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Arte marcada na pele

QUEM GOSTA DE DESENHO?
Criança, salvando-se algumas poucas exceções que eu 

desconheço, gosta muito de olhar desenho. No meu caso, 
o entretenimento tem que ser muito bem dosado, porque 
a pequena nem pisca quando está na frente da televisão. 
Mesmo por isso - ou talvez por isso - procuramos que seja 
em horário específico, não se delongue muito, e desenhos 
propícios à idade. É, inclusive, recomendada a presença dos 
pais ao lado, assistindo junto. Importante para explicar o 
que o filho está vendo, para provocar reflexões e para que 
ele faça desta uma experiência menos passiva e tenha uma 
participação ativa sobre o conteúdo apresentado.

A revista Crescer publicou em seu site uma pesquisa feita  
com cinco especialistas sobre quais são as séries de desenhos 
animados mais adequadas às crianças na primeira infância 
(até os seis anos). Como resultado nesta lista, O Show da 
Luna, Charlie e Lola, Meu AmigãoZão, Caillou, Cocoricó, Que 
Monstro te Mordeu?, Flash, o Aventureiro, Simon, Peixonau-
ta, Boris e Rufus, Dango Balango e Shaun, o Carneiro foram 
indicados mais de uma vez. Veja, abaixo, as citações de três 
entrevistadas:

Cristina Padiglione - Jornalista, colunista, dedica-se há 
mais de 25 anos à cobertura televisiva.

• Flash, o Aventureiro (ZooMoo)
• Lubinho, o Lobo Marinho (ZooMoo)
• O Show da Luna (Discovery Kids)
• Charlie e Lola (YouTube)
• Peixonauta (Netflix)
Beth Carmona - Membro da Prix Jeunesse International 

(mídia de qualidade para crianças) e da RainBarrel Commu-
nications (empresa internacional de responsabilidade social), 
fundadora da Midiativa (Centro Brasileiro de Mídia para Crian-
ças e Adolescentes), consultora de canais de TV

• Godofredo (TV Brasil e Netflix)
• Juro que Vi (MultiRio)
• Lendas Animadas (TV Brasil)
• O Show da Luna (TV Brasil e Discovery Kids)
• Vivi Viravento (Discovery Kids)
• Flash, o Aventureiro (ZooMoo)
• Mundo Ripilica (Discovery Kids)
• Meu AmigãoZão (TV Brasil e Discovery Kids)
• Cocoricó (TV Cultura)
• Que Monstro te Mordeu? (TV Cultura)
• Boris e Rufus (TV Cultura e Disney XD)
• Mundo Bita (Discovery Kids e Netflix)
• Pocoyo (Netflix)
• Sarah e o Pato (YouTube)
• Daniel Tigre (Netflix)
• Simon (Netflix)
• Max e Ruby (Netflix)
• Caillou (Netflix)
• Puffin Rock (Netflix)
• Thomas e seus Amigos (TV Cultura e Discovery Kids)
• As Aventuras de Miffy (Gloobinho)
• Charlie e Lola (YouTube)
• Dora, a Aventureira (Nick Jr. e Netflix)
• Aventuras com os Kratts (Discovery Kids)
Ana Olmos - Psicoterapeuta especializada em crianças, 

adolescentes e famílias. 
• O Show da Luna (TV Brasil e Discovery Kids)
• Charlie e Lola (YouTube)
• Babar (YouTube)
• Caillou (Netflix)
• Cocoricó (TV Cultura)
• George, o Curioso (Discovery Kids e Netflix)
• Masha e o Urso (Nickelodeon e Netflix)
• Dango Balango (YouTube)
• Shaun, o Carneiro (TV Cultura e Netflix)
• Louie (YouTube)
• Simon (Netflix)

As tatuagens, assim como 
as roupas que usamos, são o 
retrato do nosso interior, que 
mostram a nossa personali-
dade e as nossas preferências. 
Para muitos as tatuagens po-
dem ser relacionadas à moda, 
já que existem muitos estilos 
e traços para tatuar. Mas não 
importa qual o motivo que 
leva uma pessoa a fazer um 
desenho, tem alguns pontos 
que são essenciais para se 
considerar na hora de marcar 
a pele para sempre. 

