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Ubi es, Adam? 
 

esvendar as competências que permitem ao ser hu-
mano pensar sobre si, sobre os outros e sobre a 
objetividade fenomênica, certamente é o objetivo 
mais difícil de ser cumprido pela filosofia. Basta 
examinar os escritos deixados por quem se aven-

turou sobre isso para constatar que a respeito disso não há acordo 
sobre nada. Tudo é objeto de polêmica e a discórdia impera, fa-
zendo-nos perguntar sobre o motivo, sobre o que efetivamente é 
tratado pelos contendores nessas controvérsias e, também, se é 
possível encontrar algo que possa ser aceito como ponto de par-
tida, ou de chegada, no âmbito dessas investigações! 

Inicialmente, é preciso reconhecer que, nesse ambiente 
aparentemente caótico de discórdia, há dois pontos extremos en-
redados na controvérsia. Um, que não consegue explicar de onde 
se deve partir para a investigação que precisa ser feita pela filo-
sofia; e outro, que não esclarece aonde é possível chegar no final 
desse estudo. 

Portanto, parece não haver dúvida de que a primeira 
questão a ser tratada sobre esse tema deve ser a respeito do ponto 
de partida da tarefa, depois esclarecer com o que se pode contar 
para seguir adiante e, por fim, aonde é possível chegar ao longo 
dessa jornada! 

Tomando-se em consideração que o homem só consegue 
entender a si mesmo na medida em que põe em ordem o mundo 
no qual ele existe, parece não haver dúvida de que o ponto de 
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partida do estudo sobre a razão humana está na delimitação do 
material utilizado pelo homem para produzir o mundo da sua 
existência e na identificação do que ele toma emprestado do uni-
verso fenomênico para poder fazer isso. 

Esse método tem o mérito de tornar evidente o fato de 
que homem e universo são os pontos de partida e de chegada 
dessa investigação; O universo como o todo, como matéria, mu-
tação e movimento no espaço, e o homem como a parte que faz 
uso de um sistema mediado por sensações. 

As relações entre universo fenomênico e homem sensí-
vel-racional são os pontos de partida e de chegada que envolvem 
as questões centrais a serem tratadas para entender como a obje-
tividade se imprime no organismo humano de modo a permitir 
que seja produzido um mundo de inteligência a respeito dela. 

Essa é a questão central da filosofia. Sem isso, nenhuma 
tarefa pode ser cumprida em ordem, buscando entender os pro-
cessos físicos, químicos e orgânicos que resultam no extraordi-
nário fenômeno da objetividade que funda, desenvolve e orga-
niza a razão humana. 

 
A. UNIVERSO COMO MATÉRIA, MUTAÇÃO E MOVI-
MENTO 

 
Examinando-se a noção de universo como totalidade fe-

nomênica, facilmente se constata que nada nele é estático. Das 
galáxias às estrelas, do sistema solar ao planeta Terra, do conti-
nente à aldeia, tudo é transformação. São processos, ciclos, fases 
e momentos que embora aparentemente se repetem, jamais ocor-
rem do mesmo modo. Todas as tentativas feitas pela ciência, com 
objetivo de encontrar referências estáticas a serem utilizadas 
como pontos de partida no exame dos processos que determinam 
a existência do universo, foram em vão. Não há nenhum registro 
de êxito a esse respeito. 

Não obstante, parece razoável, para esse fim, tomar o 
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universo como o todo e o homem como uma de suas partes. Tam-
bém, embora não sendo possível determinar sua causa primária 
mais distante, objetivamente é possível considerá-lo como mul-
tiplicidade de fenômenos que se sucedem em ciclos dinâmicos 
no espaço, encadeados entre si, em que uns causam os outros. 

Logo, desse modo, o universo como totalidade e orga-
nismo humano enquanto parte que se distingue por ser dotado de 
sistema de inteligência que lhe permite estabelecer relações de 
causa e de consequência em face de movimentos e de mutações, 
é o que pode ser tomado como ponto de partida para exame das 
questões a serem consideradas neste estudo. 

 
B. HOMEM COMO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA ORIEN-
TADO POR SENSAÇÕES 

 
Para evidenciar os eventos constitutivos da razão hu-

mana, é preciso examinar como interagem, entre si, no plano da 
objetividade, os processos que relacionam átomos e galáxias ao 
influxo de ondas e de partículas que produzem fenômenos que 
se imprimem com matéria, no âmbito do organismo humano, por 
meio das sensações. 

Por outro lado, é preciso verificar e entender o que efeti-
vamente ocorre quando essas matérias, impressas na sensibili-
dade, ao serem postas em ordem pelo sistema de inteligência na-
tural do organismo, produzem memórias que passam a ser utili-
zadas pelo sistema racional como sínteses dos eventos que lhes 
deram causas e, com isso, do próprio mundo da natureza. 

