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Capítulo 3
NAS TRILHAS DO FICAR

Na trajetória da pesquisa, podemos considerar o método como 
uma arte que possibilita a decolagem da pesquisa, ao exigir habilidade e 
delicadeza no trabalho de usar os instrumentos de coleta, para apreender 
dados, relacioná-los e contextualizá-los em “busca da questão que não 
tem resposta evidente e que constitui o ponto de origem da investigação 
científica” (GATTI, 2002), possibilitando-nos contextualizar o objeto 
da pesquisa e fazer as interpretações a respeito das inquietações 
propostas, a partir da coleta de dados. Deste modo, ao mergulhar no 
universo da escola e observar o que acontece com os alunos em suas 
relações afetivas, estivemos atentas não só ao dito e manifesto, mas ao 
que acontecia no entorno das falas e dos silêncios, ao que se apresentava 
de forma latente e procuramos interpretar, assim, o conteúdo das falas, 
ultrapassando a mensagem. 

A pesquisa se delineou do tipo qualitativa, uma técnica interpre-
tativa que visa descrever e decodificar os componentes de um determi-
nado sistema, traduzindo e expressando o sentido do fenômeno pes-
quisado. Outra característica é a redução da distância entre indicador e 
indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação, pela obtenção de 
dados descritivos, mediante contato direto e interativo do pesquisador 
com a situação objeto de estudo, na busca de compreender o fenômeno 
pesquisado a partir da perspectiva dos participantes (MINAYO, 1999). 
O desenvolvimento de um estudo de pesquisa qualitativa supõe um 
corte temporal e espacial que define o campo e a dimensão em que o 
trabalho se desenvolverá. A esse respeito André (2005) pontua: “As 
abordagens qualitativas de pesquisa se fundamentam numa perspec-
tiva que valoriza o papel ativo do sujeito no processo de construção 
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do conhecimento e que concebe a realidade como construção social” 
(p. 47). O estudo do tema, no seu cenário natural, busca investigar os 
adolescentes com relação aos afetos nos espaços da escola, de que forma 
são construídas essas relações afetivas e as possíveis mudanças na forma 
de amar desses sujeitos. 

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.

LÓCUS DA PESQUISA

Como professoras pesquisadoras, ocupamos os espaços escolares 
elegendo como lócus de trabalho escolas que representam o ensino 
público correspondente ao fundamental (classes de sétima e oitava 
séries) e do ensino médio (classes do primeiro e segundo anos), para 
compreender o ficar na escola e observar questões como: o lugar 
ocupado é uma escolha ou imposição? As atividades são construídas ou 
repetidas? Há um pensar no conhecimento de si e do social? Como se 
dá a relação com os desejos dos alunos e com as propostas de ensino a 
eles dirigidas? Por que o ficar tem sido uma opção procurada cada vez 
mais cedo? Será que os alunos buscam sexo ou sexualidade? 

Escolhemos três escolas da rede pública estadual, duas de Salvador 
(Escola Pegante e Escola Namorante) e uma de Feira de Santana (Escola 
Ficante), município situado a 110 Km da capital baiana. 

A Escola Ficante situa-se no bairro Caseb, habitado pela classe 
média baixa, porém a escola apresenta bom estado de conservação e 
organização, evidenciado na presença de murais informativos. 

A Escola Pegante situa-se na Pituba, bairro de classe média de 
Salvador. Tem uma boa estrutura física, composta por 23 salas de aula, 
sala da  direção,  sala para a vice-direção,  sala para os professores, duas 
salas amplas para os secretários e agentes, uma biblioteca, laboratório 
de Química, laboratório de Informática e laboratório de Biologia, 
duas quadras e espaços amplos para circulação. Também tem câmaras 
filmadoras espalhadas pelos corredores.   
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Esta instituição funciona nos três turnos, sendo que no matutino 
atende 902 alunos do Ensino Fundamental II, no vespertino atende 
1.107 alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio e no noturno 
atende 813 apenas do Ensino Médio. Oferece apoio pedagógico para 
72 deficientes, distribuídos nos três turnos, que são atendidos em uma 
sala específica. O perfil socioeconômico dos alunos é bastante variado, 
pois o colégio recebe estudantes de diversos bairros da cidade. Porém, 
a grande maioria pertence a classe econômica menos favorecida, como 
jovens e senhoras que trabalham como empregada doméstica ou babá.

