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TEXTO 1

Ajuda NHINCQ+

TEXTO 2

A partir da década de 80, os estudos de gêneros passaram a abordar uma vertente que não incluía somente
masculino ou feminino. Desde então surgiu o termo não binários – também denominado por estudiosos como 'genderqueer'.

Apesar de estudos recentes, indivíduos não binários existem há séculos. "A diferença é que agora há estudiosos
que abordam essa desconstrução do gênero”, explica a psiquiatra e educadora sexual Alessandra Diehl, especialista
em sexualidade humana.

"São pessoas que podem se sentir transitando entre os dois gêneros, sem necessariamente estar em um deles.
São indivíduos que resistem à normalização de gêneros”, acrescenta a psiquiatra.

Diehl frisa que as pessoas não binárias precisam ser vistas com base nos estudos feitos sobre o tema, não em
"achismos" ou crenças: "Pode ser bastante complicado dialogar se as pessoas entenderem que o mundo é apenas das
meninas que vestem rosa ou dos meninos que vestem azul”.

Uma alternativa sobre o modo como tratar um indivíduo não binário é o uso da linguagem neutra, utilizada para
não especificar o gênero do interlocutor. Nela, são utilizados termos como "elu" – em vez de ele ou ela – e a vogal "e"
se torna recorrente nas palavras com terminologias que denotam gênero. Amigo se torna amigue. Bonito se torna
“bonite”.                                                                                                                                                                                          

Uma das estratégias para diminuir o preconceito contra as pessoas não binárias é ensinar sobre as diferenças
ainda no período escolar, diz o mestre em saúde reprodutiva e estudioso sobre a sexualidade humana, Jaime Alejandro
Parra Vilarroel.

"Temos que avançar neste assunto. É importante melhorar as estratégias de políticas públicas, legislação e
educação sexual em uma idade precoce, para assim eliminar o preconceito que existe em nossa sociedade. Assim, as
pessoas não binárias poderão se expressar em todos os espaços de desenvolvimento", assevera Vilarroel.

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/03/26/os-brasileiros-nao-binarios-que-lutam-pelo-
reconhecimento-do-genero-neutro-nao-me-considero-homem-nem-mulher.ghtml (Adaptado)

3

2021 - Folheto 3 – Linguagem neutra.qxp_2020  24/02/2021  09:25  Página 1



2 - 

TEXTO 3

O colégio particular Liceu Franco-Brasileiro, localizado no Rio de Janeiro, publicou em novembro de 2020 um
comunicado declarando apoio institucional à linguagem de gênero neutra na escola. A decisão gerou polêmica na região
e causou grande discussão entre pais, professores e alunos do estado.

A neutralidade no vocabulário é uma tentativa de promover  maior igualdade e inclusão entre homens, mulheres
e pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros. A nota divulgada pelo colégio aos pais dos alunos diz que
a adoção da linguagem não será obrigatória entre professores e alunos.                                                                                           

“A substituição de ‘queridos alunos’ por ‘querides alunes’, por exemplo, passa a incluir múltiplas identidades
sob a marcação de gênero em ‘e’. Alternativas como ‘queridos alunos e queridas alunas’ mostram-se igualmente viáveis
ao evitar a representação de todos os gêneros exclusivamente pelo masculino”, diz o comunicado.                                                

Após a grande repercussão da escolha, o Liceu publicou nas redes sociais um novo comunicado sobre o
assunto, em que “o colégio reafirma o respeito à autonomia de professores e alunos  na neutralização de gênero
gramatical na escola. Espaço de formação e de múltiplos diálogos, o colégio adota a discussão sobre questões expostas
pela sociedade que não podem ficar só extramuros”.                             

https://paisefilhos.uol.com.br/familia/escola-do-rio-de-janeiro-adota-linguagem-neutra-na-sala-de-aula-querides-alunes/ (Adaptado)

TEXTO 4

Um hospital no Reino Unido divulgou em fevereiro uma cartilha de mudanças no vocabulário da equipe de
obstetrícia, com o objetivo de incluir pessoas trans. A área de maternidade teve o nome substituído por “serviços
perinatais”. A expressão “leite materno”, por exemplo, deve ser substituída por “leite humano”. A palavra “mãe” deve ser
evitada e substituída por “pessoa que amamenta”.

pleno.news (Adaptado)

TEXTO 5

Em alguns lugares do mundo, os documentos possuem uma terceira alternativa a fim de que o indivíduo se
identifique para além dos gêneros masculino ou feminino. Na Austrália, há o gênero neutro, adotado desde 2014. Na
Alemanha também existe o terceiro gênero nos registros, conforme aprovado pelo governo alemão no fim do ano
passado. No Brasil, ao menos por ora, não há discussão sobre o tema.                                                              

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47675093 (Adaptado)  

TEXTO 6

O preconceito e a falta de entendimento e reflexão sobre temas relacionados à identidade de gênero, à
sexualidade e à diversidade, impostos pela religião e pela “moralidade”, criam uma barreira que separa pessoas trans(1)

e pessoas cisgênero(2).
Transformar em solitude(3) a nossa dor requer mais empatia das pessoas com a gente, reinventar o nosso próprio

amor, sermos equiparades* no olhar, no cuidado e no zelo. Por isso, é tão importante pessoas trans buscarem redes de
apoio e serem protegides pelo Estado, pela escola, pelos serviços de saúde e psicossociais, pelo mercado de trabalho
etc.  É urgente falarmos sobre a nossa existência, construindo diálogos, sendo representades nos espaços, na mídia,
nas nossas próprias famílias, na política e na voz. Mais urgente ainda é promover uma educação acolhedora que ensine
a amar e a respeitar as dissidências(4), as pessoas trans; sermos amades e vistes como seres humanos de verdade.                    

Nati Castro Fernandes, travesti, universitária, militante do Levante Popular da Juventude do Rio Grande do Sul,
https://www.brasildefators.com.br/2020/06/25/artigo-afeto-e-solidao-trans-para-alem-da-pandemia (Adaptado)

* Esse texto foi escrito numa tentativa “inclusiva”: no caso de palavras que possuem gênero definido de acordo com a norma-padrão

da Língua Portuguesa, as letras “a” e “o” foram substituídas pelas letras “e” ou “x”. Exemplo: outro = outre.

(1) Pessoas trans: aquelas que rejeitam o sexo biológico e não se identificam com o próprio corpo.

(2) Pessoas cisgênero:  aquelas que têm  anatomia, sexo e biologia alinhados com o gênero designado no nascimento, com o qual

se identificam.

(3) Solitude:  condição de quem se isola propositadamente;  período de reflexão e de interiorização.

(4) Dissidências: discordâncias ou divergências da “normalidade”, da conduta social.

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-
argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

A LINGUAGEM NEUTRA DEVE SER ADOTADA PELAS ESCOLAS? 

2021 - Folheto 3 – Linguagem neutra.qxp_2020  24/02/2021  09:25  Página 2



- 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Folheto 3

2021 - Folheto 3 – Linguagem neutra.qxp_2020  24/02/2021  09:25  Página 3



4 - 

29

30

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
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Nome do corretor: ___________________________________________

Critérios de correção UNESP/UNIFESP Peso Nota atribuída

Tema 3,5

Estrutura (gênero/tipo de texto e coerência) 3,5

Expressão (coesão e modalidade: aspectos
gramaticais e escolha lexical)

3,0
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