
 
Proposta de Redação  

 
A forma em que nos vestimos diz muito sobre nós. A personalidade e gostos pessoais,                             
frequentemente, refletem nas nossas roupas e acessórios, entretanto, alguns jovens sentem                     
dificuldade de se vestir como gostam, por conta das convenções sociais. Com base no seu                             
conhecimento sobre o gênero e nos textos motivadores, escreva um artigo de opinião com o                             
tema: A influência da moda na adolescência. 
 
TEXTO I 
 
Moda e comportamento 
 
O estudo do pesquisador de moda e design Thiago de Lima Torreão Cerejeira, publicado no livro "Corpo e                  
Imagem", relata que “podemos ver em outras épocas como a vestimenta atua diretamente no comportamento               
humano; é fruto dos costumes e da cultura de um determinado povo. Por estar inserida num contexto social, a                   
vestimenta torna-se representante de etapas importantes do desenvolvimento histórico e cultural.”  
A psicóloga Noemia dos Santos Lima Rocha explica que a identidade (idem = igual= semelhante) significa                
sentir-se parte de algo, ou seja, os jovens não têm ainda uma identidade própria, estão em busca dela. Por isso,                    
pode ocorrer um sentido de pertencimento a um determinado grupo, comparando-se com os demais exemplos               
de pessoas a sua volta. 
Noemia disse ainda que, para tornar mais claro como esse processo começa, pode-se observar que quando os                 
jovens ainda eram crianças, eles não tem um poder de escolha sobre suas roupas, o que já foi regra em outras                     
épocas. Já que nessa época apenas o que é considerado bom ou bonito pelos pais é usado por essas crianças.                    
Quando são adolescentes, buscam sua própria identidade, a partir de referências em vários lugares, como               
internet, nas ruas, na televisão, enfim, ao decorrer da sua vida.  
É unanimidade por eles estabelecer “sentir-se à vontade” com suas roupas e composições. Entretanto, a               
psicóloga afirma que “as pessoas se vestem na moda para se sentirem reconhecidos, serem aceitos". Alguns                
escolhem pelo estilo de vida, outras por uma rápida combinação escolhida ao se vestir. 
A jornalista Hellen Albuquerque afirma que, nos dias de hoje, a internet democratizou a acessibilidade dos                
jovens à moda. Segundo ela, “as tendências, acontecimentos, estilos, o próprio conhecimento sobre biotipo e               
composição estão mais próximos às pessoas”. 
A jornalista destaca também o fato de como a era digital nos aproxima do mundo da moda. A internet também                    
auxilia na descoberta de um estilo próprio, porém massifica pela grande quantidade de informação e torna uma                 
“imposição do como usar e fazer”. Quais roupas são certas para cada pessoa, torna as pessoas mais parecidas.                  
“E a moda não é isso, você tem que enquadrar ela em você”, enfatiza. 
É possível transpor a sua identidade através das vestimentas. É mais uma busca pessoal sobre o que combina                  
com seu dia a dia e suas preferências. 
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TEXTO II 
 
Por que a moda é tão importante para os adolescentes? 
 
Olhe para qualquer anúncio de uma loja de moda, e é provável que você notar que a maioria dos modelos são                     
adolescentes. Na cultura ocidental, em especial, a moda é um componente extremamente importante da vida do                
adolescente. Mas, "Porquê?". 
Para os adolescentes, a moda é antes de tudo uma afirmação social. É um meio de expressão fora de seus pares                     
e no resto do mundo. 
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Identidade: A Moda também fornece aos adolescentes um sentido de identidade, sinalizando que os              
"agrupamentos" a que pertencem ("emo","punk","gótico",etc.) Também pode sinalizar uma personalidade mais           
independente e inclusiva. 
Atração: Os adolescentes podem ser extremamente conscientes sobre a imagem global quando se trata de               
atração sexual. Muitas vezes eles vão explorar a moda como um meio para atrair um certo tipo de pessoa. 
Rebelião: Sendo que a rebelião é muitas vezes um grande aspecto da vida de um adolescente, não é chocante                   
que os adolescentes costumam usar roupas chocantes para se rebelar contra os seus pais, os seus colegas de                  
turma e/ou da sociedade em geral 
Celebridades: Muitas vezes, a moda para adolescentes é o resultado do desejo de ser como uma celebridade.                 
Gente talvez sejam as maiores influências sobre os adolescentes no mundo moderno, e eles podem ter um                 
impacto enorme nas ideias de um adolescente sobre moda e sua importância. 
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TEXTO III 
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TEXTO IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disponível em https://www.lilifabulous.com/pt-br/ditadura-da-moda/ : Acesso em 21 de maio de 2019  

 

WWW.IMAGINIE.COM 

https://modaaolongodosanos.blogs.sapo.pt/5985.html
http://cotidiano.sites.ufsc.br/doencas-erradicadas-voltam-a-aparecer-pelo-mundo/
https://fortissima.com.br/2016/03/22/entenda-como-doencas-erradicadas-podem-voltar-a-se-manifestar-14826622/
https://www.lilifabulous.com/pt-br/ditadura-da-moda/