O Projeto Político Pedagógico deste colégio explicita a importância 
do trabalho coletivo, formado por um conjunto de ideologias e crenças 
e, entre estas, a identificação na singularidade da crença de Paulo Freire 
(1997). Os objetivos da instituição são definidos e orientados a partir 
do que estabelece os Parâmetros Curriculares Nacionais, que tratam, 
dentre tantas outras orientações, das competências e habilidades de 
cada uma das áreas de conhecimento e contribuem, significativamente, 
na orientação do processo também dialético de ensinar e aprender.

 A Escola Namorante situa-se no bairro de São Caetano, de classe 
baixa e média baixa. O acesso a este bairro se dá via BR 324, rodovia 
que liga alguns bairros periféricos ao centro de Salvador e é a rota de 
escoamento do tráfego intermunicipal e interestadual. Possui doze salas 
de aula, uma diretoria, uma secretaria, uma sala de professores, uma 
biblioteca, uma sala de vídeo, uma cantina, um depósito de merenda e 
um de materiais didáticos e de limpeza. Seis sanitários, três corredores 
que dão acesso à área interna e externa, uma quadra descoberta, um 
laboratório de informática com capacidade para atender até vinte 
membros da comunidade escolar. Tem um quadro de 56 professores, 
33 funcionários, três vice-diretores, um em cada turno, uma diretora 
geral, uma secretária e dois coordenadores pedagógicos.

Oferece seus serviços a uma clientela oriunda da camada popular, 
constituída por vendedores ambulantes, empregadas domésticas, 
ajudantes de pedreiro, pequenos comerciantes, funcionários públicos, 
comerciários e um número significativo de desempregados. A região 
onde está inserida tem, como característica, a incidência de violência e 
tráfico de drogas, um baixo nível de escolarização e precárias condições 
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socioeconômicas dos moradores da localidade. Porém, esses fatores não 
impedem a escola de buscar cumprir sua função social, sempre atenta às 
dificuldades para alcançar esse fim.

Foram sujeitos desta pesquisa 50 alunos dessas escolas, dentro da 
faixa etária de 14 a 19 anos, de ambos os sexos, sendo, aproximadamente, 
50% masculino e 50% feminino, de turmas diurna e noturna. A escolha 
dessas classes deu-se em função de elas caracterizarem um retrato do 
que queremos refletir, ao eleger o nosso objeto de estudo. 

Podemos dizer que encontramos nos lócus destas escolas um 
terreno fértil para desenvolvermos a pesquisa que aponta não só 
para a relevância acadêmica, mas, sobretudo, social a que este estudo 
busca contemplar, através das reflexões sobre as relações afetivas que 
permeiam o cotidiano dos adolescentes na contemporaneidade.

SUJEITOS DA PESQUISA 

Os sujeitos da pesquisa foram 50 adolescentes de ambos os sexos, 
sendo vinte e dois femininos e vinte e oito masculinos, na faixa etária 
de 13 a 19 anos, que foram selecionados pelo critério do desejo em 
participar da pesquisa, o que não os dispensou de assinar o Termo 
de Consentimento5. Esse critério do desejo tornou-se relevante pela 
natureza do objeto em estudo, em que os adolescentes estão envolvidos 
nas suas relações afetivas e a escola é um local onde as trocas ocorrem. 
A participação espontânea na pesquisa gerou uma predisposição maior 
em colaborar e para que o desejo de participação pudesse emergir de 
forma a atender a esse propósito, inicialmente apresentamos o projeto 
de pesquisa à direção, que nos conduziu às salas, de comum acordo com 
os professores regentes das mesmas e, deste contato com os alunos, os 
sujeitos tomaram a decisão de participar, segundo seu desejo. 

5 Termo em que o sujeito assina consentindo participar da pesquisa por livre e espontânea vontade. 
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INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados: a observa-
ção em campo, a entrevista semi-estruturada individual em profundi-
dade 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, as categorias descritivas e interpretativas foram construídas e, 
a partir daí, foi feita a análise dos dados, com o suporte da Análise do 
Discurso de vertente francesa6, para trilhar o terreno escorregadio do uso 
da linguagem na expressão das idéias que devem ser decodificadas, para 
que o material advindo da coleta de dados fosse analisado levando em 
consideração o direito e o avesso do texto, bem como o que estava nas 
entrelinhas, no silêncio, nos atos falhos dos discursos dos depoentes.

A observação em campo consistiu em conferir informações sobre 
determinados aspectos da realidade, utilizando o diário de campo com 
registros detalhados das observações dos comportamentos verbais e não 
verbais e inclusão de informações não esperadas, ajudando a “ identificar 
e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm 
consciência, mas que orientam o comportamento”(LAKATOS,1996, 
p.79). 

