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Capítulo 1
ADOLESCER NA ESCOLA. ONDE FICAR?

O escrito desse capítulo pede interlocutores, posto que é um debate 
que tem um feitio singular, no qual o lugar do adolescer é estar fora do 
lugar e esta fase aqui é pensada não como uma etapa evolutiva, mas 
uma operação psíquica, em que esse sujeito se encontra no luto do laço 
parental, na tentativa de buscar o laço social que fez e  faz furo no afeto. 

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 faz a mediação entre a 
relação do 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. 
Na relação pedagógica, a transferência se estabelece quando o aluno 
endereça um sentido ao professor. Trabalhar o ficar na escola é observar 
que na relação pedagógica há o fenômeno da transferência, ou seja, o 
aluno movido pelo desejo remete sentido à figura do professor, o qual 
mostra que detém um saber, ou seja, se identifica com o lugar de mestre 
que “sabe tudo”. Assim posto, a psicanálise pode contribuir com esse 
debate na escola, no resgate do aluno-sujeito. 

O sujeito da psicanálise não é o homem, indivíduo, pessoa, 
mas é sujeito estruturado como uma linguagem e cabe ao professor 
fazer com que o aluno tenha acesso ao saber de forma singular, com 
prazer e sentido. Às vezes penso que se a tarefa de educar é uma tarefa 
impossível, então o professor ao desejar ensinar tratará o aluno como 
sujeito da falta e revelará que o saber está na ordem da incompletude. O 
saber sempre apresenta furos, faltas, limites e impasses. É importante 
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que o professor descole a sua envoltura (estereótipos assumidos ao 
longo da sua história) para ser um sujeito falasser, isto é, um ser na fala 
e que não tem o saber sobre a verdade, esta escapa, é parcial e que na 
sala de aula vai se defrontar com o aluno que deseja saber e com o aluno 
que tem horror de saber. O saber reflexivo como quer Nóvoa (1992) e 
Schön, (1992) precisa ser incorporado ao saber que acontece na sala de 
aula e que este saber não se dá apenas no plano da reflexão, mas também 
no plano do inconsciente. Faz-se preciso enlaçar o saber da consciência 
(saber referencial) com o saber do inconsciente (saber textual).

Trabalhar o ficar na escola é engendrar o saber textual, educar o 
aluno para não mais o repetir, levando em conta o singular do sujeito, 
sua invenção e criação e de posse da estruturação desse singular, possa 
olhar o outro, o qual tem identificação, perceber o outro desconhecido, 
tentar fazer laços também com as diferenças, para encontrar com o social 
e entender o que acontece quando sai da escola e se vê na rua, lugar do 
enigma, do inusitado, do espanto.

No entanto, há um lacre, um forte, uma clausura que parece proteger 
o sujeito-aluno do mal-estar que advém do extra-muro escolar. Esse 
cadeado posto na escola passa a ser uma ilusão, uma vez que o que 
acontece lá fora entra na escola, circula pelo afeto manifesto na sala de 
aula, pelo ruído dos corredores, pelas portas internas do toillete, pela 
relação transferencial e pelos fios virtuais da tecnologia. Na conclusão 
de cada ciclo, a escola confere ao sujeito-aluno um saber suposto através 
de um canudo, diploma que às vezes atesta o seu grau de conhecimento, 
mas às vezes é vazio, oco, posto que o saber desse aluno não confere 
com o sentido da colação de grau e assim a escola aplica a brincadeira 
do “passa anel”, solicitando a cada um que o guarde bem guardadinho, 
na tentativa de achá-lo, testando assim o seu saber.   Para desvelar como 
o processo educativo foi se configurando, uma escuta da formação 
discursiva presente em alguns momentos da história da educação é um 
bom começo e para não recuarmos muito nesse tempo, principio uma 
análise das tendências pedagógicas pela década de 1970. 

