
Esse artigo explora algumas formas de enquadramento da agência feminina compreendidas a
partir da expressão do “nervoso”.2 Na descrição dos contextos analisados, busco dar vazão a
expressão desse sentimento vivenciado por algumas mulheres mães no exercício do cuidado
de seus filhos. Ao  longo  da  discussão,  o  sentimento  de  “nervoso”  aparece  articulado  a
outras relações produtoras de tensão, tais como situações de precariedade, a responsabilidade
solitária na criação dos filhos e a necessidade de evitar que outras violências atinjam as
crianças. Durante a exposição, busco pensar  nas  possibilidades  de  exercício  do  cuidado  em
meio  a  contextos  de vulnerabilidade, violência militarizada e racismo de Estado (Foucault,
1975). Ao final, proponho uma reflexão sobre o caráter produtivo do sentimento de “nervoso”
em meio a um contexto social que estimula a reificação de comportamentos femininos dóceis e
domesticados.

A discussão é parte de uma pesquisa maior sobre sexualidade, reprodução, raça e gestão
estatal em territórios de favelas (Fernandes, 2017). A pesquisa foi realizada em um complexo de
favelas localizado na Zona Norte no Rio de Janeiro (Brasil). O trabalho de campo teve início em
março de 2014 e se desenvolveu até janeiro de 2016. Durante a pesquisa,  acompanhei  redes 
 de  cuidados  de  crianças  tecidas  entre  familiares,  vizinhos, amigos e instituições públicas.
Ao acompanhar essas redes de atenção, me concentrei em dois espaços específicos, as creches
públicas e  as  casas  que  “tomam  conta”  de  criança  na  vizinhança.3  Além  desses  espaços,
circulei entre escolas, hospitais e clínicas da família. Durante o trabalho de campo, pude
conversar e entrevistar profissionais das administrações públicas (Teixeira & Souza Lima, 2010).

Para situar as mulheres interlocutoras da pesquisa, cabe indicar que elas são moradoras de
territórios de favela. Em relação a identificação racial, são majoritariamente negras (pretas e
pardas) com a presença de mulheres brancas. Muitas mulheres possuem trajetória de
migração de outras regiões do país (Norte, Nordeste e Centro Oeste), incluindo também os des-
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Indicação de leitura
por João Lagüéns
Pós-doutor em Antropologia Social no
Museu Nacional

A sugestão de leitura desta semana
é a "Crônica dos índios Guayaki", de
Pierre Clastres. Recomendo, em pri-
meiro lugar, porque é um texto
cativante, que narra com precisão,
alguns momentos com humor, ou-
tros com ternura, a forma como
Clastres pôde aprender sobre “o que
sabem os Aché”, como anuncia o
subtítulo. Estão aí os elementos da
sua formulação de um poder desti-
tuído de autoridade, avesso à coer-
ção e incapaz de ser acumulado, as-
sim como o entendimento da violên-
cia em continuidade e não em oposi-
ção à existência, que marcam suas
obras posteriores, "A Sociedade con-
tra o Estado" e "Arqueologia da Vio-
lência". Mas aqui, os conceitos estão
mergulhados na complexidade de
uma etnografia que acompanha a
sequência da vida, do nascimento à
morte, que também é a forma de
Clastres apresentar seu diálogo com
os Guayaki, perguntando o sentido
das falas, rituais, ações e silêncios
que lhe são apresentados. A leitura
também permite encontrar elemen-
tos inspiradores tanto para antropo-
logia como para vida contemporâ-
nea, como o pensamento guayaki de
que suas vidas e a de muitíssimos
seres a sua volta estão radicalmente
interligadas, ou sua determinação
em manter sua forma de viver e seu
gozo pela vida, conscientes de que
seu mundo está para ser destruído.

BIBLIOTECA FRANCISCA KELLER

"Aí eu não aguentei e explodi": a expressão
do "nervoso" feminino no cuidado com as
crianças em território de favela
Por Camila Fernandes
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locamentos internos à região Sudeste, em especial, de áreas rurais e da baixada fluminense. No
campo das atividades profissionais, as mulheres trabalham no setor de serviços; comércio,
serviços de saúde, babás, empregadas domésticas e setor de limpeza. Além do trabalho fora de
casa, a grande maioria é a única responsável pelo cuidado doméstico e das crianças, mesmo
quando há um companheiro na residência familiar. A idade das mulheres varia entre 23 a 65
anos de idade, incluindo mães e avós. Adolescentes e crianças também foram ouvidos e suas
falas aparecem no decorrer do texto.

Em relação a metodologia do trabalho de campo, a etnografia realizada  buscou  articular  dois 
 planos  analíticos  distintos  e  entrecruzados.  Um  diz  respeito  aos  enquadramentos  feitos 
 por  profissionais  das  administrações públicas nas suas formas de atenção às mulheres e o
outro se  refere  aos  pontos  de  vistas  das  mulheres  mães  sobre  o  exercício  do cuidado
dos seus filhos. Ao ouvir às mulheres, busquei acompanhar de que forma elas significam o
“nervoso” experenciado no cotidiano com as crianças, tentando conferir escalas de
inteligibilidade a esse sentimento.

Leia na íntegra aqui.

