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Capítulo 2
FICAR: ALÉM DO PRINCÍPIO DE PRAZER?

Já sei namorar4

Já sei namorar
Já sei beijar de língua

Agora só me resta sonhar
Já sei onde ir

Já sei onde ficar
Agora só me falta sair

Não tenho paciência pra televisão
Eu não sou audiência para a solidão

Eu sou de ninguém
Eu sou de todo mundo

E todo mundo me quer bem (bis)

Já sei namorar
Já sei chutar a bola

Agora só me falta ganhar
Não tenho juíz

Se você quer a vida em jogo
Eu quero é ser feliz

Tô te querendo
Como ninguém 
Tô te querendo

Como Deus quiser
Tô te querendo

Como eu te quero
Tô te querendo

Como se quer

4 Já sei namorar. Composição: Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes.
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Esta canção, hit dançante e provocativo das baladas dos 
adolescentes, tocada de forma repetitiva até a exaustão, é convidada a 
fazer moldura nas nossas reflexões sobre o ficar, fenômeno próprio das 
relações afetivas dos adolescentes, que marca o espaço e o tempo do que 
hoje nomeamos contemporaneidade, em que brevidade, imediatismo, 
fugacidade e descompromisso caracterizam as relações com o outro. O 
encadeamento dos versos, sustentado no refrão, inscreve essa moda-
lidade de relacionamento, nomeada pelos compositores como namoro, 
neste novo tempo em que vivemos a falta de laços, de enraizamento, 
de não pertencimento. Segundo Bauman (1998), vivemos hoje o 
chamado “tempo real”, em que as distâncias se encurtam de tal forma 
a tornar tudo imediatamente presente, instantâneo, fast food e isto tem 
marcado fortemente os relacionamentos amorosos. 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? 
Se analisássemos o caráter provisório e efêmero que estaria presente, 
por exemplo, na abreviação dos vínculos empregatícios e na rarefação 
de relacionamentos outrora sólidos e duradouros tais como os de 
vizinhança e os parentais, diria que sim. Tais exemplos fazem-me pensar 
que vivemos hoje uma condição de aceleração do tempo, alargamento 
de espaço e movimentação humana sem precedentes na história da 
humanidade, que nos impõe uma fragilidade, quiçá, um impedimento 
no estabelecimento de vínculos afetivos duradouros, estáveis, na maior 
parte dos nossos relacionamentos, sobretudo, nos amorosos.

Lidar com os afetos na adolescência envolve conflitos, dificuldades 
entre os pais, a escola, a sociedade. Os temas ligados à sexualidade en-
volvem segredos, proibições, tabus, preconceitos, dificuldades, desco-
brimentos, como vimos nos depoimentos dos sujeitos da pesquisa, 
apresentados na análise dos dados. O adolescente ocupa o lugar de en-
tre no percurso para se fazer adulto, isto é, situa-se entre a infância e o 
mundo adulto, momento de desenvolver e orientar em diferentes sen-
tidos o que ficou de tom afetivo das relações constitutivas na infância. O 
adolescente é confrontado com necessidades de escolhas e definições a 
partir dele, da família, da sociedade. Isso leva ao questionamento, à re-
flexão: Quem sou? Como serei? O que desejo? O adolescente está na 
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busca de saber de si, do mundo, do desejo do Outro. A adolescência nos 
leva, por isso, ao espaço de reflexão sobre a autonomia, a capacidade de 
escolha e de tomar decisões. Mas, neste momento em que estamos imer-
sos em uma sociedade da mobilidade, da flexibilidade, da plasticidade, 
da efemeridade e da provisoriedade, o protagonismo do adolescente 
brasileiro parece enredar-se numa teia complexa de fios (in)visíveis que 
tecem a trama do tornar-se adulto, em uma cultura que enaltece o novo, 
que possui o desprendimento como norma, que venera o desconhecido, 
o diferente, e que busca, incessantemente, como princípio a satisfação 
imediata de seus desejos, que não podem ser postergados, muito me-
nos adiados e frustrados. 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 an-
siedade, 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 ado-
lescente, 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. 

Em relação à questão cultural indago: que tipo de cultura está 
subsidiando o ser adolescente na contemporaneidade? Que tipo 
de sexualidade ele está inventando para situar-se em sua época? A 
contemporaneide mostra para o adolescente o mundo imagético, é um 
mundo colorido, de boa forma, ilusório. O outro torna-se o espelho de 
si mesmo. O ficar seria a banalização de si mesmo e do outro; quando o 
sujeito, ao transformar o outro com quem fica em objeto do seu desejo, 
ocupa, na mesma medida, o lugar e a posição de objeto descartável. 

