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O conceito de juventude  é  uma construção sociocultural e histórica.  É um 

período de transitoriedade para a vida adulta com diferenças nos percursos 

traçados.  Alguns jovens experimentam a primeira crise psíquica caracterizan-

do uma ruptura deste processo, dando início a uma forma particular nesta tran-

sição. Novos processos se iniciam com esta ruptura, nos quais em alguns mo-

mentos o controle sobre suas escolhas, desejos, pensamentos e ações fogem 

de si. Buscamos conhecer o significado da transição para a vida adulta em jo-

vens que realizam acompanhamento em um serviço de atendimento em saúde 

mental. Pretende-se problematizar a realização de etnografia  com jovens com 

transtorno mental grave.O estudo foi realizado em um Centro de Atenção Psi-

cossocial II Adulto (CAPS), em um bairro periférico no município de São Paulo. 

Os participantes  estão  em regime de tratamento intensivo ou semi-intensivo e 

participam de um grupo de jovens como proposta terapêutica. O grupo realiza 

atividades fora do serviço (passeios a parques, shoppings e outras atividades 

culturais).  As estratégias de pesquisa envolvem a observação etnográfica do 

serviço e das atividades realizadas fora dele, além de acompanhamento da 

vida cotidiana. É importante discutir a pesquisa de campo com a vinculação 

dos jovens no contexto institucional do CAPS, as questões éticas e práticas 

sobre como abordar projetos futuros com pessoas que sofreram uma ruptura 

causada pela crise psíquica, as limitações nas entrevistas causadas por carac-

terísticas do sofrimento ou por medicação, e o lugar das pesquisadoras no con-

texto particular desta pesquisa.   
 

Palavras chave: etnografia, serviços de saúde, juventude, saúde mental, crise 

psíquica. 
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O presente texto é resultado de uma reflexão sobre a pesquisa de mes-

trado: “Perspectivas para a vida adulta entre jovens acompanhados em um 

CAPS Adulto na cidade de São Paulo”, em desenvolvimento no departamento 

de Medicina Preventiva, Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva, da 

Universidade Federal de São Paulo. A mestranda, Aline Milhomens, é terapeu-

ta ocupacional e a orientadora, Denise Martin, é antropóloga. Nossa proposta 

foi refletir sobre algumas tensões observadas e vividas durante a pesquisa de 

campo, em fase final de realização. 
O texto está dividido em três partes: a primeira introduz a pesquisa pro-

posta, a segunda a experiência da mestranda como profissional de saúde e 

também como pesquisadora e a última problematiza teoricamente aspectos 

peculiares do estudo, tais como: ética, limites e possibilidade do campo da 

pesquisa.  

 

1. A pesquisa sobre jovens com sofrimento psíquico  
Por muito tempo, na cultura ocidental, pensou-se sobre o processo de 

transição para a vida adulta como algo linear e evolutivo que todos sujeitos te-

riam que passar para se “alcançar” a vida adulta. A ideia de passagens “tradi-

cionais”, tais como: trabalhar; concluir os estudos; sair de casa; casar-se; ter 

filhos, quase como algo linear, vem sendo repensada e desconstruída nos últi-

mos 20 anos a partir de mudanças sociais, econômicas, culturais e éticas em 

nossa sociedade. (Palácios e Oliva, 2004; Pimenta, 2007) 

Conceituar o termo juventude torna-se difícil por ser uma condição que 

se manifesta de forma desigual e variável, pois vai de acordo com diversos fa-

tores como classe social, gênero, critérios biológicos e etários, não se constitu-

indo a partir de um conceito único.  

Pimenta propõe pensar “a juventude como uma categoria social limitada 

no tempo e caracterizada pela transitoriedade, de modo que podemos dizer 

que o jovem é, essencialmente, um ser em transição” (Pimenta, p.186, 2001). 

Para a autora, existe uma maleabilidade e intercambiabilidade entre as catego-

rias etárias, características atribuídas à adolescência, à juventude e à idade 

adulta podem ser compartilhadas e deliberadamente preservadas em diferen-

tes momentos da vida. A partir destas considerações, torna-se quase não cabí-

vel neste trabalho o uso do termo “passagem”, mas sim de “transição” para se 
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pensar neste processo, de um transitar entre idas e vindas para a construção 

de uma singularidade, não fixa e rígida, mas maleável e intercambiável. 

Entre as idas e vindas, diversos fatores condicionantes atravessarão 

constantemente esse processo, influenciando-o e proporcionando diferenças 

que permeiam limites e oportunidades significativas neste percurso. Neste con-

texto, alguns jovens vivenciam a primeira crise1 psíquica no período etário mais 

característico desta transição.  

A primeira crise psíquica pode deixar marcas e causar rupturas que 

acarretam em intensas mudanças nos comportamentos, hábitos, pensamentos, 

projetos de vida. Quando experienciada na fase entre a adolescência e juven-

tude, tais mudanças, muitas vezes, resultam no afastamento das atividades 

escolares e na perda do grau de autonomia e independência (Mângia  et al., 

2003) desses indivíduos.  

Mângia et al (2003), ao pesquisarem as necessidades de adolescentes 

com sofrimento psíquico em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da 

cidade São Paulo, constataram algumas fragilidades nas respostas institucio-

nais aos adolescentes com primeira crise que, após terem passado por servi-

ços de emergência, chegam ao CAPS com diagnósticos fechados e medica-

ções prescritas a partir de uma única observação. Alguns outros, chegam após 

uma internação psiquiátrica de conduta questionável. 