A educação afetada pela técnica. Pautou-se no ideário da ditadura 
militar e pregava que a educação era um campo de estímulo-resposta e 
de condicionamento, tomando como referência a análise experimental 
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de comportamento, ou seja, o behaviorismo. Nesta concepção, não 
houve lugar para falar do afeto, posto que, no período, as relações 
afetivas estavam trancadas no cofre, havia controle no encontro com 
o outro pela via de apreender a técnica como uma trama para que os 
sujeitos  não se encontrassem. 

A educação afetada pela natureza. Começam a surgir escolas 
alternativas, as quais pensavam a criança como seres ligados à natureza. 
A palavra energia tinha eco na fala do professor e serviu para escutar o 
desenho do corpo, para desmontar as armadilhas da dicotomia entre 
cognição e afeto e desatar os nós da racionalidade instrumental tão 
presente na sala de aula. A crítica à pedagogia tradicional pregava que 
não bastava ensinar a ler e escrever, mas também a escola devia ser o 
lugar de orientar sobre a sexualidade. A melancolia pedagógica apregoa 
que o inconsciente não se constitui sem a figura de um Outro, de um 
ser que assuma, nos diversos contextos histórico-sociais, esse lugar de 
alteridade em que o sujeito se constitui.

Parece que a escola está preocupada apenas com a transmissão 
de conteúdos pedagógicos e de forma atávica é proibido falar sobre os 
afetos ambivalentes: riso, ficar, libido, silêncio, corpo etc. A escola pode 
assumir um lugar e posição de laço entre o conhecimento teórico e o 
conhecimento subjetivo, o qual o sujeito-aluno por sentir, lhe outorga 
o direito de existir, posto que a escola precisa estar enlaçada com Eros 
e Thanatos, considerando que o sujeito e, em especial, o sujeito-
adolescente revela, no seu corpo, fala e silêncio, esses afetos latentes. 
Nesse sentido, o jovem encontra-se imerso por um desejo de afeto, o que 
o leva a buscar, a vaguear na ilusão de encontrar um outro que possua o 
que ele busca. O ficar, conhecido também com o antigo flerte ou paquera, 
constitui-se numa espécie de jogo erótico, talvez para ver a cortina do 
palco se abrir e ele estrear como se dá o encontro com o outro.

Por isso o adolescente se apresenta como vários personagens: é uma 
combinação instável de vários corpos e identidades. Não pode, ainda, 
renunciar a aspectos de si mesmo e não pode utilizar e sintetizar os que 
vai adquirindo, e nessa dificuldade de adquirir uma identidade coerente 
reside o principal obstáculo para resolver sua identidade sexual. 
(ABERASTURY; KNOBEL, 1981, p. 15)

Ficar na Escola.indd   47Ficar na Escola.indd   47 25/3/2009   10:45:1525/3/2009   10:45:15



48      Maria de Lourdes S. Ornellas

Observa-se nesta citação que o adolescente mostra-se metamor-
foseado, mas ao mesmo tempo tem e não quer perder seu traço 
identitário, outros traços vão se juntando e revela ter dificuldades 
de fazer o luto do corpo infantil, abandonar a imagem de si mesmo 
construída pela família, se olhar no espelho e ver uma pseudo unidade, 
daí a busca incessante de utilizar seu corpo e seu lugar próximo a outro 
corpo, na dúvida fugaz que pode encontrar esse outro, o qual possa 
responder : quem eu sou?

É possível que o fazer escolar possa estar na platéia: olhando, 
dialogando, aplaudindo e silenciando e não permitir que o tema seja  
tratado de forma intoxicada pela fisiologia do corpo humano e neste o 
desejo é foracluído e, mais que isso, o quadro negro não permite ver 
as inscrições do que foi insinuado na aula do professor, porque estão 
perdidas atrás do pó de giz.

O sujeito aluno quando chega à escola traz de casa sua opinião sobre 
o afeto e queixa-se o quanto os pais exigem saber com quem  anda para 
possivelmente dizer quem o é.

