


• Será preciso entender a dimensão local, para além de seu território localizável,
também como um espaço onde as experiências acontecem;

• Fala-se de histórias vividas, memórias construídas e identidades próprias;

• Espaços físicos, as relações de poder, também, arquitetam a constituição do local:
são poderes, micro poderes, poder simbólico, poder de influência, em que se
revelam alianças e conflito;

• Música: Senhor Cidadão, Tom Zé

https://www.youtube.com/watch?v=vES6RpXHB8w
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• Para Santos, coexistem, sempre, a ordem global e a ordem local, uma 
buscando impor-se a outra: trata-se de racionalidades distintas que se 
sobrepõem;

• Nos exercícios econômicos, sociais, culturais e simbólicos. Para ele, 
“cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de um 
razão local” (SANTOS. 2008, p. 333);
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• O que é o espaço?

• Ou melhor, por que pensar o espaço com a finalidade de refletir a respeito do
desenvolvimento que está atrelado às políticas públicas?

• Ladislaw Dowbor (1995) lembra que por traz da desarticulação entre o global e
o local existe o desacerto entre a rapidez da evolução das técnicas e a
respectiva lentidão das transformações institucionais;

• Ex: UBER;
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• Espaço geográfico pode ser entendido como “receptáculo”, um palco
para a atividade humana;

• O espaço é formado por objetos e por ações, ele se insere e se
estrutura a partir da lógica de produção, em que objetos naturais
propiciam um espaço natural que, por meio das técnicas, transforma-
se em objetos tecnológicos que modificam e são modificados pelo
meio;
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Por território entende-se por um espaço delimitado de exercício de 
relações de poder:

1. Território brasileiro;

2. Território de traficantes;
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O conceito de região utiliza critérios a partir de características 
marcantes como:

1. Regiões naturais;

2. Regiões econômicas;

3. Regiões políticas;
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• “O homem não vê o universo a partir do universo, o homem vê o universo a
partir de um lugar”, ensina Milton Santos (2008);

• O lugar não é, propriamente, a fluidez essencial da globalização, ela poderia
então vir a ser um fixo perante o fluxo;

• Isso passa uma impressão de que o lugar não acompanha ou não expressa o
próprio mundo;

• Ele parece ser um ponto, muitas vezes visto como retrógrado que recebe os
impactos e é regido pelo mundo;

• https://barragrandenews.com.br/barra-grande-antes-e-hoje/;
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• Como a intensidade das mudanças exige também ajustes frequentes das
políticas, é o próprio conceito da grande estrutura central de poder que se vê
posto em cheque;

• O nível central de decisão do país tem de preocupar-se com a coerência das
grandes infraestruturas econômicas, com os equilíbrios macroeconômicos,
com as desigualdades regionais, com a inserção do país na economia mundial,
com os eixos tecnológicos de longo prazo.

• Problemas mais específicos terão de ser transferidos para espaços de decisão
mais próximos do cidadão;
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Nessa ótica, assim como dito por Silva (2008), o que se denomina de
local remete à esfera municipal:

1. Prefeitura;

2. Câmara Municipal e as múltiplas instituições sociais a esta esfera
vinculadas;
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• Silva (2006), ao citar Davidovich (1993), afirma que a viabilidade de
uma escala local de poder, mesmo numa economia capitalista,
passa, ainda que articulada a outras instâncias de dominação;

• Grupos econômicos, políticos e instituições com influência efetiva.
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Atividade diária- 23/09

1. O que você entende por dimensão local do espaço? Cite exemplos da
dimensão local onde vive.

2. Quais os pontos fortes e quais os pontos fracos da dimensão local
onde vive?
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Atividade diária- 24/09
1. Quais as oportunidade e quais as ameaças da dimensão local onde 
vive?

2. A relevância da questão local passa pela:

a) adoção dos princípios da globalização;

b) pela transformação em um grande centro urbano;

c) pela mudança de hábitos mais globalizados;

d) adoção de idioma estrangeiro;

e) conservação das características culturais da região;
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Atividade Complementar

1. Caracterize sua dimensão local, características, clima, economia,
agricultura, histórias, manifestações culturais...
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