As mudanças na atenção à	saúde mental brasileira, iniciadas pela Re-

forma Psiquiátrica na década de 1980, proporcionaram a reconfiguração das 

práticas em saúde mental e a criação de serviços territoriais que oferecem al-

ternativas aos manicômios com ações no campo sociocultural. A partir daí, cri-

ou-se uma rede de serviços abertos e descentralizados regionalmente, com o 

objetivo de proporcionar a livre circulação das pessoas com transtornos men-

tais pelos serviços e pela cidade, e oferecendo cuidados com base nos recur-
                                                
1 Dell’Acqua e Mezzina (1991) consideram difícil uma conceituação única de crise na saúde 
mental, uma vez que se dá conforme a organização sanitária e psiquiátrica  e a um certo valor-
limite construído socialmente, de acordo como normalidade/anormalidade , sofrimento, pericu-
losidade, miséria, ruptura das relações familiares, sociais e/ou de trabalho existente são reco-
nhecidos e percebidos em determinada época e momento histórico particular. Com base nisso, 
os autores reconhecem como situações de crise aquelas que possam ser identificadas em pelo 
menos três dos seguintes parâmetros: grave sintomatologia psiquiátrica aguda; grave ruptura 
de relação no plano familiar e/ou social; recusa de intervenções, porém aceitação de contato 
com profissionais da saúde mental; recusa de qualquer forma de contato; situações emergen-
ciais no contexto familiar e/ou social com incapacidade pessoal de enfrentá-las.	
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sos que a comunidade oferece. Estas estratégias visam romper com a ideia de 

periculosidade e incapacidade de convívio social. A construção destes espaços 

extra-hospitalares abre possibilidade para a criação de uma nova mentalidade 

em relação à loucura por parte da população que, pelos variados motivos, cru-

zam com esses serviços e encontram nestes locais uma possibilidade de cui-

dado (Pinto et al., 2013). 

Eventualmente, pode haver a necessidade de internação durante o perí-

odo mais crítico de uma crise. Entretanto, deve ser restrita às situações em que 

a pessoa se expõe a riscos de vida e ter a menor duração possível. (Louzã, 

2000).   

A facilidade de acesso a esses serviços torna-se fundamental para uma 

intervenção não tardia e a não piora do quadro, uma vez que a demora em se 

iniciar um acompanhamento tem uma influência fundamental no prognóstico e 

na duração do tratamento (Louzã, 2000). Segundo o autor, uma intervenção 

breve durante uma primeira crise psicótica é fundamental para preservar o 

máximo possível o indivíduo dos impactos e prejuízos psíquicos, emocionais e 

sociais que sucessivas crises psíquicas podem causar.  

Ao se refletir sobre o processo de transição e ruptura desses jovens, 

torna-se complexo esse exercício uma vez que estes experienciam cedo mo-

mentos em que o controle sobre suas escolhas, desejos, pensamentos e ações 

fogem de si e que o transitar nas idas e vindas, tornam-se giros sob si mesmo.   

É em meio às conturbadas interferências, atravessados por vivências do 

irreal, conversas ilusórias e temores não compreendidos, que esses jovens vi-

venciam um período de importante sofrimento que barra e os distanciam de 

oportunidades e concretização de seus projetos de vida. O processo de transi-

ção para a vida adulta desses jovens se dará de um modo muito singular e dis-

tante das exigências sociais esperadas. 

Desta forma, pensar  a expectativa de vida desses jovens sobre suas vi-

das e o exercício da produção de uma autonomia possível faz-se de grande 

importância para a abertura de uma olhar frente a essa juventude brasileira em 

específico. Juventude esta que não está, em sua maioria, fechada em hospitais 

de longa permanência, mas que está circulando pelo território e construindo 

possíveis itinerários dentro dos limites presentes ao sofrimento psíquico. 
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Esta pesquisa se propõe a realizar uma aproximação sobre a transitori-

edade para a vida adulta frente à ruptura gerada pela crise psíquica através da 

perspectiva da reabilitação psicossocial e da antropologia. Além disso, contri-

buir para o debate de bases teóricas de estudos de jovens acompanhados em 

serviços de saúde mental, de modo a se pensar o que tem sido ofertado a es-

ses jovens no que se refere às políticas públicas e nos serviços de atenção 

especializada. 

 Buscamos conhecer o significado da transição para a vida adulta em jo-

vens com sofrimento psíquico moderado e grave, a partir de suas experiências 

sobre esse processo e estudar como os participantes do estudo, acompanha-

dos em um CAPS da cidade de São Paulo, vivenciam a experiência do sofri-

mento psíquico e pensam seu futuro. 

A pesquisa de campo foi realizada em Cidade Tiradentes, uma região peri-

férica da Zona Leste de São Paulo, localizada a 35 quilômetros do marco zero 

da cidade. O bairro é caracterizado como o maior complexo de conjuntos habi-

tacionais da América Latina com cerca de 160.000 habitantes em moradias 

formais (conjunto habitacionais) e 60.000 informais (favelas e loteamentos ha-

bitacionais clandestinos e irregulares). A renda média do chefe de família varia 

de 500 a 1.200 reais na moradia formal e de 200 a 500 reais na informal, con-

siderando que o salário no ano de 2014 era de 724 reais, a renda da população 

local se mostra bem baixa para uma cidade grande como São Paulo (Prefeitura 

de São Paulo, 2014).  

O ponto de contato é o CAPS  e o trabalho de campo foca no acompanha-

mento de um grupo realizado no serviço, chamado Grupo Jovens. Esse grupo, 

que será descrito e detalhado na próxima parte do texto, tem como objetivo 

trabalhar a autonomia, independência e a socialização através de saídas e en-

contros nos arredores do bairro e na grande São Paulo em espaços, principal-

mente, de lazer e cultura, públicos ou privados. 

2. “Observando o familiar”: transitando entre a experiência de profissio-
nal de saúde e pesquisadora  

Nesta parte do texto introduzimos informações, impressões e reflexões 

da mestranda Aline Milhomens na construção do objeto de pesquisa. O texto 

está em primeira pessoa, pois a pesquisa de campo foi realizada exclusiva-
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mente por ela, por razões que serão discutidas no próximo tópico. Considera-

mos importante expor o contexto institucional e a experiência pessoal da pes-

quisadora no processo de realização da pesquisa.  

