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1
Tomando a 

pílula vermelha

Apesar do risco de dramatizar em excesso a condição humana: você já 
assistiu ao filme Matrix?

É sobre um sujeito chamado Neo (interpretado por Keanu Reeves), que 
descobre estar vivendo em um mundo de sonho. A vida que pensava estar 
levando é, na verdade, uma elaborada alucinação que ele tem enquanto, 
sem o seu conhecimento, seu corpo físico real está dentro de um casulo 
pegajoso do tamanho de um caixão. Ele está em um entre muitos casulos, 
fileiras e fileiras deles, cada um contendo um ser humano absorto em um 
sonho. Essas pessoas foram colocadas lá por senhores robôs e receberam 
vidas de sonho para se sentirem em paz. 

O dilema enfrentado por Neo – continuar vivendo uma ilusão ou des-
pertar para a realidade – é representada na famosa cena da “pílula verme-
lha”. Neo foi contatado por rebeldes que entraram em seu sonho (ou, para 
ser mais exato, cujos avatares entraram em seu sonho). O líder dos rebel-
des, Morpheus (interpretado por Laurence Fishburne), explica a situação 
a ele: “Você é um escravo, Neo. Como todos os outros, você nasceu em um 
cativeiro, em uma prisão que não pode provar, ver ou tocar – uma prisão 
para a sua mente.” A prisão é chamada de Matrix, mas não há como expli-
car a Neo o que, em última instância, ela é. A única maneira de entendê-la 
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por completo, diz Morpheus, é “ver por si mesmo”. Ele então lhe oferece 
duas pílulas, uma vermelha e outra azul. Neo pode tomar a azul e retornar 
ao seu mundo de sonho ou tomar a vermelha e romper o véu de ilusão. Neo 
escolhe a pílula vermelha.

Trata-se de uma escolha radical: uma vida de ilusão e escravidão ou 
uma vida de clareza e liberdade. Na verdade, é uma escolha tão drástica 
que é possível pensar que só poderia mesmo fazer parte de um filme de 
Hollywood, que as escolhas que fazemos sobre como viver a vida são me-
nos importantes e mais triviais que essa. No entanto, quando foi lançado, 
várias pessoas viram no filme o reflexo de uma escolha que elas realmente 
haviam feito.

Essas são as que você poderia chamar de budistas do Ocidente – em sua 
maioria, pessoas de países ocidentais que não foram criadas como budistas, 
mas que, a certa altura, adotaram essa filosofia. Ao menos uma versão de-
la, despojada de alguns elementos sobrenaturais encontrados na variedade 
asiática, como a crença na reencarnação e em diversas deidades. Esse bu-
dismo ocidental se concentra em um aspecto da prática budista que na Ásia 
é mais comum entre monges do que entre leigos: a meditação, juntamente 
com a imersão na filosofia budista. (Duas das concepções ocidentais mais 
comuns sobre o budismo – o fato de ser ateísta e de girar em torno da me-
ditação – estão equivocadas, pois a maioria dos budistas na Ásia acredita 
em deuses, embora não em um Deus criador onipotente, e não medita.)

Muito antes de assistir a Matrix, esses budistas ocidentais já estavam 
convencidos de que o mundo, tal como um dia o conheceram, era uma 
espécie de ilusão – não uma alucinação completa, mas uma imagem se-
riamente distorcida da realidade que, por sua vez, distorcia sua maneira 
de enxergar a vida, com consequências ruins para eles mesmos e para as 
pessoas ao seu redor. Agora eles sentiam que, graças à meditação e à filo-
sofia budista, estavam vendo as coisas de maneira mais clara. Para essas 
pessoas, Matrix pareceu uma alegoria apropriada da transição pela qual 
tinham passado e por isso ficou conhecido como um “filme do dharma”. 
A palavra dharma tem diversos significados, inclusive os ensinamentos do 
Buda e o caminho que os budistas devem seguir em decorrência desses 
ensinamentos. Na esteira de Matrix, surgiu então uma nova expressão no 
lugar de “eu sigo o dharma”: “Eu tomei a pílula vermelha.”
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Assisti a Matrix em 1999, assim que foi lançado. Alguns meses depois, 
descobri que eu tinha uma espécie de conexão com o filme. Os diretores da 
obra, os irmãos Wachowski, pediram que Keanu Reeves lesse três livros co-
mo preparação para interpretar Neo, um dos quais eu havia escrito alguns 
anos antes: O animal moral – Por que somos como somos: a nova ciência da 
psicologia evolucionista.

Não sei bem que tipo de relação os diretores viram entre meu livro e 
Matrix. Mas sei qual eu vejo. A psicologia evolucionista pode ser definida 
de várias maneiras, e a defini em meu livro da seguinte forma: é o estudo 
de como o cérebro humano foi projetado – pela seleção natural – para nos 
ludibriar e até mesmo nos escravizar.

Não me entendam mal: a seleção natural tem suas virtudes e é melhor 
ser fruto dela do que não ser – o que, até onde posso dizer, são as duas 
opções oferecidas pelo universo. Ser um produto da evolução de forma ne-
nhuma é apenas uma história de escravidão e ilusão. Nosso cérebro evoluí-
do nos empodera de várias maneiras e muitas vezes nos agracia com uma 
visão essencialmente fidedigna da realidade.

Ainda assim, no fim das contas, a seleção natural se preocupa com 
apenas uma coisa (se “preocupa”, entre aspas, já que a seleção natural 
é um processo cego, não algo feito por um designer consciente). E essa 
coisa é passar genes adiante para a próxima geração. Características ge-
néticas que no passado contribuíram para a proliferação de genes se de-
senvolveram, enquanto as que não contribuíram ficaram pelo caminho. 
Essas que sobreviveram ao teste incluem também propriedades mentais 
– estruturas e algoritmos que estão integrados ao cérebro e moldam a 
nossa experiência cotidiana. 

Então, se você perguntar “Quais são as percepções, os pensamentos e os 
sentimentos que nos guiam pela vida todos os dias?”, a resposta, no nível 
mais básico, não é: “Aqueles que nos fornecem uma imagem precisa da 
realidade.” Não. No nível mais básico, a resposta é: “Aqueles que ajudaram 
nossos antepassados a passar genes para a geração seguinte.” Estritamente 
falando, é irrelevante saber se esses pensamentos, sentimentos e percep-
ções nos fornecem uma visão fidedigna da realidade. Consequentemente, 
às vezes não é isso que eles fazem. Nosso cérebro foi projetado para, entre 
outras coisas, nos iludir. 
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Não que haja algo de errado nisso! Alguns dos meus momentos mais 
felizes foram fruto da ilusão – por exemplo, quando acreditei que o Papai 
Noel me faria uma visita na véspera do Natal. Mas a ilusão também pode 
produzir maus momentos. E não estou falando apenas daqueles que são 
obviamente ilusórios, como os pesadelos. Estou me referindo também a 
momentos que podemos não enxergar como ilusórios, o que é o caso das 
noites que não conseguimos dormir por causa da ansiedade. Ou de quando 
ficamos deprimidos por dias a fio. Ou de quando temos acessos de ódio que 
até podem nos trazer certo alívio momentâneo, mas acabam corroendo 
lentamente nossa personalidade. Ou de quando atacamos a nós mesmos 
ou, ainda, dos momentos em que nos entregamos à compulsão, seja por 
fazer compras, comer ou beber muito além da conta.

