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INTRODUÇÃO 
 
Esta pesquisa vinculada ao projeto “Práticas político-jurídicas e econômicas no 
processo de ocupação do espaço e da constituição da sociedade sul brasileira - 1930 a 
1990” pesquisa o alcance do projeto desenvolvimentista de Getúlio Vargas acerca do 
mundo rural no período de 1930-1945. 
Procura-se entender as concepções discursivas sobre o mundo rural; as políticas sobre 
o mesmo nas Constituições e Legislação Agrária; as práticas sociojurídicas que se 
formaram em torno do mundo rural, através da análise de três processos civis 
referentes a propriedades rurais do norte do Rio Grande do Sul.  
 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
A realização desta pesquisa vem com a motivação de romper com a lacuna 
historiográfica presente em nosso meio acadêmico em relação ao mundo rural, 
especialmente durante a Era Vargas, período em que o olhar das pesquisas 
comumente volta-se à nacionalização e políticas industrialistas de Vargas. Deste modo, 
este estudo busca compreender a origem rural pela qual se sustentou o governo 
varguista. 
Como forma metodológica para o desenvolvimento desta pesquisa é utilizada a análise 
do discurso. Esta metodologia busca compreender questões norteadoras para a 
interpretação dos pronunciamentos, sempre vinculando o locutor com a sociedade, ao 
perceber que o discurso se torna o objeto histórico e social utilizado pelo individuo 
para mediar seu propósito.  



 
 

As questões orientadoras, desta forma, são: o assunto do discurso se refere a quem? O 
que ele diz e como ele diz? Estas perguntas servem como norte para uma investigação 
interna. Logo, para uma observação externa outra pergunta necessita ser respondida: 
que contexto histórico-social leva o enunciador a manifestar-se desta forma? 
Para esta análise discursiva as fontes utilizadas são dezessete discursos pronunciados 
por Getúlio Vargas que se referem ao mundo rural, entre o período de 1930-1945. A 
contraposição destes discursos ocorre com a segunda fonte deste estudo, as 
Constituições de 1934 e 1937, assim como a Legislação Agrária do período. Após 
verificar se os anseios varguistas eram versados constitucionalmente ocorre o estudo 
da terceira fonte, três processos civis do mesmo período para analisar se as 
perspectivas introduzidas nos discursos e nas Constituições, sobre o mundo rural, 
eram efetivamente colocadas em práticas, através do estudo de caso destes processos. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Assim, ao pesquisar sobre os anseios de Vargas com o mundo rural nota-se que há em 
seus discursos uma exaltação da importância do mundo rural para a consolidação da 
economia brasileira, sendo este peça substancial para a formação socioeconômica 
nacional.   
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