Decidir o que tatuar não é 
uma tarefa fácil, já que a tattoo 
ficará eternizada no corpo. 
Pensando nisso, aqui vão al-
gumas dicas para ajudar na 
hora de encarar as agulhinhas 
e a tinta.

| Escolha um bom profi s-
sional: conheça a forma de 
trabalho do tatuador e preste 
atenção ao local de atendi-
mento. Os materiais devem ser 
higienizados e alguns ainda 
devem ser descartáveis. Opte 
por um profi ssional que com-
bine com o seu estilo e que seja 
competente, pois a tatuagem 
é feita para durar por muito 
tempo.

| O desenho: no universo 
das tatuagens, existem vários 
estilos que podem se encaixar 
com a sua personalidade. Mas 
os que estão fazendo sucesso 
são o sketch e o aquarela. O 
sketch é uma arte que reproduz 

o desenho como um rascunho 
na pele. Não há cores e sim 
linhas que deixam o desenho 
mais simétrico. Já a aquarela 
pode ser bem colorida, com 
fusões de cores que fogem do 
óbvio e formam tatuagens que 
são verdadeiras obras de arte. 
Para quem gosta de um es-
tilo mais delicado existem 
as tatuagens em minia-
tura, que são perfeitas 
para quem não quer fazer 
uma modifi cação corporal 
muito grande e chamativa. 
Existem várias opções de 
desenhos pequenininhos, 
basta escolher o que se 
encaixa melhor ao seu 
perfil. Outra opção é 
o lettering, que é para 
quem deseja tatuar 
uma palavra ou frase 
no corpo. As fontes 
mais delicadas estão em 
alta e as desenhadas tam-
bém.

| Cuidados pós tatuagem: 
para manter a tattoo bonita, 
alguns cuidados são essenciais. 
Utilizar o plástico fi lme de em-
balar alimentos é importante, 
assim como uma fi na camada 
de pomada. Evite expor o 
desenho ao sol e lave-a com sa-
bonete antisséptico. Seguindo 
essas pequenas dicas você tem 
grandes chances de obter uma 
tatuagem bonita, mas converse 
com o seu tatuador e veja quais 
são as suas recomendações.
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animados mais adequadas às crianças na primeira infância 
(até os seis anos). Como resultado nesta lista, O Show da 
Luna, Charlie e Lola, Meu AmigãoZão, Caillou, Cocoricó, Que 
Monstro te Mordeu?, Flash, o Aventureiro, Simon, Peixonau-
ta, Boris e Rufus, Dango Balango e Shaun, o Carneiro foram 
indicados mais de uma vez. Veja, abaixo, as citações de três 
entrevistadas:

Cristina Padiglione
mais de 25 anos à cobertura televisiva.

• Flash, o Aventureiro (ZooMoo)
• Lubinho, o Lobo Marinho (ZooMoo)
• O Show da Luna (Discovery Kids)
• Charlie e Lola (YouTube)
• Peixonauta (Netflix)
Beth Carmona

(mídia de qualidade para crianças) e da RainBarrel Commu-
nications (empresa internacional de responsabilidade social), 
fundadora da Midiativa (Centro Brasileiro de Mídia para Crian-
ças e Adolescentes), consultora de canais de TV

• Godofredo (TV Brasil e Netflix)
• Juro que Vi (MultiRio)
• Lendas Animadas (TV Brasil)
• O Show da Luna (TV Brasil e Discovery Kids)
• Vivi Viravento (Discovery Kids)
• Flash, o Aventureiro (ZooMoo)
• Mundo Ripilica (Discovery Kids)
• Meu AmigãoZão (TV Brasil e Discovery Kids)
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