Embora esses sentimentos – ansiedade, desespero, ódio, avidez – não pa-
reçam ilusórios como um pesadelo, se você os examinar mais de perto verá 
que eles contêm elementos de ilusão sem os quais você se sentiria melhor.

E se você acha que estaria melhor sem eles, imagine como o mundo 
inteiro ficaria. Afinal, sentimentos como desespero, ódio e avidez podem 
fomentar guerras e atrocidades. Portanto, se o que estou dizendo é verdade 
– se essas fontes básicas de crueldade e de sofrimento humanos são de fato 
e em grande parte produto da ilusão –, vale a pena trazer à luz essa ilusão.

Parece lógico, certo? Mas eis um problema que comecei a considerar pou-
co depois de escrever meu livro sobre psicologia evolucionista: o valor exato 
de trazer à luz uma ilusão depende do tipo de luz de que se está falando. Às 
vezes, entender a fonte essencial do seu sofrimento por si só não ajuda muito.

Uma ilusão diária

Vamos considerar um exemplo simples, porém fundamental: comer uma 
porção de fast-food, ficar brevemente satisfeito e depois, após alguns mi-
nutos, sentir uma espécie de crise de abstinência e talvez mais vontade de 
comer porcaria. Por duas razões esse é um bom exemplo para começar 
nossa discussão.

Primeiro, por ilustrar quão sutis as nossas ilusões podem ser. Ao comer 
um pacote inteiro de rosquinhas açucaradas, em nenhum momento você 
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acredita ser o messias ou que agentes estrangeiros estão conspirando para 
assassiná-lo. E isso se aplica a muitas das fontes de ilusão que vou discutir 
neste livro: elas têm mais a ver com o fato de as coisas não serem bem o 
que parecem do que com o sentido mais radical do termo “ilusão”. Ainda 
assim, até o final do livro, terei argumentado que todas essas ilusões vão se 
acumulando e terminam causando uma distorção da realidade em gran-
de escala, uma desorientação tão significativa e repleta de consequências 
quanto um delírio absoluto.

O segundo motivo para esse ser um bom exemplo é o fato de ele conter 
um elemento fundamental nos ensinamentos do Buda. Tudo bem, pode não 
ser literalmente fundamental, pois 2.500 anos atrás, quando ele se tornou um 
mestre, não existia fast-food. O que é fundamental para seus ensinamentos é 
a dinâmica geral da poderosa atração exercida pelo prazer sensorial, que, na 
melhor das hipóteses, acaba sendo muito efêmero. Uma das principais men-
sagens do Buda é que os prazeres que buscamos se esvanecem rapidamente, 
nos deixando sedentos por mais. Passamos nosso tempo em busca da pró-
xima gratificação – a próxima rosquinha açucarada, o próximo encontro 
sexual, a próxima promoção no emprego, a próxima compra on-line. Mas o 
barato sempre se esvai, nos deixando com a sensação de que queremos mais. 
A letra do antigo sucesso dos Rolling Stones “I can’t get no satisfaction” [Não 
consigo ficar satisfeito] representa, de acordo com o budismo, a condição 
humana. Na verdade, embora o Buda seja famoso por ter afirmado que a 
vida é permeada de sofrimento, alguns estudiosos dizem que essa é uma 
interpretação incompleta de sua mensagem e que a palavra traduzida como 
“sofrimento”, dukkha, poderia ser traduzida como “insatisfação”.

Mas qual é exatamente o aspecto ilusório da busca por rosquinhas, sexo, 
bens de consumo ou promoções profissionais? Existem diferentes ilusões as-
sociadas a diferentes anseios, mas por enquanto podemos nos concentrar em 
uma que é comum a todos esses: a superestimação da felicidade que essas 
coisas vão nos proporcionar. Mais uma vez, isso só é ilusório de um jeito su-
til. Se eu lhe perguntasse se você achava que conseguir uma promoção, tirar 
10 na prova ou comer mais uma rosquinha traria a felicidade eterna, você 
responderia que não, é claro que não. Por outro lado, muitas vezes ansiamos 
por essas coisas com uma visão, no mínimo, um pouco deturpada do futuro. 
Passamos mais tempo imaginando as vantagens de conseguir uma promoção 
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do que as dores de cabeça que ela vai trazer. E pode haver a ideia implícita de 
que, uma vez alcançado esse objetivo desejado há tanto tempo, ao chegarmos 
ao ápice, vamos poder relaxar ou pelo menos constatar que as coisas terão 
melhorado. Da mesma maneira, quando vemos aquela rosquinha, imedia-
tamente imaginamos como ela é saborosa, mas não com que avidez vamos 
querer outra poucos instantes depois nem como nos sentiremos meio cansa-
dos ou agitados mais tarde, quando o barato do açúcar baixar.

Por que o prazer esvanece

Não é preciso ser um gênio para explicar por que essa espécie de distorção 
seria integrada na expectativa humana. Basta ser um biólogo evolucionista 
– ou alguém disposto a passar algum tempo pensando em como funciona 
a evolução.

Aqui está a lógica básica: nós fomos “projetados” pela seleção natural 
para fazer certas coisas que ajudaram nossos antepassados a passar seus ge-
nes para a geração seguinte – como comer, fazer sexo, ganhar a estima das 
outras pessoas e superar rivais. Novamente escrevi “projetados” entre aspas 
porque, como já disse antes, a seleção natural não é algo concebido por um 
designer consciente e inteligente, mas sim um processo sem consciência. 
Mesmo assim, a seleção natural cria organismos que parecem ser produto 
de um designer consciente, de um projetista que os aperfeiçoou até torná-
-los eficientes propagadores de genes. Numa espécie de experimento men-
tal, vamos pensar na seleção natural como um “designer” e nos colocar 
em seu lugar: se você estivesse projetando organismos para serem bons 
em disseminar os próprios genes, o que faria para que eles buscassem os 
objetivos que atendem a esse propósito? Em outras palavras, considerando 
que comer, ter relações sexuais, impressionar colegas e superar os rivais 
ajudaram nossos ancestrais a espalhar os próprios genes, como exatamente 
você projetaria o cérebro deles para levá-los a perseguir esses objetivos? 
Vou citar pelo menos três ideias básicas que fariam sentido:

1. Alcançar esses objetivos deveria causar prazer, pois os animais – in-
clusive os humanos – tendem a buscar o que lhes dá prazer.
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2. O prazer não deveria durar para sempre. Afinal, se o prazer não pas-
sasse, nunca mais o buscaríamos; nossa primeira refeição seria a úl-
tima, pois nunca mais sentiríamos fome. O mesmo vale para o sexo: 
imagine uma única relação sexual, seguida por uma vida inteira de 
satisfação – isso não é jeito de passar muitos genes adiante para a 
próxima geração!