Quase todos já sabem que a liberdade sexual não é promiscuidade, 
porém sentem e expressam a necessidade de fazer experiências que 
nem sempre são totais, mas que precisam viver. [...] Exigir informação é 
tão patológico como proibir e é muito diferente de escutar. Falamos já 
da importância da palavra. (ABERASTURY; KNOBEL, 1981, p. 21)

Trazer essa citação de vinte e sete anos atrás significa dizer que a 
análise sobre a sexualidade do jovem tem raízes em alguns pressupostos 
nascidos da psicanálise. É uma citação que parece ter sido pensada 
na atualidade. Será que pais e professores têm se preocupado com a 
leitura que o mestre nos ensinou? Observa-se que o adolescente marca 
a diferença entre liberdade sexual e promiscuidade, sabe que o afeto é 
faltante, mas nem por isso o inibe de buscar. O curioso é que os pais 
exigem saber com quem se relacionam em lugar de uma escuta em que 
a palavra tenha dialogicidade e eroticidade.

A psicanálise é o lugar em que podemos comer e beber do banquete 
do afeto. Freud escreveu sobre o afeto na adolescência no seu texto 
publicado em 1905: Três ensaios sobre a sexualidade. O autor enfatiza 

Ficar na Escola.indd   48Ficar na Escola.indd   48 25/3/2009   10:45:1525/3/2009   10:45:15



Ficar na escola: um furo no afeto     49

que a fase da puberdade traz mudanças fundantes às pulsões do sujeito. 
O que estava no campo do auto-erótico agora ocorre o desligamento 
das figuras parentais, quando busca fazer outros laços afetivos.

O adolescimento coloca pais e professores a fazerem uma pergunta: 
de que forma reconheço esse sujeito, na condição de criança ou no 
lugar de adulto? É possível pensar que a sociedade contemporânea não 
ajuda o adolescente a se reconhecer como adulto, quando incita a busca 
incessante de bens de consumo, o culto pela boa forma, a ditadura do 
ter em lugar do ser, na lógica de que ficar é ter um objeto e assim vê-se 
senhor ou senhora, dono(a) de um bem e que não pode ser confundido 
com um bem querer. A oferta do princípio do prazer é barateada, tem 
pouca durabilidade e a velocidade da informação se confunde com a 
ilusão de completude que num passe de mágica se perde no ar. Nesse 
momento o jovem diz, ainda que inconsciente: o que procuro parece 
ser o que perdi. Nesse sentido, Cardoso escreve sobre as perdas do 
adolescente:

As perdas são realmente significativas e podem, muitas vezes, ser vividas 
com intensa angústia: perda da condição infantil, dos pais da infância, 
do corpo infantil, dos antigos referenciais identificatórios. Diante disso 
o ego será convocado a iniciar um trabalho de elaboração de luto, 
desinvestindo os antigos objetos para, então, vir a criar laços com outros 
objetos. (2006, p. 159)

Parece que esse criar laços está longe de ser algo parecido com o 
cativar, presente no diálogo contido na obra de Exupéry, O pequeno 
príncipe. O sujeito jovem vê-se (des)enlaçado, vazio, inseguro, con-
fuso porque pais e professores e sociedade oscilam diante da tarefa de 
educar, não sabem ensinar como deve criar laços. Assim posto, o jovem 
se vê perdido, no desejo de encontrar um outro, um outro e um outro 
infinitos. Nesse movimento, a repressão da família e da escola favore-
cem que a culpa e a angústia se presentifiquem: não podendo ser tudo, 
se vê como o nada quando se aniquila à impotência. Na medida em que 
o jovem deseja gozar, lhe é comunicado que ainda não é hora. A fala de 
Calligaris referenda o dizer:
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Seus corpos, que se tornaram desejantes e desejáveis, poderiam lhes 
permitir amar, copular e gozar, assim como reproduzir. Suas forças 
poderiam assumir qualquer tarefa de trabalho e começar a levá-los na 
direção de invejáveis sucessos sociais. Ora, logo nesse instante, lhes é 
comunicado que não está bem na hora ainda. (2000, p. 15)

