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O retorno das tiaras

Antes de nos tornarmos mães e pais, há tanta, mas 
tanta idealização daquilo que faremos, da maneira 
como criaremos os pequenos, da espera ansiosa pelo 
crescimento da barriga, o banho, a amamentação... 
Sonhamos muito com cada um desses momentos. 
Acontece que há muita expectativa e, na realidade, 
ela nem sempre se confirma exatamente conforme 
planejado. Crianças são imprevisíveis e nós, pais, 
estamos sempre aprendendo. Com elas e para elas.

A primeira grande expectativa é a barriga, não é 
mesmo? Ela é, de fato, linda. Mas a realidade é que 
quanto maior e mais próximo do nascimento, maior 
também pode ser a dor nas costas e a sensação de 
desconforto, com pernas e pés inchados.

Depois, vem o sono do bebê. Afinal, muitos dizem 
que eles dormem o tempo todo - ou muitas horas por 
dia/noite. Aham, diz isso para quem está há semanas 
passando noites em claro e mal lembra que dia é hoje, 
sofrendo com as temidas cólicas!

A parte da alimentação também é emblemática. 
Você pensa: “eu amo verduras, me alimentei de forma 
saudável a gestação inteira. Frutas e sucos naturais 
são parte integrante do meu cardápio diário”. De 
repente, você se depara em uma guerra constante 
para o pequeno comer apenas um pedacinho de 
cenoura. Relaxe, acontece mesmo.

E sobre o banho? Crianças adoram água. Os ba-
nhos serão uma delícia! Mas você vai insistir tanto 
para o filhote entrar no chuveiro quanto para sair 
depois que ele estiver na água. Inclusive, quando ele 
ficar de pé na banheira ou no box, certamente ajudará 
na limpeza dos azulejos esfregando as mãozinhas 
com sabonete ali (isso quando não usam, inclusive, 
a esponja do banho).

O quarto foi planejado com carinho, cada cantinho 
pensado para agilizar na organização. Sabe aquele 
armário projetado para aguardar os brinquedos? 
Então, totalmente desnecessário, já que os brinque-
dos estão, na maior parte do tempo, espalhados ou 
“guardados” na sala de estar.

E apesar de tudo isso, a gente é infinitamente mais 
feliz e completo depois que estas pessoinhas chegam 
para desorganizar a nossa vida. A expectativa do 
amor sem fim é a mais pura realidade.

Nos anos 90, os acessórios de cabeça 
eram febre entre as mulheres. Tiaras, fitas, 
topes e laços eram tendência e conseguiam 
elevar as produções mais básicas. Mas 
como tudo no mundo da moda, eles foram 
perdendo espaço aos pouquinhos e novas 
tendências surgiram. 

Em 2018 eles voltaram a aparecer - mes-
mo que timidamente - nos maiores desfiles 
de moda do mundo. Este ano o destaque 
fica por conta das tiaras, que retornaram 
completamente remodeladas e diferentes. 
E as opções são diversas: lisas, com pedra-
rias, discretas ou mais chamativas, grandes 
ou pequenas, coloridas ou básicas. Opções 
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é o que não faltam no mercado, basta esco-
lher a que mais combina com o seu estilo. 

Se quiser investir nas tiaras, a dica é 
optar por um look que seja mais clean, 
sem referências aos anos 80 e 90, já que 
a tiara remete a este período. Roupas em 
tons neutros ou estampas mais discretas 
são uma boa pedida. Os cabelos também 
merecem atenção especial. É preferível que 
as madeixas estejam naturais, sem muita 
marcação de babyliss. Cabelos soltos são a 
melhor opção para ornar com o acessório. 
Uma maquiagem sem exageros também 
pode ser uma boa aliada, deixando todo o 
protagonismo para a tiara. 


