
Nova amiga 
 
     Uma novidade agitou a 48ª temporada de “Sesame Street”, [...] cuja 
adaptação brasileira é conhecida como “Vila Sésamo”. Se a turma de bonecos 
comandada por Elmo, Ernie e Bert é famosa no mundo inteiro por divertir e 
educar crianças, agora a atração quer combater o preconceito e incentivar a 
inclusão social. Em um episódio exibido nos Estados Unidos em 10 de abril, os 
fantoches foram apresentados à Jú 
lia, uma nova personagem portadora de Transtorno do Espectro Autista, nome 
científico do autismo. A nova integrante do grupo tem quatro anos, olhos verdes 
e cabelos vermelhos.[...] Ela não gosta muito de falar, mas adora cantar e 
desenhar. Pouco a pouco, a turma do “Sesame Street” explicará ao público o que 
Julia tem de diferente e o que tem de igual aos demais colegas, e que, 
sobretudo, sempre será possível descobrir como incluir a nova amiga em 
atividades e brincadeiras.[...] 
     Mas, afinal de contas, o que é o autismo? Para saber mais sobre o transtorno, 
o time do Guten News conversou com a médica Adriana Auzier Loureiro, do 
Departamento de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade Brasileira 
de Pediatria. Foi ela quem  explicou que o Transtorno do Espectro Autista é uma 
condição em que o cérebro se desenvolve de uma maneira diferente na infância, 
o que torna o portador distinto de outras crianças.[...] 
     O nível do transtorno é medido em graus, com base no tipo de apoio que o 
portador precisa ter. Ou seja, nem todo autista é exatamente igual ao outro. 
Uma criança com o nível 1 de autismo, por exemplo, praticamente não precisa 
de ajuda. Ela tem algumas dificuldades de interagir com outras crianças, possui 
problemas de organização e de planejamento e também comportamento 
inflexível (não gosta de mudar de atitudes), mas pode manter a rotina como 
qualquer criança. O nível 2 do transtorno faz com que as crianças tenham mais 
dificuldades em se comunicar, além de mais comportamentos inflexíveis e 
estresse. O nível 3 é o mais grave, quando o portador precisa de apoio boa 
parte do tempo.[...] 
     Ainda não se sabe se o episódio de “Sesame Street” será exibido no Brasil e 
se a boneca Julia ganhará uma versão brasileira. Por aqui, os preconceitos 
sofridos por crianças e adolescentes com o transtorno, não são diferentes da 
realidade americana.[...] 
 
Fonte: SCHRÖDER, Melissa. Nova amiga. 2017. Disponível em: 
<https://gutennews.com.br/webapp/caderno-leitura/640/autismo-na-tv>. Acesso 
em: 02 nov. 2018. 
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Possíveis respostas: 

É preciso combater o preconceito porque… a diversidade faz parte da vida. 
(causa/explicação) 

O autista pode apresentar limitações, mas…. também pode apresentar vários 
talentos. (oposição) 

Julia é uma personagem diferente dos outros pois… é autista. 
(causa/explicação) 

O preconceito é ruim, porém… pode ser combatido. (oposição) 

É preciso combater o preconceito quando...perceber que ele está 
acontecendo. (tempo) 

O Transtorno do Espectro Autista é medido em graus, ou seja,.... um autista 
não é igual ao outro. (explicação) 

Quando todos aprenderem a respeitar as diferenças… viveremos melhor. 
(tempo) 

O respeito às diferenças acontece quando...aceitamos o outro do jeito que ele 
é. (tempo) 

Eu mereço respeito, portanto… também respeito os outros. (consequência) 

Alguns autistas não gostam muito de falar, mas… gostam de desenhar e 
cantar. (oposição) 

Somos todos diferentes, entretanto… temos os mesmos direitos. (oposição) 

Na escola, precisamos respeitar as diferenças e… aceitá-las. (adição) 

Ensina-me de várias maneiras, pois assim… aprenderei melhor. (explicação) 

Lembre-se: pessoas com autismo têm sentimentos também. Por isso, 
...trate-as com carinho. (consequência) 

A diferença nos enriquece,  mas o respeito... nos engrandece. (oposição) 

 


