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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo principal, a compreensão das 
alterações ocorridas na dinâmica socioespacial da cidade de Arinos após a 
instalação do Instituto Federal Norte de Minas. Para alcançar tal objetivo, utilizou-
se como procedimentos metodológicos: observação sistemática do espaço 
urbano; pesquisa documental; entrevistas semiestruturadas com professores, 
moradores, empresários, representantes do poder público municipal e diretor 
geral do campus. Como principais resultados verificou que a instalação do IFNMG 
trouxe diferentes atores modeladores para a cidade (empresários do ramo de 
prestação de serviços e comércios, construtores; e a prefeitura municipal com a 
execução de obras públicas); bem como contribuiu para melhorias na cidade, 
principalmente por meio da elevação do seu PIB, da renda da população, da 
geração de empregos, da infraestrutura urbana, diversificação no setor de 
prestação de serviços e, consequentemente, alterações em sua paisagem 
urbana. Além destes pontos, é importante ressaltar que o IFNMG aumentou o 
fluxo de informações na cidade, com a formação de novos profissionais. Desse 
modo, pode-se afirmar que o Instituto Federal Norte de Minas Gerais alterou a 
dinâmica socioespacial da cidade de Arinos e vem contribuindo com o 
desenvolvimento local, um de seus principais objetivos.   
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Introdução 
 
Atualmente, cerca de quinhentos municípios brasileiros tiveram no seu espaço 
urbano, a instalação de um campus de Instituto Federal. A sua instalação 
preconiza como missão a contribuição para o desenvolvimento socioeconômico 
local e regional. Como reflexo dessa expansão, um de seus Campi está localizado 
no município de Arinos, noroeste de Minas Gerais. Este município é marcado pela 
desigualdade social, pois por um lado, destaca-se no cenário nacional pelo 
agronegócio e pecuária, e por outro lado, possui diversos assentamentos de 
reforma agrária e uma economia citadina ainda pouco diversificada. De acordo 
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com Carlos (2004), a presença das instituições de ensino no espaço urbano das 
cidades influencia na sua dinâmica socioespacial. Para Santos (2006), as 
intervenções técnicas do governo ou da iniciativa privada, (re)criam formas 
espaciais (objetos técnicos) que interferirão nas relações sociais. Portanto, a 
instalação das unidades de ensino está arreigado de intencionalidades e atrai 
fluxos de diferentes naturezas que promoverão alterações no espaço. Assim, é 
inegável a influência da implantação das instituições de ensino no espaço urbano 
das cidades, no entanto, cada município possui sua especificidade. Além disso, 
no âmbito acadêmico, ainda existem poucos trabalhos que discutem este 
fenômeno. Assim, é justificável a realização deste trabalho que tem como objetivo 
principal: compreender as alterações ocorridas na dinâmica socioespacial da 
cidade de Arinos após a instalação do Instituto Federal Norte de Minas, IFNMG. 
 
 
Material e Métodos 
 
Para a realização deste trabalho, foram realizados os seguintes procedimentos 
metodológicos: revisão bibliográfica; pesquisa documental na Prefeitura Municipal 
de Arinos, com o intuito de verificar possíveis alterações ocorridas na paisagem 
urbana da cidade, os principais atores atuantes no seu espaço urbano, bem como 
dados socioeconômicos da cidade; busca por fotografias comuns e fotografias 
áreas que demonstrassem suas alterações paisagísticas e observação do espaço 
urbano. E ainda, entrevistas semiestruturada com secretários municipais, Diretor 
Geral e professores do Campus Arinos, seis moradores da cidade e três 
empresários (amostragem aleatória), de modo a compreender o processo de 
instalação da instituição, seus principais parceiros, as primeiras e principais 
alterações na dinâmica socioespacial da cidade; e história oral com três 
moradores, para complementar e aprofundar as informações coletadas. Por fim, 
realizou-se a sistematização dos dados, por meio da identificação das variáveis 
mais citadas, a sua frequência e as relações entre as mesmas; e sua análise 
através dos principais conceitos e categorias analíticas da geografia: espaço, 
território, lugar e paisagem.  
 
 
Resultados e Discussão 
 
A instalação do IFNMG na cidade de Arinos, no ano de 2009, alterou a sua 
dinâmica socioespacial, uma vez que diferentes agentes modeladores foram 
ocupando a cidade: empresários do ramo de prestação de serviços (imobiliárias, 
copiadoras, lan houses, dentre outros), do comércio (bares, frutarias, 
supermercados), da indústria e cooperativas, como a Copabase (Cooperativa 
agropecuária de pequenos produtores). E ainda, algumas pessoas que viram na 
construção de kitnets e prédios uma fonte de renda; e a prefeitura municipal com 
a execução de obras públicas. É importante ressaltar, que estes atores 
contribuem na modelagem do espaço e, consequentemente, na alteração de sua 
paisagem. Neste contexto, algumas alterações foram observadas: aumento do 
número de construção de casas e prédios na cidade (principalmente na área 
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central) para atender servidores e alunos do IFNMG; diversificação do setor de 
comércio e serviços, bem como melhorias em sua estrutura física para melhor 
atendimento ao público e manter a concorrência; aumento no número de ruas e 
pavimentação. Observou-se, também, uma melhoria nos índices socioeconômicos 
da cidade, como: aumento do PIB, principalmente no setor terciário, aumento do 
nível de escolaridade, e aumento no número de empresas instaladas. Além 
destes pontos, é importante ressaltar que o IFNMG aumentou o fluxo de capital 
na cidade, com a oferta de empregos diretos e indiretos; de informações, uma vez 
que vários técnicos e graduados no IFNMG permaneceram na cidade e região, 
aplicando o conhecimento visando melhorias locais. No mais, percebeu-se a 
carência e organização dos registros que demonstram a evolução da cidade, 
tanto em estabelecimentos privados, quanto públicos.   
 
 
Conclusões 
 
Sabe-se que a implantação do IFNMG na cidade de Arinos no ano de 2009 
alterou a sua dinâmica socioespacial e trouxe melhorias para a cidade. No 
entanto, é importante ressaltar, que o presente trabalho analisou somente 
aspectos econômicos e, por isso, faz-se importante à sua continuidade, uma vez 
que uma instituição de ensino altera outros aspectos no cotidiano de uma cidade, 
como a sua dinâmica sociocultural. De modo geral, esta pesquisa apresentou-se 
características inovadoras, pois analisou a influencia de uma instituição de ensino 
numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, o que não é comum em 
pesquisas, visto que o foco dos estudos tem sido as médias e grandes cidades. 
Enfim, pode-se afirmar que o Instituto Federal Norte de Minas Gerais na cidade 
de Arinos vem contribuindo com o desenvolvimento local, alcançando um de seus 
principais objetivos.   
 
 
Referências 
 
CARLOS, A. F. O Espaço Urbano: novos escritos sobre a cidade. São Paulo: 
Editora Contexto, 2004. 154 p. 
 
SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. 
São Paulo: EDUSP, 2006. 

 
 

Agradecimentos 
 
Agradecemos à FAPEMIG pelo apoio através de bolsas de iniciação científica no 
desenvolvimento desta pesquisa.  


