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Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram criados com o intuito de levar
a educação e o desenvolvimento sustentável para localidades historicamente marginalizadas,
tendo assim um importante papel de enfrentamento de desigualdades e identificação e
desenvolvimento das vocações sociais, produtivas e culturais dos espaços em que estão
inseridos. Nesse contexto, é instaurado o Campus Viamão do Instituto Federal do Rio Grande
do Sul. Sendo o município de maior dimensão territorial da Região Metropolitana de Porto
Alegre, Viamão tem a sua importância ao se constituir em diversas atividades ligadas ao
espaço rural, como a prática do turismo rural, produção de alimentos orgânicos, agroindústrias
e a presença de um assentamento rural, que se destaca pela produção de produtos orgânicos.
Mesmo diante desse potencial, a população local possui elevada vulnerabilidade
socioeconômica, desprovida de infraestrutura e investimentos públicos, além da não
existência de um sistema produtivo que possa atender as demandas de trabalho da
população. Ainda hoje não se tem um panorama dos dados socioeconômicos, em especial
sobre as potencialidades das propriedades rurais e periurbanas localizadas no município.
Assim, o objetivo dessa pesquisa é elaborar um mapeamento socioeconômico das
propriedades rurais do Município de Viamão a fim de analisar os desafios e potencialidades
do território, promovendo práticas de desenvolvimento local sustentável. Para tanto, esta
pesquisa está sendo feita a partir dos dados censitários do IBGE e da Fundação Economia e
Estatística do Estado do Rio Grande do Sul (FEE) e da análise de referências bibliográficas
locais e diários de campo, sendo que os passos seguintes envolvem visitas à diferentes locais
da comunidade: organizações civis, governamentais, conselhos de direitos e outros que
tenham relevância para o tema da pesquisa, sendo realizadas observações e entrevistas. Até
o presente momento, foram realizadas leituras de outros estudos, com o objetivo de buscar
uma base teórica, antes mesmo de sair à campo para realização das intenções citadas.
Pontos de vista de autores diferentes foram analisados para a compreensão de alguns
conceitos como, cidade difusa; suburbanização; periurbanização/rururbanização; agricultura
familiar; território e arranjos produtivos locais. A partir da conceituação teórica está sendo
construído o embasamento para o desenvolvimento territorial de Viamão, sustentando as
próximas etapas da pesquisa. Contudo, conclui-se que esse mapeamento é fundamental para
a proposição de ações que possam melhorar a geração de emprego e renda locais, bem
como, o desenvolvimento de uma Política Municipal de Desenvolvimento Rural.
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