe o que custar. Na escola, esse 
sintoma acontece no espaço de saber, de lucidez, de compromissos com 
as disciplinas, com a presença da direção, professores, coordenadores 
e ajudantes. É nessa escola que o ficar acontece, e tem hora marcada: a 
hora do recreio! É um espaço efêmero, fugidio, em que o ficar acontece 
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no intervalo, no lanche e nele o (a) jovem se vê inquieto com o ruído da 
campainha anunciando que chegou a hora de parar de beijar, de tocar, 
sem necessariamente saber a identidade e o contato do (a) ficante.

Observando os ficantes não se pode afirmar com segurança por que 
não se criam laços. Sabe-se que há elogio, trocas, encontros efêmeros, 
que daqui a pouco será o malogro de um encontro a dois que já principia 
no fracasso, que constitui o inevitável do exílio do errante que habita no 
sujeito que fica.

Embora o termo ficar tenha o sentido genérico de parada e 
permanência, sugerindo certa fixação em algum lugar, seu uso pelo 
adolescente, ao contrário, designa um relacionamento episódico e 
ocasional, na escola, na maior parte das vezes, com a duração de apenas 
algumas instantes no recreio ou intervalos de aulas ou algumas horas ao 
longo de uma noitada de festa e diversão. 

 Tomado pela dificuldade de encontrar palavras que dêem conta de 
seu desejo, o adolescente então se utiliza de brincoleurs como o pegar, 
beijar, abraçar, gargalhar, buscando no olhar do outro ser reconhecido 
como sujeito desejante e desejável, até que se inicie o ficar, este 
momento que chega, pega e ao mesmo tempo escapa. Birman (2005) 
assim nos fala:

[...] o desejo se apresenta como da ordem do impossível,  e ao sujeito 
resta tão-somente a utilização voraz do corpo do outro para afirmar 
de maneira predatória seu autocentramento. Nesse contexto, o outro 
é usado e manipulado enquanto corpo para apaziguar a inquietação 
pulsional do sujeito. O corpo do outro é o cenário carnal para a descarga 
pulsional do sujeito, que o devora como um canibal. ( p. 72) 

Na medida em que se diz que no ficar não há desejo, pode-se afirmar 
segundo o autor que este desejo encontra-se na ordem do impossível. 
Nessa lógica, o corpo no ficar é abocanhado, talvez para aquietar a sua 
condição de sujeito faltante  e ficante, quando engole o outro e em 
seguida o vomita.

Os resultados desta pesquisa mostram que quando os sujeitos 
ficantes foram observados na escola foram descritos nas seguintes 
categorias: foto revelada, cenário ficante, objeto perdido e vigiar e 
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punir. São categorias que dizem, respectivamente, sobre a identificação 
de cada sujeito, a maneira de colocar-se na condição de ficante na escola, 
a escassez do ficante na escola e a repressão sofrida pelo aluno ficante.

As categorias descritivas das entrevistas foram assim nomeadas: 
instante de ficar, pegar sem permissão, ficar e sexualidade, professor 
maternal, ficar e o aprender e ode ao romântico. Essa descrição nasceu 
das falas dos sujeitos: o momento que o jovem fica na escola, o pegar 
como um ato invasivo, o desconhecimento entre o ficar e a sexualidade, 
o professor que assume o lugar da maternagem, a relação que o sujeito 
faz do ficar com o aprender e a idealização da concepção do amor.

Sentindo cognitivamente a lógica do ficar e na ética que enlaça esse 
jeito de se relacionar é que trago aqui agora o agalma da pesquisa.

As categorias interpretativas são consideradas os nossos achados 
preciosos: primeiro, porque nascem das categorias descritivas e 
segundo, porque revelam a tese desse estudo: os sujeitos revelam que 
o afeto ficar está ancorado em representações de: ficar, afeto, escuta, 
homossexualidade, desejo e sedução, tal como está representado no 
matema abaixo:
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Este matema reflete como um espelho o que os sujeitos da pesquisa 
pensam e sentem sobre o fenômeno ficar no contexto escolar. Não são 
apenas palavras, mas significantes que deslizam na cadeia da sexualidade. 
Cabe ao professor, pais, aluno não apenas ir ao dicionário para saber o 
significado de cada uma dessas palavras, mas estudar e pesquisar cada 
construto com ajuda desse livro para que o ficar não seja um sintoma, 
tampouco um fantasma, mas um fenômeno que se encontra próximo 
de cada um de nós, por isso, não é tão difícil tocá-lo para ver o que 
acontece.