3. O cérebro do animal deveria se concentrar mais (1) no fato de a rea-
lização de um desses objetivos vir acompanhada de uma sensação de 
prazer do que (2) no fato de essa sensação se dissipar pouco tempo de-
pois. Afinal, se você se concentrar no primeiro, sairá em busca de coisas 
como alimento, sexo e status social com um entusiasmo genuíno, ao 
passo que, se pensar mais no segundo, vai começar a ficar um pouco 
indeciso. Você poderia se perguntar, por exemplo, qual é o objetivo de 
buscar o prazer tão intensamente se ele vai desaparecer em tão pouco 
tempo, deixando-o ávido por mais. Antes de perceber, você estaria to-
mado pelo tédio e desejando ter se formado em filosofia.

Se colocar esses três princípios juntos, você vai obter uma explicação 
plausível para a condição humana tal como foi diagnosticada pelo Buda. Sim, 
como ele disse, o prazer é efêmero e, sim, isso nos deixa periodicamente in-
satisfeitos. O prazer é projetado pela seleção natural para evaporar logo, de 
forma que a insatisfação resultante nos leve a buscar mais. Afinal, a seleção 
natural não “quer” que sejamos felizes; “quer” apenas que sejamos produti-
vos – no sentido estrito do que ela entende por produtividade. E a maneira 
de nos tornar produtivos é tornando a expectativa de prazer muito forte, mas 
fazendo com que o prazer em si seja de curta duração.

Os cientistas podem observar como essa lógica atua em nível bioquímico 
analisando a dopamina, um neurotransmissor que está relacionado ao prazer 
e à expectativa de obtê-lo. Em um estudo clássico, eles usaram macacos para 
monitorar neurônios geradores de dopamina à medida que gotas de suco 
doce caíam na língua dos animais.1 Previsivelmente, a dopamina era liberada 
assim que o suco tocava a língua dos primatas. Mas em seguida os macacos 
foram treinados a esperar gotas de suco quando uma luz se acendia. Confor-
me os experimentos foram se sucedendo, cada vez mais dopamina era libe-
rada quando a luz se acendia e cada vez menos quando o suco caía na língua. 
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Não temos como saber ao certo como cada um daqueles macacos se 
sentia, porém parece que, com o passar do tempo, o prazer da expectativa 
foi se tornando maior que o advindo da gratificação.2 Traduzindo essa con-
jectura em termos do dia a dia humano, temos o seguinte cenário:

Ao encontrar um novo tipo de prazer – digamos que, por alguma razão, 
você tenha passado a vida toda sem ter comido uma rosquinha açucarada 
e alguém lhe ofereça uma e sugira que a experimente –, você vai sentir 
uma grande explosão de dopamina. Mas algum tempo depois, quando já 
tiver se tornado um consumidor habitual de rosquinhas, a maior parte do 
pico de dopamina surgirá antes da primeira mordida, no momento em 
que estiver olhando a guloseima com desejo. A quantidade liberada depois 
de mordê-la será muito inferior àquela obtida na primeira rosquinha. A 
descarga de dopamina que você passará a sentir antes de comê-la será a 
promessa de mais felicidade, enquanto a redução nos níveis dessa subs-
tância depois de mordê-la será de alguma forma a quebra dessa promes-
sa – ou, pelo menos, uma espécie de reconhecimento bioquímico de que 
havia uma expectativa exagerada em jogo. Na medida em que acreditou na 
promessa – criando a expectativa de um prazer maior do que viria a sentir 
ao efetivamente comer a rosquinha –, você foi, se não iludido no sentido 
mais forte do termo, ao menos ludibriado.

Em certa medida, é algo um tanto cruel, mas o que se poderia esperar da 
seleção natural? Sua função é construir máquinas que disseminam genes, 
e se isso significa ter que programar nelas algum grau de ilusão, então é 
assim que será.

Descobertas inúteis

Então esse é um tipo de luz que a ciência pode lançar sobre uma ilu-
são. Podemos chamá-la de “luz darwiniana”. Ao observarmos as coisas 
do ponto de vista da seleção natural, percebemos por que a ilusão seria 
incluída em nós e temos mais razões do que nunca para vê-la com tal. 
Porém – e este é o ponto principal dessa pequena digressão –, esse tipo 
de iluminação tem um valor limitado se nosso objetivo é realmente nos 
libertarmos da ilusão.



21

Não acredita em mim? Tente este experimento simples: (1) Reflita so-
bre o fato de que nossa avidez por rosquinhas e outras guloseimas é uma 
espécie de ilusão – que a expectativa implicitamente promete um prazer 
mais duradouro do que o que efetivamente vamos experimentar ao nos 
entregarmos à tentação, enquanto nos cega para a decepção que deverá vir 
a seguir. (2) No momento em que estiver refletindo sobre esse fato, segure 
uma rosquinha açucarada a 15 centímetros do rosto. Você sente que a avi-
dez está magicamente arrefecendo? Se você for como eu, não.

Foi isto que descobri depois de me envolver com a psicologia evolucio-
nista: conhecer a verdade sobre a sua situação, ao menos da forma como 
essa disciplina possibilita, não torna a vida necessariamente melhor. Aliás, 
pode mesmo torná-la pior. Você vai continuar preso ao ciclo humano na-
tural da busca fútil pelo prazer – o que os psicólogos às vezes chamam de 
“esteira hedonista” –, mas agora terá novos argumentos para ver o absurdo 
da coisa. Em outras palavras: você passa a perceber que se trata de uma 
esteira projetada especificamente para mantê-lo correndo, em geral sem 
chegar a parte alguma – e, ainda assim, não para de correr!

E a rosquinha açucarada é apenas a ponta do iceberg. Tudo bem que não 
é tão desagradável assim estar ciente da lógica darwiniana por trás da sua 
falta de disciplina alimentar. De fato, você pode encontrar uma desculpa 
reconfortante nesta explicação: é difícil lutar contra a Mãe Natureza, certo? 
Mas a psicologia evolucionista também me fez enxergar de que modo a 
ilusão molda outros tipos de comportamentos, como a maneira como trato 
outras pessoas e como trato a mim mesmo. Nessas áreas, a autoconsciência 
darwiniana é às vezes muito desconfortável.

Yongey Mingyur Rinpoche, um mestre de meditação da tradição bu-
dista tibetana, declarou: “Em última análise, a felicidade se resume a esco-
lher entre o desconforto de tomar consciência das nossas aflições mentais 
e o desconforto de ser dominado por elas.”3 O que ele quer dizer é que, 
se você quiser se libertar das partes da mente que o impedem de alcançar 
a verdadeira felicidade, é preciso primeiro ter consciência delas – o que 
pode ser bem desagradável.

