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Ficar por Ficar eu não quero,
Quero amor de verdade.

Eu não quero só ficar
Quero mais que aventura

Dividir com você uma história de amor
Mas por que não se importa

Com a minha paixão
Não leva a sério o meu coração.

Será que você não percebe,
Que eu estou apaixonado

Será que não vê nos meus beijos,
Que eu quero você do meu lado.

Ficar por ficar eu não quero.
Beijar por beijar eu tô fora
Menina vê se leva a sério,

Vê se não pisa na bola.

(FICAR POR FICAR - Jairo Góes)
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Principiando a escritura

Na contemporaneidade, fala-se do fim da era moderna e no advento 
da pós-modernidade. Sabe-se o quanto as formas de pensar, sentir, 
integrar levam um bom tempo para se processar no afeto, na cognição 
e no social do sujeito contemporâneo. Ainda que haja no âmbito dos 
estudos culturais uma certa  prevalência do pensamento identitário, a 
exemplo de Michel  Maffesoli (1988), o qual prefere empregar o termo 
identificação e não identidade, perguntamos: o que é mesmo sujeito 
contemporâneo? Parece ser sujeito de um tempo, de uma época, de 
um lugar e posição que se conflitua entre a singularidade e o fenômeno 
da globalização. Essa sociedade globalizante parece ter transformado o 
sujeito num sujeito descartável no que refere aos objetos, à natureza, a 
si mesmo e ao outro. Ao mesmo tempo em que revela a necessidade de 
se enlaçar, esse sujeito é descartável, porque se constitui como sujeito 
da fala e da falta e se vê como o nada, mas também tem desejos de criar 
laços. 

A angústia tem movido o sujeito como ser-no-mundo (Heidegger), 
um ser lançado no mundo que tem apenas como opção ser e somente 
a morte lhe tira essa condição. Ser-no-mundo simboliza não querer 
estar só e por este viés o sujeito frente ao contexto sócio-político que se 
mostra perverso, produz angústia, solidão e abandono, uma tríade em 
que o sujeito se estranha e sua identidade é trincada como um espelho 
quebrado. Na tentativa de se ver livre dessa angústia de castração, o 
sujeito escapa de si mesmo e cai no mundo, na boca e no sexo daquele 
com que ele trocou uma sutil mirada e aí há um (des)encontro em que 
o afeto tem um misto de presença e ao mesmo tempo de ausência,  
semelhante ao fort-da que Freud nos convidou a pensar: as idas e vindas 
de uma criança que brinca em volta da mãe, dela se afasta e depois retorna, 
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para lhe entregar um brinquedo, traduzindo, neste movimento lúdico, 
o olhar, a troca e o desejo de marcar a presença-ausência da mãe nessa 
relação mãe-bebê.  Fort-da significa em alemão presença x ausência. 

Para a psicanálise, o sujeito é o sujeito do inconsciente e também do 
desejo, resultado da castração, quando se opera um corte separador, de 
perda. A esse respeito, Ornellas (2007) postula: 

A dinâmica do inconsciente gira em torno do Complexo de Édipo, mais 
especialmente do seu momento essencial, a castração e esta, por sua 
vez, regula e estrutura o desejo. [...] O Édipo é uma estrutura, segundo a 
qual se ordena o desejo. [...] A estrutura é um nó não desatado (p. 4).

A autora nos leva a pensar o Édipo como estrutura simbolizada 
em um nó e isso nos remete ao conceito do nó borromeu (Figura 1), 
em que os registros do real, do simbólico e do imaginário se enodam e 
estruturam o sujeito, o que sustenta o desejo e a falta. 