Posso dizer que esta publicação aponta algumas entradas para fugir 
do refrão das saídas, aponta tentativas de respostas para a família, a escola 
e a sociedade, sobre essa forma de encontro, em que o beijo acontece, o 
silêncio se impõe e o nó ata e em seguida desata tal como um fogo de 
artifício que, ao olhar o colorido no alto, fica-se abobalhado pelo festim, 
eis que objeto cresce e num passe de mágica desaparece e fica-se à cata, 
no escuro, em cima do muro.

Deste modo, a pesquisa se apresenta, não tenho dúvidas que há 
limites, mas é possível que haja a relação pulsional na busca de acertar o 
ficar tal o tiro ao alvo, revelando nesta escrita ficante, o brilho do agalma, 
objeto causa de desejo, que se mira no visor da escola e se sangra no furo 
do afeto. 

Ficar na escola: um furo no afeto pretende propor simpósios, 
seminários e colóquios sobre o ficar na escola e levar o tema aos mais 
diversos espaços reivindicando políticas públicas  no Ministério de 
Educação, Secretarias de Educação estaduais e municipais, bem como 
projetos e pesquisas nas  Universidades públicas estaduais e federais  
com vistas a formação do professor e fomento à continuidade desta  
pesquisa.

Para além das dimensões da temporalidade, descortina-se este 
momento de (in)concluir, mesmo sabendo que não é derradeiro, o 
desejo de segredar que fiquei com a pesquisa e assim pude associar quase 
livremente, apaziguar o sintoma e pensar que posso um dia atravessar 
esse fantasma.
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Desenho 26
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DESENHO 26

O sujeito elabora uma história em quadrinhos na qual mostra de 
forma resumida o processo ficante. No 1º quadro, os dois se conhecem, 
há pequenos corações acima de suas cabeças. No 2º, já se encontram na 
sala de aula, soltam beijos um para o outro e parece que conversam. No 
3º, cada um segue para lados opostos, o encanto da Cinderela acabou e 
no 4º quadro ela se vê na solidão, envolta de corações e parece quedada 
por aquele que chegou, aqueceu e foi embora.

Título:
Ficar, seus lados bons e ruins. Essa fala revela a ambivalência do ficar. 

Se por um lado há a sedução e a aproximação, por outro, após o toque, é 
parecido com a rejeição do alimento que se experimenta e não se gosta. 
Não se repete, a aproximação dá lugar ao distanciamento.

Descrição:
Eles se conhecem, estavam um afim do outro, conversaram, ficaram 

e depois cada um foi para o seu lado e ela ficou apaixonada por ele e 
sumiu. “Para muitos ficar é ótimo, mas essas pessoas um dia vão ficar 
apaixonadas  por um desses ficantes”. A descrição é um retrato do 
desenho e no final há uma sentença: é bom ficar, mas é um ato que pode 
levar o sujeito ao apaixonamento.
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Desenho 27
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DESENHO 27

O desenho retrata uma casa em que o par de jovens se encontra 
vestido numa indumentária que lembra um escudo blindado. Parece 
que os jovens desejam se proteger ou de si mesmos ou do outro. Na 
cabeça do jovem tem uma coroa simbolizando o reinado do poder fálico. 
No alto, observam-se nuvens pesadas, possivelmente anunciam que o 
tempo pode mudar, ou seja que o ficar tem um tempo determinado, a 
qualquer hora o par pode se perder.

Título:
“O novo modo de namorar”. É mesmo uma nova modalidade 

de afeto. É difícil chegar a uma opinião formada sobre o tema. Se por 
um lado tem Eros, por outro, tem Thanatos. Não sei se os jovens têm 
maturidade para tentar enodar esses dois afetos tão ambivalentes.

