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RESUMO 

 

RIBEIRO, Andréa Cristina de Camargo. Diversidade cultural em cena: Uma reflexão 

sobre a identidade cigana nas aulas de espanhol. 2018. 56 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol) – 

Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

O presente estudo tem como objetivo promover uma reflexão a respeito da temática da 

diversidade cultural no ambiente escolar. Desse modo, apresenta uma produção didática 

direcionada a alunos de espanhol da terceira série do ensino médio. As atividades 

baseiam-se em uma campanha de sensibilização, promovida pela ONG Fundación 

Secretariado Gitano, acerca do tema da exclusão social dos ciganos na Espanha. Para o 

desenvolvimento da proposta, tomamos como embasamento teórico principal as 

considerações de Hall (2006) a respeito do conceito de identidade, e de Canen e Oliveira 

(2002) sobre o enfoque do multiculturalismo crítico. Do ponto de vista dos estudos da 

linguagem, destacamos a relevância dos estudos de Bakhtin (2003), Maingueneau (2013) 

e Lopes-Rossi (2006) acerca da perspectiva dos gêneros discursivos. Pretende-se, com a 

realização deste estudo, estimular a construção de práticas escolares que promovam a 

ampliação de conhecimentos sobre a língua espanhola de maneira contextualizada, de 

modo a contribuir para a formação de alunos críticos e participativos em sociedade.   

 

Palavras-chave: Ensino de espanhol. Identidade cigana. Multiculturalismo crítico. 

Gêneros discursivos. Proposta didática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

RIBEIRO, Andréa Cristina de Camargo. Diversidade cultural em cena: Uma reflexão 

sobre a identidade cigana nas aulas de espanhol. 2018. 56 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol) – 

Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

 

The present study aims to promote a reflection about the theme of cultural diversity in the 

school environment. Thereby, it presents a didactic production directed to Spanish 

students of the third year of high school. The activities are based on an awareness 

campaign promoted by the NGO Fundación Secretariado Gitano on the issue of social 

exclusion of gypsies in Spain. For the development of this approach, we take as main 

theoretical basis the considerations of Hall (2006) regarding the concept of identity, and 

Canen and Oliveira (2002) on the critical multiculturalism approach. From the point of 

view of language studies, we highlight the relevance of the studies of Bakhtin (2003), 

Maingueneau (2013) and Lopes-Rossi (2006) on the perspective of discursive genres. The 

aim of this study is to stimulate the construction of school practices that promote the 

expansion of knowledge about the Spanish language in a contextualized way, so as to 

contribute to the formation of critical and participatory students in society. 

 

Key words: Teaching Spanish. Gypsy identity. Critical multiculturalism. Discursive 

genres. Didactic proposal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

RIBEIRO, Andréa Cristina de Camargo. Diversidade cultural em cena: Uma reflexão 

sobre a identidade cigana nas aulas de espanhol. 2018. 56 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol) – 

Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

 

El presente estudio tiene como objetivo promover una reflexión sobre la temática de la 

diversidad cultural en el ambiente escolar. De este modo, presenta una producción 

didáctica dirigida a alumnos de español de la tercera serie de la enseñanza media. Las 

actividades se basan en una campaña de sensibilización, promovida por la ONG 

Fundación Secretaría Gitano, sobre el tema de la exclusión social de los gitanos en 

España. Para el desarrollo de la propuesta, tomamos como base teórica principal las 

consideraciones de Hall (2006) respecto al concepto de identidad, y de Canen y Oliveira 

(2002) sobre el enfoque del multiculturalismo crítico. Desde el punto de vista de los 

estudios del lenguaje, destacamos la relevancia de los estudios de Bakhtin (2003), 

Maingueneau (2013) y Lopes-Rossi (2006) acerca de la perspectiva de los géneros 

discursivos. Se pretende, con la realización de este estudio, estimular la construcción de 

prácticas escolares que promuevan la ampliación de conocimientos sobre la lengua 

española de manera contextualizada, de modo a contribuir a la formación de alumnos 

críticos y participativos en sociedad. 

 

Palabras-clave: Enseñanza de español. Identidad gitana. Multiculturalismo crítico. 

Géneros discursivos. Propuesta didáctica. 
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1 INTRODUÇÃO 

A nossa realidade social é composta de diversidades. Convivemos em meio às 

mais variadas culturas e, por vezes, antecipamo-nos em classificá-las de acordo com os 

nossos próprios conceitos. Sobre esse aspecto, julgamos ser de imensa importância 

estimular a reflexão acerca da temática da diversidade cultural, em especial, no ambiente 

escolar. Acreditamos, nesse sentido, que o reconhecimento da cultura do outro não apenas 

permite a existência de uma postura de empatia com relação ao que possa parecer 

“diferente”; mas, inclusive, é capaz de fomentar o combate a qualquer forma de 

discriminação, contribuindo para o alcance da igualdade de direitos sociais a todos os 

indivíduos.  

 Desse modo, o presente estudo volta-se para a relação entre identidade e 

diversidade cultural, tendo em vista o objetivo mais amplo de promover uma discussão, 

no âmbito das práticas de ensino-aprendizagem de espanhol, sobre a problemática da 

exclusão social dos ciganos. A opção por esse enfoque leva em conta o propósito de dar 

visibilidade à questão da incansável busca desse grupo pelo reconhecimento de seus 

direitos em sociedade nos diferentes contextos em que se estabelecem. Cabe ressaltar que 

a permanência desse quadro se deve, principalmente, à falta de conhecimento sobre a 

cultura e tradição desse povo, considerado, muitas vezes, por meio de místicas e 

fantasiosas representações.  

Na perspectiva de contribuir para uma reflexão atualizada sobre as questões 

apontadas, apresentamos uma produção didática direcionada para a sala de aula de 

espanhol, que tem como base uma campanha1 voltada para a inclusão social dos ciganos 

na Espanha, promovida pela ONG Fundación Secretariado Gitano2 no ano de 2015. 

Destarte, a elaboração da proposta orienta-se pelo intuito de despertar a atenção de alunos 

de terceira série do ensino médio para a temática em tela por meio de atividades que 

consideram o uso da língua espanhola nas práticas sociais.  

Para tanto, como fundamentação teórica, destacamos a discussão sobre o conceito 

de identidade (HALL, 2006) e abordamos sua relevância na construção de propostas 

curriculares sob o viés do multiculturalismo crítico (CANEN, 2011; CANEN e 

OLIVEIRA, 2002; MC LAREN, 2000). Do ponto de vista dos estudos da linguagem, 

estabelecemos relações entre a perspectiva dos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003; 

                                                 
1 Trazemos informações mais detalhadas sobre a campanha nos capítulos 5 e 6. 
2 Disponível em: <https://www.gitanos.org.>Acesso em mai/2018. 

https://www.gitanos.org/actualidad/dossieres/110637.html
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MAINGUENEAU, 2003; LOPES-ROSSI, 2006) e a realização de práticas escolares que 

evidenciem a atuação do aluno em sociedade. 

Pretendemos, portanto, colaborar para a construção de práticas pedagógicas que 

possam ativar a percepção dos alunos acerca de sua realidade a partir do contato com o 

outro. Buscamos, desse modo, fomentar uma reflexão mais ampla a respeito do papel que 

os educandos podem exercer no âmbito social. É imprescindível, nesse sentido, 

considerar o ensino de espanhol com vistas à comunicação efetiva, a fim de contribuir 

para ampliação de significados na aprendizagem, de forma que os estereótipos e 

preconceitos não mais encontrem espaço nas escolas (BRASIL, 2000, p. 31).  

A partir dessas considerações, apresentamos a organização deste estudo. No 

capítulo 2, discorremos acerca de aspectos relativos à trajetória e à cultura do povo 

cigano. Nos capítulos 3 e 4, apresentamos os pressupostos teóricos deste trabalho, a partir 

do diálogo com autores de diversos campos do conhecimento. Após esse percurso, 

apresentamos, no capítulo 5, os pressupostos metodológicos que fundamentam o presente 

estudo. No capítulo 6, delineamos a construção de uma proposta didática a partir da 

temática aqui privilegiada. No capítulo 7, trazemos nossas considerações finais, que 

ressaltam a relevância da presente proposta para a construção de novas práticas de ensino 

de espanhol.  
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2 UM OLHAR SOBRE OS CIGANOS: REFLEXÕES SOBRE CULTURA, 

TRADIÇÃO E HISTÓRIA 

La historia del pueblo gitano es la historia de un viaje. Es la historia 

de un pueblo errante marcado por las persecuciones, por el desprecio, 

pero sobre todo, marcado por el desconocimiento (Fundación 

Secretariado Gitano, 2012, Intinerancia el viaje Rom3). 

 

Para melhor compreendermos aspectos relativos à construção da(s) identidade4(s) 

atribuída(s) aos ciganos, a seguir, trazemos algumas considerações baseadas em reflexões 

de autores de diversos campos do conhecimento a respeito do tema.  Desse modo, 

reunimos dados históricos sobre a origem dessa etnia5, bem como referências a algumas 

de suas principais tradições e aspectos de sua vivência em sociedade. Buscamos, assim, 

situar o leitor com relação à trajetória do grupo social em tela em diferentes espaços, 

trazendo à tona tensões e conflitos que marcam sua história.  

O povo6 cigano tem sua história representada por uma atmosfera de magia, 

mistérios e encantamento. Compreende-se que os indivíduos pertencentes a esse grupo 

têm a liberdade como lema e a tradição de seus costumes como um precioso tesouro 

cultural. Dessa forma, são considerados verdadeiros representantes da resistência étnica 

por serem fieis a uma tradição transmitida oralmente, já que constituem um povo agrafo 

(sem escrita própria). A esse respeito, cabe ressaltar que “a história dos povos ciganos 

não foi abordada em livros ou escolas por falta de registros escritos, assim a sociedade 

não tem nenhuma referência desse determinado grupo de pessoas.” (FRASER,1997, 

p.68). 

 A semelhança entre as línguas romani (idioma materno dos ciganos) e hindi 

(variação do sânscrito, língua praticada no noroeste da Índia), contribui para a teoria de 

que os ciganos tenham sua origem na Índia, como destaca Moonen (2011). A partir desta 

região, o grupo étnico seguiu em uma de suas maiores diásporas. Não se sabe exatamente 

o que fez um número grande de ciganos migrar da Índia para os Balcãs, e depois para a 

Europa Ocidental; o que há são suposições envolvendo o assunto. “O que na verdade pode 

                                                 
3 Fundación Secretariado Gitano Intinerancia el viaje Rom (2012). Disponível em 

<http://gitanos.org/publicaciones/itinerancias/> Acesso em: set/18 
4 Problematizamos o conceito de identidade no próximo capítulo.  
5 Utilizamos, aqui, o termo “etnia” para fazer referência “às características culturais – língua, religião, 

costume, tradições, sentimento de ‘lugar’ – que são partilhadas por um povo.” (HALL, 2006, p. 62).   
6 Recorremos ao termo “povo” para fazer referência aos ciganos sem, no entanto, desconsiderar a imensa 

diversidade que os caracteriza.  

http://gitanos.org/publicaciones/itinerancias/
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ser comprovado é que um grupo de bandos de “ciganos” chega à Europa Ocidental por 

volta do século XV”. (MOONEN, 2011, p.23).  

 Com efeito, a caracterização do povo cigano não constitui uma tarefa fácil, se 

considerarmos, já como ponto de partida, a diversidade apresentada na terminologia 

utilizada para denominá-los. Sobre este aspecto, elucida Rezende (2006) que, de acordo 

com cada país ou região da Europa, os termos atribuídos aos ciganos são distintos 

conforme sua interação no contexto “interétnico”, e corroboram a disseminação de 

estereótipos relativos a esse grupo. Sendo assim, “os nomes gypsies (inglês), gitanos 

(espanhol), gitan (francês), zigeuner (alemão) e ‘ciganos’ afirmam essa relação e 

representação fundamental sobre grupos etnicamente diferentes.” (REZENDE, 2006, p. 

690-729).  