Figura 1.  Nó Borromeu: real, simbólico e imaginário

No Seminário 22 RSI, Lacan através desse matema teoriza que o 
sujeito está estruturado tomando como referência esses três registros: 
real, simbólico e imaginário. Adianta sua construção e afirma que os 
três elos encontram-se enodados de forma borromeana que se um 
dos elos se rompe os demais se soltam. Em síntese: o real não pode ser 
simbolizado, está na ordem do impossível, o simbólico está relacionado 
à linguagem e o imaginário encontra-se no campo especular.
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O real, o simbólico e o imaginário contribuem nesse estudo 
considerando que esses três elos fazem laço com construtos da psicaná-
lise fundantes, os quais fazem parte do fenômeno ficar.

Desejo, afeto, angústia e culpa são diferentes manifestações de um 
mesmo tópico que a psicanálise nomeia de pulsão, ou seja, quantidade 
de afeto ou de libido. Podemos, deste modo, dizer que a angústia é um 
afeto que o sujeito experimenta  quando se vê na condição de sujeito 
descartável e que se encontra também na condição de sujeito faltante. 
Observa-se nos ficantes deste estudo que eles mesmos não sabem 
responder por que não criam laços. Sabe-se que há elogio a exemplo de 
“Brother, hoje  quero ficar com você”, mas daqui a pouco virá o malogro de 
um encontro a dois que já principia no fracasso, em que o beijo seguido 
do sexo constitui o inevitável exílio do errante que habita no sujeito que 
fica. As palavras de Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes 
(Já sei namorar, 2002) revelam o furo no afeto enodado no fenômeno 
ficar: “Eu sou de ninguém; Eu sou de todo mundo; E todo mundo me 
quer bem”.

Para um melhor entendimento da relevância dessa pesquisa, faz-
se necessário delinear, de forma sucinta, as características da sociedade 
contemporânea marcada pela mobilidade, provisoriedade e encurta-
mento das distâncias, de tal forma a tornar sujeitos e objetos imediata-
mente presentes. É a era da instantaneidade, em que não é mais preciso 
aguardar, esperar ou retardar a satisfação de um desejo. Como reflexo 
da sociedade, sendo o jovem o principal alvo do consumo, ele se espe-
lha nessa contemporaneidade e assim suas atitudes são fundadas sem 
adiamento, sem apego, desestabilizadas, sem recusa e renúncia. Numa 
sociedade marcada pelo consumo, esse sujeito encontra-se impaciente, 
instável, impulsivo, intolerante, insatisfeito e incapaz de renunciar e 
conviver com frustrações. Devido à cultura do descarte, marca da con-
temporaneidade, que impõe o uso rápido dos objetos de consumo e sua 
substituição por outros, o jovem busca no ficar o prazer do aqui e do 
agora, relações mais distantes e rápidas, tal as redes virtuais, tornando 
ultrapassados os limites geográficos e temporais. O ficar não implica 
compromissos futuros. É visto, como já foi dito, como um relaciona-
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mento passageiro, fortuito, superficial, em que o outro desperta uma 
atração ou interesse momentâneos.

O livro Ficar na escola: um furo no afeto, fruto da pesquisa nomeada 
Brother, hoje quero ficar com você: um nó que ata e desata revelando os 
afetos entre os alunos e de que forma esta temática pode ser trabalhada na 
escola, desnuda o fenômeno ficar na escola, considerando que o jovem 
tende a fazer repetições e, nesse contexto, a temática ficar é possível 
que seja um conteúdo pedagógico disciplinar a ser trabalhado, no 
sentido de que os componentes curriculares contemplem os valores do 
compromisso, profundidade, estabilidade, tolerância, prazer, responsa-
bilidade, laços, gosto pelos estudos, na busca da construção de um 
sujeito afetivo que valorize o homem e a mulher na sua subjetividade 
e singularidade.  

Com vistas a situar o leitor nas formações discursivas presentes 
no texto, faz-se necessário mostrar uma visão panorâmica de cada 
capítulo. 