Camila Fernandes é doutora  em  Antropologia  Social  (PPGAS/MN/UFRJ)  e  mestre  em 
 Antropologia  (PPGA/UFF). Pesquisadora do NuSEX – Núcleo de Estudos em Corpos, Gênero e
Sexualidades (PPGAS/MN/UFRJ) e do LACED – Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura
e Desenvolvimento. Atualmente  atua  como  pós-doc  no  Programa  de  Pós-Graduação  em 
 Antropologia  Social  (PPGAS/MN). E-mail: fernandesv.camila@gmail.com

Quer publicar nesse espaço?
Envie seu texto relacionando o momento atual em que vivemos com a sua área de estudos
para o e-mail bfkppgas@mn.ufrj.br com até 600 palavras e uma imagem ilustrativa.

INSTAGRAM 

Durante o trabalho remoto, além do e-mail,
as redes sociais passaram a ser um dos
principais canais de comunicação da
biblioteca com a comunidade. Além de
possibilitar uma oportunidade de criação de
conteúdo com divulgação dos serviços
oferecidos e de eventos da área. 

A nova rotina de trabalho demandou e
permitiu um investimento maior de tempo
nessa criação de conteúdo. Vale destacar
que este trabalho tem nos dado um retorno
gratificante,  nosso crescimento nas redes
sociais tem sido visível através do aumento
do número de curtidas - no Facebook - e de
seguidores - no Instagram.  Além disto
tivemos também um aumento bastante
significativo  nos números de alcance e
envolvimento nestas redes sociais.

Gostaríamos de dar destaque ao aumento
progressivo do número de seguidores em
nosso Instagram: conquistamos  mais de
1500 seguidores, sendo 180 apenas no
último mês.

PÁGINA DA BIBLIOTECA

A biblioteca está com uma página no site
do programa. Para acessar, basta clicar na
aba Biblioteca no menu principal. A partir
dele, é possível ir para alguns conteúdos
que já estão prontos, como:

- formulário de atendimento;
- edições do Boletim BFK em casa;
- serviços: como elaboração de ficha cata-
lográfica e nada consta;
- ferramentas de pesquisa: Base Minerva

Estamos elaborando um Guia de bases de
dados que irá fazer parte do tópico
Ferramentas de pesquisa. Iremos fazer
uma avaliação e descrição sobre as
principais bases de dados que
contemplam documentos da área de
Antropologia e elencá-las nessa parte da
página. Além disso, também produziremos
conteúdos sobre as bases para divulgá-las
mais detalhadamente através de mala di-
reta para toda a comunidade.

Você conhece alguma base que gostaria
de ver em nossa página? Envie para a
gente qual é pelo nosso e-mail
bfkppgas@mn.ufrj.br

NOTÍCIAS - COMUNIDADE UFRJ

Inscrições para o auxílio inclusão
digital da UFRJ começam em 06.07.
Leia aqui. 

A vida durante a pandemia. Leia aqui. 
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CHAMADAS DE TRABALHOS 

Religião & Sociedade. Dossiê
"Processos de conversão religiosa". Até
31/10. Saiba mais.

ACENO - Revista de Antropologia do
Centro-Oeste. Dossiê "Formas de
habitar, vizinhança e ação política". Até
30/08. Saiba mais.

Novos Debates. Até 05/08. Saiba mais.

Journal for the Anthropology of North
America. Fluxo contínuo. Saiba mais.

Sugestão de conteúdo

Para divulgar textos, sugerir conteúdos, divulgar
publicações ou eventos, envie-nos um e-mail para

bfkppgas@mn.ufrj.br com o assunto 
BFK em casa - Sugestão

PERIÓDICOS - ÚLTIMOS NÚMEROS

Cadernos de Campo (v.29, n.1, 2020.
Acesse.

Journal for the Anthropology of North
America (v. 23, n.1, 2020). Acesse.

Revista Ideas (v.13, 2019) Acesse.

NA MÍDIA

Mulher, indígena e primeira transexual
na aldeia. Leia aqui.

Mães yanomami imploram pelos
corpos de seus bebês. Leia aqui. 

Arquivo da cidade do Rio de Janeiro
recolhe depoimentos sobre a
quarentena. Leia aqui.

https://www.instagram.com/bibliotecappgas/
https://www.facebook.com/bibliotecappgas
https://twitter.com/bibliotecappgas
https://www.sibi.ufrj.br/
http://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/etnocontemp/issue/view/53/52?fbclid=IwAR0QWjwdFInrdSsEqsI8QFSumVxrutpTWRnDgcqQc8ow_brz5L_PyF0kPP0
https://ufrj.br/noticia/2020/06/30/inscricoes-para-o-auxilio-inclusao-digital-da-ufrj-comecam-em-67
https://ufrj.br/noticia/2020/06/30/inscricoes-para-o-auxilio-inclusao-digital-da-ufrj-comecam-em-67
https://ufrj.br/noticia/2020/06/29/vida-durante-pandemia
https://bit.ly/31tJM9E
https://bit.ly/2BOIw6m
http://abant2.hospedagemdesites.ws/novos_debates/chamadas-de-trabalhos/
http://www.sananet.org/jana/
http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/issue/view/11477
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/toc/24755389/2020/23/1
https://revistaideas.ufrrj.br/ojs/index.php/ideas/issue/view/23
https://delas.ig.com.br/comportamento/2020-06-28/mulher-indigena-e-primeira-transexual-da-aldeia-conheca-katryna-malbem.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-24/maes-yanomami-imploram-pelos-corpos-de-seus-bebes.html
https://biblioo.cartacapital.com.br/arquivo-da-cidade-do-rio-de-janeiro-recolhe-depoimentos-sobre-a-quarentena/