Segundo Moonen (2011), aproximadamente em todos os países da Europa, os 

ciganos compõem a minoria mais discriminada, superando negros e judeus, e essa 

realidade os acompanha desde o século XV. Na Romênia e Hungria, por exemplo, os 

ciganos foram escravizados por duzentos anos. Na Inglaterra, apenas por serem ciganos, 

eram submetidos à pena de morte ou eram afugentados, conforme nos esclarece Torres 

(2004, p. 25). E, durante a segunda guerra mundial, sofreram todo o tipo de perseguição; 

assim, estima-se que cerca de 500 mil ciganos que viviam na Europa foram dizimados no 

Holocausto. (MARSIGLIA, 2008, p. 29) 

Por volta do século XVI, o primeiro grupo de ciganos que chega ao Brasil são os 

calons, os ciganos Ibéricos. Não chegaram voluntariamente, mas foram deportados de 

Portugal. “Foi o que aconteceu, por exemplo, em 1574 com um certo João de Torres e 

sua mulher Angelina que foram presos apenas pelo fato de serem ciganos”, como destaca 

Moonen (2011). Sua língua é o caló, fator que os diferencia dos outros grupos, e 

permanecem até hoje em grande número em terras brasileiras. Já o grupo denominado 

Rom chega ao Brasil em meados do século XIX e tem sua origem na Hungria, Romênia, 

Turquia, Iugoslávia, Rússia e Grécia. Estes ciganos formam o maior grupo do mundo, 

que se dividiu nos seguintes subgrupos:  kalderash (Romênia e Iugoslávia), matchuaia 

(Iugoslávia) e por fim, Louvara (Hungria). Há indícios da chegada do terceiro grupo, já 

no final do XIX, chamado sinti ou manouche (Itália, França e Alemanha). A respeito 

destes ciganos, no entanto, não há registros sobre a presença significativa no Brasil. 

(TORRES, 2004; KARPOWICZ, 2014). 

Tendo como referência, ainda o século XIX, Teixeira (2009) salienta que, nesse 

período, no Brasil, os ciganos eram associados a “pessoas desconhecidas e suspeitas”. E, 
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em seguida, como sendo os que são “por tais havidos”, ou seja, reconhecidos socialmente 

como ciganos. (TEIXEIRA, 2009, p. 18). O que ocorreu é que passaram a ser 

identificados pelo ofício do comercio de objetos roubados, em especial pela venda e troca 

de animais e escravos. Eram destinados a trabalhar na forja e muitos, pela facilidade de 

se deslocarem por qualquer região, tornavam-se meirinhos da Corte, pessoas que levavam 

notícias e comunicados do Reino a todas as terras brasileiras (TORRES, 2004, p. 24). 

Talvez uma das questões mais complicadas no que diz respeito à compreensão do 

que é o ser cigano esteja atrelada às diversas interpretações dos não-ciganos (gadjé) a esse 

respeito. Nesse sentido, cabe sublinhar que os múltiplos discursos referentes à construção 

da imagem desse grupo são, comumente, atravessados por impressões divergentes: para 

alguns, o povo cigano representa a magia, alegria e liberdade; para outros, a 

marginalidade e falta de honestidade. Dessa maneira, o que se entende sobre o cigano está 

no campo da imaginação dos gadjé. (KARPOWICZ, 2014, p.144). 

A espiritualidade do povo cigano comumente não é vista como uma religião, antes 

é considerada como culto étnico. Com seus rituais próprios de iniciação, costumam 

assimilar a religiosidade do lugar onde vivem, porém sem que alterem a sua essência. 

Têm sua forma particular de crença, a qual envolve o culto aos antepassados, a crença na 

reencarnação e no baji, que seria a força do destino para os ciganos, conforme nos 

esclarece Torres (2004). Sobre o aspecto da fé, apresentam devoção à Santa Sara Kali, 

aspecto comum a todos os ciganos no mundo. No Brasil, a padroeira dos ciganos é Nossa 

Senhora Aparecida.  

Torres (2004) destaca ainda que, quanto à organização social, os ciganos têm 

como base os clãs7, a primeira hierarquia que aprendem a seguir. Cada clã tem um chefe 

supremo, o homem mais velho, o barô8, ou um grupo de líderes que tomam decisões 

importantes conjuntamente, visando sempre o melhor para a comunidade. Segundo a 

autora, as resoluções são deliberadas por homens, não havendo interferência das mulheres 

nos assuntos que dizem respeito às mais diversas questões que envolvem o clã. Às 

mulheres é destinado o cuidado com os afazeres domésticos. Por ser uma cultura 

conservadora em seus hábitos, as mulheres casam-se cedo e a elas é destinado o cuidado 

com os filhos, além dos afazeres domésticos. “A esposa cigana deve obediência ao seu 

                                                 
7 “Agrupamento de famílias de ascendência comum” (BECHARA, 2011, p. 418).  
8 “O líder de cada grupo cigano chama-se Barô e é quem preside a Kris Romaris (Conselho de Sentença ou grande 

tribunal com suas próprias leis e códigos de justiça, onde são resolvidas todas as contendas e esclarecidas todas as 

dúvidas entre os ciganos liderados pelos mais velhos)”. Disponível em <http://www.kumpaniaromai.com.br>. Acesso 

em set/2018.  

http://www.kumpaniaromai.com.br/
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marido e o dinheiro que ganha é entregue a ele como cumprimento de seu dever”. 

(TORRES, 2004, p. 28-32).  

Um olhar mais atento à configuração social do povo cigano pode identificar que 

há múltiplas caracterizações subjacentes a uma denominação: “este calon é cigano” ou 

“este rom é cigano”. Conforme nos esclarece Teixeira (2009), o termo “cigano” não é 

suficiente para denominar as subdivisões em comunidade atribuída ao seu povo. “Na 

realidade, não existe cigano, mas sim diversas comunidades (historicamente 

diferenciadas) chamadas de ciganas mantendo relações de semelhança e/ou 

dessemelhança com as outras.” (TEIXEIRA, 2009, p. 20-21). 

Conhecer superficialmente os ciganos é enxergar apenas a beleza de suas roupas 

coloridas, sua dança em volta da fogueira, seus rituais, ou a quiromancia ou cartomancia, 

que significaria defini-los apenas por um aspecto, muito restrito, de sua história e 

passagem pelos continentes. Acredita-se que, atualmente, existem cerca de 15 milhões de 

ciganos espalhados pelo mundo, o que seria uma estimativa, pois inúmeros grupos não 

entram como estatística no censo demográfico por estarem “à margem da sociedade." 

(MARSIGLIA, 2008, p. 29) 

Na atualidade, Souza et al. (2009, p.30) apontam que a posição social dos ciganos 

não foge ao que rememoramos desde suas mais importantes diásporas. As denominações 

estereotipadas de “ladrões”, “trapaceiros” e “embusteiros”, ainda os mantém, muitas 

vezes, excluídos da sociedade, pois configuram representações que sustentam atitudes de 

hostilidade e perseguição observadas em contextos diferenciados, nos mais diferentes 

países. Sendo assim, os autores concluem: 

A perseguição da população cigana nas instituições escolares, as dificuldades 

do acesso à assistência à saúde, entre outras restrições aos direitos civis, 

também confirmam a marginalização à qual foram e continuam sendo 

lançados.  (SOUZA et al, 2009, p.30) 

 

No Brasil, esse aspecto não é diferente, se considerarmos a obscuridade social que 

negligencia aos ciganos a garantia a seus direitos civis, quadro caracterizado pela ausência 

de políticas de inclusão voltadas para a integração social desse grupo étnico. Conforme 

dados da Agência Brasil (2018-Direitos Humanos)9, nota-se uma invisibilidade expressa 

pela falta de informações atualizadas sobre a comunidade cigana no país. No último 

                                                 
9 AGÊNCIA, Brasil– Ciganos pedem respeito e inclusão em políticas públicas. Disponível em: < 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-05/ciganos-pedem-respeito-e-inclusao-em-politicas-

publicas> Acesso: set/18  
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levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)10, em 2014, 

foram registrados em 22 estados brasileiros a presença de acampamentos ciganos. Estima-

se que vivem no Brasil de 600 a 800 mil ciganos, mas as comunidades acreditam que o 

número é muito maior.  

 Não obstante as dificuldades mencionadas, é possível encontrar instituições que 

se preocupam com a questão do bem-estar social dos grupos de ciganos brasileiros. Um 

exemplo é o Instituto de Apoio e Desenvolvimento à Comunidade Cigana no Brasil 

(IADESC), uma associação cultural de direito privado e sem fins lucrativos que tem como 

finalidade a preservação, o resgate e a divulgação dos valores da comunidade e da etnia 

cigana em toda as suas formas de expressões. 

Na Europa, mais especificamente na Espanha, os anos de 2005 a 2015 foram 

marcados pela promoção de políticas públicas caracterizadas pela busca da melhoria das 

condições de vida da comunidade cigana, aspecto que inclui os demais países que 

compõem a União Europeia. Esse período ficou conhecido como “La década para la 

Inclusión de Los Gitanos”, através do Dossier 2005, da Fundación Secretariado Gitano. 

O documento avança no sentido de instaurar um compromisso à inclusão social, 

garantindo, assim, educação, emprego, saúde e moradia aos ciganos. (SOUZA et al., 

2009).  

A partir do exposto, reiteramos que a definição do tema deste estudo, voltado para 

a problematização da exclusão social dos ciganos na Espanha, coaduna-se com o 

propósito de promover uma reflexão a respeito da marginalização de grupos sociais 

pertencentes a diversos contextos, inclusive, a nossa própria sociedade. Desse modo, 

buscamos descontruir preconceitos e fantasias em torno dos ciganos a fim de incentivar, 

no âmbito do ensino da língua espanhola, a criação de práticas interculturais capazes de 

estimular a consciência crítica dos alunos no que diz respeito à construção de uma 

sociedade igualitária, sem sombra de preconceitos e estereótipos.  

Acreditamos, portanto, que o caminho para o reconhecimento das diversidades 

seja de extrema importância para a criação de práticas escolares com vistas à 

transformação social. Nessa perspectiva, no próximo capítulo, trataremos do conceito de 

identidade e da perspectiva do multiculturalismo. Assim, discorreremos acerca da 

possibilidade de construção de propostas curriculares significativas capazes de 

                                                 
 
10 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:< 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2014/default.shtm> Acesso: set/2018 
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proporcionar ao aluno um constante repensar acerca de sua própria identidade a partir da 

interação com o outro.  
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3 O CONCEITO DE IDENTIDADE E A PERSPECTIVA DO 

MULTICULTURALISMO CRÍTICO 

Este capítulo reúne algumas reflexões sobre identidade e diversidade cultural.  

Dessa forma, no item 3.1, explicitamos o conceito de identidade aqui assumido, em 

especial, a partir da contribuição de Hall (2006).  Em seguida, no apartado 3.2, trazemos 

considerações a respeito da perspectiva do multiculturalismo crítico, com base nos estudos 

de Canen (2011), Canen e Oliveira (2002), Mc Laren (2000) e Silva (2011). De um ponto 

de vista mais amplo, buscamos situar o enfoque priorizado neste estudo no que diz respeito 

ao tratamento das diversidades no âmbito escolar.  

3.1 Sobre o conceito de identidade 

No panorama pós-moderno, a antiga concepção de identidade que definia e 

estabilizava o homem como um sujeito unificado cede lugar à noção de indivíduo 

desfragmentado e pertencente a um mundo no qual interagem múltiplas identidades. Tal 

consideração está atrelada a uma ampla reflexão no campo das teorias sociais acerca da 

posição desse indivíduo em sociedade, que sofre constante processo de transição. Sendo 

assim, esse ser social é absorvido por um conflito existencial e, sobre este aspecto, elucida 

Hall (2006): 

[...] A assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo 

mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais 

das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos 

indivíduos uma ancoragem estável no mundo social.  [...] (HALL, 2006, p. 7)  

 

A fim de desenvolver uma argumentação a respeito dos efeitos de um processo de 

mudança estrutural mais amplo sobre as identidades modernas no final do século XX, 

Hall (2006) propõe uma reflexão sobre o que denomina “concepções de identidade”. Para 

tanto, discute aspectos centrais sobre a definição do sujeito a partir de três perspectivas 

diferenciadas, sobre as quais discorremos a seguir.  

Segundo o autor, o sujeito do Iluminismo baseava-se numa concepção de 

indivíduo como totalmente centrado, unificado, dotado de capacidades de razão”, que 

estabelecia a identidade de uma pessoa como o “centro essencial do eu” (HALL, 2006, 

p.10-11).  Inserido em uma lógica individualista de sujeito e de identidade, esse homem 

permanece o mesmo em sua essência, imune à complexidade do mundo exterior.  