O processo de Construção do Grupo Jovens 

Fui contratada para trabalhar como terapeuta ocupacional do CAPS 

Adulto de Cidade Tiradentes em outubro de 2012. Ao chegar, fui surpreendida 

pela quantidade de grupos e oficinas que preenchiam as agendas dos demais 

técnicos (enfermeiros, assistentes sociais, terapêuticas ocupacionais, psicólo-

gos) e da oficineira2 (pessoa contratada somente para realizar oficinas). Até 

aquele momento o CAPS era composto por mais de 25 grupos e oficinas, 

quantidade tal  que me impactou, uma vez que era recém voltada da experiên-

cia na Itália em um Centro de Saúde Mental “esvaziado”3 de atividades.  

Em janeiro de 2013 apresentei a proposta de fazer um grupo voltado ao 

público jovem cuja ação principal seria a realização de um trabalho fora do ser-

viço, no que se aproxima a vida cotidiana e não institucionalizada e protegida, 

com uma conformação sem abordagem terapêutica pré-determinada, traçada 

não  por uma abordagem ao sofrimento e sintomas, mas pela via do espontâ-

neo, do que surge a partir do circular pela cidade, pelo lazer, construções cole-

tivas realizadas a partir do encontro. Na época eu tinha 23 anos, idade dos 

possíveis integrantes do grupo, o que a meu ver potencializava minha ação 

para se pensar a construção daquele espaço. 

Realizar o grupo fora do serviço com o desenvolvimento de atividades 

no território de modo a favorecer a inclusão social e com vistas à promoção de 

autonomia e ao exercício da cidadania, compõe uma das diretrizes de funcio-
                                                
2 Como parte da equipe mínima de um CAPS, conforme a Portaria 336 (Brasil, 2002), consta 
um profissional com escolaridade de nível médio cujas nomeações podem ser as mais varia-
das: educador, técnico educacional, artesão, oficineira etc. No caso dos oficineiros, não se 
exige experiência na área de saúde mental, sendo esse seu diferencial no serviço, pois com-
põe com a equipe de acordo com suas habilidades técnicas que podem ser manuais, corporais, 
musicais, entre outras, que não se pautam na doença. As principais atribuições é a de realizar 
oficinas e grupos dentro e fora do serviço, conforme as diretrizes do SUS e políticas públicas 
de saúde mental	
3 Coloco o termo esvaziado entre aspas porque na Itália os encontros e grupos costumam 
ocorrer em diversos locais da cidade e poucos deles no centro de saúde mental. Esse é um 
modo de descentralizar as ações dos serviços de saúde mental, de criar uma rede de atenção 
ampla para além dos serviços de saúde e de proporcionar o indivíduo a circulação pelo seu 
território.  
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namento da Rede de Atenção Psicossocial (Brasil, 2011), logo, dos serviços 

que dela fazem parte. Para além das políticas existentes sobre saúde mental, 

compartilho da ideia de que influenciamos e somos influenciados pelos lugares 

que habitamos/frequentamos. Lugares composto por pessoas e estruturas físi-

cas que dizem de um funcionamento e de uma organização institucional (Fou-

cault, 1997). Considero de extrema delicadeza colocar pessoas jovens, não-

cronificadas, com histórico de primeira-crise em um local que possui diversas 

salas com placa “enfermagem”, “farmácia”, “consultório”, palavras que infor-

mam de um local físico e de um local da doença e tratamento. Quando se inse-

re em um lugar, necessariamente se retira de outro. Se retira da escola, da ca-

sa, do trabalho, do encontro com um amigo etc.  

Ao pensar o grupo, tive que estabelecer alguns critérios de inserção pa-

ra os demais profissionais terem um parâmetro e saber do que se tratava, pois 

a inserção nos grupo é feita conforme interesse da pessoa atendida e indica-

ção do profissional. A partir daí, estabeleci que o grupo seria voltado para pes-

soas jovens com faixa etária entre 184 e 30 anos que estavam vivenciando uma 

primeira crise, assim como passando por um período de rupturas decorrentes 

desse estado como: escola, família, amigos, espaços de lazer, emprego, rela-

cionamentos afetivos.  Diante da minha própria proposta, comecei a me questi-

onar sobre os conceitos e definições sobre o termo jovem que me pautava, 

como: a qual imagem eu estava atrelada sobre jovem/juventude? Que caracte-

rísticas e necessidades os integrantes teriam que ter para eu dizer que são jo-

vens?  E os outros profissionais do serviço, em sua maioria mais velhos do que 

eu, quem eram os jovens para eles? Teriam a mesma percepção que a minha?  

Por ser um grupo de saída, chamei mais uma profissional  do serviço, a 

oficineira do CAPS Rosi, 26 anos, para fazer o grupo comigo.  A  partir daí, as 

ações relacionadas ao grupo eram pensadas juntamente com ela. 

 A proposta era do grupo ser realizado fora da unidade, no caso, na Es-

tação Juventude5, porém houve pouca adesão a esse espaço, pois muitos fal-

                                                
4 Dezoito anos é	a idade mínima para realizar acompanhamento em um CAPS Adulto, caso a 
pessoa tenha menos que 18 anos, ela é	encaminhada para um CAPS Infantil.	
5 A Estação Juventude de Cidade Tiradentes, foi inaugurada em setembro de 2009, e é um 
equipamento destinado aos jovens de 15 a 24 anos, residentes na região, nos bairros de mé-
dia, alta e altíssima vulnerabilidade social, que propicia a formação dos jovens em conceitos de 
 



8 

 

tavam dizendo desconhecer o lugar, ser longe, ter vergonha de chegar sozi-

nho, ter ido e não ter encontrado, entre outras justificativas que me fizeram 

perceber as dificuldades que esses jovens tinham de se deslocar sozinhos pa-

ra o novo, para o desconhecido. Foram dois meses para eu e Rosi perceber-

mos que para iniciar o grupo, realizá-lo em um lugar desconhecido não seria a 

melhor maneira e tentarmos dar início com ele se realizando no próprio CAPS.  

