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Listras: 
a tendência que nunca sai de moda

CONTAR HISTÓRIAS AJUDA A PASSAR FASES
Quem acompanha este espaço sabe o quanto eu sou fã 

das histórias. Em muitas oportunidades, já compartilhei com 
vocês leituras legais para os pequenos, e também livros que 
auxiliam em determinadas fases/etapas dos nossos filhos, 
como por exemplo o desfralde. A literatura infantil é muita 
rica e contribui em muitos aspectos: vocabulário, dicção, 
imaginação, criatividade, integração pais e filhos e por aí 
poderia listar uma centena de vantagens.

Pois eis que chegamos na fase de conversar sobre a des-
pedida ao bico. Para mim, um assunto um tanto controverso. 
Explico: quando bebê, minha filha nunca quis chupar bico. 
Eu insistia, ela cuspia fora. Não queria nem saber. A partir da 
ida à escolinha, lá pelos cinco meses, pouco a pouco o bico 
foi sendo integrado à rotina. Acalma, na ausência da mãe. 
E vejam o que acontece. Na medida que ela cresce, parece 
que, na mesma proporção, cresce a necessidade de ter o bico 
sempre por perto. Nossa primeira evolução foi deixar a chu-
peta apenas para a hora de dormir. Sim, um avanço (embora 
existam algumas escapadinhas). Mas entregar pro Papai Noel, 
lá em dezembro, está fora de cogitação. Não quer nem saber 
do assunto e não tem presente que o Bom Velinho traga que a 
faça mudar de ideia. Queremos um processo natural, sem trau-
mas. Eis que entra a literatura infantil para auxiliar nesta dura 
missão. Vejam os livros que estão indo para a nossa coleção: 

Uma tendência que está 
sempre em alta e dá aquele 
up ao look são as listras. Elas 
possuem a sua padronagem 
clássica em preto e branco, mas 
existem muitas outras possibi-
lidades, em diversas cores. E 
as listras são tão democráticas 
que combinam com produções 
mais descoladas, passando pe-
las mais básicas e arrumadas. 

E todo mundo pode usar lis-
tras, sim! Mas existem algumas 
dicas para equilibrar a produ-
ção. Para regra geral, listras na 
horizontal nos deixam mais 
cheinhas e na vertical mais 
fininhas. Mas isso depende 

muito do espaçamento entre as 
linhas. Por isso, quando estiver 
em dúvida, prove! Nada me-
lhor do que se olhar no espelho 
e ter certeza.

Se o espaço entre as linhas 
for grande, a sensação para 
quem olha é que o corpo está 
mais amplo e se o espaço for 
pequeno, a sensação é de alon-
gamento da silhueta. Isso inde-
pende do direcionamento das 
linhas, tanto na vertical quanto 
na horizontal a sensação será a 
mesma. 

Normalmente as peças lis-
tradas são combinadas com 
outras peças lisas, o que dá 

super certo. Mas você já tentou 
misturar as listras com roupas 
estampadas? Fica lindo e mui-
to estiloso. Aqui a dica é cuidar 
para que as cores das peças 
sejam parecidas, assim o look 
vai combinar mais facilmente.

Existem também as mais 
discretas, como por exemplo 
as listras nas laterais das calças, 
que dão um ar mais esportivo 
ao visual. Independente da 
escolha, o certo é que as listras 
conferem um ar de elegância a 
qualquer produção. Fora que, 
se combinadas com peças mais 
divertidas, deixam o look bem 
descontraído.

Pipo, o troca chupetas - Nan-
da completou três aninhos e 
negocia com a mãe a retirada 
de suas chupetas. É aí que 
conhece a história de Pipo, 
um garoto cuja missão é reco-
lher as chupetas das crianças 
grandes e não deixar faltá-las 
para os bebezinhos. Ele é dono 
de uma máquina chamada 
de troca-chupetas, capaz de 
transformar restos dos bicos 
em brinquedos.

A chupeta de Nina - Nina 
é uma menina que sabe o 
que quer. E o que ela quer 
é a chupeta. Hoje, amanhã 
e sempre. Até que um dia 
ela descobre que há alguém 
que precisa muito mais da 
chupeta do que ela. Quem 
será?

Tchau chupeta - Arnaldo 
Antunes, Edgard Scandurra, 
Taciana Barros e Antonio 
Pinto fizeram uma música 
para incentivar as crianças 
a largarem a chupeta. Com 
ilustrações feitas por Cláudia 
Briza, o livro conta a história 
do personagem da música, 
através de imagens bem 
coloridas, que prendem a 
atenção das crianças, suge-
rindo que largar a chupeta 
pode ser mais divertido do 
que parece.

Minha chupeta virou estrela 
- Pedro amava sua chupeta 
verde, mas teve que abrir 
mão dela para não perder seu 
dente. Uma escolha difícil e 
desafiadora para um menino 
pequeno, mas a fantasia e a 
imaginação ajudaram Pedro 
a perceber que se um prazer 
se vai, há outros para colocar 
em seu lugar.