Na concepção de sujeito sociológico, já se permite uma certa dimensão das 

mudanças sofridas em sociedade em consonância com o “núcleo interior” do indivíduo, 
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tendo em vista a constante transformação de sua subjetividade em interação com o 

mundo. A partir dessa ótica, que põe em relevo a “interação entre o eu e a sociedade”, 

compreende-se tanto os indivíduos quanto os “mundos culturais” que habitam como 

estáveis e unificados (HALL, 2006, p. 11-12).  

E, por fim, o sujeito pós-moderno é aquele cuja identidade não consiste em uma 

construção fixa e preestabelecida, mas em uma “celebração móvel”, dada sua constante 

transformação. Nessa perspectiva, o sujeito passa a assumir múltiplas identidades que, 

inclusive, podem ser dissonantes entre si. Essas contraditórias identidades, se “unificadas 

do nascimento até a morte”, caracterizam uma trajetória de vida baseada numa “cômoda 

estória sobre nós mesmos ou uma confortadora narrativa do eu”. (HALL, 2006, p. 13).  

De acordo com Ernesto Laclau (1990 apud HALL 2006, p. 17), as constantes 

mudanças que caracterizam a modernidade tardia são marcadas pela “diferença”, do que 

resultam diferentes “posições de sujeito”, ou seja, identidades. Nessa lógica, compreende-

se que as sociedades não são unificadas; antes, apresentam uma articulação conjunta de 

distintos elementos e identidades. Assim, esse deslocamento das identidades constitui um 

aspecto positivo, uma vez que possibilita o surgimento de novas articulações. É a partir 

desse olhar que buscamos compreender o(s) processo(s) de construção da(s) identidade(s) 

dos povos ciganos.  

Concordamos com Hall ao afirmar que “A identidade plenamente unificada, 

completa, segura e coerente é uma fantasia.” (HALL, 2006, p. 10-13.). Com os ciganos 

não é diferente. Assumir tal perspectiva implica a negação de uma série de discursos que 

propagam a ideia de uma representação unificada da identidade dos ciganos, comumente 

atrelada a preconceitos e estereótipos negativos, do que resulta o flagrante processo de 

exclusão social desses indivíduos nos diferentes contextos onde se estabelecem. 

Compreendemos essas considerações como fundamentais para a construção da proposta 

do presente estudo, cujo objetivo mais amplo é promover o debate acerca de questões que 

envolvem identidade, diversidade e inclusão social, no ambiente escolar.  

Acreditamos, portanto, que a abordagem das identidades plurais permite uma 

reflexão sobre a diversidade inerente às sociedades. Nessa ótica, é necessário considerar 

a desconstrução de conceitos enraizados que dificultam a percepção do mundo quanto às 

diferenças e suas mais variadas formas de representação. Acreditamos que a escola 

desempenha um papel crucial nesse sentido, tendo em vista seu papel na formação de 

sujeitos críticos e conscientes quanto à importância de sua atuação em sociedade.  
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Face ao exposto, na próxima seção, discorremos acerca do multiculturalismo, 

perspectiva que orienta nossa compreensão acerca do processo de ressignificação da 

identidade na pós-modernidade. Em nossos comentários, buscamos salientar como o 

ponto de vista do multiculturalismo crítico pode contribuir para a realização de práticas 

escolares que colaborem para a construção de uma sociedade menos excludente, a partir 

do reconhecimento das diversidades.  

3.2 Identidade e diferença: um enfoque multicultural  

Neste apartado, ampliamos nosso olhar a respeito do multiculturalismo e seus 

desafios quanto ao tratamento das diversidades. Partimos, assim, do pressuposto de que da 

sociedade é constituída por múltiplas identidades, que se contrapõe às ideias de 

“homogeneidade e evolução natural da humanidade”, tal como explicitam Canen e Oliveira 

(2002). Logo,  

 

O projeto multicultural, por sua vez, insere-se em uma visão pós-moderna da 

sociedade, em que a diversidade e descontinuidade e a diferença são percebidas 

como categorias centrais. Da mesma forma, contrapondo-se à percepção 

moderna e iluminista da identidade como essência, estável e fixa, o 

multiculturalismo percebe-a como descentrada, múltipla e em processo 

permanente de construção e reconstrução. (CANEN; OLIVEIRA, 2002, p. 61). 
 

As considerações das autoras são fundamentais para o desenvolvimento deste 

estudo, pois permitem uma melhor compreensão sobre o modo como, no mundo 

globalizado, determinadas políticas contribuem para a exclusão social de grupos e/ou 

movimentos pelas ações de poder dominantes. Nesse cenário, o multiculturalismo tem 

ganho visibilidade em meio a questionamentos a verdades absolutas por priorizar as 

respostas “plurais” na abordagem das diversidades culturais (CANEN; OLIVEIRA, 2002, 

p. 178). A partir dessa ótica, é possível vislumbrar a possibilidade de promover a igualdade 

de condições àqueles que são marginalizados pelas culturas dominantes.  

De acordo com Silva (2011), o multiculturalismo constitui um movimento legítimo 

de representação dos grupos culturais submetidos à dominação. Assim, o autor considera a 

indissociabilidade entre o multiculturalismo e as relações de poder. Destacamos, ainda, a 

perspectiva de Canen (2010, p. 175), ao caracterizar o multiculturalismo como um 

“movimento teórico e político que busca respostas para os desafios da pluralidade cultural”.  

É importante ressaltar a existência de várias perspectivas multiculturalistas, as quais 

apresentam olhares divergentes sobre questões fundamentais. Dessa forma, a vertente 

liberal ou humanista prioriza as ideias de tolerância, respeito e harmonia no convívio entre 

as culturas.  A vertente crítica, no entanto, compreende a empatia para com as diversidades 
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culturais como uma representação de poder, pontuando que o mero “respeito” às diferenças 

colabora para a manutenção das relações desiguais entre as culturas. (SILVA, 2011, p.88) 

Logo, a perspectiva crítica pretende ir além da simples constatação da diversidade, como 

esclarecem Canen e Oliveira (2002, p.61), possibilitando o questionamento da própria 

caracterização das diferenças e, portanto, das atitudes discriminatórias implicadas nas 

relações sociais.  

  O multiculturalismo crítico, segundo Mc Laren (2000, p.123) “compreende a 

representação da raça, classe e gênero como o resultado de lutas sociais mais amplas sobre 

signos e significações”. Nesse enfoque, o autor destaca a importância de uma 

transformação nas relações socioculturais que gerem tais significados. Essas concepções 

em torno das identidades e de suas diferenças devem ser compreendidas como instáveis e 

contingentes e não podem ser qualificadas como “fixas” ou já definitivamente 

estabelecidas. Assim, a análise dos caminhos que levam às tais concepções se faz 

necessária.  

Em termos curriculares, o multiculturalismo pretende não apenas trazer à 

comunidade escolar novas perspectivas representadas pelas minorias, mas busca, 

principalmente, possibilitar a emergência de questionamentos a respeito da formação das 

diferenças. Sendo assim, as práticas pedagógicas que envolvam um currículo multicultural 

não devem representar uma cultura como única e dominante frente à outra que deve ser 

tolerada. De acordo com o que nos esclarece Silva (2011), as identidades em suas 

diferenças não devem ser simplesmente respeitadas, pois esse pensamento implica admitir 

que tais identidades se mantêm essenciais e estabilizadas, uma vez que nessa lógica as 

diferenças são constantemente produzidas e reproduzidas através de relação de poder” 

(SILVA, 2011, p. 88). Sendo assim, a respeito do multiculturalismo, o autor conclui: 

 

Um currículo inspirado nessa concepção, não se limitaria, pois, a ensinar a 

tolerância e o respeito, por mais desejável que isso possa parecer, mas 

insistiria, em vez disso, numa análise dos processos pelos quais as diferenças 

são produzidas através de relações de assimetria e desigualdade. (SILVA, 

2011, p. 88). 

 

 Nessa direção, o currículo orientado sob o prisma do multiculturalismo tem o 

papel de atravessar a barreira da diferença, a partir da desconstrução da ideia de identidade 

como produto “natural” do meio social. Sendo assim, pode incentivar práticas que 

permitam uma reflexão sobre os motivos que desencadeiam os movimentos de 

desigualdade entre as múltiplas culturas. Um currículo multicultural que levante essas 
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questões necessita debater os processos de desigualdade social no cotidiano das práticas 

pedagógicas.  

  Concordamos com Canen e Oliveira (2002, p.63), pois compreendemos que a 

educação multicultural deve promover a igualdade educacional, contribuindo para 

solucionar o fracasso escolar e, ainda, incentivar a quebra de preconceitos com relação às 

culturas vistas como diferentes por meio do questionamento aos estereótipos. Neste 

aspecto, o papel do educador é fundamental, tendo em conta o propósito mais amplo de 

transformar relações desiguais ao construir práticas pedagógicas que desestabilizem 

concepções essencialistas e folclóricas a respeito das identidades.  

É a partir desse olhar que situamos o tratamento da temática da exclusão social 

dos ciganos no bojo deste estudo. Assim, com base na reflexão sobre o conceito identidade 

e na perspectiva do multiculturalismo crítico, buscamos contribuir para que os alunos não 

apenas valorizem a diversidade cultural, mas que analisem a caracterização dos ciganos no 

bojo das relações de dominação das quais participam. Nosso propósito maior, portanto, é 

contribuir para a construção de práticas pedagógicas diferenciadas às mencionadas por 

Canen e Oliveira (2002, p. 63), ao afirmar que “identidades étnicas, raciais, de gênero e 

outras têm sido sistematicamente caladas em currículos monoculturais, homogeneizadores, 

com sérias consequências para a formação de professores e educação de futuras gerações.”  

Tomando como base as questões colocadas pelos autores supracitados, 

acreditamos que o ensino de espanhol deva priorizar, no que diz respeito ao aspecto 

multicultural do currículo, uma aproximação dos alunos às mais variadas culturas, em 

especial, às caracterizadas no âmbito social por preconceitos e estereótipos. Com isso, além 

de proporcionar aos educandos o reconhecimento da pluralidade linguística e cultural do 

universo hispânico, será possível   

[...] analisar suas identidades étnicas, criticar mitos sociais que os subjugam, 

gerar conhecimento baseado na pluralidade de verdades e construir 

solidariedade em torno de princípios da liberdade, da prática social e da 

democracia ativista. (CANEN; OLIVEIRA, 2002, p. 63)   

  

Logo, reiteramos a importância de que o estudo da língua estrangeira, em nosso 

caso específico o espanhol, seja estimulado nas escolas com o objetivo de conduzir os 

alunos às reflexões essenciais para uma vida mais justa em sociedade. Posto que, no 

ambiente escolar, a ambivalência cultural e social é latente, é nesse espaço que devemos 

assumir o papel de educadores culturais de modo a intervir criticamente nas relações de 

poder que organizam as diferenças, conforme explicita Mc Laren (2000, p.135). Dessa 

forma, a língua não será uma barreira para a construção da identidade, em contrapartida, 
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contribuirá para o entendimento de tantas pluralidades. Sobre esse aspecto, destaca Silva 

(2011) que o multiculturalismo não pode ser representado apenas como equalizador da 

igualdade social através do acesso ao “currículo hegemônico”, ao contrário, a igualdade 

depende de uma modificação substancial no currículo existente (SILVA, 2011, p. 90).  

É importante salientar, nesse sentido, que a perspectiva assumida neste estudo parte 

do pressuposto de que o multiculturalismo possibilita a construção de práticas que superem 

o tratamento da diversidade cultural “em termos exóticos ou folclóricos”, segundo 

elucidam Canen e Oliveira (2002). A esse respeito, reconhecemos a cultura cigana sob o 

enfoque do multiculturalismo crítico por não compactuarmos com a visão do 

“multiculturalismo liberal”, que prioriza somente o “conhecimento de ritos, tradições e 

formas de pensar” (CANEN; OLIVEIRA, 2002, p.63) de determinado grupo. Assumimos, 

assim, a orientação teórica que possibilita o conhecimento de fatores históricos e sociais 

que marginalizam o povo cigano a fim de buscar desconstruir conceitos de desigualdade 

social por meio da integração de sua cultura em “discursos e práticas”. (CANEN; 

OLIVEIRA, 2002, p. 63).  

