
Maya e Realidade Virtual

Crianças jogam futebol em Pequim no dia 29-1-2020. Foto: Bloomberg Fonte: https://www.earlyyearseducator.co.uk/

Quem sabe se os indianos, afinal, sempre tinham razão quando afirmavam que tudo é Maya (ilusão)!?... 

Para esse fantástico gerador de faíscas de fósforo fechado numa caixinha – a tal que Platão apelidou de “ca-

verna” – o contacto possível com a realidade, pouco mais é que um espreitar de dentro de um quarto, por um

pequenino buraco de fechadura, para um exterior tão gigantesco, que não conseguimos imaginar-lhe o fundo.

E se esse espreitar é tudo quanto dispomos para poder imaginar de onde viemos, onde estamos e para onde

vamos, se tudo o resto é interpretação, suposição, modelo, então tudo o que cada um de nós apelida de

“realidade” será certamente tudo menos “real”... 

De há uns anos para cá habituámo-nos a falar de realidade virtual... 

Mas se chamamos “virtual” a essa que os óculos de VR nos mostram, então onde estará a “realidade real”?...

Se já sabemos que tudo o que apercebemos do mundo, em cada momento, é uma espécie de sinfonia (nem

sempre afinada) de cores e sombras, cheiros, sabores e sons, telegrafada por uma espécie de código-morse

para o cérebro de cada um... E se já estamos seguros que cada um, depois, filtra, armazena e interpreta a

música-eletrónica que  recebeu,  de  modo diferente...  Se  já  sabemos  tanto,  porque  é  que  continuamos  a

acreditar que essa “realidade”,  que dizemos ser “palpável” será mais “real” do que a “virtual”,  ou seja

aquela que as máquinas nos põem nos olhos, ouvidos, pele?...

Se calhar, melhor seria que voltássemos a refletir em  Maya: que voltássemos a questionar se aquilo que

sentimos como real não será ainda e apenas uma dos muitos milhares de milhões de ilusões, que cada um de

nós rotula como “realidade”... 

Além disso, se nos lembrarmos de cada um dos nossos colegas de vida – uns com cérebros maiores, outros

mais pequenos e outros mesmo acéfalos, mas não menos eficazes, como as plantas, as bactérias e os vírus –

será que, cada um à sua maneira, não espreita também para a realidade através do seu buraco de fechadura...

E quantas realidades diferentes pode cada uma dessas formas de vida gerar em cada uma das nossas mentes?

Quando penso nisso, por vezes pergunto-me se as crianças, quando brincam e riem com os seus faz-de-conta,

não estarão mais próximas dessa verdade (de que tudo é Maya) do que nós que, ao julgarmos arrogantemente

estar mais próximos da “realidade” do que elas, provavelmente nos afastamos ainda mais da dita realidade.
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