O capítulo 1: O adolescer na escola. Onde ficar? discorre sobre a 
adolescência, sob o viés psicanalítico, o lugar e a posição ocupados na 
escola pela sexualidade e a escuta do fenômeno ficar pelos partícipes 
do processo ensino-aprendizagem. A psicanálise conceitua mediação 
como relação (Guirado, 2008). Nesse sentido, a escola é apresentada 
na contemporaneidade como um espaço social fundante, na medida 
em que medeia a relação entre o sujeito que adolesce e o seu entorno. 
A criança ao chegar à escola apreende escutas sobre os mais diferentes 
temas, os quais vão sendo processados, o que pode facilitar ou dificultar 
sua autonomia e seu pertencimento nas relações afetivas que se enredam 
na escola. É possível que o fazer escolar possa olhar, censurar e silenciar 
o fenômeno ficar.  Este é tratado pela área específica na sala de aula, 
de forma intoxicada pela fisiologia do corpo humano desenhado em 
quadro negro e neste o ficar é foracluído e, mais que isso, nesta aula, o 
discurso da sexualidade é denegado e não se vê na lousa marcas de um 
corpo desejante do ficar, porque o professor se esconde e se perde atrás 
do pó de giz.
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O capítulo 2: Ficar na escola: além do princípio de prazer? analisa 
o fenômeno ficar imerso nas marcas da contemporaneidade, através de 
uma incursão histórica que nos remete à origem do fenômeno com vistas 
a capturar suas nuanças. Esse cenário em que emerge essa nova forma de 
se relacionar, leva-me a perguntar: o ficar obedeceria à mesma lógica que 
rege outros tipos de relacionamento? O princípio de prazer determina 
o prazer e impede o desprazer. Freud (1920) pontuou o conceito do 
princípio de prazer nos primórdios da vida como a tendência imperiosa 
para alcançar o prazer. As catexias da energia impulsiva são descarregadas 
e quando há um represamento da libido não liberada, esta se transforma 
em ansiedade, fato observável no adolescente quando inicia sua vida 
sexual. Na maturidade, há um aumento gradativo na capacidade do 
sujeito para adiar a obtenção do prazer e o apaziguamento do desprazer. 
Para o adolescente, esse fenômeno é observado pelo avesso, ou seja, a 
busca do prazer imediato, a exemplo do ficar e a frustração quando não 
consegue atingir seus desejos e necessidades. 

O capítulo 3: Nas trilhas do ficar descreve como a pesquisa se 
delineou, desde a caracterização dos lócus, dos sujeitos da pesquisa aos 
instrumentos de coleta, pontuando a  opção, decorrente da natureza do 
objeto, pela pesquisa qualitativa. Foram utilizados como instrumentos 
de coleta de dados: a observação em campo, a entrevista semi-estruturada 
individual em profundidade e o desenho, instrumentos que exigiram 
das pesquisadoras, além de sensibilidade, flexibilidade e criatividade no 
manejo, para compreender os sujeitos em suas especificidades a respeito 
do fenômeno ficar. Após a coleta, fez-se uma leitura desse material, as 
categorias descritivas e interpretativas foram construídas e, a partir daí, 
a análise dos dados realizada, através do suporte da análise do discurso 
de vertente francesa que se presentificou. Neste tipo de análise, revela-
se o direito e o avesso do texto, bem como o que está nas entrelinhas, no 
silêncio, nos atos falhos dos discursos dos depoentes.

Nas trilhas do ficar, apoio-me em alguns suportes teóricos da 
psicanálise e seu instrumento de trabalho, ou seja, a fala e a escuta 
dos ruídos e silêncios, para identificar afetos, observar e apreender o 
fenômeno do ficar. Como pontua Laforque (2001): “método, método, 
que queres de mim? Bem sabes que comi do fruto do inconsciente”. 
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Como se trata de um estudo sobre a sexualidade, o método não deve 
ter o rigor conceitual, posto que se trata de um tema subjetivo, o qual é 
movido pelas formações do inconsciente.

