
 

 

Leia atentamente o texto a seguir. 

 

Moda de hoje: o reinventar de outros tempos 

 

   Mini-saia de folhos e padrões quadriculados, vestidos cintados no 

peito, calças cigarette, meias às riscas por cima dos joelhos, casacos de 

cabedal e colares ou brincos de grandes bolas com cores 

extravagantes são as novas velhas modas dos tempos que correm. 

Atenção senhoras dos anos 60, 70, 80 e 90: a sua moda voltou! 

   Mas afinal o que foi moda nesses anos? De onde veio o conceito de 

moda existente hoje em dia? 

   Tudo começou nos Estados Unidos da América (EUA) com a saída da moda dos bares boêmios 

noturnos dos anos 50 para as ruas dos anos 60. Seguiu-se a Revolução da Juventude, a mini-saia e 

a grande mudança no estilismo, sendo a rua a principal inspiração! 

Mary Quant, criadora da mini-saia juntamente com André Courreges, diz: “A ideia não é minha, 

nem de Courreges. Foi a rua que inventou a mini-saia”. Grandes estilistas tiveram de atualizar as 

suas peças de acordo com o que se usava nas ruas de Londres e Paris e foi isso que deu origem a 

estilos muito próprios como o psicodélico, o geométrico, o romântico entre outros. 

   Após a revolução sexual e a luta pelos direitos das mulheres, os anos 70 promoveram uma 

mistura de formas e materiais, desde o algodão barato até a alta costura. O único requisito ser fora 

do normal. 

   Os anos 80 foram um culminar que, de certa forma, os anos 90 vieram destruir. De fato, a década 

de 80 intensifica a moda dos anos anteriores e o aparecimento da Disco veio dar mais brilho à 

mudança. As roupas ganharam mais glamour e adornos, sendo que os penteados tiveram uma 

grande influência nesta época. As cintas subidas desceram para cima do umbigo e começaram a 

aparecer os decotes. 

   Os anos 90 vieram tirar o glamour dos 80! Entrou o prático jeans, botas e t-shirt lisa era o que se 

usava no dia-a-dia. Tínhamos dois focos, jovens e adultos. Adultos usavam o já descrito, jovens 

também, mas rasgado, negro com correntes. Até os olhos eram delineados com lápis escuro. Era a 

revolta dos punks para o mais negro, moda que, curiosamente, apareceu nos anos 60, conhecida 

como metal, mas muito pouco popular. 

 

 

 



 

 

   Feita esta breve referência aos variados estilos entre os anos 60 e 90, pode-se concluir que as 

modas estão de volta. Tal como as calças de cinta subida foram desaparecendo com a passagem 

do século, agora voltaram a aparecer e em força! As mini-saias (perdidas nos anos 80 e 90) 

regressaram cada vez mais curtas e engraçadas, com folhos, todo o tipo de estampados, 

adereços...  

   Tudo isso está de regresso e a moda é, afinal, uma reinvenção de outras modas passadas 

fazendo com que nada esteja fora de moda! 

 

Fonte: http://papoqueasgarotasgostam.blogspot.com.ar/2011/05/moda-de-hoje-o-reinventar-de-

outros.html 

 

 

1) Agora coloque certo ou errado? Corrija as frases erradas.        

1.  (    )  A moda dos 60, 70, 80 e 90 voltou. ________________________________________________________ 

2. (    )  Mary Quant e André Courreges  inspiraram-se em grandes estilistas para criar a mini-saia   

   _____________________________________________________________________________________ 

3. (    )  Nos 80 as roupas eram glamourosas. _______________________________________________________ 

4. (    )  As roupas eram práticas nos anos 90. ______________________________________________________ 

5. (    ) As mini-saias voltaram sem mudanças. ______________________________________________________ 

 

2)  Reescreva as seguintes frases do texto sem utilizar as palavras sublinhadas.    

1. ..... os anos 70 promoveram uma mistura de formas e materiais.....  ________________________________ 

2. ...... a década de 80 intensifica a moda dos anos anteriores ......... _________________________________ 

3. As roupas ganharam mais glamour...... _______________________________________________________ 

4. Foi a rua que inventou a mini-saia   __________________________________________________________ 

5. Grandes estilistas tiveram de atualizar as suas peças ........ ________________________________________ 
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3) Uma fã da moda está falando com uma das criadoras da mini-saia. Escolha a  opção 

que melhor complete o dialogo.           

 

Samanta: - Bom dia Mary Quant! Eu sou Samanta, uma admiradora do seu trabalho. 

Mary Quant: - Oi Samanta, prazer em conhecê-la! 

Samanta: - Gosto muito de  _____________ (tudos / todos) os seus desenhos e sei ______________ (pouco 

/ muito) sobre moda. 

Mary Quant: - Que ótimo! Você _____________ (gostaria/gosta) de conhecer como trabalhamos na 

minha empresa? 

Samanta: - Gostaria muito, sim. Eu acho que ____________ (alguma/algum) dia vou trabalhar no mundo 

da moda.  

Mary Quant: - Ótimo! Não há _____________ (algum / nenhum) problema, Você pode voltar quando 

quiser. 

Samanta: - Obrigada! Vou voltar, sim! Posso tirar um foto com a senhora?  

Mary Quant: - Pode sim!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



1. Os anos 70 a promoveram // os anos 70 promoveram-na 

2. A década de 80 a intensifica // A década de 80 intensifica-a 

3. As roupas o ganharam // as roupas ganharam-no 

4. Foi a rua que a inventou 

5. Grandes estilistas tiveram de atualizá-las 

 

 

CHAVES 

1) Moda de hoje: o reinventar de outros tempos 

1. C 

2. E - Mary Quant diz: “Foi a rua que inventou a mini-saia” 

3. C 

4. C 

5. E - As mini- saias regressaram cada vez mais curtas e engraçadas, com folhos, todo o tipo de 

estampados, adereços ... 

 

2) 

 

 

 

 

 

3) todos – muito – gostaria – algum – nenhum -        

 

  

 