Pais e professores não reconhecem o cognitivo, o afetivo, o corpo 
e o desejo do jovem. A consigna é: você é muito criança para ficar ao 
mesmo tempo com um(a) e outro(a) na escola e no mesmo tempo: 
você já é adulto para ficar dessa forma na escola, precisa se fixar... Essa 
ambivalência, a qual lhe é outorgada, a depender do ato afetivo revelado, 
ora é colocado no lugar de jovem e ora  de adulto e sua identificação 
mostra-se clivada, ou seja, marcada pela dúvida, se metaforicamente o 
filme “é próprio ou impróprio para menores de dezoito anos”. 
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Desenho 6
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DESENHO 6

O sujeito esboça um desenho de um casal como se estivesse exposto 
numa vitrine, não há movimento, é um casal estático. Percebo que 
ambos usam escudos, semelhantes às armas defensivas. Olhando bem, 
passa aos meus olhos que há no peito uma placa de material resistente 
e que serve para proteger o corpo das armas do outro. Vejo como se 
fosse um amparo, uma proteção, defesa. Indago: será que o ficar para 
esse sujeito é chegar prevenido porque não sabe o que lhe aguarda nessa 
relação?

Título:
Como é o ficar dos jovens? O título não é uma afirmação, é uma 

interrogação. Parece haver curiosidade, é uma pergunta de quem 
parece desconhecer o fenômeno, talvez de um sujeito que ainda não 
experimentou essa forma de relação e possivelmente tem críticas sobre 
o fenômeno.

Descrição:
“Hoje em dia o ficar dos jovens são coisas inexplicáveis, os jovens 

ficam por diversão... muitos jovens pensam no futuro e muitos não. Por 
isso digo: ficar não é um bom futuro! Estudar sim!” O sujeito diz que é 
difícil explicar o ficar, passa uma idéia de que o ficar não combina com 
o futuro e que é mais negócio estudar. Observo nessa descrição um 
afeto rarefeito de erotização, bem como uma forma um tanto quanto 
preconceituosa de fazer a leitura do ficar. Essa descrição e o desenho 
parece que se complementam, há um escudo blindado sobre o ficar 
nesse sujeito, estudo e sexualidade estão separados, o primeiro faz 
futuro e o segundo passa a ser uma foraclusão.
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Desenho 7
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DESENHO 7

É um casal em perfil e se olham, onde aparece apenas a cabeça até 
o pescoço desenhado na linha de base da folha de papel. Parece haver 
uma tensão na expressão corporal e no olhar. Em meio ao par, um 
dizer emerge: no século 21 ficar é igual a roupa, vira um estilo e moda. 
É uma fala que denota que o ficar tem cheiro e gosto de estilo e moda, 
ou seja, não há um estilo pronto e determinado, o ficar sofre processos 
metamorfósicos, pode evoluir para as etapas do pegante, ficante e 
namorante.

Título:
“Fica, não quero compromisso” Há ainda um sub-título que diz: Fica 

em 2008 é moda. A falta de compromisso no ficar se revela nesse título, 
ou seja, o desejo de ser livre, de não ser amarrado ao outro e adiante 
o mesmo sujeito verbaliza que é moda o ficar em 2008. Pergunto: um 
fenômeno que já acontece há dez anos, por que somente agora encontra-
se na crista da onda? 

Descrição:
A moda do jovem de hoje. Eles só querem ficar sem compromisso. 

O sujeito continua usando o significante moda para o fenômeno ficar 
entre os jovens. A forma como diz parece que se exclui do movimento, 
ou seja, fala do outro, do descompromisso do outro, expressando assim 
que denega, mesmo sabendo que o jovem que fica está  na moda, mas 
prefere assumir o lugar e a posição do não ficante, ou seja, daquele que 
se vê fora da moda nem que seja de forma velada.
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Desenho 8
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DESENHO 8

O desenho do sujeito expressa que o corpo da figura humana é  
um coração com semblante de rosto sorridente, há  braços e pés e que 
se encontra entre o segundo e o terceiro degrau de uma escada  de sete 
degraus. No último, vê-se uma placa em forma de coração escrito no 
seu interior: namoro! O ficar para esse sujeito é um processo que se 
principia e pode dar continuidade até se chegar a uma forma de relação 
mais estável. Para tanto, o sujeito precisa de um corpo em forma de 
coração para possivelmente sustentar o compromisso dessa escalada.

