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DIVULGAÇÃO

Um ombro só PAIS E FILHAS
Você certamente já ouviu falar que meninos são 

mais das mães e meninas, dos pais, não é? Crença 
popular ou não, o site incrivel.club desenvolveu uma 
pesquisa sobre o impacto que o pai causa na vida 
da filha. Longe de ser uma regra, é interessante 
constatar a importância da presença paterna para 
as meninas, para que cresçam mais seguras, o que 
pode refletir na vida adulta, influenciando inclusive 
na autoestima. Felizmente o mundo mudou, e hoje 
os pais têm a incumbência de ajudar no cuidado com 
as crianças desde o nascimento. Trocar fralda, dar 
banho, colocar para dormir, acalmá-los já não são 
tarefas exclusivas das mães. E esta relação de carinho 
e cuidado cria importante vínculo. Veja a pesquisa:

Nível emocional
Segundo alguns estudos, se a filha tem uma boa 

relação com o pai, ela tem menor risco de desen-
volver ansiedade e depressão, e sofre menos com 
estresse. Se o pai trabalha para desenvolver um vín-
culo forte com a filha e se sente cômodo para falar 
com ela sobre seus sentimentos, ele a prepara para 
ter relações mais fortes e verdadeiras no futuro.

Autoestima
A participação do pai na vida da filha cria uma co-

nexão saudável com ela e é crucial porque a ajuda a 
desenvolver uma imagem positiva de si mesma. Para 
isso, um pai deve conversar com a filha, respeitar os 
seus sentimentos, escutar as suas opiniões e ter um 
interesse ativo nos seus passatempos. Isso faz com 
que ela tenha menos inseguranças e contribui para 
que confie mais nas suas habilidades.

Relacionamentos
O pai deve mostrar para a filha o que significa 

respeito e amor. Ele deve mostrar como um homem 
deve respeitar uma mulher. A filha vai ver o seu com-
portamento e, no futuro, vai se lembrar da maneira 
como o pai se comunicava com as mulheres.

Para a filha pequena, uma relação saudável desde 
cedo com o pai molda a sua percepção do que ela 
pode esperar e do que ela considera aceitável em um 

relacionamento. 
Algumas pes-
quisas indicam 
que as mulhe-
res  maduras 
costumam se 
relacionar com 
homens que se 
parecem com 
seus pais.

As peças ombro a om-
bro precisam dar espaço 
a uma nova tendência, ao 
menos por enquanto. Ape-
nas um ombro à mostra 
está em alta e se engana 
quem pensa que essa moda 
não vale para as estações 
mais frias. 

Peças com apenas um 
ombro à mostra não são 
exatamente uma novida-
de, já que apareceram lá 
os nos anos 2000, porém 
um pouquinho diferente 

do que vemos hoje. Em 
2019 a tendência voltou 
mais fashionista, com recor-
tes e cores diferentes. Os 
assimétricos estão fazendo 
sucesso e, apesar dos tons 
mais vibrantes estarem no 
páreo, as cores mais neutras 
também conquistaram o 
coração de muitas mulhe-
res. Preto, branco e cinza 
são os preferidos. 

Tops mais estruturados e 
peças com babados, pregas 
e volumes podem ser uma 
boa opção para as mais 
descoladas e que preferem 
um estilo mais despojado. 
Diferente das assimétricas, 
que são mais básicas e ca-
suais, essas peças podem 
dar um up em qualquer tipo 
de produção. 

A combinação de blusas 
com um ombro só com 
jeans garantem um visual 

descomplicado, por ser 
super simples de fazer a 
combinação de peças. Mas 
não é só de jeans que um 
guarda-roupa sobrevive. 
Saias de courino, calças 
pantalona e clochard ou 
até mesmo jardineiras são 
ótimas opções para com-
plementar o visual. 

E a tendência já vale 
para o verão, pois pode 
ser reutilizada em qualquer 
estação do ano, basta com-
plementar a produção com 
peças mais quentes (caso 
for inverno) ou peças mais 
fresquinhas (no caso de 
estações com temperaturas 
mais altas).

Essa moda tem tudo 
para ficar novamente, então 
pode investir sem medo! 
As peças mais básicas são 
mais fáceis de combinar, 
então aposte nelas.


