
                              3 Desenhos adultos da NETFLIX que você precisa assistir 

 

 

Animações deixaram de ser coisa de criança a muito tempo! O sucesso de os Simpsons, que 

está no ar a nada mais nada menos que incríveis 29 anos é a maior prova dessa afirmação!    

Atualmente os serviços de streaming tem ganhado cada vez mais espaço e a líder dessa 

revolução na maneira de entreter, a NETFLIX, parece estar totalmente consciente da existência 

desse público e vem produzindo cada vez mais desenhos cheios de críticas sociais e humor 

para gente grande. Não conhece nenhuma dessas animações? Fica aqui e confira 3 das 

melhores animações adultas da Netflix. 

 

1. Big Mouth  

 

A animação surgiu a parti das experiências de seus criadores Andrew Goldberg e Nick Kroll 

durante a sua puberdade, a série mostra de forma cômica e honesta todas as dificuldades e 

desilusões dessa fase da vida.  Atualmente Big Mouth conta com duas temporadas que podem 

ser maratonadas no serviço de streaming.  

 

2. Bojack Horseman  

 

Protagonizada pela figura de um homem com características de cavalo, Bojack nos dá um 

retrato dos bastidores da indústria do entretenimento Hollywoodiano. Ele já foi um astro da 

TV de sucesso nos anos 90 mas depois de 20 anos de trabalho acumula fracassos, polêmicas, 

vícios e inseguranças.  A série consegue ser engraçada, triste e bastante delicada enquanto 

trata de assuntos sérios que são considerados pequenos tabus na sociedade. É uma boa 

pedida para passar o tempo e atualmente conta com 5 temporadas e dois especiais.  

 

3. F is for Family 

 

Com uma vibe nostálgica, F is for Family te leva diretamente para os anos 70. Na animação 

acompanhamos a vida de Frank e Sue que são um típico casal dos anos 70; 3 filhos e muitas 

contas para pagar. Seguindo a onda de os Simpsons e outras animações “familiares” F is for 

Family é cheia de pequenas críticas a sociedade, sempre tratadas de maneira cômica. 

Recentemente sua terceira temporada foi adicionada à NETFLIX, e está fresquinha para quem 

quiser acompanhar.  


