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Introdução

A vestimenta reflete os valores 
predominantes em determinada sociedade e sob esse 
aspecto, pode ser considerado, uma linguagem cuja 
significação é compartilhada por uma cultura, 
expressando o modo de pensar dominante e os 
costumes de um tempo histórico [2]. Independente de 
quanto somos liberadas (os), a maioria de nós tem 
vontade de vestir-se de maneira provocante de vez em 
quando. Com freqüência, é uma expressão mais privada 
da sensualidade, que não é necessariamente sequer 
compartilhada. Há também aquelas que usam 
vestimentas com franco apelo sensual para expressar 
uma fome de poder e igualdade, ostentam seus 
atributos femininos não para seduzir ou manipular, mas 
para proclamar o seu poder feminino [1].

Nossa vestimenta revela bastante o modo 
como nos sentimos em relação a nós mesmas e oferece 
um vislumbre de nossos desejos, nossas fantasias e 
nossos valores. A verdade é que os estilos que revelam 
fazem a mulher se sentir sexualmente atraentes. Mas 
por acaso, homens e mulheres estão conscientes das 
outras mensagens que essas roupas provocantes 
transmitem? Quando usamos uma roupa excitante, 
nossa linguagem corporal é sutilmente alterada [1]. 

Nesse sentido, entendendo a importância da
relação do vestuário com a sexualidade, este estudo 
teve por objetivo analisar a indumentária das estudantes 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco a cerca 
da relação existente entre o vestuário e a sexualidade. 
Buscamos analisar e identificar o que o vestuário destas 
estudantes estão transmitindo.

Material e métodos

O estudo foi realizado a partir de uma abordagem 
qualitativa. “A pesquisa de abordagem qualitativa gera 
um processo de reflexão e análise da realidade através 
da utilização de métodos e técnicas para a compreensão 
do objeto de estudo” [3]. Utilizamos como 
instrumentos de coleta de dados pesquisas 
bibliográficas e realização de uma entrevista com 
roteiro semi-estruturado. A entrevista foi realizada com 
30 (trinta) estudantes de diversos cursos da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, a escolha 
dessas estudantes se deu de forma aleatória.

Resultados

Na entrevista realizada, quando questionadas sobre o que 
seria sexualidade, 99% das entrevistadas afirmaram não ter 
nenhum conceito definido, inclusive ao falar sobre o 
assunto mostraram-se bastante envergonhadas, além do 
mais 1% fez relação da sexualidade ao sexo e/ou com 
envolvimentos físicos. Afirmaram ainda que, quanto à 
forma de demonstrar sua sexualidade através do vestuário, a 
maioria das entrevistadas não tem intenção de demonstrá-la 
através das roupas que usam.
Quando questionadas a respeito de como gostavam de se 
vestir, 97% responderam que gostavam de se vestir de 
maneira básica, deram como exemplo o uso de calça jeans e 
camiseta, alegaram usar esse tipo de vestimenta por ser mais 
confortável e prática. 3% das estudantes relataram se sentir 
sensual apenas ao usarem roupas intima ou moda praia. No 
entanto, relataram que não usam freqüentemente esse tipo 
de vestuário.
A respeito da impressão que causam a outras pessoas 
através de seu vestuário, a maioria alegou que não se 
preocupam com que os outros irão falar ou pensar sobre sua 
maneira de vestir. Afirmaram inclusive, que nunca sofreram 
nenhum preconceito quanto a isso. 

Discussão

Através dos relatos da maioria das entrevistadas podemos 
perceber que as mesmas não fazem relação do seu modo de 
vestir com a sexualidade e nem tão pouco gostam de 
demonstrar sua sexualidade através das roupas que usam. 
Porém em contra partida, podemos observar que no 
momento da entrevista, quando as estudantes relatavam 
preferência por roupas básicas e confortáveis, as mesmas se 
vestiam de maneira inversa. Na realidade, visualizamos que 
suas vestimentas comunicavam a sexualidade através do uso 
de calças bastante apertadas, blusas decotadas ou de costa 
nua, saias curtas entre outras. “As roupas que usamos, assim 
como a aparência que temos, têm a capacidade de revelar 
coisas sobre nós, coisas essas que muitas vezes não podemos 
expressar verbalmente ou que até podemos não está 
consciente de que estejam acontecendo” [1]. Dessa forma,
fica evidenciada a importância de considerar a indumentária 
das estudantes universitárias como uma relação existente
entre o vestuário e a sexualidade.
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Figura 1. Algumas dos exemplos de vestimentas das estudantes entrevistadas.