A entrevista semi-estruturada, como um processo de interação, 
possibilitou a obtenção de dados subjetivos que se relacionam com os 
valores, atitudes e opiniões dos sujeitos. Permitiu uma cobertura mais 
profunda sobre o assunto e a interação entre entrevistador e entrevistado 
favoreceu respostas espontâneas e possibilidades de uma troca afetiva. 

O desenho, como processo criativo de elaboração cognitiva e 
simbólica das representações, levou a um foco na análise de produções 
simbólicas, dos significados e da linguagem que demandam uma 

6 A Análise do discurso francesa (ADF) é um campo da pesquisa que irrompe no âmago das 
Ciências Humanas, na intersecção de epistemologias distintas, para se constituir uma disciplina 
interdisciplinar. Tem suas bases fundadoras em três grandes campos epistêmicos, resultando numa 
interdisciplinaridade que envolve a Lingüística, o Materialismo Histórico Dialético e a Psicanálise. 
Entretanto, estas áreas do saber, ao se integrarem ao corpus teórico do discurso, deixam de ser 
distintas e passam a ser próprias da prática discursiva. 
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abordagem interpretativa por parte do pesquisador para o entendi-
mento do sujeito como produtor de sentidos. 

Como o leitor pode perceber, o método deste estudo foi delineado 
como quer as exigências da pesquisa, no entanto, defendemos o 
pensamento de Laforque (2001) quando diz: “método, método, que 
queres de mim? Bem sabes que comi do fruto do inconsciente”. 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.

Veremos, no próximo capítulo, como esses arquivos incandes-
centes brotaram das falas dos sujeitos.

Ficar na Escola.indd   86Ficar na Escola.indd   86 25/3/2009   10:45:2225/3/2009   10:45:22



Ficar na Escola.indd   87Ficar na Escola.indd   87 25/3/2009   10:45:2225/3/2009   10:45:22



88      Maria de Lourdes S. Ornellas

Desenho 16
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DESENHO 16

O desenho é quase uma paisagem. Observa-se uma frondosa árvore 
e embaixo dela um jovem que avista uma garota e diz em forma de balão: 
Eu quero ficar com você mãe e aí? Você quer? Ela responde: Não quero, 
você é muito galinha e fala demais, por isso que eu não quero ficar com 
você. O esquema corporal dos jovens é do tipo palito, o que denota uma 
certa infantilização e estereotipia. Na cantada do jovem, o significante 
mãe aparece quando se refere à garota. Indago: A mãe estaria entrando 
nesta cena como se este sujeito estivesse buscando colo, peito, olhar, 
alimento, ou seja, nesse momento, o Édipo emerge revelando-se em 
ato?

Título:
Eu te quero toda mãe. É um dizer que pode ser expresso por uma 

via de mão dupla. O ato de fazer a repetição da mãe toda que possui, 
ou o desejo de buscar na garota a mãe ausente que não consegue dar o 
que ele quer. O interessante é a justificativa da negação da garota: não 
quer porque ele é galinha e porque fala demais. Vejo uma contradição 
na primeira parte da justificativa: o ficante por si só tem no seu entorno 
uma coleção de parceiros, no entanto, quando o sujeito o nomeia de 
que conversa demais, é uma denúncia que tem na ética a sua explicação 
teórica. 

Descrição:
Representa um menino que fica com a menina, ela diz que não quer 

porque ele fala demais e é muito galinha, ele até tentou, mas ela não quis. 
É uma repetição do que já foi analisado no desenho. A conclusão da fala 
da jovem é que ele até tentou, mas ela não quis. Sinto que esse não quis 
concluir o discurso, tem uma marca de não submissão, de negação de 
algo que é instituído pelo jovem e aceito socialmente.
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Desenho 17
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DESENHO 17

O desenho é instigante: o imã sendo atraído por uma lata de 
cerveja? Será que ele quer dizer que o ficar seria essa atração que o jovem 
tem pela embriaguez do afeto? Estar sob efeito do etílico revela algo o 
que Lacan (1964) diz: o inconsciente é solúvel ao álcool, ou seja, o álcool 
parece deixar o sujeito falar sem censura e assim fica melhor queixar o 
outro numa relação que se expressa imantada, na busca de ter o objeto 
encontrado mas não o tem posto que o imã desfaz-se em ferramenta.