Ao se fazer no CAPS, um número maior de pessoas foi comparecendo 

aos encontros. Passei a ligar semanalmente aos que não compareciam para 

saber se estava tudo bem e reforçar o convite. Aos poucos, o grupo foi ga-

nhando corpo. Chegavam no horário, conheciam os demais integrantes, me 

conheciam, iam construindo comigo e Rosi aquele espaço de encontro.  

 A ideia de uma construção coletiva daquele espaço, feito a partir do en-

contro, era central e parâmetro para nossas ações. Víamos a partir de nossa 

experiência que predefinir formas, resultavam muitas vezes na não participa-

ção seja através da ausência ou de um não interesse pelo proposto. Como a 

proposta do grupo era de ser realizado fora do CAPS, fomos criando, a partir 

dos encontros, os lugares que eram de interesse de cada um, o que incluía os 

meus e de Rosi como partes integrantes do grupo. Pensar os locais que pode-

ríamos ir, ver, conhecer, usar, fazer um levantamento dos lugares conhecidos 

de cada um, locais que compunham seus repertórios e itinerários, para além do 

CAPS e da casa. Pude perceber nesse processo que muitos não tinham co-

nhecimento sobre locais dentro do próprio bairro como parques, espaços cultu-

rais, lachonetes etc. Por não conhecer, não tinham sugestões, alguns diziam 

não circular muito pelo bairro, outros de não ter dinheiro para saídas, outros se 

mostravam mais apropriados da cidade que habitavam, diziam de locais locali-

zados no centro de São Paulo e expressavam seus desejos de se locomover 

mais pela cidade. Dessa forma, o ato de sair era parte de todo um processo 

anterior de escuta, escolhas, decisões, planejamento do tempo e do espaço no 

se deslocar pela cidade. Processo não simples, uma vez que muitos, durante e 

após a experiência do sofrimento psíquico, passam a evitar saídas por teme-

                                                                                                                                          
cidadania, apoio educacional e capacitação com habilidades profissionais e repertório cultural 
nas áreas de produção musical, comunicação e expressão. O equipamento funciona de manei-
ra compartilhada entre a Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de 
Participação e Parceria; e Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras. 
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rem lugares cheios, com ampla movimentação e concentração de pessoas. 

Além disso, Cidade Tiradentes se localiza em uma região bem afastada do 

centro, com poucas áreas de lazer, privada da malha ferroviária, possuindo 

ônibus como único e principal meio de transporte público6. Qualquer desloca-

mento para o centro da cidade de São Paulo levava, em média, uma hora e 

meia, somado a superlotação nos horários de pico, tornando de difícil execu-

ção os aspectos do cotidiano como o transitar por meio de transportes públi-

cos.   

Shoppings, cinemas, parques, piqueniques, lanches, filmes no CAPS, 

filme na casa de um dos integrantes, exposições, centros culturais, o repertório 

a cada mês se ampliava. Não somente de lugares, mas os usos possíveis a se 

fazer desses espaços. Pensar o parque não somente como um lugar para ir 

como meta,  mas as várias possibilidade de se usar esse lugar como se um 

piquenique,  jogar uma bola etc.  Muitas pessoas podem olhar para essa varie-

dade de atividades e lugares como rotineiros, principalmente no que se diz ao 

lazer, porém, para a maioria desses jovens, tanto pela condição socioeconômi-

ca, quanto pela questão do sofrimento psíquico, eram experiências novas ou 

de grande dificuldade por tudo que elas demandavam como, escolhas, exposi-

ção de si, lugares desconhecidos, deslocamentos sem o conforto de um carro 

privado, por exemplo. 

Nesse processo de construção do grupo, pouco a pouco, foi se compon-

do uma maior aproximação entre eles, uma conversa sobre o time que jogou 

no dia anterior, uma música ou banda que um está ouvindo em seu celular. No 

início, pouco se conversava, pouco se interagia, pouco se expunha. Isolar-se 

em casa passa a ser o habitual, estabelecer qualquer tipo de troca passa a ser 

difícil ou mesmo desnecessário, uma vez que estar só é um modo de se prote-

ger de toda a persecutoriedade que muitos desses jovens vivenciaram durante 

o período de crise.. Muitos pais, familiares, cuidadores em geral, assumem o 

papel de decisão, de guias, de organizadores, de quem faz o contato, retirando 

                                                
6 O circular pela cidade via transporte público era mais um dos aspectos que compunham in-

tencionalmente as saídas do grupo. Utilizar-se de ônibus, metrô e trem, objetivando a apropria-

ção destes meios não restrita somente à função de transportar, mas de um uso do espaço ge-

ográfico mais autônomo, do ir e vir pensado, decidido. 
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de forma não intencional a autonomia e a independência deste jovem, mesmo 

quando não estão mais em crise. É importante dizer que esses jovens, em 

momentos de crise, se colocaram nas mais diversas situações de risco como: 

andar a esmo pela cidade; seguir os comandos das vozes de suas alucinações 

sem crítica de suas ações; ir de uma cidade a outra, sem estabelecer comuni-

cação verbal; passar dias desaparecidos; se auto agredir ou agredir de forma 

física ou verbal, vizinhos, pessoas que trabalham com o tráfico de drogas, são 

alguns exemplos vivenciados por integrantes do grupo.  Dessa forma, esses 

jovens, ao participar do grupo, na ausência de um que se diz por ele, em con-

traposição à presença de um profissional que aposta e acredita na sua capaci-

dade, é provocado a se expressar ou a reagir de alguma forma.   

Durante o período que os acompanhei, tanto como terapeuta ocupacio-

nal, quanto pesquisadora, presenciei momentos em que após muito tempo em 

silêncio em ou em uma posição de concordância sem questionamentos, eles 

traziam as ideias e vontades numa demonstração de autonomia. 

