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Saia jeans: a queridinha do verão

Eu sei, eu sei. Volta e meia os livros e as histórias voltam 
a ser assunto neste espaço. Mas fazer o quê? Além de gostar 
muito de ler e de contar histórias, eu realmente penso que 
elas são muito importantes na vida de qualquer pessoa, seja 
de que idade for. Mas esta paixão começa na infância, e quan-
to antes, melhor. É uma das heranças que agradeço a minha 
mãe, diariamente. Nunca me privou de um livro. Sempre me 
contava histórias, me incentivava a ler. Tenho livros meus, bem 
usadinhos, que hoje são manuseados e “lidos” pela minha 
filha. E a minha mãe, em casa, ainda guarda mais alguns, 
que conta com entusiasmo para a neta. Lindo de ver os olhos 
brilhando, de avó e de neta, ao longo da história. A neta, pelo 
novo enredo e pela maneira cativante como é contada; a avó, 
pelo ensinamento passado e por relembrar - imagino eu - os 
bons tempos de professora do pré.

Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje são algu-
mas dicas de uma famosa contadora de histórias, Kiara Terra.   
Para encantar os pequenos é preciso disposição para entrar 
na história. É necessário gostar, ter paciência, estar presente 
neste momento de troca. Quando mais eles interrompem, mas 
percebemos o quanto estão envolvidos na narrativa.

Segundo Kiara, para contar uma boa história:
1. Tire um dia para ir a uma livraria infantil e gaste um 

tempo lá, permita que a sua criança interior fique livre e sinta 
vontade de conhecer o mundo novamente.

2. Ao fazer a escolha pelo livro, importe-se menos com a 
faixa etária e mais com o que te encantou. Não se prenda a 
rótulos ou autores. Passeie entre os livros, deixe-se levar por 
eles. E tenha certeza: a criança só vai gostar do livro se você 
gostar. Contar histórias é se apaixonar.

3. Fuja da racionalidade excessiva. Não é um livro que vai 
ensinar. É um sentido que você deve encontrar nele.

4. Conte a história quando estiver com vontade, com bom 
humor. A leitura do livro precisa ser uma experiência boa para 
quem lê e para quem ouve. E não fique preso às linhas: tenha 
contato físico com seu filho durante a leitura, pegue-o no colo, 
permita que ele o interrompa quantas vezes quiser. Deixe 
que ele continue a história, se for o caso. Aliás, não se prenda 
também à ordem cronológica da narração. Se quiserem co-
meçar pelo fim, tudo bem! Se quiserem misturar tudo, tudo 
bem também! Se o seu filho pedir para repetir várias vezes o 
mesmo trecho, repita. É dos momentos que mais gostamos 
que queremos ver o replay mesmo.

5. Atenção ao cuidado excessivo com o livro. Ele tem de 
ser um objeto acessível, estar à disposição. A criança tem de 
ter liberdade para dormir com ele, chorar nele, manusear o 
quanto quiser. O livro só ganha vida quando encontra com a 
história de quem o pega. E quando um livro te toca é aí que 
você se torna um leitor.

6. Nunca pergunte o que aquele livro quis passar. Quem 
passa é ferro! A experiência humana é tão linda que nem sem-
pre ela precisa mostrar uma lição. A boa literatura é aquela 
onde cabem os indivíduos e não as que explicam isso.

Histórias sem livros - Se, em vez de abrir um livro e contar 
aquela história para seu filho, você prefere inventar uma, 
não há problema nenhum nisso. Pelo contrário! As chamadas 
“histórias de boca”, são tão ricas quanto aquelas que já vem 
prontas. Nelas você é que faz o papel de autor, ilustrador, di-
retor de arte... Divida seu poder criativo com seu filho, mesmo 
que a história não tenha sentido nenhum e misture elementos 
diversos. Faça as vozes dos personagens, faça perguntas. Per-
mita-se ter estes momentos com seu filho e com certeza você 
estará contribuindo para o repertório, o vínculo, a atenção e 
percepção que ele está construindo.

As tendências dos anos 90 estão voltando 
com tudo nesta nova estação. E agora quem 
está em alta é a saia jeans, que era considerada 
um básico na década e tem tudo para virar 
um hit novamente. Ela não é uma grande 
novidade, já que apareceu anteriormente em 
outras épocas, mas neste ano ela veio com 
força total. E as opções são várias: com botões 
frontais, lavagens clássicas, de cintura alta e 
de diferentes tonalidades. Elas são super fáceis 
de combinar e são peça básica no armário 
neste verão 2019.

E a saia é a peça ideal, caso você esteja 
pensando em comprar um jeans. As de 
cintura alta viraram queridinhas das 
principais blogueiras de moda mun-
do a fora e, além de oferecer várias 

combinações para diferentes tipos de ocasião, 
valoriza as curvas, pois marca a cintura e 
destaca o busto. Para as mais despojadas, 
existem ainda as saias com barra desfi ada e 
de diferentes cortes. 

Como é peça essencial, ela é versátil e 
pode combinar com vários estilos, desde o 
mais descontraído ao mais chique. Camisetas 
básicas podem ser usadas com as saias jeans, 
formando um look bem jovial. Nos pés, tênis, 

rasteiras ou sapatilhas. Outra dica interes-
sante é misturar a camiseta podrinha com 
os tops de renda, que também prometem 
bombar no verão. Se preferir algo com 

um visual mais sério, basta investir 
em camisas e blusas estruturadas 
e fechar com um salto poderoso. 
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CONTAR HISTÓRIAS 
É ENCANTAR,
ENCANTAR-SE