Neste sentido, vivemos numa sociedade vitrine, consumista, 
narcisista, que impele o adolescente a não enxergar a sexualidade como 
parte integrante do ser, para ser visualizada apenas como expressão 
do corpo biológico ou o resultado exclusivo do funcionamento 
glandular. A sexualidade, expressão do ser que deseja, escolhe, ama, 
que se comunica com o mundo e com o outro, é uma linguagem muito 
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mais humana quanto mais pessoal for; ela precisa estar a serviço de 
um projeto de vida e não de uma coleção de sensações que por mais 
intensas que sejam, escapam ao sujeito, por se constituírem efêmeras 
e fugidias. Essa ilusão de poder ter sob sua posse o outro, ocupando 
nesta relação descartável, fugidia e descompromissada, lugar e posição 
de objeto, é oportunamente ilustrada no seguinte trecho da música 
que serve de epígrafe a este capítulo e que virou hit das baladas dos 
adolescentes: “Não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo 
é meu também”. O outro se torna imagem de si, na medida em que 
ambos os sujeitos ficantes vivem a ilusão de possuir um ao outro e de 
usarem-se ao seu bel prazer. Paradoxalmente, ambos, ao usarem o outro 
na busca da satisfação do prazer imediato, se vêem reduzidos à condição 
de objeto. O sentido da alteridade vai perdendo força, na medida que o 
afeto,  menos valorizado que o desempenho, vai sendo posto à margem. 
É desse contexto narcísico de satisfação que emergem a intolerância, 
a violência, a desconfiança para com o outro. O adolescente vive a 
tensão gerada pela transição do paradigma do “amor romântico” para 
o do “amor confluente”, oriundo das forças psicossociais da atualidade, 
expressão dos avanços das conquistas de maior igualdade nas relações de 
gênero, da liberdade quanto às escolhas de parceiros e interrupções de 
relacionamentos conjugais e, também, expressão da maior mobilidade 
espaço-temporal do sujeito na contemporaneidade.

A fim de situar historicamente esse fenômeno, reporto-me à sua 
origem, na década de 80 do século passado, onde emergia a “amizade 
colorida”, relação sem compromisso entre rapazes e moças, a sinalizar 
que estava surgindo uma nova modalidade de namoro, dando margem 
a novas conceituações, provocando mais tarde, na década de 90 deste 
mesmo século, um novo tipo de relação, o ficar, caracterizado por ser 
episódica, ocasional, passageira, fortuita, fugaz, volátil, superficial, sem 
maiores conseqüências ou envolvimentos profundos. 

A prática mais comum do ficar envolve beijos, abraços, carícias e 
amassos, revelando a necessidade de tocar e ser tocado. Esse encontro 
de um dia, uma noite ou de algumas horas apenas, começa com uma 
simples troca de beijos e que pode, ocasionalmente, chegar a uma 
relação sexual, é interpretado como sendo um código de relacionamento 
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marcado pela falta de compromisso e pela pluralidade de desejos, regras 
e usos. O objetivo principal é a busca de prazer imediato. “Ficar com é a 
maneira mais fácil de chegar perto de um outro, sem se comprometer. É 
um exercício de sedução” (CHAVES, 1994, p. 12). A sedução entendida 
como investimento libidinal que envolve a atração, o encantamento do 
outro para conquistá-lo. Laplanche e Pontalis (1992, p. 469) pontuam 
que a sedução pode ser considerada como a “cena real ou fantasmática, 
em que o indivíduo sofre passivamente da parte do outro, propostas de 
manobras sensuais”.

Diante do exposto, percebemos que o mundo contemporâneo, se 
tem favorecido a aproximação entre as pessoas, não sustenta a formação 
de laços duradouros. Nesta lógica de compreensão do tempo e do 
espaço, as relações passam a ser fluidas, breves, diversificadas e instáveis. 
O amor romântico torna-se extemporâneo, dando lugar a uma forma de 
amor mais volátil, o amor confluente, em que o afeto e o relacionamento 
são contingentes e baseados numa negociação correspondente aos seus 
interesses e inspirada em valores de igualdade entre as partes. O amor 
confluente pode ser descrito com os versos do poeta Vinicius de Moraes, 
em Soneto da Fidelidade: “que não seja imortal posto que é chama, mas 
que seja infinito enquanto dure”.