 O lugar do CAPS, como estrutura física, acabou se configurando como 

local de encontro para se pensar e planejar as saídas, fazer conversas, lan-

ches, assistir filmes, com o grupo se organizando de modo a ser uma semana 

no CAPS e outra fora, intercaladamente.  

O grupo vinha nesse caminhar quando no mês de maio decidi sair do 

serviço para me dedicar ao mestrado. Anunciei minha saída em junho de 2014 

porém, já dizendo do projeto de retornar como voluntária e pesquisadora, e que 

o retorno se daria conforme as autorizações dos comitês de ética saíssem. En-

cerrei meu contrato como terapeuta ocupacional do CAPS no final de junho. 

Trabalho de Campo: limitações e potencialidades do duplo lugar 

 Consegui retornar ao serviço e dar início ao projeto de pesquisa em ou-

tubro do mesmo ano após conseguir a autorização da Organização Social de 

Saúde7 (OSS) que administra o serviço. Pela OSS tive que entrar como volun-

tária e pesquisadora, pois como pesquisadora, segundo a mesma, não poderia 

                                                
7 As Organizações Sociais de Saúde (OSS) fazem parte de um modelo de parceria adotado 
pelo governo do Estado de São Paulo no ano de 1998 para a gestão de unidades de saúde (...) 
com vistas ao gerenciamento de hospitais e equipamentos públicos de saúde, atendendo ex-
clusivamente aos pacientes do SUS (São Paulo, 1998).	
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fazer um grupo na unidade. Isso fez com que recorresse ao voluntariado como 

uma forma de acompanhar o grupo e realizar meu trabalho de campo.O retorno 

ao serviço como pesquisadora e voluntária para continuidade do grupo que 

realizava como terapeuta ocupacional  ocasionou uma confusão sobre o lugar 

que eu ocupava, tanto por minha parte, quanto dos integrantes do grupo e pro-

fissionais do serviço, como pude perceber no decorrer do trabalho. A elabora-

ção da proposta de criação do grupo, assim como a construção do mesmo, se 

deu sob minha coordenação por um ano e meio e assim, mesmo com a minha 

ausência durante os três meses, tal estrutura se mantivera sob o mesmo for-

mato de funcionamento. Rosi teve grande influência nisso pois, por ter partici-

pado comigo dessa construção, manteve o grupo no período de minha ausên-

cia mantendo o cenário semelhante ao que havia deixado com poucas mudan-

ças no que se refere ao formato do grupo. 

 Uma das mudanças foi a entrada de uma nova terapeuta ocupacional, 

Juliana,  contratada para assumir a vaga que eu havia deixado e a saída ofici-

neira Rosi. 

Assim, retornava ao serviço. Não mais como profissional, mas como 

pesquisadora,  voluntária, e na mesma função que exercia antes de coordena-

dora do grupo. Juntamente aos novos e velhos lugares, novas e antigas atri-

buições, entre elas, a mais desafiadora que me parecia, a de realizar o trabalho 

de campo de uma pesquisa etnográfica em um lugar conhecido. Não chegava 

em terras estranhas como Malinowski em Os Argonautas do Pacífico (1922), 

muito pelo contrário, chegava ao meu próprio território, indo ao encontro de 

meus conterrâneos.  

Gilberto Velho, no texto “Observando o familiar” (1978), diz acreditar ser 

possível transcender, em determinados momentos, as limitações de origem do 

antropólogo e chegar a ver o que lhe é familiar não necessariamente como 

exótico, mas como uma realidade bem mais complexa do que a  representada 

pelos mapas e códigos básicos nacionais e de classe através dos quais fomos 

socializados. No meu caso, transcender as minhas limitações como terapeuta 

ocupacional e ver o que me é familiar a partir de uma realidade bem mais com-

plexa do que a representada no meu mapa e código. 

Inicialmente, oscilava e me dividia entre olhares, posicionamentos, tare-

fas, contato com a equipe e com os integrantes do grupo. Retomei o grupo 
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tendo claro o lugar que formalmente ocupava, mas que na prática me exigiam 

um esforço para delimitá-lo e diferenciá-lo. O velho e o novo contexto atraves-

savam meu espaço e minhas relações a todo momento.  

Caprara e Landim (2008) em um artigo sobre uso, potencialidades e limi-

tes da etnografia em pesquisas de saúde, ao problematizar a posição do pes-

quisador em serviços de saúde,  falam sobre a importância de se questionar 

sobre a posição frente aos entrevistados e participantes da pesquisa caracteri-

zada como etnográfica. 

O conceito de posição se refere a como a experiência da vida do 

pesquisador pode facilitar ou inibir o estudo de tipos particulares de 

problemas, assim como sua idade, sexo, etc. Estando a cultura vincu-

lada com o poder, o pesquisador teria de se questionar, no início de 

seu trabalho, sobre a própria posição social que ocupa e aquela dos 

entrevistados. (p.367) 

Havia sido referência técnica8 de três pessoas do grupo no período em 

que trabalhava como terapeuta ocupacional do serviço, portanto, já como pes-

quisadora, não tinha como não saber de suas trajetórias, dificuldades, projetos 

etc. Da mesma forma que também não eram novas para mim as outras pesso-

as que eu não havia sido referência técnica, pois, em sua maioria, eram co-

nhecidas e bem conhecidas, pois, mesmo que eu não tivesse sido referência, 

pela própria dinâmica do serviço, eram casos que acompanhei na equipe, nas 

discussões de casos e até mesmo durante o próprio grupo. Enfim, eram pes-

soas que eu estava muito próxima, cuja proximidade teria de ser continuada de 

forma a facilitar meu estudo. 