O capítulo 4: O grau, a lupa e o traço: trilogia da análise estabelece as 
categorias descritivas e interpretativas dos dados coletados da pesquisa. 
Na busca de permitir a interpretação dos discursos dos sujeitos desse 
estudo, as categorias descritivas das três escolas foram agrupadas em 
(seis) categorias interpretativas (ficar, afeto, escuta, homossexualidade, 
desejo, sedução). Assim posto, pontuo a definição conceitual de cada 
categoria interpretativa, ao tempo em que procedo à análise de como 
essas se revelaram no discurso dos sujeitos. Essa análise expressa o 
quanto a fala é fundante para que se possa exercitar a escuta, posto que 
no ficar o sujeito pode se sentir erastès ou erômanos, isto é, amante e 
amado, mesmo iludido pelo amor romântico e falseado pelo engano. 

O capítulo 5: Imagens do ficar: no avesso do furo interpreta os 
desenhos dos sujeitos da pesquisa sobre tal fenômeno, que (des)velam 
a elaboração cognitiva e afetiva das representações, prenhes de sentidos. 
A proposta do desenho, como processo criativo de elaboração afetiva das 
fantasias, levará a uma análise das produções simbólicas dos significados 
e significantes da linguagem, que demandam uma escuta apurada do 
sujeito que sonha, cria e recria o seu objeto, causa de desejo. O desenho 
oferece possibilidade de riqueza de dados e requer do pesquisador uma 
sensibilidade para adentrar os meandros da produção gráfica e ir além 
do que está posto na representação, pois o desenho não constitui uma 
reprodução fiel da realidade. O estudo do desenho constitui uma via de 
acesso ao inconsciente.

O capítulo 6: O agalma do afeto tece as (in)conclusões e especifica 
alguns impactos sobre o ficar na escola, que se vê diante do  desafio de 
aprender a lidar com esta nova realidade que se faz presente e vai além 
dos conteúdos curriculares dos cursos de formação.

A importância desta pesquisa para pais e professores tem lugar e 
posição no encontro entre estes e o adolescente, se for possível emergir 
o desejo de falar e não silenciar sobre o fenômeno ficar.  A frágil literatura 
deste fenômeno é revelador do quanto precisamos aprofundar este 
debate e o Ficar na escola: um furo no afeto pode ser estruturante para 
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que novos estudos e pesquisas sejam realizados, além de constituir-se 
como possível instrumento pedagógico nas escolas. 

Isso posto, convido o leitor para que adentre por este furo, que 
pode encontrar o  afeto na ordem do prazer ou do desprazer, no  qual se 
constitui o fenômeno ficar, não para tamponá-lo, mas para (des)velar as 
errâncias do (pre)conceito e, juntos, possamos encontrar novas frestas 
para conviver com o fenômeno e que seja possível desenhar na lousa o 
matema a seguir em que a palavra ficar enlaça-se entre Eros e Thanatos3, 
em busca de escutar a inquietação: há vida e morte no ficar?

Observa-se nesse matema que o ficar encontra-se imprensado 
entre o prazer e o desprazer e parece ter desejo de mudar de posição. 
Na medida em que o adolescente fica, ele quer ficar perto de Eros, mas 
o fato de que o ficar implica a efemeridade, o adolescente olha para 
Thanatos. Portanto, aproximando-se da resposta da inquietação acima 
esboçada, pode-se afirmar que vida e morte,  ficar começa e acaba no 
engodo ilusório dos contos de fadas.  

3  Na concepção freudiana, Eros e Thanatos referem-se ao conjunto de pulsões de vida e de 
morte. Thanatos- termo grego (a morte) as vezes utilizado para designar as pulsões de morte, 
por simetria como o termo Eros. O seu emprego sublinha o caráter radical do dualismo pulsional 
conferindo-lhe um significado quase mítico. O uso do termo Thanatos vem acentuar o caráter de 
princípios universais que as duas grandes espécies de pulsões assumem na última escrita de Freud. 
(LAPLANCHE; PONTALIS 1992, p. 150) 

Eros ThanatosFicar
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