Portanto, pretendemos através da prática curricular multicultural, direcionar o olhar 

para ciganos em sua diversidade e, assim, estimular uma reflexão a respeito da visão que 

os insere em um contexto de discriminação e preconceito. Em outros termos, objetivamos, 

através de um viés crítico, promover a sensibilização para com esse povo, de modo que a 

desigualdade não possa mais subjugá-los (CANEN, 2010, p. 187).   

Nesse sentido, a partir da construção de uma proposta didática voltada para a 

temática da exclusão social dos ciganos, buscamos incentivar uma reflexão maior acerca 

do papel da linguagem na caracterização de diferentes grupos sociais. Tendo em vista esse 

propósito, discorreremos, a seguir, acerca dos gêneros discursivos e seu papel no âmbito 

das relações sociais. De um ponto de vista mais amplo, pretendemos situar a perspectiva 

dos gêneros com relação ao ensino de espanhol e, assim, refletir acerca de sua 

potencialidade como referencial teórico para as práticas da disciplina.  
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4 A PERSPECTIVA DOS GÊNEROS DISCURSIVOS: REFLEXÕES SOBRE 

LINGUAGEM E SOCIEDADE 

Neste capítulo, discorremos acerca do funcionamento da língua nas relações 

sociais a partir do enfoque no conceito de gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003). Desse 

modo, reunimos reflexões capazes de orientar a realização de práticas de ensino de 

espanhol contextualizadas, que superem a concepção de língua como estrutura isolada. 

Tal enfoque é fundamental, a nosso ver, como base para a construção da proposta didática 

do presente estudo, que, sob uma ótica discursiva (MAINGUENEAU, 2013; LOPES-

ROSSI, 2006), privilegia a discussão a respeito de um tema de grande relevância social: 

a discriminação sofrida pelos ciganos na Espanha.  

4.1 Sobre o conceito de gêneros do discurso 

           Ao interagirmos em sociedade, apropriamo-nos de práticas discursivas 

diretamente relacionadas aos contextos de comunicação que as ancoram. Com base nessa 

premissa, destacamos a relevância do conceito de gêneros do discurso, como postulado 

por Bakhtin (2003), para uma melhor compreensão do uso da língua em diferentes 

contextos.  A partir das reflexões do autor, é possível compreender que nossos enunciados 

sempre estarão atrelados a determinada finalidade social:  

 

[...] O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 

atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 

estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos 

e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. 

Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 

composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 

igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 

comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas 

cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 

de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. [...] (BAKHTIN, 

2003. p. 261-262.) 

 

 Como é possível observar, as colocações do autor têm como base a consideração 

de que linguagem se realiza por meio de gêneros, caracterizados como tipos relativamente 

estáveis de enunciado. Segundo Bakhtin (2003, p.261-262), tais enunciados contemplam 

a língua em sua diversidade, uma vez que estão inseridos nas mais diversas esferas de 

atividade humana. Nessa ótica, a ideia de que a linguagem se realiza por meio de 

construções estáticas cede lugar ao entendimento de que os gêneros discursivos se 

constituem em interface com o meio social, configurando-se, pois, como produto vivo da 
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interação. Dessa forma, Bakhtin (2003, p.262) considera que “a riqueza e diversidade dos 

gêneros do discurso são infinitas [...]”, posto que tais gêneros são oriundos dos diversos 

campos da atividade humana e de suas incontáveis possibilidades. Se os gêneros se 

definem por enunciados relativamente estáveis, vale ressaltar que não podem ser 

considerados como modelos fixos e estanques no processo de comunicação, uma vez que 

se atualizam de acordo com as inferências do meio social em que se inscrevem.   

 Por considerar a extrema heterogeneidade dos gêneros discursivos e, ainda, pela 

dificuldade em precisar a natureza do enunciado, Bakhtin (2003 p.263) estabelece uma 

diferenciação entre os gêneros, classificando-os em primários (simples) e secundários 

(complexos). Segundo o autor, os gêneros primários estão diretamente ligados a situações 

de comunicação discursiva concreta e imediata, tais como a carta e o diálogo cotidiano. 

Já os gêneros secundários são os que aparecem em contextos de comunicação 

culturalmente mais complexos e eruditos - a exemplo do teatro, do romance e dos gêneros 

publicitários -, e que vão absorver e adaptar, em seu processo de formação, os gêneros 

primários.  

A análise dos gêneros do discurso como participantes das relações humanas no 

cotidiano e suas infinitas possibilidades envolve a consideração da relevância da natureza 

do enunciado e de suas particularidades no âmbito da investigação linguística. Com 

efeito, o desconhecimento desses aspectos resulta em um retrocesso no que diz respeito 

ao estudo da língua em sua historicidade, conforme explicita Bakhtin (2003, p. 264-265). 

O autor ratifica essa importância ao mencionar que “a língua penetra na vida através dos 

enunciados concretos que a realizam, e é também dos enunciados concretos que a vida 

penetra na língua.” (BAKHTIN, 2003, p.265) 

 Segundo teoriza Bakhtin (2003), os gêneros do discurso se caracterizam por meio 

das relações entre a história da sociedade e a história da linguagem. Em concordância 

com este pensamento, Maingueneau (2013, p.67) acrescenta que a noção de gêneros do 

discurso remete a determinados formatos comunicativos que só existem em certas 

condições sociais e históricas. Desse modo, ao voltarmos nosso olhar mais 

especificamente para a temática deste estudo, é impossível conceber a existência de uma 

campanha voltada para a necessidade de combater preconceitos e estereótipos relativos a 

uma determinada cultura sem que tal iniciativa faça parte de um contexto. É necessário, 

pois, que a referida campanha integre um repertório de gêneros diretamente relacionados 

às condições de uso da linguagem que caracterizam seu horizonte social.  
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 Se considerarmos que os diferentes tipos de enunciado se constituem a partir de 

determinados objetivos, coerentes com o contexto em que se inserem, compreendemos 

que o estudo da língua a partir da perspectiva dos gêneros discursivos possibilita um 

maior entendimento acerca da própria constituição histórica das diversas sociedades. 

Nesse sentido, como destaca Maingueneau (2013, p. 67), é possível “caracterizar uma 

sociedade pelos gêneros de discurso que ela torna possível e que a tornam possível”.   

Nota-se que, dessa forma, que o estudo dos gêneros ultrapassa a descrição da 

língua, uma vez que envolve a análise mais ampla do discurso, de acordo com uma 

determinada visão de sociedade, uma vez que lidar com gêneros condiz com o trato da 

linguagem, no cotidiano das relações sociais, em suas mais diversas formas. Sobre esse 

fato, Bakhtin (2003, p.269) ressalta a relevância do estudo da natureza dos enunciados e 

gêneros que supere uma análise simplificada do discurso. Assim, o autor descarta o estudo 

da estrutura da língua desvinculado das situações concretas em que ela se realiza. É 

imprescindível, pois, o entendimento de que todo discurso se organiza por meio de 

gêneros. No fragmento abaixo, o autor discorre a respeito da importância dos gêneros na 

interação verbal:  

Nós aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de gênero e, quando 

ouvimos o discurso alheio, já adivinhamos seu gênero pelas primeiras palavras, 

adivinhamos um determinado volume (isto é, uma extensão aproximada do 

conjunto do discurso), uma determinada construção composicional, prevemos 

o fim, isto é, desde o início temos a sensação do conjunto do discurso que em 

seguida apenas se diferencia no processo da fala. Se os gêneros do discurso 

não existissem e se nós não o dominássemos, se tivéssemos de cria-los pela 

primeira vez no processo do discurso, de construir pela primeira vez cada 

enunciado, a comunicação discursiva seria quase impossível. (BAKHTIN, 

2003, p. 283) 

 

               As considerações do autor nos permitem reconhecer uma certa dimensão da 

relação entre os gêneros discursivos e o uso cotidiano da língua, ao enfatizar o fato de que 

é possível reconhecer as características de determinado enunciado sem que haja 

necessidade de atenção especial a todos os seus detalhes. Destarte, o domínio de uma 

variedade de gêneros de discurso constitui, nas palavras de Maingueneau (2013, p.69), 

um fator de considerável economia cognitiva. Sendo assim, é possível, identificar gêneros 

como cartazes, verbetes de dicionário, ou propagandas, por exemplo, a partir do foco em 

algumas de suas características.  

 Ao destacar a relação entre o enunciado e o contexto em que se estabelece, 

Maingueneau (2013) aponta determinados critérios ou condições de êxito, socialmente 

construídos, a que estão submetidos os diversos gêneros discursivos. Assim, segundo o 



29 

 

 

autor, todo gênero necessita ter “uma finalidade reconhecida”, que diz respeito à 

transformação que pode gerar na situação da qual participa. Ademais, o enunciador e o 

coenunciador11 do gênero, como participantes da interação verbal, assumem 

determinados papéis, que envolvem direitos, deveres e saberes, aspecto que o autor 

denomina como “estatuto de parceiros legítimos”.  Maingueneau destaca, ainda, que todo 

gênero se ancora em uma determinada situação de comunicação que constitui seu “lugar 

e momento legítimos”. No que se refere aos meios de circulação, o autor ressalta a relação 

intrínseca entre o gênero e seu “suporte material” ao afirmar que a modificação do suporte 

do texto altera todo o gênero de discurso. Do ponto de vista da “organização textual”, 

segundo Maingueneau, cada gênero possui um determinado formato e dominá-lo implica, 

de certo modo, reconhecer como seus elementos se encadeiam. Por fim, para o autor, os 

gêneros discursivos se estabelecem a partir de “recursos linguísticos específicos”; logo, 

seus participantes necessitam ter um certo domínio do uso da língua (MAINGUENEAU, 

2013, p. 72-75).  

 Dessa forma, as reflexões teóricas aqui reunidas convergem no sentido de destacar 

a relação fundamental entre linguagem e práticas sociais. Nesse sentido, a apropriação do 

conceito de gêneros do discurso nos permite reconhecer a relevância de considerar a 

língua em sua complexidade, tendo em vista seu caráter dinâmico, perspectiva atrelada à 

compreensão da interatividade como característica fundamental das trocas verbais. Em 

outros termos, compreender a linguagem a partir da ótica dos gêneros discursivos envolve 

a consideração de seu caráter essencialmente dialógico.  

De acordo com Maingueneau (2013, p. 62), “o simples fato de classificar um 

discurso dentro de um gênero (a conferência, o telejornal...) implica relacioná-lo ao 

conjunto ilimitado dos demais discursos do mesmo gênero.” Logo, para interpretar um 

enunciado, é necessário considerar sua relação com muitos outros. Evidenciam-se, assim, 

múltiplas relações interdiscursivas no interior do gênero.  Ao discorrer sobre a relação 

dialógica entre discursos, Bakhtin (2003, p. 299-300) salienta que 

 

O objeto do discurso do falante, seja esse objeto qual for, não se torna pela 

primeira vez objeto do discurso em um dado enunciado, e um dado falante não 

é o primeiro a falar sobre ele. O objeto, por assim dizer, está ressalvado, 

contestado, elucidado e avaliado de diferentes modos; nele se cruzam, 

convergem e divergem diferentes pontos de vista, visões de mundo, correntes. 

  

                                                 
11 Maingueneau (2013) utiliza os termos “enunciador” e “coenunciador” para designar os parceiros do 

discurso.  
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As considerações de Bakhtin apontam para o fato de que todos os enunciados que 

caracterizam o processo de interação verbal, independente da sua dimensão, são 

dialógicos, ou seja, são perpassados pela palavra do outro. Destarte, o termo dialogismo 

- do grego dialogismos - que significa “a arte de dialogar” (BECHARA, 2012, p.523), em 

Bakhtin, remete a uma visão de linguagem que tem como pressuposto a 

intersubjetividade. Nessa perspectiva, o enunciado não engloba apenas o plano 

individual, posto que sua constituição sempre ocorre por meio da interatividade entre 

diferentes discursos no processo de comunicação.  

Compreendemos, portanto, que a perspectiva dos gêneros discursivos pode 

orientar novos olhares sobre as relações que se estabelecem entre a linguagem e a vida. 

Na próxima seção, destacamos a relevância desse enfoque para a realização de práticas 

escolares de ensino de espanhol que, por meio da ênfase na interação entre língua, cultura 

e sociedade, promovam não apenas a ampliação de conhecimentos formais da língua, mas 

também a reflexão sobre o seu uso, de modo a contribuir para uma formação que tenha 

significado para o aluno.  