Este duplo lugar atravessou constantemente minha atuação no trabalho 

de campo, me mantendo atenta sobre a sua complexidade para a realização 

da pesquisa. Questões como: o quanto carrego o olhar de trabalhadora daque-

le serviço e o quanto ainda me olham e me reconhecem neste lugar? Seria 

                                                
8 Na literatura e serviços, encontra-se várias termos para referência técnica, como "profissio-
nal de referência", "técnico de referência", “terapeuta de referência”, esse dispositivo faz 
com que cada usuário possua um profissional responsável por traçar e monitorar seu projeto 
terapêutico singular, discutir com a equipe técnica do serviço, assim como, realizar contato 
com a família (CAMPOS, 1999; BRASIL, 2004; SILVIA e COSTA, 2010).	



13 

 

possível mudar minha postura frente a uma demanda clara trazida por um dos 

integrantes do grupo? Como me desvincular da ideia de demanda e do PTS9 

traçado, em alguns casos, por mim mesmo quando técnica do serviço? O 

quanto isso influenciaria o meu olhar etnográfico e minha postura quanto pes-

quisadora? Conhecer boa parte dos integrantes do grupo, saber a fundo sobre 

suas questões relacionadas à saúde mental seria uma fator que ajudaria ou 

prejudicaria meu olhar? Como ser uma estranha naquele lugar? Quando, de 

fato, iniciei meu trabalho de campo, já que as questões que levei para o mes-

trado, eram questões que já se faziam presentes durante a minha prática como 

profissional de saúde mental? 

O trabalho de campo se deu por dez meses consecutivos, uma vez na 

semana, em encontros que variavam de uma a quatro horas conforme a pro-

gramação do grupo. Dias de saídas, encontros com maior duração, dias no 

CAPS, encontros mais curtos. Mantive um diário de campo, o qual muitas ve-

zes deixei de anotar coisas que me pareciam obvias e irrelevantes à uma pro-

fissional da saúde, mas que hoje vejo como fundamentais para o trabalho et-

nográfico de uma pesquisadora. 

Sobre os meus estranhamentos, assim como, a ausência dos mesmos  

para a utilização  do método etnográfico, Mariza Peirano (2014) defende que a 

ideia de método é complexa e incita um questionamento da etnografia como 

método com uma pergunta central: de onde e quando aprenderemos que “es-

tranhar” é uma ferramenta fundamental na pesquisa antropológica? Segundo a 

autora: 

(...) a pesquisa de campo não tem momento certo para começar e 

acabar. Esses momentos são arbitrários por definição e dependem, 

hoje que abandonamos as grandes travessias para ilhas isoladas e 

exóticas, da potencialidade de estranhamento, do insólito da experi-

ência, da necessidade de examinar por que alguns eventos, vividos 

                                                
9 O Projeto Terapêutico Singular foi desenvolvido em espaços de atenção à saúde mental co-
mo forma de propiciar uma atuação integrada da equipe valorizando outros aspectos, além do 
diagnóstico psiquiátrico e da medicação, no tratamento dos usuários. Ele se define como um 
conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou cole-
tivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar. Geralmente é dedicado a 
situações mais complexas, de modo a pensar juntamente com o usuário, familiares e profissio-
nal, propostas e ações voltadas para o cuidado no aspecto global do sujeito. Ver Clínica Ampli-
ada e Compartilhada (Brasil, 2009).	
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ou observados, nos surpreendem. E é assim que nos tornamos agen-

tes na etnografia, não apenas como investigadores, mas nati-

vos/etnógrafos. (p. 03) 

Os trabalhos de Peirano (2014) e Velho (1978) me levaram a perceber 

que a potência da etnografia  não estaria  no que se refere ao estranhamento, 

mas na potência da proximidade, proximidade esta mantida  por um  vínculo 

existente entre eu e aquelas pessoas. Por não existir estranhamentos da minha 

parte quanto profissional da saúde mental em relação aos integrantes do gru-

po, profissionais e familiares,  pude me inserir neste universo de maneira privi-

legiada como pesquisadora.   A desconfiança, o distanciamento e a não abertu-

ra ao encontro foram aspectos que pouco vivenciei durante o trabalho de cam-

po e realização das entrevistas, pois eu fazia parte do que Magnani categoriza 

como pedaço (2002).  

Categorizo o espaço do grupo jovens como o pedaço nesse sentido, 

pois, segundo o autor, diz de uma experiência concreta e compartilhada, um 

recorte de fronteira e código de pertencimento de um grupo em que há percep-

ção imediata e clara de quem é ou não do pedaço. Essa categoria supõe, por 

exemplo, uma referência espacial, mas não necessariamente física, a presença 

regular de seus membros e um código de reconhecimento e comunicação en-

tre eles (Magnani, 2002). Esse foi um dos, se não o principal motivo, pelo qual 

a orientadora não pode ir a campo comigo.  

Pude olhar de perto e de dentro10 do pedaço tendo a etnografia como 

método e como condutora da pesquisa. 

O estranhamento, ou talvez uma inquietação, impulsor para a minha 

pesquisa, se dizia de um processo invisível aos olhos de um estranho que ali 

chega, mas perceptíveis e acessíveis ao sujeito que acessa, convive e estabe-

lece uma próxima relação com as pessoas que vivenciam esse processo. Ao 

estranho, ou talvez ao comum, que partilha da mesma sociedade que eu, seja 

normal ver jovens que, devido à forte experiência do sofrimento psíquico que 

tiveram e rupturas decorrentes dela, se mantêm vinculados a uma identidade 

do diagnóstico, aos psicofármacos, a rituais de tratamentos ofertados pelos 

serviços de saúde mental e longe dos estudos, trabalho, lazer e relacionamen-
                                                
10 Ver “De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana”	de José	G. Magnani, 2002.	
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tos afetivos, esse era o meu estranhamento. Que processos e rituais esses 

jovens são permitidos a vivenciar que os levarão para a chamada vida adulta? 

Durante essa retomada, fui me vendo em ação nesse cenário quanto 

pesquisadora em paralelo com a imersão teórica que vinha fazendo dentro dos 

temas do método etnográfico, antropologia da juventude, programas e políticas 

de saúde mental 

Hoje, posso dizer que a realização deste trabalho se deu a partir de vá-

rios lugares e perspectivas.  

