
 
Proposta de Redação  

 
Os desenhos animados, assim como os contos de fadas, podem servir para dar às crianças                             
pequenas e simples regras de convivência em sociedade, além de tratarem de aspectos                         
relacionados à moral e ao respeito. Ou seja, podem ajudar a abordar termos e condutas                             
fundamentais, mas que ela ainda não compreende. Com base no seu conhecimento sobre o                           
gênero e nos textos motivadores, escreva um relato pessoal em que você conte uma                           
experiência sobre algo positivo que você aprendeu com um desenho animado.  
 
TEXTO I 
 
A IMPORTÂNCIA DOS DESENHOS ANIMADOS NA EVOLUÇÃO CEREBRAL DA CRIANÇADA 
 
Aqueles que convivem com as crianças notam facilmente algumas coisas. Uma dessas coisas vem a ser que os                  
pequenos adoram os desenhos animados.  
Mais do que uma forma de diversão os desenhos animados ajudam no desenvolvimento das crianças e por isso                  
os pais não devem diminuir a importância deles.  
Durante a infância os pequenos têm que poder ver desenhos. Uma questão fundamental é observar para qual                 
faixa de idade cada um dos desenhos é indicado. Para quem tem Televisão a cabo tudo fica mais fácil, já que os                      
canais já vem separados por faixa etária, contudo caso você não tenha, sempre tende a ser possível obter                  
informações sobre os desenhos animados.  
Utilizando comumente imagens de animais como se fossem personagens humanos, os desenhos são capazes de               
ensinar grandes lições visando as crianças. Utilizando as imagens de animais, alguns dos desenhos vão ensinar                
coisas muito práticas para a vida dos pequenos. Este tipo de prática tende a ser mais comum em desenhos para                    
meninas e meninos em idade de pré-escola.  
A ideia é que as imagens de animais ajudem as crianças a identificarem as cores, os objetos, aprendam                  
atividades básicas necessárias para a vida e tudo o mais que eles precisam neste momento da vidinha deles.  
Além desses aspectos importantes colocados pelos desenhos, eles também servem para que possamos nos              
divertir. Como são entretenimento é necessário que o gosto das crianças também seja respeitado.  
Deixe que os teus filhos escolham quais são os desenhos que elas querem ver.  
Não fique preocupado com o motivo deles escolherem tal ou qual desenho. Desde que a faixa etária seja                  
adequada está tudo bem.  
Lembre-se que desenhos não têm gênero. O que importa é que as crianças gostem do programa, isso e nada                   
mais. 
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TEXTO II 
 
A importância das animações no desenvolvimento infantil 
 
Muitas são as formas de se dialogar com o universo infantil. Um dos recursos utilizados são as histórias 
representadas nos desenhos e filmes animados. Os personagens permitem que os processos de identificação 
ocorram em espaços que vão além dos sentidos comuns da realidade cotidiana, ao liberar a imaginação. 
Constrói-se assim um movimento essencial do desenvolvimento que pode ser alcançado sempre que a criança 
for inserida na fantasia. O que a criança devolve ao mundo após se apropriar do conteúdo de uma animação, são 
expressões de suas emoções, que podem ser fundamentais para a elaboração de seus conflitos e resolução dos 
problemas de forma criativa. 
Os desenhos e filmes em formato de animação favorecem também as interações entre as crianças e as pessoas 
que a circundam– pais, irmãos, amigos, professores etc. O espaço que se cria é atemporal e nele é possível a 
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pertença e o encontro, adultos resgatam as sensações da infância e a imaginação no sentido mais puro. A criança 
perdida renasce e as crianças presentes sentem-se aceitas, a identificação não é limitada ao momento em que se 
assiste à animação, ela se estende às conversas no carro, ao almoço, aos bordões dos personagens, a decoração 
da festa de aniversário. Juntamente com as brincadeiras ao ar livre, os jogos, as encenações e demais processos 
lúdicos, as animações representam uma interessante e divertida oportunidade de inserção no vasto território do 
imaginário infantil. 
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