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Entender o corpo como superfície de inscrição de acontecimentos biológicos, sociais e culturais têm nos possibilitado pensar e discutir muitas questões que estão presentes na nossa sociedade, tais como, gênero, sexualidade, mídia, beleza, saúde, moda, entre outras. O objetivo deste estudo é problematizar as múltiplas inscrições nos corpos, tomando como referência algumas narrativas das mulheres que participam da Associação Movimento Solidário Colméia, no município do Rio Grande/RS. Nesse sentido, buscamos discutir aquilo que habitualmente pensamos ser o corpo – materialidade biológica – e chamar a atenção para a existência de alguns discursos, práticas sócio-culturais, abordagens científicas, entre outras construções, que transitam e se correlacionam no tecido social produzindo-o e (re)significando-o. Como estratégia metodológica utilizamos o grupo focal, que consiste em uma técnica de investigação, direcionada a um grupo selecionado pelo pesquisador a partir de determinadas características identitárias (classe, etnia, escolaridade, gênero), permitindo coletar informações qualitativas através da interação grupal em torno de um tema determinado pelo investigado. Para tanto, foram realizados 10 encontros, dos quais participaram 20 mulheres, com idade entre 18 e 60 anos, as quais estão em processo de escolarização. No presente estudo, apresentamos e analisamos as narrativas dessas mulheres que emergiram sobre seus corpos, estabelecendo conexões com os Estudos Culturais e de Gênero, nas suas vertentes pós-estruturalistas. Transitar nas narrativas dessas mulheres nos possibilitou perceber que os corpos são alvos de muitas instâncias sociais – família, medicina, revistas, mídia, igreja, entre outras – que estão voltadas para a educação dos corpos, ensinando o que é um corpo educado, jovem, bonito, saudável, moderno. Através da análise das narrativas ficou evidente, entre outros aspectos, o quanto essas mulheres desconhecem e mostram-se insatisfeitas com relação ao seu próprio corpo, a existência de mitos e tabus com relação à menstruação e masturbação, bem como, a resistência ao uso do preservativo feminino e masculino.

 