Título:
O que é ficar? Esse sujeito tem dúvidas, pergunta, quer saber sobre 

esse fenômeno, talvez saiba mas não sabe o suficiente e quer saber mais, 
não sabendo ele que por mais que saiba sempre ficarão conteúdos por 
saber, considerando que somos mesmo sujeitos da incompletude.

Descrição:
Ficar é um dos estágios para um relacionamento mais profundo, é 

como subir alguns degraus na escada do amor. O sujeito mostra nessa 
descrição que o ficar é uma etapa que ele nomeou de estágio para se 
chegar a uma relação mais comprometida com o afeto.
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Desenho 9
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DESENHO 9

O sujeito expressa o ficar pela via de uma festa. Esboça um palco 
onde uma banda parece emitir algum tipo de som e, em frente do palco, 
há alguns figurantes dispostos na sequência: um rapaz desacompanhado 
que olha para a banda (e nesse caso não vejo sua fisionomia); em seguida, 
dois casais dançantes se beijam e parecem estar embalados pelo som do 
ambiente. Para concluir a sequência, uma mulher posiciona-se solitária  
olhando para a banda (também não consigo ler o seu semblante). O 
desenho me sugere que numa festa há ficantes e não ficantes. Indago: os 
não ficantes querem mesmo olhar para a banda? Ou se escondem nesse 
olhar porque não conseguem olhar para o outro ou ser olhados?

Título:
O que é ficar para mim num show?  É também uma pergunta que se 

repete. Parece que esse sujeito nem mesmo sabe o que o fenômeno ficar 
representa. É uma pergunta que não para de não se inscrever posto que 
respondê-la está na ordem do real, ou seja, do impossível.

Descrição:
Encontra-se no verso: “É ficar com vários garotos sem se contentar, 

ou seja, pegar geral. Isso que é ficar em um show para mim”. Essa fala 
me remete ao comportamento bulímico daquele sujeito que sofre do 
sintoma de comer de forma voraz todos os alimentos que se apresentam 
a sua frente. Não há sedução, escolha, encontro com sua semelhança e 
ou diferença, o que há é desejo de totalidade de ser todo talvez para não 
ser nada.
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Desenho 10
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DESENHO 10

Revela-se que o espaço geográfico seja uma boate. Enquanto o 
coletivo dança à luz do neon, o casal coloca-se atrás da pilastra numa 
posição erótica em que a moça se posiciona escanchada no rapaz e 
beijam-se. O curioso é que mesmo nesse momento sagrado segura a 
garrafa de bebida, talvez para o etílico sustentar o momento fugaz de 
um prazer que tem hora marcada para morrer.

Título:
Ficar é prazer e curtição. O sujeito diz que o fenômeno ficar está 

envolto de prazer e curtição. Ponho-me a pensar: prazer e curtição podem 
ser construtos que podem ser amalgamados com o compromisso, com 
o laço e com o encontro? Às vezes, penso que essa fala passa algo em que 
o prazer e o curtir são atos levianos, despidos de seriedade.

Descrição:
Encontra-se no verso: “Ficar na verdade, é nada mais e nada menos, 

que trocar prazeres  por um tempo, uma curtição”. O sujeito parece ter 
uma verdade sobre o ficar, a põe numa balança aferida, ou seja, nem 
mais nem menos quando se fala de trocas de afetos. Penso que é uma 
descrição que faz avançar em relação ao título, agora há trocas pelo 
menos por instantes, mas a fala do sujeito insiste na curtição.
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