Sim, essa é uma forma de autoconsciência dolorosa que valeria a pena – 
do tipo que, no fim das contas, nos leva à felicidade profunda. Porém a per-
cepção que alcancei através da psicologia evolucionista foi o pior dos dois 
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mundos: a dolorosa consciência de si sem a felicidade profunda. Eu vivia 
tanto o desconforto de estar ciente das minhas aflições mentais quanto o de 
ser dominado por elas.

Jesus disse: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida.” Bem, com a psicolo-
gia evolucionista, eu achei que tinha encontrado a verdade. Porém, obvia-
mente não havia encontrado o caminho. Isso foi suficiente para me fazer 
refletir sobre outra coisa que Jesus disse: que a verdade nos libertará. Acre-
ditei que eu havia entendido a verdade básica sobre a natureza humana e, 
com maior clareza do que nunca, vi como as várias ilusões me aprisiona-
vam, mas essa verdade não resultava num alvará de soltura.

Será que existe outra versão da verdade por aí que seja capaz de me 
libertar? Não, acho que não. Pelo menos não acho que exista alternativa à 
verdade apresentada pela ciência. Gostemos ou não, a seleção natural foi o 
processo que nos criou. Entretanto, alguns anos depois de escrever O ani-
mal moral, comecei a considerar se haveria alguma maneira de operaciona-
lizar a verdade – um jeito de traduzir a verdade científica sobre a natureza e 
a condição humana num formato que não apenas identificasse e explicasse 
as ilusões a que estamos submetidos como também ajudasse a nos libertar 
delas. Comecei a me perguntar se esse budismo ocidental sobre o qual eu 
ouvira falar poderia ser esse caminho. Talvez muitos dos ensinamentos do 
Buda estivessem dizendo essencialmente a mesma coisa que a ciência psi-
cológica moderna. E talvez a meditação fosse, em grande parte, um cami-
nho diferente para compreender essas verdades – e, além disso, uma forma 
de efetivamente fazer algo a respeito.

Assim, em agosto de 2003, fui até a zona rural de Massachusetts para 
meu primeiro retiro de meditação silenciosa – uma semana inteira dedi-
cada à meditação e livre de distrações como e-mails, notícias do mundo 
exterior e conversas com outros seres humanos.

A verdade sobre a atenção plena

Você está perdoado por duvidar que um retiro como esse pudesse resul-
tar em uma experiência muito radical ou profunda. Em termos gerais, 
ele se baseava na tradição de “meditação mindfulness”, ou “da atenção 
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plena”,* o tipo de meditação que na época estava entrando na moda no 
Ocidente e que, ao longo dos anos, viria a se tornar muito popular. Como 
é definida normalmente, a atenção plena – isso que a meditação mindful-
ness procura cultivar – não é algo muito profundo ou exótico. Viver com 
consciência ou atenção plena é prestar atenção, estar consciente do que 
está acontecendo no aqui e agora, vivenciando esse estado de uma forma 
clara e direta, desanuviada das confusões que ofuscam a mente. Pare e 
sinta o aroma das rosas.

Até certo ponto, essa é uma definição precisa da atenção plena. Mas não 
vai muito longe. A concepção popular do que significa “Mindfulness” é 
apenas o começo da atenção plena.

E, de certa forma, trata-se de um começo enganoso. Se você examinar 
escrituras budistas antigas, não vai encontrar muitas exortações a parar pa-
ra sentir o aroma das rosas – e isso vale mesmo que você se concentre nos 
textos que apresentam a palavra que é traduzida como “mindfulness”, ou 
“atenção plena”: sati. Na verdade, às vezes esses textos parecem transmitir 
uma mensagem bem diferente. A antiga escritura budista conhecida co-
mo Os quatro fundamentos da atenção plena – o mais próximo que temos 
de uma Bíblia da atenção plena – nos lembra que nosso corpo é “repleto 
de diversos tipos de coisas impuras” e nos instrui a meditar sobre fluidos 
corporais como “fezes, bile, catarro, pus, sangue, suor, gordura, lágrimas, 
sebo cutâneo, saliva, muco, líquido sinovial, urina”. Também nos convida 
a imaginar nosso corpo “depois de um, dois, três dias morto – inchado, 
lívido e putrefato”.

Não conheço nenhum best-seller sobre meditação da atenção plena in-
titulado Pare e sinta o aroma das fezes. E nunca ouvi um mestre recomen-
dar que eu meditasse sobre bile, catarro ou pus, muito menos sobre o corpo 
apodrecido que um dia serei. O que é apresentado hoje como uma antiga 
tradição meditativa é, na verdade, uma versão seletiva dessa tradição, em 
alguns casos cuidadosamente aparada.

Não há nenhum escândalo nisso. Não há nada de errado no fato de os 

* “Mindfulness” pode ser traduzido como “atenção plena”, mas é comum que algumas 
traduções mantenham o termo no original. Neste livro, as duas formas serão usadas 
indistintamente, dependendo do contexto, sempre com o mesmo sentido. (N.T.)
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intérpretes modernos do budismo serem seletivos – algumas vezes até 
criativos – no que apresentam como budismo. Todas as tradições espi-
rituais evoluem, adaptando-se a cada época e lugar, e os ensinamentos 
budistas que hoje encontram público ao redor do mundo são um produto 
dessa evolução.

A questão principal para os nossos propósitos é que essa evolução que 
produziu uma versão especificamente ocidental e contemporânea do bu-
dismo não cortou a ligação entre a prática atual e o pensamento antigo. A 
meditação mindfulness moderna não é exatamente como a antiga, mas as 
duas compartilham um princípio filosófico comum. Se você seguir a lógi-
ca por trás de qualquer uma delas, vai encontrar uma afirmação chocante: 
a de que nós, metaforicamente falando, estamos vivendo na Matrix. Por 
mais pé no chão que a meditação da atenção plena possa parecer, trata-se 
de uma prática que, se for seguida de maneira rigorosa, pode levá-lo a ver 
o que Morpheus diz que a pílula vermelha é capaz de revelar. Ou seja, “até 
onde vai a toca do coelho”.

Nesse primeiro retiro de meditação, tive algumas experiências muito 
intensas – intensas o bastante para me levar a querer ver até onde vai a toca 
do coelho. Então eu li mais sobre a filosofia budista, falei com especialistas 
no assunto, participei de alguns outros retiros e estabeleci uma prática diá-
ria de meditação.

