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Este projeto tem por objetivo reverberar a grande importância da obra de Amadeu Amaral em O 

Dialeto Caipira, publicado em 1920, e mostrar como ela trouxe para o campo da linguística 

brasileira uma nova perspectiva acerca dos estudos sobre a língua. E, como consequência, a partir 

de sua difusão, analisar a transformação do estereótipo do caipira e seu dialeto. Amadeu Amaral 

tinha como objetivo descrever o falar caipira de uma forma mais abrangente, orientado por 

princípios metodológicos rigorosos, em seus diferentes níveis: fonético, lexical, morfológico e o 

sintático, quebrando o paradigma de estudos da época, majoritariamente enfatizado no campo 

lexicográfico. Nossa hipótese é a de que, a partir de cada nova narrativa produzida, o estereótipo 

do caipira passou por significativas transformações: de negativo para positivo. À vista disso, 

analisaremos as retomadas da obra por diferentes narrativas do acontecimento, que acabaram por 

fornecer a ela sentidos diferentes, com o propósito de corroborar seu trabalho como um 

acontecimento discursivo. Temos como corpus de trabalho publicações em periódicos sobre 

Linguística e Letras, tais como artigos, teses, dissertações, pensando os diferentes efeitos de 

sentidos de cada uma delas, que acabam por (re)construir o discurso em torno do dialeto caipira. 

O projeto terá ancoragem teórico-metodológica nas noções de acontecimento linguístico, 

acontecimento discursivo e narrativa do acontecimento, fornecidas por Jacques Guilhaumou 

(2009) e inscritas na perspectiva da Teoria das Ideologias ou análise do discurso de linha francesa. 

Nesse sentido, temos como objetivo fazer emergir uma discussão em torno da construção do 

estereótipo do caipira ao longo da história linguareira do Brasil. Esperamos, assim, contribuir para 

uma maior evidencia do autor e sua obra: tanto com as participações nos eventos para repercutir 

o projeto, extraindo novas sugestões para nossas análises, como para trabalhos futuros, norteando 

novos pesquisadores na área dos estudos discursivos, sobretudo para aqueles que tenham como 

temática o dialeto caipira.  
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