4.2. Os gêneros discursivos e o ensino de espanhol  

Consideramos que as práticas escolares no âmbito do ensino-aprendizagem de 

espanhol necessitam levar em conta as relações sociais por meio dos quais a língua se 

realiza. De fato, é por meio dos gêneros discursivos que a língua passa a ter sua 

aplicabilidade – que remete ao seu uso e à sua razão de ser – na interação social, 

funcionando nas mais diversas esferas. Sendo assim, compreendemos que sua abordagem 

não deve se configurar de maneira fragmentada, por meio do estudo isolado de elementos 

linguísticos, perspectiva ainda privilegiada em muitos contextos de ensino da disciplina.   

Nessa direção, ao trabalhar sob a perspectiva dos gêneros discursivos, cabe 

considerar o modo como elementos de diferentes níveis interagem na interpretação e na 

produção dos enunciados.  A esse respeito, Maingueneau (2013) relaciona uma série de 

competências que participam do processo de comunicação. De acordo com o autor, “O 

domínio das leis do discurso e dos gêneros do discurso (a competência genérica) são os 

componentes essenciais de nossa competência comunicativa [...]”12 que, por sua vez, 

consiste na aptidão -adquirida por meio da vivência em sociedade- para interpretar e 

produzir enunciados inseridos nas múltiplas situações do cotidiano 

                                                 
12 De acordo com Maingueneau (2013), as leis do discurso se defienem por um conjunto de normas a serem 

consideradas no ato comunicativo por seus interlocutores.  
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(MAINGUENEAU,2013, p.45). Além da competência comunicativa, segundo o autor, 

faz-se necessário considerar as competências linguística e enciclopédica. A enciclopédica 

se refere aos conhecimentos sobre o mundo, e a linguística, ao domínio da língua. 

Percebe-se, na argumentação desenvolvida pelo autor, que todas essas competências se 

relacionam em uma interface, de modo a possibilitar a interpretação e a produção de 

enunciados adequados às mais variadas situações comunicacionais.  

Desse modo, o autor esclarece que mesmo no caso da existência de alguma 

dificuldade na compreensão vocabular, se houver um referencial quanto às características 

do gênero, por exemplo, já é possível ter acesso a alguma informação que contribua para 

a interpretação de determinado enunciado. Segundo Maingueneau (2013, p. 49), “uma 

competência pode remediar as deficiências ou o fracasso do recurso a uma outra 

competência”. Assim, é de extrema relevância considerar que somente a competência 

linguística não é o suficiente para a compreensão de um enunciado. Daí, pode-se concluir 

que apenas o ensino de estruturas linguísticas não deve constituir o eixo das aulas de 

línguas. Depreende-se, nessa perspectiva, a necessidade de que todo o conjunto das 

competências seja levado em conta no estudo dos gêneros. Partindo dessas observações, 

é possível, no âmbito do ensino de espanhol, vislumbrar a construção de práticas 

pedagógicas que considerem a língua não como um sistema abstrato, mas como atividade 

interativa. 

A aplicabilidade da perspectiva dos gêneros discursivos nas práticas escolares é 

pontuada por Lopes-Rossi (2011) como de extrema relevância, uma vez que propicia o 

desenvolvimento da autonomia do aluno no que diz respeito ao uso da língua em situação 

comunicativa. É fundamental, dessa maneira, que o aluno tenha contato com enunciados 

que se apliquem à sua interação social, de maneira prática, por meio de gêneros 

discursivos que o façam refletir acerca de sua realidade, que representem, inclusive, 

situações do seu dia a dia. Dito de outro modo, é preciso propiciar ao aluno reconhecer-

se no processo social no qual se insere.  

 Em se tratando, em especial, do ensino de espanhol, é de extrema importância 

que a aprendizagem da língua contribua para o desenvolvimento comunicativo do aluno, 

aproximando-o de situações reais, de modo a estimular sua percepção acerca de outros 

contextos culturais e sociais. Essa ótica implica um redirecionamento das práticas 

pedagógicas da disciplina, uma vez que está atrelada a uma mudança na forma com que 

tradicionalmente se concebe a língua.  
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No que se refere ao trabalho em sala de aula, Koch (2006, p.56) - do ponto de vista 

da linguística textual - destaca que o ambiente escolar apresenta possibilidades para que 

o gênero estudado deixe de caracterizar apenas “ferramenta de comunicação” e passe a 

configurar, também, como objeto de ensino-aprendizagem. A autora acrescenta, ainda, 

que estudo dos gêneros deve visar dois objetivos principais: levar o aluno a dominar 

aquele gênero, de maneira que possa compreendê-lo, inclusive fora da escola, e aproximá-

lo de situações próximas da realidade, que tragam sentido; mesmo porque, segundo Koch 

(2006, p.58) o gênero se modifica a partir do momento em que é inserido no meio escolar, 

ou seja, torna-se uma variante do gênero que o precedeu. 

 A partir dessas considerações, compreendemos que o trabalho com os gêneros 

em sala de aula deve coadunar-se com os objetivos pedagógicos propostos pela disciplina.  

Nesse sentido, Lopes-Rossi (2006, p. 75) ressalta que a leitura dos gêneros é de extrema 

importância para que os alunos reconheçam suas características, etapa que deve preceder 

a produção escrita desses gêneros. A autora sintetiza as etapas de desenvolvimento de 

projetos pedagógicos, que envolvem a leitura e a produção escrita de gêneros discursivos, 

a partir de módulos didáticos13, como explicitamos a seguir. 

O primeiro módulo engloba a leitura do gênero selecionado, por meio de 

atividades de reconhecimento de suas características discursivas, temáticas e 

composicionais. O segundo módulo consiste na produção escrita, que pode ser realizada 

em pequenos grupos, tendo em vista as etapas implicadas na produção desse gênero em 

sociedade. E, por fim, ocorrerá a divulgação ao público. “Nesta etapa serão tomadas 

várias medidas que facilitem a circulação da produção dos alunos, dentro e fora da escola, 

de acordo com a função social daquele gênero. ” (LOPES-ROSSI, 2006, p. 75). Sob esse 

viés, as contribuições resultantes da abordagem dos gêneros são infinitas.  

Dessa forma, para o desenvolvimento de atividades pedagógicas baseadas no 

estudo e na produção de gêneros, faz-se necessário que a comunidade escolar priorize a 

realização de projetos pedagógicos a partir de um olhar voltado a sua realidade 

sociocultural. E imprescindível, nesse sentido, que essa reflexão ultrapasse a sala de aula. 

A esse respeito, Maingueneau (2013, p.72) afirma que: “Todo gênero de discurso visa a 

um certo tipo de modificação da situação da qual participa. Essa finalidade se define a 

partir da seguinte questão: “Estamos aqui para dizer ou fazer o quê? ” 

                                                 
13 Embora a autora trate apenas de etapas de leitura e de produção escrita dos gêneros, consideramos sua 

metodologia válida, inclusive, para a prática de interpretação e produção de textos orais.  
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Logo, se compreendermos que os gêneros transitam a partir de propósitos que 

garantem a integração entre os participantes no processo comunicacional, sua abordagem 

é fundamental nas práticas escolares, em nosso caso específico, no ensino-aprendizagem 

de espanhol. Sob essa ótica, é possível ir além de atividades vazias e repetitivas, de modo 

a oferecer ao aluno a possibilidade de atuar socialmente a partir do uso da língua. Assim, 

temos em conta que   

a língua materna, seu vocabulário e sua estrutura gramatical, não as 

conhecemos por meio dos dicionários ou manuais de gramática, mas 

sim graças aos enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos na 

comunicação discursiva efetiva com as pessoas que nos rodeiam. 

(BAKHTIN, 2003, p.326) 

 

Acreditamos, portanto, que o trabalho didático com gêneros discursivos pode 

orientar práticas escolares que contribuam para a ampliação dos conhecimentos 

linguístico e de mundo dos alunos e, ainda, fomentar seu pensamento crítico a respeito de 

temas de importância social. Nessa direção, a proposta didática do presente estudo 

privilegia, por meio do estudo de diferentes gêneros, uma discussão a respeito da temática 

da diversidade cultural. Pretendemos, dessa forma, incentivar a construção de práticas 

pedagógicas que ultrapassem o estudo da língua em sua materialidade, possibilitando ao 

aluno uma reflexão acerca dos processos de exclusão social que caracterizam diferentes 

contextos, inclusive a própria sociedade em que se inserem. Assim, no próximo capítulo, 

discorremos acerca dos pressupostos metodológicos que orientam o presente estudo.  
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

A eleição da temática da identidade e da diversidade cultural como eixo deste 

estudo, bem como a opção pela construção de uma proposta didática sobre o assunto, 

surgiram a partir do momento em que houve um primeiro contato com a Fundación 

Secretariado Gitano (FSG), entidade social e intercultural espanhola, no contexto de uma 

das aulas da disciplina Gêneros discursivos e ensino de espanhol: aspectos teóricos e 

metodológicos.14 Na ocasião, foi realizado um debate a partir da apresentação do videoclipe 

da canção intitulada “El alma no tiene color”15, difundida pela FSG por ocasião da 

realização da campanha “Conócelos antes de juzgarlos”, no ano de 2004. A ação social 

teve como objetivo mais amplo combater a discriminação contra os ciganos, um dos grupos 

sociais mais estigmatizados no país. 

Desse modo, o conhecimento da referida campanha motivou-nos a construir um 

enfoque voltado, mais especificamente, para a conscientização sobre a exclusão social dos 

ciganos na Espanha. Para tanto, foi necessária a realização de uma pesquisa bibliográfica 

que orientasse a fundamentação teórica do tema, que envolveu, como detalhado ao longo 

deste estudo, a contribuição de autores situados em diversas áreas do conhecimento. Assim, 

optamos por reunir aspectos como a discussão sobre a questão da identidade, a perspectiva 

do multiculturalismo e o conceito de gêneros discursivos, em uma reflexão que envolve a 

elaboração de uma proposta didática que preconiza, sobretudo, o reconhecimento da 

alteridade a partir de um olhar contextualizado sobre a relação entre linguagem e sociedade.  

O conhecimento prévio do trabalho realizado pela FSG foi fundamental para a 

seleção do material privilegiado na produção didática. Desse modo, o contato com a canção 

“El alma no tiene color” instigou-nos à busca por outros gêneros integrantes da campanha, 

bem como por reportagens que retratassem a repercussão dessa ação social nos diversos 

âmbitos da sociedade espanhola. Tal procura levou-nos ao reconhecimento da relevância 

da realização do trabalho de sensibilização social empreendido pela FSG e motivou-nos a 

eleger uma de suas campanhas como objeto de estudo. Destarte, de modo a destacar 

aspectos que nortearam a construção da proposta didática aqui apresentada, trazemos a 

seguir maiores informações sobre a FSG. 

                                                 
14 Curso ministrado pela orientadora na Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes de 

Espanhol em 2018/1.  
15Canção difundida pela FSG em sua campanha “Conócelos antes de juzgarlos”. Disponível em: 

<https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/6859.html> Acesso: mai/2018 
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A FSG é uma organização sem fins lucrativos que trabalha há 35 anos pela 

igualdade de oportunidades da população cigana na Espanha, sempre com respeito à 

diversidade cultural desse povo. 16 Para isso, desenvolve campanhas de conscientização 

voltadas para o reconhecimento da sua cultura, de forma que a sociedade compreenda que 

fatores implicam situações que acarretam a exclusão ou a desvantagem social dos ciganos. 

Com essas medidas, a FSG se preocupa em contribuir para o alcance da cidadania plena 

dos ciganos a fim de evitar toda a forma de discriminação, melhorar suas condições de 

vida, assim como promover o reconhecimento da identidade cultural dessa comunidade. 