Tudo isso deixou mais claro para mim por que Matrix veio a ser conhe-
cido como um “filme do dharma”. Embora a psicologia evolucionista já 
tivesse me convencido de que as pessoas são iludidas por natureza, o budis-
mo conseguiu pintar um quadro ainda mais dramático. Na visão budista, a 
ilusão atinge as percepções e os pensamentos do dia a dia de maneiras mais 
sutis e mais penetrantes do que eu imaginava. E que fizeram sentido para 
mim. Em outras palavras: me pareceu que esse tipo de ilusão podia ser ex-
plicado como o produto natural de um cérebro projetado pela seleção na-
tural. Quanto mais eu estudava o budismo, mais radical ele soava – porém, 
quanto mais o examinava à luz da psicologia moderna, mais plausível me 
parecia. A Matrix da vida real, aquela em que estamos realmente inseridos, 
passou então a se parecer mais com a do filme – talvez não tão louca, mas 
profundamente enganosa e essencialmente opressiva, algo de que a huma-
nidade precisa urgentemente escapar.
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A boa notícia foi outra coisa em que passei a acreditar: se você quiser 
escapar da Matrix, a prática e a filosofia budistas oferecem uma grande es-
perança. Mas o budismo não está sozinho nessa promessa. Existem outras 
tradições espirituais que abordam a condição humana com discernimen-
to e sabedoria. Mas a meditação budista, aliada à sua filosofia, lida com a 
nossa condição de uma forma surpreendentemente direta e abrangente. O 
budismo oferece um diagnóstico claro do problema e a cura. E essa cura, 
quando funciona, traz não só felicidade, mas também clareza de visão: a 
verdade real sobre as coisas ou ao menos algo muito, muito mais próximo 
dela do que nossa visão cotidiana.

Algumas pessoas que aderiram à meditação nos últimos anos o fize-
ram por razões essencialmente terapêuticas. Elas praticam a terapia de 
redução do estresse baseada na atenção plena ou estão focadas em resol-
ver algum problema pessoal específico. Elas podem não ter ideia de que 
o tipo de meditação que estão praticando pode ser um empreendimen-
to profundamente espiritual, capaz de transformar sua visão de mundo. 
Sem saber, estão perto do limiar de uma escolha básica, uma escolha que 
só elas podem fazer. Como Morpheus diz a Neo: “Eu só posso lhe mostrar 
a porta. Você tem que atravessá-la.” Este livro é uma tentativa de mostrar 
essa porta às pessoas, lhes dar alguma ideia do que está atrás dela e ex-
plicar, de um ponto de vista científico, por que o que está atrás da porta 
pode ser muito mais real do que o mundo que conhecemos.
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2
Os paradoxos 
da meditação

Eu não deveria falar sobre o meu primeiro grande sucesso na medi-
tação. A razão é que essa ideia não deve fazer parte da prática. Como 
qualquer bom mestre de meditação é capaz de dizer, falar em termos de 
sucesso ou fracasso demonstra falta de compreensão sobre o que a medi-
tação efetivamente é.

Neste ponto eu devo me afastar um pouco do pensamento ortodoxo. 
Eu não recomendaria essa prática se não pensasse que as pessoas podem 
conquistar alguma coisa através dela. E se o praticante não for capaz de 
alcançar esses resultados... Bem, isso constituiria um fracasso, certo? No 
sentido de ser o contrário do sucesso.

Realmente, pode até ser melhor que as pessoas que estão meditando 
não pensem em sucesso; isto porque pensar assim atrapalha o processo de 
alcançar algum sucesso! E, de fato, se você conquistar o “sucesso” medi-
tativo, isso pode levá-lo a uma nova mentalidade, menos focada na busca 
do sucesso – ou seja, menos preocupada com a conquista de determinadas 
metas materiais distantes e mais consciente do aqui e agora.

Em suma: o melhor jeito de conquistar o sucesso na meditação é não bus-
cá-lo; e conquistá-lo pode significar se importar menos com o sucesso – pelo 
menos da forma como costumamos defini-lo. Se isso parece insuportavel-
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mente paradoxal, talvez você deva parar a leitura por aqui, pois esta não será 
a última vez que encontraremos um paradoxo na prática e nos ensinamentos 
budistas. Mas, por outro lado, também existem questões paradoxais na física 
moderna (um elétron é ao mesmo tempo partícula e onda), e a física funcio-
na muito bem. Então talvez você também possa continuar lendo.

Em todo caso, antes de quebrar o protocolo falando sobre o meu pri-
meiro grande “sucesso” na meditação, preciso quebrar outro protocolo 
mencionando que sou muito ruim em meditar. O fato de que não se deve 
falar sobre ser bom ou ruim na prática é uma consequência lógica direta da 
premissa fundamental de que não existe sucesso ou fracasso na meditação. 
E se vou violar a segunda, posso muito bem violar a primeira também. 
Então aqui vai.

Imagine que você classificou todas as pessoas no mundo em termos de 
sua predisposição a assimilar e aprender a meditação mindfulness com fa-
cilidade – sentar, se concentrar na respiração e aos poucos entrar em um 
estado de observação calma e equânime. Em uma ponta do espectro, você 
terá Bobby Knight – técnico de basquete americano, famoso por seu rosto 
vermelho e furioso e por certa vez ter arremessado uma cadeira na quadra. 
Na outra ponta, você terá, sei lá, o Dalai Lama. Neste espectro, eu estaria 
muito mais próximo de Bobby Knight que do Dalai Lama. Eu nunca ar-
remessei uma cadeira na quadra de basquete, mas quando tinha 4 anos 
atirei uma coxa de frango num convidado que estava jantando lá em casa. 
E com 12 atirei um taco de beisebol em um cunhado. Felizmente, a minha 
inclinação para atirar coisas nas pessoas diminuiu com a idade, mas a in-
constância que está por trás desse comportamento nunca desapareceu por 
completo – nem é algo que facilite o caminho para a atenção plena.

Além do mais (e talvez por causa disso), há também a minha atitude em 
relação a outros seres humanos, que pode ser um obstáculo na busca por 
metta, a bondade amorosa, que deve ser cultivada em determinado tipo 
de meditação. Michael Kinsley, que era editor da New Republic quando eu 
trabalhei lá muitos anos atrás, sugeriu, sem brincadeira, que eu escrevesse 
uma coluna intitulada “O misantropo”.

Na verdade, acho que isso simplifica demais o meu problema. Não te-
nho uma disposição hostil em relação à humanidade em si. Eu até gosto 
da humanidade. Minha dificuldade é com humanos individualmente. Sou 
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dado a certo ceticismo quanto à motivação e ao caráter das pessoas, e essa 
avaliação crítica pode se cristalizar na forma de um julgamento severo e 
duradouro. Sou especialmente duro com pessoas que discordam de mim 
em questões morais ou políticas que considero importantes. Depois que 
coloco essas pessoas no lado oposto de uma fronteira ideológica muito re-
levante para mim, posso considerar difícil formular pensamentos genero-
sos e compreensivos em relação a elas.

Por cima de tudo isso, também existe a questão do meu transtorno do 
déficit de atenção. A meditação já é um grande desafio se você tem uma 
capacidade de concentração normal. Eu não tenho.

Eis um dado interessante sobre esse espectro hipotético de pessoas mais 
propensas e menos propensas a adotar a meditação: as menos propensas 
são as que parecem mais precisar dos benefícios da meditação! Pessoal-
mente, acho que, mesmo que o Dalai Lama nunca tivesse começado a me-
ditar, ainda assim ele seria alguém muito fácil de se conviver. Não acredito 
que ele tenha nascido com muitas arestas difíceis que precisaram ser suavi-
zadas. Já comigo e com Bobby Knight a história é outra.

