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Introdução
A intensa urbanização e modernização social impactam na interpretação do passado rural.
Este projeto propõe avaliar como a experiência histórica relativa à passagem de uma
sociedade predominantemente rural, a brasileira, para a hegemonia territorial e econômica do
meio urbano, produz impactos sobre a cultura popular de matriz rural. Entretanto, dada à
amplitude do escopo de análise o projeto foi organizado para fundamentar a investigação e a
análise de um recorte deste processo: a utilização da linguagem caipira no cinema. A
problematização histórica das representações sociais sobre o caipira como vetor do conflito
entre o urbano e o rural no cinema, com ênfase na linguagem permitirá uma melhor
compreensão dos níveis de reflexão sobre o processo de modernização do Brasil
representados no cinema. Propõe-se investigar a linguagem que singulariza a cultura popular
caipira. Pois a língua possibilita a expressão de valores e crenças a partir da sua estrutura e
utilização.
Objetivos
Verificar como a linguagem da cultura popular de matriz rural é utilizada no cinema.
Identificar a vinculação entre linguagem e cultura popular. Avaliar como a linguagem contribui
para a caracterização dos personagens rurais no cinema brasileiro.
Metodologia
A realização da investigação ocorrerá por etapas para organizar corretamente a aquisição de
referencial teórico, a classificação e a análise do conteúdo dos filmes e a avaliação da
relação entre o contexto histórico e a representação da figura do caipira como o vetor do
conflito entre o urbano e o rural durante a urbanização brasileira. Esta pesquisa pode ser
delineada como documental de caráter exploratório, pois está assentada na utilização de
pesquisas anteriores que pautarão a análise dos documentos. O desenvolvimento da
investigação ocorrerá com aplicação de vários mecanismos de pesquisa para a compreensão
da consolidação da representação social do caipira mediante análise da linguagem.
Resultados
O projeto está em desenvolvimento.
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