As ações da entidade se apresentam como forma de manifestações ativas nas questões 

políticas toda vez que há o descumprimento de direitos sociais ou ações discriminatórias 

envolvendo os ciganos. E, a partir daí, elaboram-se propostas a serem levadas ao 

conhecimento de departamentos ou instituições responsáveis para que os ciganos possam 

exercer plenamente seus direitos.17  

Com base nessas considerações, nossa proposta didática foi orientada a partir da 

campanha #Yonosoytrapacero, desenvolvida no ano de 2015. O objetivo mais amplo da 

referida ação social consistiu em promover uma sensibilização a respeito de uma das 

acepções do termo “Gitano.na” no dicionário da Real Academia Espanhola (RAE)18. No 

contexto da campanha, a Fundação chamava atenção sobre como a linguagem pode 

interferir na difusão de perspectivas negativas a respeito da identidade cigana, que na 

Espanha, assim como em diversas partes do mundo, é comumente concebida a partir de 

construções discursivas impregnadas de estereótipos.  

Assim, procedemos à seleção dos materiais relacionados à campanha para a 

construção de uma proposta didática direcionada a alunos de 3º ano de ensino médio.19  

A elaboração das atividades segue as considerações de Lopes-Rossi (2011), ao ressaltar 

a importância da realização de projetos escolares que visem à apropriação de 

características discursivas e linguísticas de diferentes gêneros por parte dos alunos.  Nessa 

dinâmica, torna-se fundamental o debate a respeito das esferas de circulação e da função 

social dos enunciados selecionados.   

                                                 
16 Informações disponíveis em < https://www.gitanos.org/> Acesso: abr/2018  
17 Informações disponíveis em < https://www.gitanos.org/quienes_somos/index.php> Acesso em abr/2018. 
18 Informações disponíveis em <https://www.gitanos.org/actualidad/dossieres/110637.html.>Acesso em 

mai/ 2018.      
19 Trazemos maiores detalhes sobre os aspectos que nortearam a elaboração da proposta didática no próximo 

capítulo.  

https://www.gitanos.org/actualidad/dossieres/110637.html
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Tendo em vista a temática aqui destacada, acreditamos que a discussão a partir 

dos gêneros discursivos relativos a uma campanha de grande relevância e impacto social 

pode contribuir para a formação de alunos críticos, capazes de refletir sobre a realidade 

de outras culturas e, dessa forma, reconhecer-se como sujeitos que possam atuar de forma 

consciente em sua própria sociedade. A proposta didática, portanto, tem como objetivo 

ampliar a discussão e a percepção dos alunos sobre a temática da diversidade cultural, por 

meio de atividades que priorizam o estudo contextualizado da língua espanhola, tal como 

detalhamos no próximo capítulo.  
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6 #YONOSOYTRAPACERO: UMA PROPOSTA DE ABORDAGEM DE 

DIFERENTES GÊNEROS NA AULA DE ESPANHOL 

Pretende-se, nesta seção, apresentar uma produção didática pautada na campanha 

#Yonosoytrapacero, desenvolvida pela ONG Fundación Secretariado Gitano (FSG), no 

ano de 2015. O objetivo principal dessa ação social, como explicitamos no capítulo 

anterior, consistiu em promover uma ação de sensibilização a respeito de uma das 

acepções do termo “Gitano.na” no dicionário da Real Academia Espanhola (RAE). 

Segundo a Fundação, era necessária uma ação imediata de conscientização, já que, ao 

longo de várias edições, o Dicionário de Língua Espanhola da RAE vinha apresentando 

definições de cunho pejorativo para o termo. Assim, na 22ª edição do dicionário, ao termo 

“gitano/a” associava-se a descrição "Que estafa u obra con engaño", substituída, na 

edição seguinte, por “trapacero”, isto é, aquele que "con astucias, falsedad y mentiras 

procura engañar a alguien en un asunto".20 O tema da campanha, “Una definición 

discriminatoria genera discriminación”, alerta para a importância da linguagem na 

difusão de preconceitos e estereótipos associados à comunidade cigana.  

Nessa perspectiva, consideramos que o trabalho com os gêneros aqui selecionados 

pode oportunizar aos alunos uma maior compreensão acerca da heterogeneidade presente 

nas diversas sociedades, bem como sobre influxo da linguagem na caracterização de 

determinados grupos sociais. Entendemos, dessa forma, que a abordagem da 

problemática sobre a disseminação de preconceitos via linguagem envolve a consideração 

de que as práticas discursivas que se materializam nas relações sociais são atravessadas 

por diversas vozes e sentidos. Assim, na construção desta proposta, partimos do 

pressuposto de que os enunciados que constituem os gêneros da campanha para a qual 

nos voltamos, bem como os a eles relacionados, são dialógicos (BAKHTIN, 2003) e que 

se caracterizam de modo a atender às necessidades das esferas nas quais circulam. Tal 

entendimento é fundamental, a nosso ver, para a identificação de inúmeras possibilidades 

de compreender esses gêneros e de comunicá-los.  

Dessa maneira, a produção didática desenvolvida a partir dos gêneros aqui 

sugeridos pretende provocar uma análise crítica e reflexiva por parte de alunos da terceira 

série do ensino médio. Compreendemos que nesse momento de sua vivência na escola e 

na sociedade, esses alunos possam ter condições de participar mais ativamente do debate 

                                                 
20 Informações disponíveis em <https://www.gitanos.org/actualidad/dossieres/110637.html.>Acesso em 

mai/ 2018.  

https://www.gitanos.org/actualidad/dossieres/110637.html
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inerente à proposta, apresentando uma visão mais criteriosa sobre o tema. Ademais, 

acreditamos que, nesse nível de ensino, os alunos apresentem uma maior habilidade nos 

processos de interpretação e elaboração de diferentes gêneros por meio de sua 

observância no cotidiano, inclusive, a partir de estudos anteriores da disciplina. Assim, 

consideramos que sejam capazes de compreender e produzir enunciados em língua 

espanhola com base na experiência advinda da participação nas diversas práticas sociais, 

a partir do que Maingueneau (2013) concebe como interação das diferentes competências: 

genérica, comunicativa, linguística e enciclopédica.  

Para um melhor acompanhamento por parte dos alunos, elaboramos a proposta em 

três etapas, nas quais definimos, de forma progressiva, o trabalho a ser realizado. 

Ressaltamos que tais etapas não correspondem a tempos de aula ou quantidade de horas 

específicas. Nesse sentido, cabe destacar que não estabelecemos regras fixas ou 

demarcadas para a proposta que, devido a sua finalidade didática, poderá submeter-se às 

adaptações que o professor julgar necessárias, tendo em vista o ambiente escolar em que 

se insere, além das características particulares dos grupos de alunos com os quais interage.  

Com base nessas considerações, denominamos a primeira etapa da proposta, na 

qual os alunos entrarão em contato com a temática, como “Campaña #Yonosoytrapacero:  

sensibilización en el ambiente escolar”. A etapa seguinte intitula-se “Si 

#Yonosoytrapacero, ¿qué soy?: reflexiones bajo una perspectiva sociocultural”. Por fim, 

nomeamos o terceiro momento como “Empatía social: tu visión de mundo a través de la 

mirada del otro”. Ainda como complementação dessas atividades, sugerimos que os 

alunos realizem um projeto final que contemple a produção de alguns dos gêneros 

trabalhados, sob orientação do professor.  

Reiteramos que, como o próprio nome sugere, esta produção didática consiste em 

uma “proposta”, que parte de algumas escolhas, como a seleção dos gêneros, a indicação 

do nível do alunado a que se destinam as atividades, bem como o destaque a determinadas 

reflexões teóricas, do que resulta um dos possíveis caminhos a serem percorridos no 

trabalho com gêneros na escola.21  

Ao selecionar e reunir gêneros que relativos à campanha em tela e levá-los para o 

ambiente escolar, compreendemos que tais enunciados sofrerão uma transformação, 

“deixando de ser uma ferramenta de comunicação para ser, ao mesmo tempo, objeto de 

ensino-aprendizagem.” (KOCH, 2006, p.56). Com base nessa reflexão, ressaltamos a 

                                                 
21 Para a realização da atividade, é necessário que os alunos já tenham sido apresentados à noção de gênero 

do discursivo no decorrer da realização das práticas escolares da disciplina.  
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importância de que o aluno seja estimulado a identificar as características desses gêneros 

e a desenvolver a aptidão de comunicá-los, de maneira que possam ser aplicados em 

situações similares às habituais, nas quais tais produções discursivas circulam.  

6.1 Campaña #Yonosoytrapacero: sensibilización en el ambiente escolar 

Nesta etapa, o objetivo principal consiste em inserir o tema da campanha por meio 

do gênero curta-metragem #Yonosoytrapacero (anexo A) e do verbete “Gitano.na” do 

dicionário da RAE (anexo B), com o qual o vídeo dialoga. A proposta se define pela 

sensibilização sobre a temática da campanha, a partir da discussão, em sala de aula, a 

respeito dos gêneros em questão.  

A opção de introduzir a atividade com a apresentação do curta-metragem leva em 

conta o fato de que este sintetiza, de forma impactante, a crítica social da campanha da 

FSG. No vídeo, é apresentado o questionamento de crianças ciganas a respeito do fato do 

dicionário da RAE apresentar a caracterização do indivíduo pertencente ao seu grupo 

social como “trapacero”. A partir desse contato inicial, o professor pode conduzir a 

análise das características do curta-metragem e a reflexão acerca do possível impacto que 

sua mensagem provocou/provoca na sociedade.  

 Desse modo, sugerimos alguns comandos em espanhol que acreditamos poder 

auxiliar o professor no encaminhamento da reflexão sobre o tema. Assim, para início da 

atividade, após assistirem ao vídeo, os alunos poderão responder algumas questões, 

oralmente, em português ou espanhol, de acordo com a orientação do docente, tendo em 

vista seus objetivos e as especificidades da turma. Seguem algumas sugestões de 

perguntas:   

 El video trata de la caracterización de un grupo social específico. ¿Qué grupo es 

ese? ¿Qué saben sobre su cultura?  

 ¿De qué hablan los niños al inicio del video? Comenten la importancia de esa 

parte introductoria en la construcción del cortometraje.    

 Reflexionen sobre el efecto que produce la participación de niños en el video.  

 Al final del video, los niños presentan algunos carteles. ¿Qué está escrito en 

ellos? ¿Qué representa esa actitud?  

 ¿Qué opinan sobre el video?  

 

 É importante ressaltar que outros questionamentos e comentários poderão surgir 

de acordo com a percepção do grupo sobre o curta-metragem, bem como a partir de seu 
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envolvimento com a temática proposta. A esse respeito, é fundamental, no âmbito da 

discussão, situar a que grupo social corresponde o termo “gitano”, além de promover um 

diálogo acerca de algumas de suas características. Cabe, desse modo, tecer comentários 

sobre local de origem, migrações, costumes e, principalmente, sobre a discriminação 

sofrida pelos ciganos nos diferentes países onde se estabelecem, além de sua 

reivindicação por respeito e inclusão social.22 

 Destarte, espera-se que os alunos, a partir de seu conhecimento linguístico, 

genérico e enciclopédico, possam inferir o contexto de produção do curta-metragem e 

reconhecer que se trata de uma ação social promovida por uma ONG que representa o 

povo cigano na Espanha. Com isso, a propósito da penúltima pergunta sugerida, o 

professor poderá situar a hashtag “#yonosoytrapacero/a” no bojo da campanha realizada 

pela FSG e, dessa forma, explicitar os principais aspectos da proposta didática em 

questão.  

 Após esse primeiro momento de abordagem, o professor apresentará aos alunos o 

segundo gênero da atividade: o verbete. Assim, após a contextualização do tema da 

campanha, o aluno observará a definição do termo “Gitano.na” no dicionário da RAE 

(Anexo B) e, em sequência, sugerimos que respondam outras questões, oralmente, em 

língua portuguesa ou espanhola, a critério do professor. São elas:  

 

 Establezcan una relación entre el video y la entrada de diccionario presentada 

(gitano/a); 

 ¿Las entradas de los diccionarios tienen el poder de difundir estereotipos y 

prejuicios? ¿Por qué?; 

 ¿Cómo se organiza el género entrada de diccionario? Comenten sus principales 

características. 

 

 Nessa etapa, espera-se que os alunos reflitam acerca do papel social do gênero 

verbete de dicionário e, logo, sobre sua relevância no contexto social abordado no vídeo. 

A opção pelo trabalho específico com o verbete, a partir das perguntas propostas, leva em 

conta o fato de que este caracteriza um tipo de enunciado que, apesar de muito presente 

no cotidiano escolar e na vida dos alunos, tradicionalmente, é pouco considerado em suas 

                                                 
22 Para realizar essa contextualização, o professor pode basear-se nas informações reunidas no capítulo 2 

deste estudo.  
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especificidades. Favorecer que o aluno reconheça a importância desse gênero no contexto 

das relações sociais e desenvolva um olhar crítico sobre os discursos que o atravessam 

constitui um de nossos objetivos, portanto.  

