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1.Introdução

Quarto ponto: Uma Epistemologia da Existência. Em outras palavras, trata-se da
reconstrução do método através da vida, isto é, do Homem vivendo. 

Milton Santos

A palavra na vida, com toda evidência, não se centra em si mesma. Surge da situação
extraverbal da vida e conserva com ela o vínculo mais estreito. E mais, a vida completa

diretamente a palavra, a que não pode ser separada da vida sem que perca seu sentido.
Bakhtin / Volochínov 

Não foram raras as vezes em que os grandes pensadores nos chamaram a refletir a respeito

do mundo. Os mais diversos sistemas filosóficos e científicos buscaram, desde tempos pretéritos,

estabelecer uma explicação, uma compreensão a respeito da vida e das coisas. No entanto, neste

último século,  a  complexificação do mundo,  dado o desenvolvimento de um  período técnico-

científico-informacional,  exige  um pensar  e  uma resposta,  responsiva  e  responsável,  que  possa

indicar caminhos para discutirmos os problemas da existência humana,  isto é, os problemas "da

vida econômica, da vida cultural, das relações interpessoais e da  própria subjetividade"3.

2. A Necessidade de Pensar o Mundo Contemporâneo: todos somos forçados a ser filósofos!

O mundo  contemporâneo,  diferente  de  outras  épocas  da  história  humana,  é  um mundo

assombrado pela técnica. Sistemas  de objetos técnicos impregnados de ciência e de informação

estão povoando o meio geográfico, esses sistemas técnicos,  muito longe de serem indiferentes,

foram todos eles implantados e desenvolvidos segundo uma intencionalidade4."A ação  é tanto mais

eficaz  quanto  os  objetos  são  mais  adequados.  Então,  a  intecionalidade  da  ação  se  conjuga  à
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intencionalidade dos objetos e ambas são, hoje, dependentes da respectiva carga de ciência e de

técnica presentes no território"5,e  são,  pois,  as  quantidades  e  qualidades dos  objetos  e  sistemas

técnicos  presentes em um lugar que acabam por dar as possibilidades para a ação, sistemas de

ações  igualmente  carregados  de  ciência  e  informação.  É  também  a  presença  desses  sistemas

técnicos nos lugares que tem favorecido a difusão de uma racionalidade instrumental, capaz de

reduzir  a  existência  humana  a  uma  obediência  cega  aos  ditames  dos  agentes  decididores:  as

empresas  globais,  os  governos,  os  chefes  religiosos,  as  grandes  agências  de  notícias,  as

organizações internacionais.  Como pode o homem tornar a sua existência autêntica e autônoma?

Como as ciências humanas – humanidades – podem pensar o mundo e  cumprir com aquela tarefa

de uma teoria crítica da sociedade e do território, qual seja: a de se reclamar como autoridade não

apenas cognitiva, mas autocrítica, dos processos sociais?

Frente  aos  problemas   que a  humanidade enfrenta,  engedrados  no desenvolvimento  dos

processos sociais e territoriais  do século XX, pensadores como M. Bakhtin e M. Santos  indicam

em seus estudos a necessidade do homem pensar a vida. A atividade filosófica em seus textos deixa

de ser endereçada ao filósofo acadêmico e passa a ser  uma atividade do cotidiano, de todos os

homens, uma atividade possível! Um busca que amplia a possibilidade de ação do homem frente a

constante alienação e  ritmada integração das classes ao sistema de dominação. "Em nossa época,

deparamos cada vez mais com problemas que, em última instância, são de natureza filosófica. Hoje,

mais do que nunca, todos somos forçados a ser um espécie de filósofos. Vivemos uma época em que

o que eram problemas filosóficos são agora problemas que dizem respeito a todos"6.