Título:
Atração. O sujeito simboliza o ficar com o significante, atração que 

lembra encantar, seduzir, fascinar. O fenômeno ficar possivelmente 
entrete, diverte e aumenta a afluência se o ambiente estiver propício 
para esse jogo infinito de ganha-perde-ganha-perde... Uma atração que 
tem logo a repulsão, é uma questão de tempo, embora há casos em que o 
fenômeno evolui para o namoro, para uma relação mais duradoura.

Descrição:
O ficar para mim é uma atração. Um desejo sem compromisso. A 

descrição do sujeito traz dois construtos para definir o ficar: a atração e a 
falta de compromisso. Parece que essa fala não apresenta aparentemente 
sintoma, afirma que no ficar há atração e que há um desejo descompro-
metido. Duas situações confortáveis: atrair sem necessidade de ver-se 
acorrentado pelas amarras do modelo do amor romantizado.
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Desenho 18

Ficar na Escola.indd   92Ficar na Escola.indd   92 25/3/2009   10:45:2325/3/2009   10:45:23



Ficar na escola: um furo no afeto     93

DESENHO 18

Neste quadro, um casal em perfil mostrando meio corpo e o ficar é 
expresso em forma de beijos. Nesta cena, os dois já estão distanciados 
e se tratam por amigos. É um desenho que me chama muito a atenção 
pela questão temporal: em questão de pouco tempo o beijo e o toque 
sofrem mutações, posto que no outro dia sequer se olham.

Título:
Ficar!!! Parece que a palavra diz quase tudo, não precisa escrever 

várias letras, elas se arrumam e anunciam o que acontece com esse 
fenômeno ficar.

Descrição:
Namorado de um dia... amigo de outro dia! Um dia, o par 

desempenha um papel e, no outro, esse papel sofre mudanças. Num 
dia, há envolvimento corporal, no outro, se tratam de amigos. O par 
se encontra, agora não mais com o corpo, mas com a fala de longe que 
ecoa a palavra amigo para possivelmente deixar claro que o que ocorreu 
ontem é fato do passado.
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Desenho 19
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DESENHO 19

O desenho é mostrado através de uma paisagem: nela, há uma 
escola, uma árvore, nuvens, sol e alunos fora da escola. Observa-se que 
os jovens ficam fora da escola, dois casais ficantes e um na busca do 
outro. É possível dizer que a escola proíbe o ficar e o lugar de ficar que a 
escola optou é o extra-muro escolar.

Título: 
Como ficar no colégio. Esse título denuncia que o ficar no colégio 

parece que não existe, a escola é o lugar de encontro, mas para ficar 
mesmo, o lugar é lá fora, driblando a direção, professores e porteiro na 
busca de outros espaços. Para esse sujeito, há nessa escola nuvens, ou 
seja, situações nebulosas  que o jovem não consegue compreender, mas 
há o sol, o brilho, o saber que ilumina os personagens que  estão no seu 
entorno.

Descrição:
Quando agente vai para um colégio novo agente pensa em ficar 

com muitas garotas. O desejo revelado por esse sujeito é que é possível 
ficar na escola, principalmente quando se chega num colégio novo. 
Identifico o novo como o lugar da novidade, e que esta condição pode 
encantar e seduzir também novos ficantes. A palavra FIM é escrita no 
final da descrição. Penso: esse fim seria um pedido inconsciente para 
que a escola não reprima o ficar? Seria o abaixo ao ficar?
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Desenho 20
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DESENHO 20

O desenho do sujeito mostra um salão de festas em que o par se 
encontra. Há uma distância entre os corpos, dão as mãos e me passa um 
afeto de que vão estrear o ato ficante. Não há testemunha, estão a sós 
como se estivessem segredando algo que não pode ser propagandeado.

Título:
Ficando na escola. Expressa que é possível ficar na escola mesmo 

com esse furo, ou seja, essa proibição. A forma verbal do ficar tem 
uma conotação que o ficar é algo que vem acontecendo, mesmo com 
as câmaras instaladas pelos arredores da escola, e com as palavras de 
ordem: é proibido ficar!

Descrição:
A vida não é só ficar. É saber vivê-la do melhor jeito possível do lado de 

quem você ama!  Nota-se nessa descrição que o sujeito afirma que a vida 
vai além do ficar, ou seja, adianta que é preciso vivê-la da melhor forma 
junto da pessoa que se ama. É uma fala madura, não nega o ficar, mas 
acrescenta o sonho de viver bem numa relação amorosa possivelmente 
duradoura.
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