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RESUMO: Minas Gerais apresenta outras manifestações linguísticas além 

do Português, que se tornam invisíveis sob a crença generalizada de que o 

Brasil é um país monolíngue. Essas outras manifestações são as línguas 

étnicas, de grupos minoritários que vão abandonando sua língua de origem, 

sejam imigrantes, ciganos ou mesmo negros e índios sob a pressão da 

língua dominante, dentre outros fatores. Traremos aqui o caso da língua dos 

calons, ciganos de origem ibérica que vieram para o Brasil.  Segundo 

Dornas Filho (1948), vindos de Portugal, desde o descobrimento, acabam 

por chegar a Minas Gerais. Sempre alvo de proibições tanto em Portugal 

como no Brasil, registra-se que em 1892 muitos foram deportados do Rio 

de janeiro para Minas Gerais. Há referência a seus hábitos e  a sua língua 

de origem. Esses grupos de ciganos, como outros que vieram depois 

continuam a existir, e em nosso projeto  Retenção linguística e línguas em 

extinção, dedicamos uma parte a este grupo,  procuramos identificar seus 

hábitos linguísticos e a língua de origem que porventura ainda falem. O 

nome geral para a língua dos ciganos é romaní, que é classificado como 

pertencente à família indoeuropeia. Há vários nomes e classificações para 

as línguas ciganas, a depender do grupo étnico que a fala: os kalderash, ou 

sinti, ou calon. Este último, também chamado caló ou chibe  está em 

avançado grau de extinção. Trataremos de questões diversas relativas a tais 

línguas, como a  metodologia de trabalho adequada a línguas desse tipo, o 

acesso aos seus dados junto a grupos que porventura ainda a mantêm, 

dentre outras não menos relevantes. 
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