Descrição:
Tudo ocorreu em um só dia, se conhecerem, namoraram e acabaram. 

Esse é o novo jeito de namorar, ou melhor de ficar. Um só dia e quase tudo 
aconteceu: o olhar, o tocar e o luto. Este aqui é visto tal como a perda de 
uma pessoa amada. O sujeito referenda: o ficar é uma nova forma de 
namorar e conserta o que falou dizendo: de ficar.

Possivelmente entre a forma tradicional e esta nova, há uma buraco 
que precisa ser tamponado na ilusão que se deseja preenchê-lo.
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Desenho 28
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DESENHO 28

Parece ser uma festa na escola. Um casal fica e outro busca a sedução. 
Acima das cabeças, há algo escrito nos balões, são galanteios verbaliza-
dos um para o outro.

Título:
Um dia na festa da escola C... O título começa com se tivesse 

principiando uma história. É uma fala que suscita desejo de saber o que 
ocorreu nesse dia...

Descrição:
Esse desenho representa dois jovens numa festa que aconteceu na 

escola. O menino gosta da menina e a menina também. Depois da festa 
eles marcaram um encontro sem compromisso. Ficaram num lugar bem 
escondido, namorando por muito tempo. Mas aquilo só ficou naquela 
noite e nunca mais se encontraram.  A cena se deu numa escola. O texto 
diz que os dois se gostavam, não fica claro em que lugar se encontraram, 
se foi na escola ou outro lugar, o que se sabe é que o encontro foi num 
lugar bem escondido e durou apenas uma noite. O final da descrição, o 
malogro. É que os dois nunca mais ficaram.
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DESENHO 29

O sujeito se inspira na temática e desenha uma árvore frutífera. 
De cada lado da árvore, encontram-se dois casais, as mãos querendo se 
encontrar e suas faces esboçam sorrisos largos. Acima de suas cabeças, 
uma nuvem pesada tenta tocar o sol que parece lhe sufocar. Também 
pode ser visto abaixo da nuvem duas figuras humanas que têm um 
corpo de coração, pernas, braços e sorrisos aparentes.

Título:
Ficar e namorar. É um título que demarca posição. Ficar é um 

fenômeno e o namorar é outro. O sujeito não tem dúvidas da diferença 
entre esses dois afetos.

Descrição:
Ficar é pegar vários meninos da sua escola e outros. Namorar é ficar 

com um só. Duas definições para dois afetos distintos. Uma, expressa 
os afetos sendo espalhados entre vários parceiros e a outra, o afeto é 
concentrado numa só pessoa. Penso: na fase da adolescência que tipo de 
afeto poderia ser mais fundante?
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DESENHO 30

A expressão do desenho mostra uma árvore frondosa, repleta de 
frutos e o casal de mãos dadas, contentes, tentam se aproximar. Entre 
suas cabeças um coração desponta onde se lê: I love, um balão próximo 
a ele vê-se escrito: I love you. Parece haver uma harmonia e que não se 
tem pressa para o ficar começar e acabar. Acima deles, duas nuvens, 
uma gaivota e um sol, elementos da natureza que compõem a paisagem 
ficante.

Título:
O sujeito não apresenta título para o desenho.

Descrição:
Estava na praia tentando te esquecer. Veio a onda e disse: quem ama 

tem que esquecer. O sujeito no seu discurso coloca-se no espaço da praia 
na tentativa de tentar esquecer seu afeto e num ritual um tanto quanto 
místico, a onda que parece deter a lei assevera que aquele que ama 
precisa esquecer. O fato de se estar falando do ficar, pode-se pensar que 
o sujeito ficou e houve um corte por parte de um, a parte que desejava 
continuar precisa esquecer e o ficante anuncia para a onda que o melhor 
remédio é o esquecimento.

Ficar na Escola.indd   175Ficar na Escola.indd   175 25/3/2009   10:45:3925/3/2009   10:45:39




