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O presente trabalho refere-se à pesquisa que venho desenvolvendo, com o objetivo de investigar como a cultura consumista vem sendo inscrita nos corpos dos/as adolescentes. Para tanto, examino narrativas de alunos/as do Ensino Médio, coletadas a partir da metodologia de grupo focal, sobre suas vivências na adolescência envolvendo as questões de corpo e consumo. No estudo, problematizo o corpo como uma construção histórico-cultural, resultante das diversas maneiras com que ele tem sido narrado, pensado, interpretado e vivido, ao longo do tempo, pelas diferentes culturas. Questiono a constituição dos corpos e das identidades, discutindo as relações de consumo e a influência dos artefatos culturais. Ao proceder essas problematizações, estabeleço conexões com os Estudos Culturais, nas suas vertentes pós-estruturalistas. O grupo focal foi constituído a partir do curso “Papo de Adolescente”, do qual participaram quatorze alunos/as de Ensino Médio. Esse curso possibilitou o estabelecimento de uma comunidade de interlocutores – adolescentes e pesquisadora – que, através das suas narrativas, tiveram a oportunidade de problematizar, discutir, construir e reconstruir algumas idéias a respeito do corpo e da sociedade de consumo. Uma análise preliminar dessas narrativas apontou a emergência de algumas inscrições nos corpos, tais como as diferenças de gênero, a visibilidade das identidades adolescentes e as marcas do consumo. As problematizações sobre essas relações fizeram emergir representações de um ideário de consumo que independe do gênero e da classe social, mas que de alguma forma confere a esses corpos uma identidade de pertencimento a este grupo designado como adolescente. Esses adolescentes também são produzidos pelos discursos de uma sociedade que valoriza determinados bens, como carros, casas com piscina, motos e celulares de última geração. Essa análise preliminar dos dados permite dizer que os corpos destes adolescentes têm sido inscritos pelos discursos consumistas e isso têm atuado na produção de suas identidades.