Eis outro paradoxo da meditação: os problemas que a meditação pode 
nos ajudar a superar muitas vezes dificultam a própria prática. Sim, a medi-
tação pode aumentar sua capacidade de concentração, amenizar sua raiva e 
ajudá-lo a ser menos crítico dos outros seres humanos. Infelizmente, uma 
capacidade limitada de atenção, um pavio curto e a propensão para jul-
gamentos severos podem atrasar o seu progresso no caminho meditativo. 
Para mim, isso é uma má notícia.

Mas existe um lado positivo em possuir essa rica gama de empecilhos 
à meditação. Eles me tornam um bom rato de laboratório, um bom repre-
sentante do restante da humanidade. Afinal, mesmo que eu tenha essas 
características mais presentes do que a média geral, a maioria das pessoas 
também apresenta mais questões desse tipo do que seria ideal. E isso pode 
muito bem valer para quase todo mundo. Tecnologias de distração torna-
ram os déficits de atenção mais comuns. E existe algo no ambiente moder-
no – em termos tecnológicos, culturais, políticos ou relacionados a todos 
esses fatores – que parece propício ao julgamento severo e à raiva imediata. 
Basta olhar para todo o tribalismo – a discórdia e mesmo os conflitos os-
tensivos entre tendências religiosas, étnicas, nacionais e ideológicas. Parece 
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que, cada vez mais, grupos de pessoas definem sua identidade por meio da 
oposição intensa a outros.

Eu considero esse tribalismo o maior problema do nosso tempo. Penso 
que isso pode jogar no lixo milênios de progresso na direção de uma inte-
gração global, dissociar a trama social bem no ponto em que a tecnologia 
trouxe a perspectiva de uma comunidade planetária coesiva ao nosso al-
cance. Dado que o mundo ainda está carregado de armas nucleares e que 
a biotecnologia está abrindo uma caixa de Pandora de novos armamentos, 
é possível imaginar que os impulsos tribais nos conduzam a uma era real-
mente sombria.

Talvez eu esteja indo longe demais. Em todo caso, vou poupar o leitor 
da versão completa e estridente de meu sermão sobre o perigo que nos-
so planeta está correndo. Você não precisa compartilhar dos meus medos 
apocalípticos para considerar que seria bom para o mundo se a meditação 
pudesse ajudar mais pessoas a superar as tendências mentais que sustentam 
as formas mais beligerantes de tribalismo. E se a meditação puder me aju-
dar a superá-las – a conter minha raiva e a contemplar meus inimigos reais 
e imaginários com mais calma –, então pode ajudar praticamente qualquer 
um. É isso que me torna um rato de laboratório tão exemplar. Eu sou uma 
personificação ambulante do que considero o maior problema enfrentado 
pela humanidade. Eu sou, em microcosmo, o que há de errado no mundo.

Minha carreira de rato de laboratório começou para valer quando fui 
para aquele retiro em Massachusetts, em agosto de 2003. Eu tinha decidido 
que valia a pena conhecer a meditação, mas percebi que uma experiência 
casual não levaria alguém como eu muito longe. Era necessário um campo 
de treinamento. Então me inscrevi em um retiro de sete dias na Insight 
Meditation Society, auspiciosamente localizada na Pleasant Street, ou seja, 
na “rua Agradável”, na cidade de Barre. Lá, todos os dias, eu me sentava 
para meditar por cinco horas e meia, e passava o mesmo período de tem-
po fazendo meditação com caminhada. Quanto ao resto do dia, se você 
acrescenta as três refeições (em silêncio), uma “tarefa de yoga” pela manhã 
(no meu caso, passar aspirador nos corredores) e uma “palestra sobre o 
dharma” à tarde, já ocupa todo o tempo disponível. O que é bom, pois se 
você tivesse algum tempo livre, não haveria formas tradicionais disponíveis 
de distração. Não havia televisão, internet ou notícias sobre o mundo ex-
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terior. E os participantes não podiam levar livros para ler nem se envolver 
em qualquer tipo de escrita (esta última regra eu quebrei em segredo, para 
manter um registro dos acontecimentos. Naquela época não estava plane-
jando escrever este livro, mas, como sou escritor, quase tudo que eu faço 
pode servir como inspiração). E, claro, nada de conversa.

Esse regime diário pode não parecer cansativo, uma vez que, com exceção 
da tarefa de yoga, não envolve nada do que costumamos chamar de trabalho. 
Mas os primeiros dois dias foram terríveis. Você já tentou ficar sentado em 
uma almofada, com as pernas cruzadas, concentrado na própria respiração? 
Não é fácil, especialmente se você for tão ruim nisso quanto eu. No começo 
do retiro, eu chegava a passar uma sessão inteira de 45 minutos de meditação 
sem manter a concentração por mais de dez respirações consecutivas. E eu 
sei disso porque estava contando! Incontáveis vezes, depois de contar três ou 
quatro respirações, minha mente divagava, até eu perceber que tinha perdido 
a conta – ou, em alguns casos, que ainda estava contando, mas pensando em 
outra coisa, não mais sentindo conscientemente cada respiração. 

E sentir raiva de mim mesmo sempre que isso acontecia não ajudou em 
nada – só aumentou cada vez mais a raiva no decorrer dos dois primeiros 
dias. Naturalmente, minha raiva se estendeu a todas as pessoas que pareciam 
estar se saindo melhor do que eu: cerca de oitenta – ou seja, todo mundo. 
Imagine ficar preso por uma semana com oitenta pessoas que estão se saindo 
melhor do que você! Todas elas alcançando o sucesso enquanto você fracassa 
– ou, ao menos, alcançando o “sucesso” enquanto você “fracassa”.

Meu grande avanço

Meu grande avanço aconteceu na quinta manhã do retiro. Depois do des-
jejum, consumi uma quantidade um pouco excessiva do café instantâneo 
que eu havia levado. Quando tentei meditar, senti os sintomas clássicos da 
ingestão excessiva de café: uma tensão muito desagradável no maxilar que 
me deu vontade de ranger os dentes. Essa sensação ficou invadindo minha 
concentração. Depois de passar um tempo tentando lutar contra essa intro-
missão, finalmente me rendi e passei a focar minha atenção na tensão do 
meu maxilar. Ou talvez eu não a tenha focado por completo, mas expandi-
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do – mantendo a consciência da minha respiração, mas deixando-a passar 
para o segundo plano, permitindo que a desagradável sensação no maxilar 
ocupasse o palco principal.