Em o mal-estar da pós-modernidade, Bauman (1998) diz: “os 
mal-estares da modernidade provinham de uma espécie de segurança 
que tolerava uma liberdade pequena demais na busca da felicidade 
individual. Os mal-estares da pós-modernidade provêm de uma espécie 
de liberdade de procura do prazer, que tolera uma segurança individual 
pequena demais”. (p. 97)

Diante de tantas incertezas e conflitos, para escamotear a falta 
constitutiva, o jovem busca o prazer imediato, demanda a presença do 
outro, possivelmente para se contrapor à solidão, à falta de afeto, ao 
sofrimento de ser um sujeito que precisa gozar a qualquer preço, como 
quer a sociedade globalizada e que, ao não conseguir viver sua sexualidade 
de maneira satisfatória, fabrica sintomas para dar conta dela e podemos 
dizer que o ficar é um sintoma dessa geração. Como o sintoma traz em 
si um misto de dor e prazer, o sujeito goza no seu sintoma e enredado 
na ilusão da completude que a sociedade contemporânea vende como 
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possibilidade de ser Todo e UM, o adolescente, como posto na canção 
que abre essas reflexões, repete-se em refrão: “Já sei onde ir, agora só me 
falta sair, agora só me falta ganhar, agora só me resta sonhar,  se você 
quer a vida em jogo eu quero é ser feliz”. 

Deste modo, podemos dizer que esta relação afetiva que chama a 
atenção de pais, educadores, pesquisadores e profissionais que lidam 
com adolescentes parece não dimensionar o sentido escandido para 
aquém e além do princípio de prazer, mas uma relação pulsional 
sustentada na transitoriedade do fenômeno ficar, na tentativa de colocar 
o colchete para sustentar a realidade e o prazer.
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Desenho 11
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DESENHO 11

Um casal que apresenta um esquema corporal estereotipado. 
Encontram-se de mãos dadas, navegam num barco sobre as águas. No 
semblante do par vejo expressão de contentamento.

Título:
Ficar é uma diversão pura... É um dizer que me convida a pensar e a 

sentir que  o ficar é puramente estar num parque de diversões. Pergunto: 
Não se aprende no ficar? O ficar não favorece o iniciar da sexualidade? 
O ficar não seria o encontro das diferenças e isso não seria uma grande 
aprendizagem?

Descrição:
Temos que ficar com consciência e não achar que ficar é só uma 

viagem louca! Pois a viagem pode acontecer, mas será que vai voltar? 
A fala desse sujeito me faz retomar o conceito de consciente e 
inconsciente. É possível que ele queira dizer que ficar se situa no campo 
do inconsciente e nos convida a ficar com a idéia em que os arquivos 
incandescentes fazem inscrições nessa viagem enlouquecida, esta pode 
ter horário de partida, mas o sujeito indaga se tem hora de chegada! É 
um dilema, predizer o que pode ocorrer com os encontros do ficar é 
uma tarefa difícil.
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Desenho 12
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DESENHO 12

É um desenho que se encontra no campo do sexual. Ambos em 
perfil mostram-se nus, os corpos afastados, embora estejam ligados por 
algo que podem parecer compridas línguas que se tocam. Enquanto que 
ele toca com uma das mãos um dos seus seios, ela toca o sexo dele, o qual 
se encontra em ereção. É um desenho que revela o ficar na intimidade, 
no desejo de experimentar uma relação sexual, mas fica registrado 
que não se vê afeto, laço e encontro, em lugar, observa-se o sexual se 
sobrepondo à sexualidade. 

Título:
Ficar a arte do conhecer. O sujeito fala que no ficar tem arte e para 

tanto precisa ser conhecido. Entendo que se conhece no ato ficar, mas 
busco encontrar um meio de dizer, ou melhor, de perguntar e que não 
pareça  preconceito: o que representa o ficar que já começa na relação 
sexual? É uma questão que sabemos respondê-la, sabemos que no 
ficar também acontece o sexo mas a pergunta insiste em dizer: o que 
representa o ficar que já inicia com o sexo?