3 Limites e possibilidades da etnografia em serviço de saúde mental  

Logo que a pesquisadora retoma o grupo como voluntária e pesquisa-

dora, se encarregou de falar sobre o seu projeto de pesquisa do mestrado com 

jovens que realizavam acompanhamento em saúde mental e que em algum 

momento iria convidá-los para uma entrevista sobre a perspectivas deles para 

o futuro e vida adulta.  

Após seis meses de trabalho de campo com observação participante e 

coordenação do grupo, foi feito o convite para o grupo em um dia que tinham 

sete pessoas presentes. Dessas sete, duas não tinham condições de participar  

de uma entrevista e nem previsão de uma melhora a curto prazo o convite não 

chegou a ser feito. Consideradas como casos graves pela equipe, eram pes-

soas que mantinham sintomas como delírios e alucinações muito presentes, 

com pouca resposta à medicação e pouca melhora de seu estado desde o 

início dos sintomas. Tinham dificuldade de se comunicar, de compreensão de 

perguntas e conversas mais elaboradas nas quais se restringiam à respostas 

limitadas como sim e não, ou respostas de cunho delirante. As outras cinco 

presentes se colocaram disponíveis, porém uma delas apresentava sinais de 

um início de crise psíquica o que fez com que a entrevista não fosse agendada 

logo de início, na expectativa de uma melhora nos meses seguintes. Para as 

que aceitaram e estavam, no critério de análise da pesquisadora e ex-

terapeuta ocupacional do serviço, “aptas”11 a participar da entrevista, foi expli-

                                                
11 Foram consideradas como aptas, pessoas que não apresentassem sinais ou sintomas de 
crise psíquica de modo a não causar uma exposição da pessoa nesse momento de extrema 
fragilidade social e pessoal.	
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cado que elas poderiam escolher o local para a entrevista, podendo ser em 

suas próprias casa, no CAPS, praças, parques etc, deixando claro que o teria 

que ser um lugar em que se sentissem à vontade. Das quatro, somente uma 

quis na própria casa e os outros restantes, disseram que poderia ser no próprio 

CAPS. De início foram agendadas quatro entrevistas, apostando na melhora do 

outro integrante para a quinta. Dos três demais do grupo que estavam 

ausentes no dia do convite, foi realizado contato telefônico, visto que vinham 

apresentando ausências há pelo menos um mês. Um deles, o contato se deu 

somente através de um familiar que informou que ele havia conseguido um 

emprego temporário de seis meses em uma indústria e que saía cedo de casa 

e voltava muito tarde, fator que dificultaria muito para agenda a entrevista. Um 

outro informou pelo telefone que havia decidido parar de ir ao grupo, mas 

aceitou facilmente participar da entrevista. Escolheu o CAPS como local, porém 

faltou no dia, o que fez com que a pesquisadora retomasse o contato e se 

oferecesse para realizar em sua própria residência. A oferta de ser na casa 

dessa pessoa em específico foi feita, uma vez que a pesquisadora tinha uma 

boa aproximação com ela construída no período em que trabalhava no serviço 

e sabia de suas dificuldades de sair de casa. Por fim, o último integrante que 

faltava contatar era um dos mais antigos do grupo e com o qual a pesquisadora 

acreditava ter um bom vínculo. Sem dar muitas explicações, se recusou a ser 

entrevistado e a continuar frequentando as atividades do CAPS, mantendo 

somente a consulta com a psiquiatra, surpreendendo a pesquisadora com sua 

recusa, uma vez que tinha este como uma participação garantida12. 

Dos dez integrantes do grupo, somente cinco aceitaram participar ini-

cialmente, número menor do que o proposto no projeto de pesquisa. Diante 

disso, as pesquisadoras resolveram abrir o leque de perfil dos entrevistados 

para ex-integrantes do grupo que se mantinham em acompanhamento no 

CAPS e ex-integrantes que tiveram alta ou abandonaram o acompanhamento 

no serviço. 

                                                
12 Após quatro meses que o contato telefônico havia sido feito, a pesquisadora recebeu a notí-
cia de o rapaz havia agredido sua mãe até a morte da mesma. Essa notícia deixou a equipe do 
serviço e a pesquisadora impactada, uma vez que era uma pessoa considerada num quadro 
estável, em acompanhamento de rotina a psiquiatra, que não apresentava sinal de agressivi-
dade e que tinha uma boa relação com a mãe, segundo ele mesmo relatava. A última notícia 
que se teve era de que estava internado em um hospital penitenciário.	
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Foram realizadas, com essa nova configuração de perfil, tentativas de 

contato com dois ex-integrantes do grupo. Uma garota que havia abandonado 

o tratamento há uns seis meses e um rapaz que havia tido alta há um ano, mas 

que retomou o acompanhamento com psiquiatra, após apresentar um início de 

crise. A garota, ao ser contatada via telefone, aceitou participar de início, mas 

referiu não estar com tempo naquela semana, ao retomar o contato na semana 

seguinte, ela informou estar gestante e sem tempo para realização da entrevis-

ta. Com essa notícia, desistimos de entrevistá-la, uma vez que a consideramos 

a gestação como um período de muita fragilidade, com alterações emocionais 

e hormonais importantes que não poderiam ser desconsideradas ao se pensar 

na entrevista que faria menção aos períodos de crise e tratamento no CAPS. 

Foram realizadas até o momento seis entrevistas, cinco homens e uma 

mulher entre 18 e 28 anos. Pela riqueza das respostas, ficamos interessadas 

em continuar a explorar alguns temas. Uma primeira idéia foi a de realizar um 

grupo focal, onde poderíamos contrapor idéias e aprofundá-las. A mestranda 

tentou agendar várias vezes, mas todos alegaram dificuldades de tempo ou 

outras respostas. Entendemos que seria difícil realizar um grupo com estas 

características, que, embora também fosse um grupo, não se definia como um 

grupo de jovens, mas um grupo para pesquisa.  