Essa espécie de reajuste da atenção, a propósito, é algo perfeitamente 
adequado. Na meditação mindfulness, costuma-se ensinar que a concen-
tração na própria respiração não é um fim em si mesma. Ela serve para 
estabilizar a mente, para livrá-la das preocupações habituais e você poder 
observar tudo que está acontecendo com maior clareza, sem pressa e de 
maneira menos reativa. E “tudo que está acontecendo” inclui, sobretudo, as 
coisas que estão passando pela sua mente. Sentimentos vêm à tona – triste-
za, ansiedade, irritação, alívio, alegria – e você tenta vivenciá-los a partir de 
uma perspectiva diferente da habitual, sem se apegar aos sentimentos bons 
nem fugir dos ruins, buscando experimentá-los e observá-los diretamente. 
Essa mudança de perspectiva pode ser o início de uma transformação fun-
damental e duradoura no seu relacionamento com os próprios sentimentos 
e sensações. E, se tudo correr bem, você poderá deixar de ser escravo deles.

Depois de dedicar alguma atenção à sensação no meu maxilar, de re-
pente tive uma visão da minha vida interior que nunca tivera antes. Eu me 
lembro de pensar algo como “Sim, a sensação de ranger os dentes ainda 
está aí – algo que costumo definir como desagradável. Mas a sensação está 
no meu maxilar, e eu não estou lá. Estou aqui em cima, na minha cabeça.” 
Eu não estava mais me identificando com a sensação; acho que posso dizer 
que a estava vendo objetivamente. Em um instante ela perdeu completa-
mente o poder que tinha sobre mim. Foi muito estranho ver uma sensação 
desagradável deixar de sê-lo sem, na verdade, ter ido embora.

Aqui há um paradoxo. (Não diga que eu não avisei!) Quando expandi pela 
primeira vez minha atenção e passei a abranger a sensação incômoda e intru-
siva de tensão no maxilar, relaxei minha resistência a ela. De certa forma, eu 
estava aceitando, até mesmo acolhendo uma sensação de que estivera tentan-
do manter distância. Mas o resultado dessa proximidade mais íntima com ela 
foi um distanciamento – certo grau de desapego (ou, como alguns mestres de 
meditação preferem dizer, por razões um tanto técnicas, “não apego”). Isso é 
algo que pode acontecer inúmeras vezes por meio da meditação: a aceitação 
e até mesmo o acolhimento de uma sensação desagradável pode gerar um 
distanciamento crítico que acaba reduzindo o incômodo.
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De fato, algo que costumo fazer quando estou me sentindo muito triste 
– e você pode testar, mesmo sem nunca ter meditado – é sentar, fechar os 
olhos e observar a tristeza: aceitar sua presença e perceber o que ela me faz 
sentir. Por exemplo, é um tanto interessante que, mesmo que eu não esteja 
com vontade de chorar, a sensação de tristeza tenha uma forte presença na 
região dos olhos que seria ativada caso eu começasse a chorar. Eu nunca 
tinha reparado nisso antes de meditar sobre a tristeza. A observação atenta 
desse sentimento, combinada com certa aceitação, na minha experiência, 
faz com que ele se torne menos desagradável.

Porém existe aqui uma questão fundamental: qual das minhas duas per-
cepções era mais “verdadeira”, se é que posso dizer isso de alguma delas? 
Quando a sensação me pareceu desagradável ou quando o incômodo pas-
sou e a sensação se tornou, para propósitos práticos, neutra? Enunciando 
de outra forma: será que o incômodo inicial foi, em certo sentido, uma 
ilusão? Com certeza, ao adotar outra perspectiva, eu fiz com que ele desa-
parecesse – e isso é algo que muitas vezes ocorre com o que chamamos de 
ilusões: elas são eliminadas quando mudamos de perspectiva. Mas será que 
existem outras razões para considerar esse incômodo uma ilusão?

Essa questão vai muito além dos meus pequenos episódios ao trans-
cender o excesso de café e a melancolia. Em princípio, isso se aplica a 
quaisquer emoções negativas: medos, ansiedades, aversão, sentimento de 
inferioridade, etc. Imagine se as nossas emoções negativas – ou ao menos 
muitas delas – acabarem se revelando ilusões. E se pudéssemos eliminá-las 
simplesmente contemplando-as a partir de determinada perspectiva?

Uma dor que não dói

Não há dúvida de que o treinamento em meditação possibilitou que al-
gumas pessoas se tornassem essencialmente indiferentes ao que de outra 
forma teria sido uma dor insuportável. Em junho de 1963, um monge cha-
mado Thich Quang Duc encenou um protesto público contra o tratamento 
dos budistas por parte do governo do Vietnã do Sul. Ele assumiu a postura 
de lótus sobre uma almofada em uma rua de Saigon. Em seguida, outro 
monge derramou gasolina sobre ele. Duc disse: “Antes de fechar os olhos e 
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seguir em direção à visão do Buda, peço respeitosamente ao presidente Ngo 
Dinh Diem que adote uma mente de compaixão em relação às pessoas da 
nação e implemente a igualdade religiosa para manter eternamente a força 
do nosso país.” Depois acendeu um fósforo. O jornalista David Halberstam, 
que testemunhou o acontecimento, escreveu: “Enquanto queimava, ele não 
moveu um músculo, não emitiu um som, mantendo uma postura exterior 
em veemente contraste com as pessoas desesperadas ao redor.”4

Ora, talvez você possa argumentar que Duc, longe de se liberar de uma 
ilusão, estava, na verdade, sofrendo uma. Afinal, é fato que ele estava morren-
do queimado. Assim, se lhe faltava a sensação que normalmente associamos 
a morrer queimado – uma sensação que envolve uma dor intensa e dispara 
alarmes que a maioria de nós consideraria apropriados –, será que não havia 
certo sentido em pensar que ele não estava entendendo a situação?

A questão que estou abordando – quais dos nossos sentimentos, pensa-
mentos e percepções “normais” são, até certo ponto, ilusórios – é impor-
tante por duas razões. Uma delas é simples e prática: obviamente, se muitas 
sensações desagradáveis – ansiedade, medo, sentimento de inferioridade, 
melancolia, e assim por diante – são, em certo sentido, ilusórias e se pode-
mos usar a meditação para eliminá-las ou ao menos reduzir o poder que 
têm sobre nós, isso é algo que você pode usar. À primeira vista, a outra ra-
zão é mais teórica, mas também tem algum valor prático. Descobrir quan-
do os nossos sentimentos nos enganam pode ajudar a esclarecer se a visão 
budista da mente – e da relação entre a mente e a realidade – é tão maluca 
quanto às vezes pode parecer. Será que a realidade percebida, ou pelo me-
nos uma porção significativa dela, é mesmo uma ilusão?

Essa questão nos leva a profundezas da filosofia budista que não costu-
mam ser contempladas em relatos populares sobre meditação. Faz sentido 
que eles se concentrem em coisas com benefícios de curto prazo – redução 
do estresse, aumento da autoestima, e assim por diante –, sem ir muito 
fundo no contexto filosófico do qual a meditação budista surgiu e no qual 
prosperou. Usar a meditação dessa forma, como um instrumento puramen-
te terapêutico, que não muda a sua visão da realidade, é algo perfeitamente 
adequado. É bom para você e provavelmente será bom para o mundo.