Descrição:
Um relacionamento rápido. Este discurso confere ao ficante a 

outorga de uma sentença: Ficar é um relacionamento rápido. Busco 
encontrar uma saída: por que o ficar seja pautado num tempo? Será que 
nossas relações não são atemporais? Ainda bem que o sujeito nomeia o 
ficar de relacionamento, o qual pode ser mediado pela relação? Mesmo 
que não seja amorosa, mas ficante?
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Desenho 13
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DESENHO 13

O desenho tem algo do amor romântico. O par encontra-se em 
situação de ficar com os corpos unidos num jardim, murmuram afetos 
e sobre suas cabeças pairam quatro corações os quais podem  simbolizar 
afetos manifestos.

Título:
Amor de primeira vista. Penso que esse título me leva a sentir 

que o sujeito tem a concepção do ficar tal aquele amor engendrado 
no romântico. Na primeira troca de olhares nasce o amor. Esta é uma 
relação que já tem na sua origem o afeto que se mistura com o desejo de 
encontrar uma pista para dar início à empreitada.

Descrição:
Este desenho está representando um primeiro encontro de ficando. 

Eles estão se conhecendo, um olhando para o outro, olho no olho e os 
lábios desejando um beijo um do outro. Ele está olhando no olho dela e 
perguntando. Quer ficar comigo gata? E ela responde e você tá a fim de 
namorar comigo ou só ficar por ficar? É uma descrição minuciosa que 
aponta para o encontro, o desejo, o olhar. É uma abordagem que lembra 
o enigma da esfinge: ambos decifram ou devoram o fenômeno ficar.
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Desenho 14
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DESENHO 14

Em grande medida, o desenho expressa a lógica do ficar, ou seja, 
nem bem começa, paira  no ar e na terra. Eis que um desejo de um outro 
faz sombra e o primeiro da relação se transforma em excluído, descartado 
posto que há outro na fila, este, em meio ao triângulo já recebe o número 
do telefone da garota que no ato ficante já deseja um outro como 
também sente-se desejada. Acima da cabeça da menina há uma nuvem, 
um coração ocupa o lugar de centro e este está interditado.

Título:
Proibido se apaixonar. É a fala do sujeito que foi convidado a realizar 

essa tarefa, fala marcada pela lei, pelo interdito, posto que se apaixonar 
no ato de ficar parece ser ilícito. Se o jovem se apaixona pode perder sua 
liberdade de ser metaforicamente um beija-flor, o olhar do colega é de 
espreita, arregala os olhos para vigiar se o ficante vai quebrar a norma de 
que não se pode  apaixonar-se no ficar.

Descrição:
A garota está ficando com um cara e já está passando seu número 

para um segundo cara, se ela ficar com um por muito tempo vai acabar se 
apaixonando e é proibido se apaixonar quando só se está ficando. Parece 
que no ficar não se pode perder tempo, a efemeridade da convivência 
do par parece ser algo fóbico, ou seja, não se pode demorar porque pode 
ser tocado (a), flechado (a). Penso: esse ato ficante tem relação com a 
modelagem da educação repressora na família e ou na escola? Ou seja, o 

jovem vem respondendo a esse tipo de educação (ficar) pelo avesso?
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Desenho 15
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DESENHO  15

O desenho é expressivo: lembra uma bomba, um dinamite prestes 
a explodir. Esse tem no seu ápice o dispositivo preparado para ocorrer 
a explosão. No seu entorno, observam-se pontas que revelam algo 
parecido com uma grande estrela que parece proteger o projétil. Pode-
se pensar que essa bomba não tenha aparentemente efeito danoso, mas 
algo de afeto arrebatador que pode explodir por alguns minutos, mas 
logo, logo não se houve mais barulho, o silêncio é mórbido.

Título:
A explosão. Parece-me que esse título corrobora o que é expressivo 

no desenho. Explosão é sinônimo de descarga, mas essa não tem cheiro 
de destruição, mas de emoção que faz o coração bater forte querendo 
sair pela boca.

Descrição:
Ficar ao meu ver é uma explosão de sentimentos e de muito desejo. O 

desenho, o título e a descrição engendram-se num laço muito parecido. 
É uma bomba anabolizante que faz o sujeito se fortalecer de afetos pra-
zerosos. O problema parece ser o após ficar, essa explosão se transforma 
em quê? Em cinzas, pedaços, demolição? Não sei, continuo sentindo e 
pensando sobre o ruído desta explosão...

Ficar na Escola.indd   79Ficar na Escola.indd   79 25/3/2009   10:45:2125/3/2009   10:45:21




