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As Flores que Falam sobre Sexualidade e Afetividade
Jennefer Portela de Sales
O presente artigo versa sobre a maneira que jovens mulheres pertencentes à
faixa-etária de 14 a 21 anos, vivenciam sua sexualidade, e constroem suas
afetividades, baseado numa pesquisa de campo realizada com 7 (sete) jovens,
na sede do município de Chaves Estado do Pará (Arquipélago do Marajó),
no período de 10 de novembro a 7 de dezembro de 2011. Este artigo traz à
luz autores que conceituam juventude; gênero e suas possibilidades de serem
vivenciados, considerando as contribuições históricas e sociais para a construção
dos papéis sociais e identitários. As jovens expuseram seus pensamentos a
respeito das possibilidades de afetividades, diferenciando o namoro sério, do
ficar e do “cismar”, notando-se a valorização da virgindade e a importância dada
ao sentimento, ao amor para que haja o ato sexual.
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Flowers that Talk about Sexuality and Affection
This paper focuses on how young women aged between 14 and 21 live their
sexuality and build their affectivity. The field research was carried out with seven
young women in Chaves, a town located in the Archipelago of Marajó, in the
state of Pará, northern Brazil. The research lasted from November 10th to
December 7th, 2011. Authors who work with the concepts of youth and gender
and the possibilities of experiencing them have theoretically grounded the study.
The historical and social contributions in building social and identity roles were
also considered. The participants reported an affectivity continuum that goes
from dating to occasional dating to being stuck on somebody. In addition,
the participants value virginity and assign great importance to love for sexual
intercourse to take place.
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