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A Folha 

Carlos Drummond de Andrade 

Poema, do livro A Paixão Medida, 1980. 

 

"A Natureza são duas 

Uma, 

tal qual se sabe a si mesma. 

Outra, a que vemos. Mas vemos? 

Ou é a ilusão das coisas?" 

 

 

Conforme vimos anteriormente, uma classificação necessária entre as diversas 

correntes filosóficas é a sua divisão em Idealistas ou Materialistas (também chamadas 

Realistas). 

Vejamos um exemplo representativo de cada escola. O Bispo inglês George 

Berkeley, que viveu no séc. XVIII, é um dos mais eminentes partidários da Escola Idealista. 

Possuía grande erudição e a força de seu pensamento influiu nos rumos da Filosofia até aos 

nossos dias. Uma das mais importantes Universidades dos EUA leva seu nome. 

Sua obra Tratado acerca dos Princípios do Conhecimento Humano, publicada em 

1710, inicia-se com o seguinte raciocínio: “Para quem quer que estude os objetos do 
conhecimento humano, é evidente que eles representam ou idéias realmente impressas nos 
sentidos, ou aquelas que são adquiridas observando as emoções e as operações da mente, 
ou, por fim, idéias formadas com a ajuda da memória e da imaginação... Por meio da visão 
tenho as idéias da luz e das cores, com as suas gradações e variações. Por meio do tato 
percebo o mole e o duro, o quente e o frio, o movimento e a resistência... O olfato dá-me os 
odores; o paladar, os gostos; e o ouvido transmite os sons... Como diversas dessas idéias 
se observam combinadas umas às outras, dá-se-lhes um só nome e consideram-se um só 
coisa. Assim, por exemplo, tendo-se observado que uma certa cor, gosto, cheiro, forma e 
consistência formam um conjunto, designado pela palavra maçã, outros conjuntos de 
idéias constituem uma pedra, uma árvore, um livro e outras coisas sensíveis.” Para 

Berkeley, a realidade é um conjunto de idéias. Mais adiante, na mesma obra, escreve 

Berkeley: “É evidente que as idéias não podem existir fora da mente que as percebe. Para 
se convencer disso, basta pensar no significado da palavra existir. Quando digo que a 
mesa onde escrevo existe, isso significa que a vejo e sinto; e se saísse do meu gabinete 
diria que a mesa existe, compreendendo por isso que a podia perceber se estivesse no 
gabinete. Para mim é perfeitamente incompreensível poder-se falar da existência absoluta 
das coisas sem as relacionar com o fato de que alguém as percebe. Existir significa ser 

percebido.” e continua seu raciocínio: “Entre as pessoas prevalece estranhamente a 
opinião de que as casas, as montanhas, os rios, numa palavra: todos os objetos sensíveis, 
têm uma existência, natural ou real, diferente do fato de serem percebidas pela razão. Que 



são os objetos senão coisas que percebemos por meio dos sentidos? O que nós percebemos 
são as nossas próprias idéias ou sensações. Não é absurdo que quaisquer idéias ou 
sensações, ou combinações delas, possam existir sem serem percebidas?” 

A máxima afirmativa de Berkeley, e de toda a Escola Idealista é: Esse is Percipi, do 

latim Ser é ser Percebido. 

Demócrito, filósofo grego que nasceu na cidade de Abdera, no séc. V a.C. será 

nosso exemplo de Escola Realista. Mas, isso, meu caro Leitor, é assunto para o próximo 

mês. 

 

A Suposta Existência 

Carlos Drummond de Andrade 

Poema, do livro A Paixão Medida, 1980. 

 

Como é o lugar 

quando ninguém passa por ele? 

Existem as coisas 

sem ser vistas? 

 

O Interior do apartamento desabitado, 

a pinça esquecida na gaveta, 

os eucaliptos à noite no caminho 

três vezes deserto, 

a formiga sob a terra do domingo, 

os mortos, um minuto 

depois de sepultados, 

nós, sozinhos 

no quarto sem espelho? 

 

Que fazem, que são 

as coisas não testadas como coisas, 

minerais não descobertos - e algum dia 

o serão? 

 

Estrela não pensada, 

palavra rascunhada no papel 

que nunca ninguém leu? 

Existe, existe o mundo 

apenas pelo olhar 

que o cria e lhe confere 

espacialidade? 

 

Concretitude das coisas: falácia 

de olho enganador, ouvido falso, 

mão que brinca de pegar o não 

e pegando-o concede-lhe 

a ilusão de forma 

e, ilusão maior, a de sentido? 



 

Ou, tudo vige 

planturosamente, à revelia 

de nossa judicial inquirição 

e esta apenas existe consentida 

pelos elementos inquiridos? 

Será tudo talvez hipermercado 

de possíveis e impossíveis possibilíssimos 

que geram minha fantasia de consciência 

enquanto 

exercito a mentira de passear 

mas passeado sou pelo passeio, 

que é o sumo real, a divertir-se 

com esta bruma-sonho de sentir-se 

e fruir peripécias de passagem? 

 

Eis se delineia 

espantosa batalha 

entre o ser inventado 

e o mundo inventor. 

Sou ficção rebelada 

contra a mente universa 

e tento construir-me 

de novo a cada instante, a cada cólica, 

na faina de traçar 

meu início só meu 

e distender um arco de vontade 

para cobrir todo o depósito 

de circunstantes coisas soberanas. 

 

A guerra sem mercê, indefinida 

prossegue, 

feita de negação, armas de dúvida, 

táticas a se voltarem contra mim, 

teima interrogante de saber 

se existe o inimigo, se existimos 

ou somos todos uma hipótese 

de luta 

ao sol do dia curto em que lutamos. 

 

 

Para colocar num Box: 
"Dentre todos os estudos aos quais se dedicam os homens, o estudo da Filosofia supera a 

todos em perfeição, em sublimidade, em utilidade e em alegria que proporciona."  Súmula 
Contra os Gentios, São Tomás de Aquino (Filósofo e teólogo italiano. Viveu de 1225 a 

1274) 