6.2 Si #Yonosoytrapacero, ¿qué soy?: reflexiones bajo una perspectiva sociocultural  

Após a primeira etapa de trabalho com as produções discursivas curta-metragem 

e verbete, o professor apresentará aos alunos dois outros gêneros que pertencem à 

campanha #Yonosoytrapacero; são eles: cartaz (Anexo C) e informe (Anexo D). A 

escolha desses materiais orientou-se pela constatação de que tanto o cartaz quanto o 

informe são peças fundamentais na comunicação realizada pela campanha.  

Desse modo, o gênero cartaz apresenta uma relação de imagem-texto que dialoga 

com toda a temática do vídeo, pois evidencia, em forma de protesto, que os ciganos não 

são trapaceiros. Assim, o ato de empunhar do cartaz com a hashtag lema da campanha, 

realizado por duas crianças, corrobora a existência de toda uma luta social contra a 

discriminação desse povo.   

Já o informe tem extrema relevância na discussão proposta, visto que apresenta, 

de forma detalhada, quais foram as diretrizes utilizadas pelo Secretariado Gitano para 

difundir sua ação junto à sociedade, bem como sua atuação junto aos acadêmicos da RAE, 

com o intuito de obter alguma resposta quanto ao uso do termo gitano no dicionário de 

língua espanhola. É importante ressaltar que um dos objetivos desse gênero, no âmbito 

do site da Fundação, é a ampla divulgação das medidas tomadas a cada ano pela ONG, 

no dia 8 de abril, data em que se comemora o Dia Internacional do Povo Cigano. A FSG 

compreende a importância da comemoração das conquistas do povo cigano no que tange 

ao reconhecimento da sua cultura, bandeira e hino, mas ressalta, principalmente, que essa 

data deve ser de conscientização, de apoio e sensibilização de toda a sociedade frente às 

causas ciganas. E o informe, neste sentido, vem a ser um instrumento eficaz de 

comunicação com a sociedade ao caracterizar-se como porta-voz das causas políticas e 

sociais dos ciganos. 

Em continuidade à proposta, os alunos serão divididos em grupos, após breves 

elucidações do professor sobre o conteúdo do informe e, a partir daí, será iniciada uma 

discussão por meio da qual os grupos trocarão suas impressões sobre a temática e o papel 

de cada um dos gêneros apresentados como recurso à sensibilização social no bojo da 

campanha. 
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Pretende-se, com essas ações, que os alunos possam refletir sobre a temática em 

tela e que, por meio da interação de diferentes competências (MAINGUENEAU, 2013) 

no processo de interpretação dos gêneros selecionados, possam reconhecer que a proposta 

da campanha #Yonosoytrapacero apresenta uma configuração muito consistente no que 

se refere à atuação dos ciganos em sua luta pela igualdade e contra a discriminação que 

sofrem permanentemente. 

6.3 Empatía social: tu visión de mundo a través de la mirada del otro 

 Esta etapa da proposta se iniciará com a leitura da reportagem intitulada “Los 

gitanos contra la RAE” (Anexo E), veiculada no jornal El País. Inicialmente, a leitura 

poderá ser feita pelos alunos e, logo após, em caso de dúvidas, o professor pode auxiliá-

los na compreensão do texto. Cabe ressaltar que a seleção do gênero se justifica pelo 

propósito de permitir ao aluno o alcance de uma maior visibilidade no que tange à 

repercussão da campanha em questão no âmbito social. Sendo assim, compreendemos 

que a funcionalidade dos gêneros discursivos deve estar atrelada às experiências 

comunicativas do aluno em sua interação em sociedade (LOPES-ROSSI, 2006). Nesse 

sentido, o trabalho com gêneros pode influenciar a construção do olhar do indivíduo sobre 

a realidade que o cerca.   

 Para a análise da reportagem, elaboramos algumas perguntas a serem respondidas 

por escrito pelos alunos, divididos em pequenos grupos. As respostas poderão ser 

redigidas em português ou espanhol, a critério do professor: 

 

 ¿Dónde se publicó el reportaje? 

 ¿Qué informaciones se destacan en el título y en el lead/ la entradilla del 

reportaje? 

 ¿Cuál es el tema central del reportaje? 

 Comenten cómo se introducen en el texto las voces de organizaciones que 

defienden las causas de los gitanos. 

 ¿Hay la presencia de alguna voz que represente a la RAE? En caso afirmativo, 

identifíquenla(s) y comenten el/los argumento(s) que expone(n).    

 ¿Quién posee más voz en ese reportaje? Justifiquen su respuesta.   

 Identifiquen en el texto el fragmento en que se justifica el hecho de la campaña 

haber sido protagonizada por niños.  
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 Además de la cuestión relativa a la definición del término “gitano.a” en el 

diccionario de la RAE, ¿qué otra crítica de la FSG se menciona en el texto? 

 Sobre el género reportaje, es posible afirmar que presenta una función muy 

importante en la sociedad, ya que influye sobre la opinión de las personas con 

relación a determinado tema. De ese modo, reflexionen sobre el posible impacto 

del reportaje presentado en los contextos de circulación del género. 

 

       As perguntas foram elaboradas de acordo com o propósito de promover uma 

reflexão do aluno acerca do tema, tendo em vista o diálogo existente entre diferentes 

vozes no âmbito da reportagem, além de ativar sua percepção com relação às 

características composicionais do gênero. De um ponto de vista mais amplo, temos claro 

que a leitura criteriosa da reportagem pode despertar a atenção do aluno para o fato de 

que o enunciado produzido participa de um processo social, histórico e ideológico.  

Para a ampliação do debate acerca da temática da campanha, sugerimos que o 

professor exponha os dois verbetes mencionados na reportagem (Anexos B e F) em power 

point a fim de que os alunos possam melhor visualizar os termos designados aos ciganos 

em cada caso.  Pretendemos, dessa forma, corroborar que, embora houvesse uma ação 

efetiva da FSG por meio de diversas iniciativas ao longo dos anos, dentre as quais se 

inclui a campanha #Yonosoytrapacero, e de sua ampla divulgação nos meios de 

comunicação, ainda não se obteve uma resposta justa aos questionamentos que envolvem 

as acepções do termo “gitano.a”. Cabe observar, nesse sentido, que a RAE mantém até 

os dias atuais, a definição “trapacero”, atribuída a esses indivíduos, em seu dicionário.   

 Em um momento posterior, o professor orientará os grupos a responderem a mais 

duas questões para que possam refletir acerca da função social dos gêneros selecionados 

na presente proposta: 

 

 La campaña “#Yonosoytrapacero”, divulgada por la Fundación Secretariado 

Gitano, tuvo como objetivo la sensibilización de la sociedad con respecto a la 

definición discriminatoria del término “gitano” en el diccionario de la RAE. Con 

base en esa información, hagan un análisis comparativo entre la reivindicación 

de los gitanos y las causas de otros grupos sociales que sufren prejuicio en 

nuestra sociedad. 
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 De acuerdo con el objetivo de la campaña, ¿creen que su mensaje puede abarcar 

otras realidades sociales por el mundo? Justifiquen su respuesta. 

 

Após análise dos gêneros relacionados à campanha #Yonosoytrapacero, não 

poderíamos deixar de estimular os alunos a um repensar acerca de sua própria realidade 

a partir da discussão proposta. Assim, as duas últimas questões apresentadas estão 

atreladas ao objetivo de oportunizar aos alunos uma reflexão sobre a iniciativa da FSG 

em paralelo com as possíveis demandas de grupos que sofrem discriminação em nossa 

sociedade. Dessa maneira, as perguntas direcionam o aluno à temática do projeto final, a 

ser detalhada na seção seguinte.  

Cabe reafirmar, portanto, que o propósito da produção didática é de ampliar o 

conhecimento dos alunos quanto às características dos gêneros trabalhados, a partir do 

enfoque em seu conteúdo temático, estilo e construção composicional (BAKHTIN, 

2003), tendo em conta a observação de sua dinâmica em sociedade. Pretende-se, com 

isso, que o desenvolvimento da proposta estimule os alunos a reconhecerem a cultura do 

outro, bem como a identificarem em que aspectos essa cultura converge com a deles. 

6.4 Proyecto final – Producción de una campaña 

Após construídos alguns conceitos sobre os gêneros selecionados na proposta 

didática, assim como o funcionamento da campanha de acordo com o que pretendia 

comunicar, sugerimos a realização de um projeto que pode envolver toda uma turma de 

alunos de 3º ano de ensino médio, que poderá ser subdividida em grupos menores, de 

acordo com a avaliação do professor. 

O professor solicitará aos alunos que apontem em nossa sociedade grupos que 

sofrem discriminação, seja por etnia, aparência física, crença religiosa etc., e, após essa 

seleção, proporá que desenvolvam um projeto em modelo de campanha, voltada para a 

divulgação nos meios de comunicação, utilizando os seguintes gêneros: vídeo, cartaz, e 

verbete de dicionário. A campanha deverá basear-se em fatos rotineiros, observados pelos 

alunos que caracterizem/se relacionem a atos discriminatórios. Deste modo, a exemplo 

de #Yonosoytracero, os alunos criarão, à sua maneira, mecanismos que vão de encontro 

às formas de preconceito comumente direcionadas aos grupos selecionados. Após as 

etapas de pesquisa e preparação, sugerimos que o projeto desenvolvido pelos alunos seja 

apresentado à comunidade escolar, experiência que objetiva envolver alunos e 
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professores em uma atmosfera de contentamento que, segundo Lopes-Rossi (2006, p.80), 

“contribui para o desenvolvimento das habilidades comunicativas dos alunos e para a 

ampliação de seu conhecimento de mundo”.   

A prática pedagógica final desse projeto surge a partir da análise sobre a temática 

e pretende incentivar os alunos a refletirem sobre sua realidade e buscarem meios de 

transformá-la. Assim sendo, a perspectiva dos gêneros pode contribuir para a construção 

de novas práticas discursivas que visem à desconstrução de preconceitos e estereótipos. 

Destarte, é no ambiente escolar que há a possibilidade de “criar condições para que os 

alunos possam apropriar-se de características discursivas e linguísticas de gêneros 

diversos, em situações de comunicação real”, conforme afirma Lopes-Rossi (2006, p. 74). 

Cabe destacar, nesse sentido, o entendimento da sala de aula como um local de mudanças 

de antigos conceitos e do surgimento de novas formas de conceber a vida em sociedade. 

Dessa maneira, formulamos alguns pontos orientadores para o projeto, aos quais 

o professor poderá recorrer para melhor auxiliar os alunos no desenvolvimento da 

campanha de conscientização e sensibilização social:  

 

 

 Guion del trabajo: 

 

 Elijan un grupo que sufre discriminación en nuestra sociedad; 

 Hagan una búsqueda en diccionario y verifiquen cómo se define el grupo 

escogido para la campaña; 

 Elaboren sus propias definiciones para el grupo elegido en una página de entrada 

de diccionario en español; 

 Preparen sus piezas de campaña en español. Trabajen con los géneros 

cortometraje y cartel, a ejemplo de la campaña de la Fundación Secretariado 

Gitano. 

¡Buen trabajo! 

 

 Reiteramos que o desenvolvimento da proposta objetiva o aprofundamento 

interacional com a cultura do outro e que nada disso seria possível sem o aporte dos 

gêneros discursivos, dada a sua importância na construção das práticas sociais. Desse 

modo, buscamos incentivar a construção de práticas de ensino de espanhol historicamente 

situadas, que estimulem a formação de alunos críticos e conscientes quanto ao propósito 

efetivo da aprendizagem da língua, que reconheçam, portanto, a relevância da interação 
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com diversos gêneros e com os propósitos sociais comunicados por meio deles. 

Pretendemos demonstrar, em suma, que a língua constitui um caminho repleto de 

possibilidades. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo consistiu em promover uma reflexão a respeito da 

temática da diversidade cultural, tendo em vista o intuito de contribuir para o surgimento 

de práticas escolares que possibilitem ao aluno uma formação crítica, pautada no 

reconhecimento da alteridade. Destarte, com base em uma perspectiva que privilegia as 

relações entre linguagem e sociedade, as considerações aqui reunidas têm como ponto de 

partida a problemática da exclusão social dos ciganos na Espanha.  