3. Psicosfera, Discurso e Ideologia: como compreender o real?

Para Milton Santos, os lugares e os territórios, istó é, o entorno existencial e político do ser-

no-mundo  seria constituído  de  um uma  "tecnosfera"; assim  como  há  uma  biosfera,   e  somos

envoltos  em uma atmosfera,  há também, para esse autor, uma  esfera técnica  "que se adapta aos

mandamentos  da  produção  e  do  intercâmbio  e,  desse  modo,  frequentemente  traduz  interesses

distantes;  desde,  porém,  que  se  instala,  substituindo  o  meio  natural  ou  o  meio  técnico  que  a

precedeu, constitui um dado local, aderindo ao lugar como  uma prótese"  Essa base técnica dos

lugares está entretecida e só se realiza conjuntamente  a uma outra realidade complementar  a qual,
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Milton Santos chama de "psicosfera", definida como: "reino das ideias, crenças, paixões e lugar da

produção de um sentido, também faz parte desse meio ambiente, desse entorno da vida, fornecendo

as regras à racionalidade  ou estimulando o imaginário"7 Poderíamos arriscar dizer que a categoria

de psicofera encontra uma relação direta a ser explorada com categoria de "psicologia do corpo

social", tal como é entendida por  M. Bakhtin em seu Marxismo e Filosofia da Linguagem, já que o

conteúdo de  "psicosfera" sempre posta conjuntamente a "tecnosfera",  se expressa em materialidade

verbal, em materialidade semiótica.  Nas palavras de Bakhtin, "O que chamamos de psicologia do

corpo social e que constitui segundo a teoria de Plekhanov e da maioria dos  marxistas, uma espécie

de elo entre a estrutura sociopolítica e a ideologia no sentido estrito do termo (ciência, arte, etc.),

realiza-se materializa-se, sob a forma de interação verbal [...] A psicologia do corpo social não se

situa em nenhum lugar "interior" (na "alma" dos indivíduos em situação de comunicação); ela é,

pelo  contrário,  inteiramente  exteriorizada:  na  palavra,  no  gesto,  no  ato.  Nada  há  nela  de

enexprimível, de interiorizado, tudo está na superfície, tudo está na troca, tudo está no material,

pricipalmente no material verbal"8

Categorias de compreesão do real,  um real ideológico, como "psicosfera" e  "psicologia do

corpo social", que se manisfesta, segundo M. Bakhtin (2009, p.43), "nos mais diversos aspectos da

'enunciação' sob a forma de diferentes modos de discurso, sejam eles interiores ou exteriores" nos

apontam caminhos de interseção para o encontro de dois grandes sistemas teóricos. Aquele que se

autoafirma uma contribuição geográfica para a teoria  social crítica,  desenvolvido cuidadosamente

ao longo de décadas por Milton Santos, e o sistema filosófico de M. Bakhtin, que se concentra em

muitos  momentos no desenvolvimento de uma filosofia da linguagem, que ultrapassa os domínios

estruturais do texto para buscar a compreensão da vida, isto é, da existência humana se realizando.

4.  A Existência  no Lugar.  Sistemas  de  Ações  e  o  Discurso da Competitividade.  Um tema
possível para estudos 

O homem contemporâneo,  chamado a ser competitivo, torna a sua existência empobrecida,

cercado por  um cotidiano de afazeres  e  escalas  sociais  a  serem alcançadas;  a  vida  humana se

esvazia. Contudo, não só os homens são chamados à competitividade, a competitividade passa a ser

um atribudo dos lugares. Equipamentos sociais e territoriais são construídos a fim de tornar o lugar
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adequado ao desenvolviemto das atividades da economia moderna. Os parcos recursos das cidades

dos países subdesenvolvidos são aplicados a fim de realizar uma urbanização corporativa, isto é, a

constituição de sistemas de objetos e ações que atendam quase que exclusivamente aos interesses

das corporações e das elites econômicas presentes no lugar. Assim, as nossas cidades carecem de

espaços de  sociabilidade,  de espaços para o desenvolvimento humano, toda a vida passa a ser

programada, os comportamentos e a subjetividade tecnificados. Nos lembra Augusto Ponzio, em seu

ensaio de Introdução a obra Para Uma Filosofia do Ato Responsável: "Bakhtin caracteriza a crise

contemporânea como a crise da ação contemporânea tornada ação técnica; identifica esta crise na

separação entre a ação, com sua concreta motivação, e o seu produto, que, desse modo, perde o

sentido" (PONZIO, 2010, p.24).

Contudo, esse esvaziamento da vida social e territorial não seria possível sem o suporte de

um poderoso discurso que enuncia por todos os lados e meios as potencialidades que os lugares

podem ter a partir dos novos investimentos públicos para atender aos interesses privados. Para onde

quer que olhemos, os enunicados repetitivos afirmam o desenvolvimento, afirmam que caminhamos

para o futuro. Um futuro e um desenvolvimento que não chegam para a maior parte das pessoas.
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