O certo é que, na medida em que se move, o universo 
produz fenômenos veiculando matérias que se imprimem no or-
ganismo humano de modo a fazê-lo produzir sínteses as quais se 
acumulam, ao longo de sua existência, como memórias do 
mundo natural. Com o passar do tempo1, elas se organizam, 

 
1 O certo é que o tempo, em si, não passa de mudança objetiva no espaço. 
Espaço e movimento, portanto, seriam suficientes para expor essa ideia. 
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relacionam-se enquanto totalidade e, na mesma medida em que 
se ordenam, emancipam-se do universo que lhes deu causa de 
maneira a substituir integralmente a objetividade fenomênica no 
âmbito da razão humana. 

É por isso que, tomando-se a objetividade fenomênica 
em exame, razão é ordenação de sensações. Para alguém privado 
da visão, do tato, do olfato, do palato e da audição não há im-
pressões, nem sínteses ou memórias de sensações e, como tal, 
não há também mundo da natureza, comprovando que a razão 
humana só pode ser tomada como sistema de inteligência do uni-
verso fenomênico quando estiver orientada por memórias de 
sensações. 

Universo fenomênico como matéria, mutação e movi-
mento no espaço e sistema de inteligência orientado por sensa-
ções são os dois âmbitos do sistema de relacionamentos que de-
vem ser tomados como ponto de partida enquanto ciência da fi-
losofia. São eles que permitem estabelecer os vínculos que ligam 
totalidade e parte (universo e razão) para entender os processos 
constitutivos do sistema utilizado pelo ser humano para pensar a 
respeito da objetividade na qual ele se reconhece existente. 

 
C. DAS IMPRESSÕES SENSÍVEIS ÀS SÍNTESES DE INTE-
LIGÊNCIA 

 
Todo o evento que incide sobre a sensibilidade humana 

imprime-se nas memórias do organismo por meio das sensações. 
São os fenômenos imprimindo-se, e o organismo produzindo 
memórias. Por isso, ao tomar-se o mundo da natureza sob o 
exame da razão, facilmente se constata que ele não passa de me-
mórias das sínteses produzidas pelo universo fenomênico no âm-
bito dos sentidos humanos.  

O mundo que se constitui na razão, nessa fase de desen-
volvimento do sistema de inteligência, são apenas memórias da 
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objetividade relacionadas pelos sentidos humanos: cinco2 exó-
genos, ou de qualificação objetiva da matéria dos fenômenos, 
mediados pelas sensibilidades visual, tátil, olfativa, auditiva e 
gustativa do organismo e dois endógenos, ou de imputação, co-
ordenados por instruções com os escopos de sobrevivência e de 
reprodução que integram o sistema funcional do organismo. Os 
sentidos exógenos imprimindo dados da objetividade fenomê-
nica e os endógenos pondo o sistema funcional a produzir sínte-
ses de inteligência da realidade natural. 

 
D. RAZÃO COMO ORDENAÇÃO DE SENSAÇÕES 

 
O método utilizado pelo organismo para produzir dados 

da racionalidade consiste na ordenação das sínteses impressas 
pelos sentidos no sistema de memórias da objetividade, ou seja, 
os sentidos exógenos veiculando informações e produzindo me-
mórias da matéria dos fenômenos, e os sentidos endógenos inte-
grando-os às funções vitais do organismo. Aqueles identificando 
e acumulando informações da natureza e estes relacionando-os 
ao sistema que está na base dos processos que produzem a vida 
humana. 

Mas as impressões produzidas por meio dos sentidos são 
sempre parciais e incompletas. Embora o universo seja o resul-
tado da multiplicidade de fenômenos complexos, os sentidos 
produzem sínteses singulares relativas à parcela da objetividade 
que se imprime nas sensações. Por isso, é preciso relacionar es-
sas sínteses, pô-las em ordem para integrá-las aos demais dados 
de modo a torná-los tão complexos como são os fenômenos que 
os deram causa. 

Surge, então, algo novo no sistema utilizado pelo 

 
2 Bem examinado, seria possível afirmar serem apenas dois, os sentidos exó-
genos: visão e tato. O olfato, o palato e a audição são apenas especializações do tato. 
Já a visão tem outra natureza: As impressões visuais são leituras de diferentes com-
primentos de ondas de luz que permitem ao sistema ótico do organismo produzir sín-
teses de formas espaciais e do aspectro de cores do universo fenomênico. 
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organismo para tratar das suas relações com a objetividade feno-
mênica, pois toda vez que as sínteses dos dados impressos são 
ordenadas de modo a permitir que elas sejam submetidas, em 
ordem, às demais memórias produzidas por meio das sensações, 
um novo dado é produzido pelo sistema de inteligência: a racio-
nalidade. 