No entanto, usar a meditação dessa forma não é, por si só, tomar a pí-
lula vermelha. Tomar a pílula vermelha significaria fazer perguntas básicas 
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sobre a relação entre aquele que percebe e o que é percebido e examinar os 
fundamentos da nossa visão habitual da realidade. Se você está pensando 
seriamente em tomar a pílula vermelha, vai querer saber se a visão budista 
do mundo “funciona” – não apenas num sentido terapêutico, mas também 
num sentido mais filosófico. Será que essa perspectiva, com sua concepção 
aparentemente confusa do que é real e do que não é, faz algum sentido à luz 
da ciência moderna? Essa é a questão que vou examinar no próximo capí-
tulo – e, aliás, em boa parte do restante deste livro. Como veremos, apesar 
de ser importante em termos filosóficos, essa questão também tem implica-
ções na maneira como vivemos a nossa vida – implicações que, embora em 
certo sentido sejam práticas, talvez sejam mais adequadamente descritas 
como “espirituais” do que como “terapêuticas”.

Mas, antes, uma advertência. Estritamente falando, não existe uma 
“visão budista do mundo”. O budismo começou a se dividir em diferen-
tes escolas de interpretação pouco depois de seu surgimento, em meados 
do primeiro milênio antes de Cristo. Portanto, da mesma forma que há 
cristãos católicos e protestantes e muçulmanos sunitas e xiitas, existem 
ramificações do pensamento budista que diferem quanto a pontos espe-
cíficos da doutrina.

A divisão mais básica no budismo é entre a escola Theravada e a esco-
la Mahayana. A minha tradição meditativa, a Vipāsana, vem da linhagem 
Theravada. É na linhagem Mahayana (à qual pertencia Quang Duc) que 
encontramos o conceito mais radical e abrangente de ilusão. Alguns budis-
tas dessa vertente chegam a aderir a uma doutrina de “só-mente” que, em 
suas manifestações mais extremas, rejeita as coisas que nós “percebemos” 
por meio da consciência, considerando-as, literalmente, invenções da nos-
sa imaginação. Essa vertente do pensamento budista – que permeia o filme 
Matrix de maneira mais óbvia – não é a dominante no budismo Mahayana, 
muito menos no budismo em geral. Mas até mesmo pensadores budistas 
mais populares aceitam alguma versão do conceito de vazio – uma ideia 
sutil e difícil de expressar em poucas palavras (ou mesmo em muitas), mas 
que, no mínimo, postula que as coisas que vemos quando olhamos para o 
mundo não existem da maneira tão distinta e substancial que parecem. 

E também temos a famosa ideia budista de que o eu – você sabe, o seu 
eu, o meu eu – é uma ilusão. Nessa perspectiva, o “você” que você imagina 
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pensando os seus pensamentos, sentindo os seus sentimentos e tomando as 
suas decisões não existe de fato.*

Ao unir essas duas ideias fundamentais do budismo – a ideia de não-eu 
e a ideia de vazio – você terá um postulado radical: nem o mundo dentro 
de você nem o mundo lá fora são o que parecem ser.

Para a maioria das pessoas, essas duas ideias pareceriam suspeitas, até 
mesmo malucas. Mas, como sua premissa básica é que as pessoas são na-
turalmente iludidas, seria perverso deixar que as reações que naturalmente 
surgiriam daí nos impedissem de explorá-las. Em grande medida, este livro 
é uma investigação dessas duas ideias, e o que espero conseguir demonstrar 
é que elas fazem muito sentido. A nossa visão habitual tanto do mundo “lá 
fora” quanto do mundo “aqui dentro” – dentro da nossa cabeça – é profun-
damente enganosa. Além do mais, como afirma o budismo, a incapacidade 
de enxergar esses dois mundos com clareza leva a muito sofrimento. E a 
meditação pode nos ajudar a enxergá-los dessa forma.

Quando digo que vamos explorar as bases científicas de uma visão 
de mundo budista, não estou falando de evidências científicas que de-
monstram que a meditação pode reduzir o sofrimento. Se você quiser 
evidências desse tipo, são muitos os estudos disponíveis e amplamente 
relatados que parecem demonstrar esse efeito. E não me refiro a “bases 
científicas” apenas no sentido daquilo que se passa no cérebro quando 
você está meditando e começando a mudar a sua visão da realidade – 
embora eu certamente mencione alguns dos estudos mais relevantes de 
imageamento do cérebro.

Quando digo “bases científicas”, estou me referindo à utilização de to-
das as ferramentas da psicologia moderna para abordar perguntas como 
estas: Por que, e de que maneiras específicas, o ser humano é naturalmente 
iludido? Como essa ilusão funciona exatamente? Como ela nos faz sofrer? 
Como faz com que causemos sofrimento a outras pessoas? Por que a re-

* No budismo Mahayana, por razões que abordarei no capítulo 13, o termo vazio cos-
tuma incluir o conceito de não-eu. Mas, no budismo Theravada, o não-eu costuma ser 
tratado à parte de qualquer noção mais ampla de vazio (que, em si mesma, já é menos 
proeminente no pensamento Theravada). Ao longo de todo o livro, usei os termos 
não-eu e vazio como conceitos distintos; o vazio foi tomado de forma mais restrita do 
que se usa na tradição Mahayana, referindo-se apenas ao mundo “lá fora”.
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ceita budista para dissipar a ilusão – especialmente a parte meditativa dela 
– funciona? E o que significaria se funcionasse completamente? Em outras 
palavras, será que o estado fugidio que supostamente está no ponto mais 
alto do caminho meditativo – às vezes chamado de iluminação – realmente 
faz jus a esse termo? Como seria ver o mundo com perfeita clareza?

E, falando do mundo, será que salvar o mundo – impedir que a psi-
cologia do tribalismo cubra a Terra de caos e sangue – é mesmo apenas 
uma questão de esclarecer a visão das pessoas ao redor do planeta? Eu não 
deveria dizer “apenas”, pois como a ilusão está muito arraigada em todos, 
dissipá-la vai exigir muito esforço. Ainda assim, seria bom saber se a luta 
pela paz duradoura também é a luta pela verdade. Já que estamos assumin-
do a tarefa hercúlea de salvar o mundo, seria ótimo matar dois coelhos com 
uma cajadada só! Também seria bom pensar que quando as pessoas bus-
cam o caminho da libertação – usando a meditação para tentar enxergar o 
mundo com mais clareza e reduzindo o próprio sofrimento nesse processo 
–, elas estão ajudando a humanidade de maneira geral e que a busca pela 
salvação individual é muito útil na busca pela salvação social.

O primeiro passo nessa investigação grandiosa consiste em olhar com 
mais atenção para os nossos sentimentos e sensações: dor, prazer, medo, 
ansiedade, amor, desejo, luxúria, e assim por diante. Eles exercem um 
papel muito grande na hora de moldar nossa percepção e nos orientar ao 
longo da vida – maior do que a maioria das pessoas se dá conta. Mas se-
rão guias confiáveis? Esta é uma pergunta que vamos começar a examinar 
no próximo capítulo.
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