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INTRODUÇÃO: 
A pesquisa "Os Discursos de Getúlio Vargas acerca do mundo rural - perspectivas e 
práticas políticas e econômicas de 1930 - 1945" subprojeto do projeto "Práticas 
político-jurídicas e econômicas no processo de ocupação do espaço e da constituição 
da sociedade sul brasileira - 1930 a 1970" tem por finalidade pesquisar o alcance do 
projeto desenvolvimentista dos discursos de Getúlio Vargas sobre o mundo rural no 
período de 1930 - 1945. A análise dos discursos torna-se relevante para compreender 
como o governo voltou-se ao mudo rural e de que maneira isso alterou as bases sociais 
do Brasil, tanto no âmbito politico, jurídico e econômico, no que diz respeito à 
Constituição Federal e a legislação agrária do período.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Para o estudo dos pronunciamantos de Getúlio Vargas será utilizada como forma 
metodológica a análise do discurso. Desta modo, é importante considerar o momento 
histórico em que os discursos foram proferidos, pois cada fase do governo Vargas 
atuará sobre o mundo rural de feitio diferente.  
A partir de algumas análises e observações já realizadas nota-se que, os anseios de 
Vargas para com o mundo rural estavam embasados no desenvolvimento do campo e 
na otimização do trabalhador rural. Getúlio Vargas defende a criação de um aparato 
administrativo que atue sobre os interesses dos pequenos trabalhadores que por 
muito tempo submeteram-se às premissas dos grandes prdutores. Nestes aspectos, 
Vargas incentiva em seus discursos a possibilidade do trabalhador rural tornar-se dono 
das terras que cultiva, podendo administrá-la com auxilio do Estado, e da educação 
rural que o mesmo irá proporcionar, e amparada pela modernização e 
desenvolvimento que está se instalando no país.  



 

Após realizada toda a análise dos discursos de Getúlio Vargas o subprojeto irá 
relacionar as exigências projetadas por Vargas em seus discursos sobre o mundo rural 
com a legislação agrária e a Constituição Federal De 1934. Assim, poder-se-á observar 
se as pretensões de Vargas eram realmente aplicadas no cotidiano do mundo rural. 
Por fim, após compreender os aspectos anteriores a pesquisa irá identificar as 
permanências e mudanças legais e jurídicas referidas ao mundo rural durante o 
período de 1930 – 1945.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Ao pesquisar sobre as pretensões de Vargas com o mundo rural, e todos aspectos que 
ele aborda, nota-se que há em seus discursos sempre um enaltecimento da 
importância do mundo rural para o fortalecimento da economia brasileira. Assim, o 
mundo rural é tido como peça fundamental para a estruturação socioeconômica 
nacional, nos discursos é considerado fundamental à modernização, por isso é preciso 
valorizar profissional rural. 
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa): Número da 
aprovação. 
 
 
 
ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