A opção pelo tema orientou-se no entendimento de que a escola necessita, no 

cotidiano das práticas pedagógicas, assumir o compromisso de despertar o interesse do 

aluno para discussões a respeito de acontecimentos sociais. Dessa maneira, no que se 

refere ao ensino de espanhol, compreendemos que o estudo da disciplina pode trazer 

contribuições que vão além da aprendizagem do código da língua. Partimos, assim, do 

reconhecimento de que a sociedade constitui um espaço caracterizado pela diferença para 

construir um enfoque voltado para o propósito de fomentar o pensamento crítico do aluno 

acerca de sua própria realidade, a partir do contato com o outro.  

Para a contextualização do tema, apresentamos, com base na contribuição de 

diversos autores, considerações a respeito de aspectos históricos e socioculturais 

referentes ao povo cigano. Buscamos, dessa forma, trazer à tona alguns dos principais 

entraves que impossibilitam a inserção desse grupo social nos diferentes contextos em 

que se estabelecem. Assim, com base no conceito de identidade (HALL, 2006), refletimos 

acerca do modo como a representação dos ciganos, comumente atrelada a preconceitos e 

estereótipos negativos, participa do processo de exclusão social desses indivíduos. 

Defendemos a abordagem dessa temática em sala de aula a partir dos pressupostos do 

multiculturalismo crítico (CANEN, 2011; CANEN E OLIVEIRA, 2002; MC LAREN, 

2000), de modo a promover o questionamento da própria caracterização das diferenças e 

das posturas discriminatórias dela decorrentes. Do ponto de vista dos estudos da 

linguagem, destacamos a pertinência das considerações de Bakhtin (2003) acerca do 

conceito de gênero do discurso, para a construção de atividades que possibilitem o estudo 

contextualizado da língua a partir da temática proposta.  

Desse modo, as noções de identidade, diversidade cultural, multiculturalismo e 

gêneros discursivos orientaram a construção da proposta didática aqui apresentada, 

baseada na campanha #Yonosoytrapacero, desenvolvida pela ONG Fundación 

Secretariado Gitano no ano de 2015. A elaboração das atividades considerou o propósito 
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de possibilitar ao aluno o desenvolvimento de habilidades e competências relativas à 

interpretação e à produção de enunciados na língua espanhola. De um ponto de vista mais 

amplo, priorizou a compreensão do uso da língua nas relações sociais.  

Nessa perspectiva, de acordo com o interesse de despertar a atenção dos alunos para 

a temática da discriminação contra os ciganos sob uma ótica discursiva (BAKHTIN, 

2003; MAINGUENEAU, 2003; LOPES-ROSSI, 2006), buscamos salientar que os 

diferentes gêneros relativos à campanha em tela caracterizam práticas de linguagem 

atravessadas por diferentes vozes e sentidos.  Assim, destacamos a importância do 

reconhecimento das características desses gêneros a fim de que os alunos possam lançar-

se à sua produção, tendo em conta o papel que cumprem na sociedade em que se inserem. 

Vale ressaltar que essas atividades não caracterizam uma proposta finalizada, inclusive, 

pelo fato de que podem ser adaptadas à realidade específica de cada ambiente escolar.  

Destarte, este estudo busca incentivar a construção de práticas de ensino-

aprendizagem de espanhol pautadas no entendimento da língua como atividade 

intercultural, que constitui e é constituída nas práticas sociais, a fim de fomentar o 

desenvolvimento da consciência crítica e igualitária dos alunos. Com efeito, é no âmbito 

escolar que necessitamos estimular questionamentos quanto aos preconceitos e 

estereotipias que persistem em delegar ao outro o lugar de “diferente”. Acreditamos, 

desse modo, que o desenvolvimento das atividades propostas possa contribuir para que 

os alunos identifiquem também em sua realidade tantos outros grupos excluídos como os 

ciganos e que, assim, possam lutar por seus direitos de igualdade em sociedade. Temos 

claro, portanto, que compreender o processo de reconhecimento das minorias é 

compreender seu papel no mundo. 
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ANEXO A – VÍDEO DE SENSEBILIZAÇÃO DA CAMPANHA 

#YONOSOYTRAPACERO 

 

 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=DqBvpWbmdkQ>. Acesso em: 
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ANEXO B – VERBETE “GITANO.NA” DO DICIONÁRIO DA RAE 
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ANEXO C – CARTAZ DA CAMPANHA #Yonosoytrapacero 

 

 

Disponível em: <http: http://gitanos.org/8deabril/> Acesso em: 16/07/18. 
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ANEXO D - INFORME DA CAMPANHA #Yonosoytrapacero 
 

Este año 2015, las entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano hemos realizado una 

acción de sensibilización centrada en la definición de "Gitano,na" en la nueva edición 

(23ª) del Diccionario de la Lengua Española con el lema "Una definición discriminatoria 

genera discriminación".  Hace bastantes años, desde las ONG e instituciones como el 

Defensor del Pueblo hemos venido reclamando a la Real Academia Española que revisara 

las definiciones de gitano.na del Diccionario de la Lengua Española, ya que por ejemplo 

en la anterior edición (22º) en la acepción 4º se leía lo siguiente: "Que estafa u obra con 

engaño". A finales de 2014, la Academia publicó una nueva edición del Diccionario y 

sustituyeron esa acepción por una nueva: 5ª trapacero, que significa "que con astucias, 

falsedad y mentiras procura engañar a alguien en un asunto".   

El lema de la campaña "Una definición discriminatoria genera discriminación" explica la 

importancia del lenguaje para construir una imagen social de la comunidad gitana alejada 

de estereotipos.  

La pieza principal de la campaña es un spot de 2 min protagonizado por unos niñas y 

niños gitanos, y su reacción de sorpresa al descubrir el significado que el Diccionario da 

al término gitano. Además del spot, se ha editado carteles, chapas, octavillas y 

marcapáginas. 

SPOT #YONOSOYTRAPACERO #YONOSOYTRAPACERA 

La campaña se lanzó a través de redes sociales con los hashtag #YoNoSoyTrapacero y 

#YoNoSoyTrapacera, el spot se virilizó y la acción logró convertirse en Trending Topic 

en España. Los principales medios de comunicación se hicieron eco de la reivindicación. 

Por otra parte se entregó el mismo día 8 de abril una carta a cada uno de los académicos 

de la RAE con información y piezas de la campaña y con la petición de que aborden este 

tema no exclusivamente desde una visión técnica o puramente lingüística, sino con una 

mirada más sensible hacia una comunidad tremendamente estigmatizada. 

 

Informe Secretariado Gitano (adaptado): Disponível em: 

<https://www.gitanos.org/actualidad/dossieres/110637.html> Acesso em: 14/07/18. 
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ANEXO E – REPORTAGEM DO JORNAL EL PAÍS 

 

 

CAMPAÑAS DE IMPACTO 

Los gitanos contra la RAE 

Con la campaña #YoNoSoyTrapacero, el colectivo denuncia que el 

Diccionario de la lengua española les estigmatiza al definirles como 

"trapaceros" o que engañan con falsedades 

 

 
Vídeo de la campaña #YoNoSoyTrapacero, del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 

 

"Una definición discriminatoria genera discriminación. #YoNoSoyTrapacero". 

Este es el lema de la campaña que lanza el Consejo el Consejo Estatal del Pueblo 

Gitano con motivo de la celebración de su día internacional el 8 de abril. El mensaje hace 

referencia a la lucha que desde hace meses mantienen las organizaciones que representan 

a este colectivo contra la quinta acepción de gitano recogida en la 23ª edición del 

Diccionario de la Real Academia Española (RAE): trapacero. A la postre, el "que con 

astucias, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un asunto" 

En la versión online del diccionario todavía se lee la definición de la 22ª edición, cuya 

cuarta definición de gitano —"que estafa u obra con engaño"— ya se había pedido retirar 

o modificar. "En la revisión que se hizo el pasado octubre, la han cambiado por un término 

que parece más erudito: trapacero. Pero que quiere decir lo mismo. Nos sentimos muy 

defraudados", lamenta Carolina Fernández, subdirectora general de incidencia y defensa 

https://elpais.com/agr/campanas_de_impacto/a/
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/consejoEstGitano.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/consejoEstGitano.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Romani_Day
http://www.rae.es/
http://lema.rae.es/drae/?val=gitano
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de derechos de la Fundación Secretariado Gitano, entidad que forma parte del Consejo 

Estatal. 

Tras las críticas y peticiones de que se eliminase tal definición, que trasladó 

incluso el Defensor del Pueblo, la RAE emitió un comunicado el pasado noviembre en el 

que justificaba su decisión de mantenerla. "El lexicógrafo está haciendo un ejercicio de 

veracidad; está reflejando usos lingüísticos efectivos, pero no está incitando a nadie a 

ninguna descalificación ni presta su aquiescencia a las creencias o percepciones 

correspondientes", decía la nota. 

Por eso, las organizaciones del Consejo Estatal del Pueblo Gitano han emprendido 

la batalla contra el uso peyorativo de la palabra gitano en la práctica. "Realmente lo que 

tenemos que hacer es dejar de identificar a la comunidad gitana con conductas negativas. 

Hay de todo, como en todos sitios. Los gitanos no son un todo homogéneo", esgrime 

Fernández contra la creencia de que todas las personas de esta etnia son trapaceras, como 

se lee en el diccionario. Y con el objetivo de vencer a ese pensamiento nace esta campaña 

de sensibilización protagonizada por niños. "Ellos no tienen ninguna culpa y leen en el 

diccionario una definición de su comunidad con la que no se identifican para nada", 

detalla la representante de la fundación. Así lo demuestran las reacciones de un grupo de 

críos que se indignan y entristecen al leer en el Diccionario el significado de "trapacero" 

referido a ellos mismos. "Cualquier puede hacer eso [engañar]", se queja un pequeño al 

terminar la lectura. 

Fernández explica que esta campaña apela a las emociones porque saben que "la 

causa gitana no suele tener muchos apoyos". Quieren recabarlos en la sociedad, para que 

ceje en la utilización de la acepción negativa de la palabra gitano. "Todavía arrastramos 

el estigma de ser la minoría más rechaza y peor valorada de Europa. Y son muchos los 

que contribuyen a mantener y reforzar la imagen social negativa del colectivo", subraya 

la Fundación Secretariado Gitano en un comunicado. Entre ellos, señala a la RAE, a cuyos 

miembros les hará llegar una copia de los materiales de esta acción comunicativa: una 

chapa, octavillas, un póster, un marcapáginas y un vídeo. "Sabemos que la Academia 

tiene sus reglas, pero esta vez podría dar la vuelta a su actuación y contribuir a que se deje 

de utilizar", demanda la responsable de incidencia haciendo honor a su cargo. "El lenguaje 

no es inocente", zanja. 

En este sentido, la fundación también tira dardos contra programas de televisión 

como Los Gipsy Kings o Palabra de gitano "que reproducen imágenes estereotipadas y 

caricaturescas, para nada asociadas a la realidad de la mayoría de las familias gitanas". 

http://www.raeinforma.com/rae-content/uploads/2014/11/Comunicado-de-la-RAE.pdf
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Destaca asimismo la situación de vulnerabilidad del colectivo que se ha visto duramente 

golpeado por la crisis y los recortes, una amenaza para los avances que se venían haciendo 

para la inclusión del colectivo, sobre todo en lo que se refiere a la adecuada integración 

de los menores en el sistema educativo. 

El 8 de abril, aunque centrada en España en esta reivindicación lingüística y la 

búsqueda de la solidaridad de la sociedad, es también una fecha para el reconocimiento. 

Así desde la fundación quieren que el Día Internacional del Pueblo Gitano sirva para 

recordar su historia marcada por las expulsiones, persecuciones y matanzas.  

 

Disponível em: <https://elpais.com/elpais/2015/04/06/planeta_futuro/1428342679_729725.html> – 

Acesso em: 16/07/18 

 

 

ANEXO F – VERBETE COM “NOVA” ACEPÇÃO AO TERMO GITANO.NA 

NO DICIONARIO DA RAE 

 

Disponível em:  <https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/113459.html>. Acesso em: 13/jul/18. 

 