Com a constituição do sistema racional, sempre que o 
sistema de inteligência identificar, durante o processo de orde-
nação das matérias dos fenômenos, semelhança, ou identidade, 
entre sínteses de memórias, as partes do universo que produzi-
ram esses dados, embora também complexos, passam a ser rela-
cionadas como um dado singular (lua, sol, árvore, casa, etc). 

Se fosse possível comparar a forma da ordenação das 
memórias a partir das sínteses impressas pelos sentidos exóge-
nos a uma matriz matemática, seria possível imaginar um sis-
tema no qual as sínteses estariam ordenadas espacialmente no 
plano horizontal “x” e temporalmente no plano vertical “y”, obe-
decendo a mesma ordem em que foram impressas no organismo. 

Na medida em que as sínteses se repetem, ou se asseme-
lham, os dados impressos se consolidam na posição “x” do plano 
horizontal-espacial e são colocadas em ordem cronológica no 
plano da posição vertical-temporal “y” para ganhar, com isso, a 
forma humana de ordenação racional. 

A razão, nesse aspecto, e como se constata, não passa de 
um sistema de relacionamentos entre impressões e sínteses, es-
pacial e temporalmente ordenadas no âmbito do sistema memó-
rias do organismo. 

A razão animal, ou orgânica, portanto, não passa de inte-
rações que o sistema de inteligência produz quando relaciona 
impressões e sínteses de modo a representar os eventos do am-
biente fenomênico como dados que produzem memórias, ou sín-
teses de representações do mundo natural, no organismo hu-
mano. 
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E. RAZÃO ANIMAL E RAZÃO CULTURAL 
 
A razão se constitui em dois momentos sucessivos. O pri-

meiro, que principia no organismo quando a matéria dos dados 
oriundos da objetividade é impressa no oranismo e o sistema de 
inteligência as põem em ordem no tempo e no espaço como sín-
teses de memórias do mundo natural. O segundo, que se consti-
tui na medida em que os dados utilizados pela racionalidade, ao 
invés de serem produzidos por meio da ordenação das sínteses 
de impressões do mundo da natureza, são constituídos apenas 
por memórias de relações3. 

Enquanto as relações entre impressões e sínteses são or-
gânicas e de primeiro nível, típica da natureza animal, as de se-
gundo nível são sínteses produzidas unicamente no âmbito da 
razão e cultural. Ou seja, no primeiro caso as relações são de 
ordenação de impressões produzidas pela matéria do fenômeno 
no organismo, as de segundo nível são decorrentes unicamente 
de relações entre sínteses de impressões. No primeiro caso, a 
síntese resulta do fenômeno; no segundo, apenas das memórias 
do fenômeno. 

Sem dúvida alguma que na delimitação dessa questão é 
que se situa a maior dificuldade enfrentada pela filosofia no es-
crutínio das fontes materiais e dos processos formais que cons-
tituem a razão humana. E isso se deve ao fato de a razão intro-
duzir, nessa fase do sistema racional, elemento novo de ordena-
ção das memórias: a linguagem. 

Não havendo mais associação direta entre os dados to-
mados pela racionalidade da objetividade fenomênica, o sistema 
de inteligência passa a fazer uso de signos (fonéticos, escritos, 
corporais, etc) para produzir as representações das relações entre 
memórias e, com isso, unificar sentidos a serem atribuídos ao 

 
3 Enquanto no primeiro caso as memórias são produzidas diretamente da ob-
jetividade, no segundo elas são produzidas tendo como fonte os dados do sistema ma-
tricial. 
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universo e aos seus fenômenos no sistema de relações utilizado 
pelo indivíduo para tratar de si, da objetividade e da própria ra-
zão humana. 

Enquanto a razão animal é o sistema de inteligência ori-
entado por sensações, a razão cultural é mundo4 inteligível por 
relações entre signos e memórias. 

 
F. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este texto é o último de quatro já escritos5, produzidos a 

partir das ideias apresentadas por mim, no grupo de estudos so-
bre inteligência. Sendo possível estabelecer uma ordem crono-
lógica para colocá-lo em face dos outros três, por sua temática, 
deveria ter vindo após o primeiro. 

Em uma época em que o ser humano teve seu espírito 
arrancado da natureza e da sua ancestralidade para ser aprisio-
nado na história, ficam aqui algumas dicas para encontrar o ca-
minho da liberdade. 

 
4 É preciso distinguir universo fenomênico, do mundo do homem. Aquele é 
resultado da objetividade sensível e este produto da cultura e do sistema racional. 
5 https://estudosinteligencia.blogspot.com 