Desistimos da idéia e Aline agendou entrevistas com os jovens já entre-

vistados,   buscando explorar mais questões sobre os planos futuros, o uso de 

medicações e as formas de lazer. Foram realizadas  cinco entrevistas, um dos 

participante se recusou a participar dessa segunda alegando estar ocupado no 

final do ano. Continuamos a nos sentir provocadas pelas respostas dos jovens, 

pelas suas recusas, suas opções, brevemente descritas neste texto. Não que-

remos finalizar conduzindo o leitor para uma visão  estereotipada destes jo-

vens. Um resultado preliminar desta pesquisa é o fato de que o CAPS, tratado 

em vários estudos como lugar estigmatizante e ainda associado à medicaliza-

ção (Monteiro et al, 2006, Martin et al, 2012) não é visto assim no caso do gru-

po Jovens. O grupo só foi possível de se concretizar a partir deste espaço insti-

tucional e os jovens preferiram ser entrevistados neste local. Os jovens falaram 

sobre seu sofrimento, internações, não entender o que está acontecendo,  me-

dicações que provocam alterações no comportamento e no corpo. Também 

falaram de acolhimento,  apoio da família, melhora, estudo, trabalho, música…  
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Como bem mostrou Peirano (2014) 

É este contraste, estas surpresas sempre à espreita dos pes-

quisadores, este destemor em explorar o mundo em que vive-

mos, o colocar-se em perspectiva, a negação de demarcação 

de fronteiras intelectuais, a disposição a nos expor ao imponde-

rável e a vulnerar nossa própria cosmologia – estas  são postu-

ras que estiveram sempre presentes, ontem e hoje. Elas tanto 

enriquecem a antropologia quanto permitem vislumbrar um fu-

turo sempre criativo: “enquanto as maneiras de ser ou de agir 

de certos homens forem problemas para outros, haverá lugar 

para uma reflexão sobre essas diferenças que, de forma sem-

pre renovada, continuará a ser o domínio da antropologia”, dis-

se Lévi-Strauss em um momento feliz. (p. 382) 

Finalizamos com um trecho da entrevista com um jovem refletindo como 

a etnografia nos fala da maneira como as pessoas lutam pela sua vida, seu 

esforços e sua criatividade, e de sua experiência de sofrimento. Neste sentido, 

são protagonistas de seus dramas de vida e que nós, etnógrafos, captamos 

parte de sua inventividade e contamos suas estórias. (Biehl, 2013) 

“Eu sou o J.  tenho atualmente vinte e quatro anos, moro com meus pais: meu pai, 
minha mãe e dois irmãos. Atualmente to sem trabalhar por causa que fui mandado 
embora da empresa porque estava tendo corte e...faz mais ou menos três anos que 
eu faço acompanhamento aqui no CAPS...atualmente procuro estar entrando em outra 
empresa que já to meio que encaminhando outra empresa...e também faço um serviço 
por fora que eu canto funk, entendeu? Sou compositor e canto funk...pelo fato de eu 
ter esses problemas, tipo deu  meio que uma brecada nisso aí de eu ta cantando e tal, 
do serviço fiquei afastado...graças a Deus, hoje em dia com a ajuda do CAPS, da Ali-
ne, do pessoal aqui, retomei tudo isso de novo...e...tem o meu funk né...tô com algu-
mas letras, algumas composições que eu vou pro estúdio essa semana que vem se 
Deus quiser...e agora, atualmente, to pegando seguro, mas não pretendo ficar em ca-
sa também porque eu não consigo ficar parado sem trabalhar, ficar em casa sem fazer 
nada. E ainda tem o acompanhamento aqui no CAPS, tem as atividades de segunda-
feira e a de quinta-feira que eu participo...é isso.” 

Funk de autoria do J. 

“Mais ou menos assim...é uma letra minha que traduz um pouco a minha história de 
vida, entendeu? Minha realidade. Eu vou cantar mais ou menos assim...” 

Pros aventureiros de plantão Nois bate de frente Tá muito disposto O pouco com Deus 
é muito O muito sem Deus é pouco 
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Nessa vida não se leva nada Só dignidade e amor é o que tem Pra vários que não tem 
visão  Só dá valor pra nota de cem 
 
Quando tu ta com dinheiro  tem vários parceiros pra te abraçar Olha na cara de pau 
Bate no peito fala que é nois que tá 
 
Pra você ver que a vida é louca A chapa é quente Nois não tá à toa Primeiramente a 
minha família Meus irmãos, meu pai e minha coroa 
 
Chega de viver de sonhos Só realidade pra realizar Oportunistas a parte Batem de 
frente Nois vai atacar 
 
Se tudo ta dando errado Reflita na vida para não chapar Com a humildade, parentes e 
verdade Tenha paciência que vai melhorar 
 
Pros aventureiros de plantão A chapa é quente O bagulho é louco O pouco com Deus 
é muito O muito sem Deus é pouco 
 
Nessa vida não se leva nada Só dignidade e amor é o que tem Pra vários que não tem 
visão Só dá valor pra nota de cem 
 
Seja guerreiro  Sempre otimista Vai bater de frente É assim que conquista Nois é de 
uns dias, não é de agora Por isso nossos nomes tai na pista 
 
E pros que fala mal Pros invejosos que quer me atrasar Desejo paz e saúde Que um 
dia no palco vai me ver cantar Desejo paz e saúde Que um dia na igreja vai me ver 
louvar Desejo paz e saúde Que um dia na pista vai me ver passar 
 
Pros aventureiros de plantão A chapa é quente O bagulho é louco O pouco com Deus 
é muito O muito sem Deus é pouco 
 
Nessa vida não se leva nada Dignidade e amor é o que tem Pra vários que não tem 
visão Só dá valor pra nota de cem 
Mc Jow, é nois 
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