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Sopros de Criação

I. Ofegantemente rompendo mundos.

Respiremos em conjunto, conscientes do nosso poder criador, senhores de uma força que pulula 

livremente pelo universo, irmanada em cada recanto do Real.

"A realidade  vem do  sonho..."1 diz-nos  Pascoaes,  e  esta  frase 

servir-nos-á  de  farol,  mesmo  depois  de  a  abandonarmos  para 

percorrer outras distâncias.

Mas é necessário começar por explicar um pouco do significado 

da  frase  de  abertura  deste  capítulo.  Esta  força  de  que  falamos,  ou 

centelha,  ou  fluxo  de  consciência,  ou  simplesmente  uma  dobra  n-

dimensional rodando explosivamente sobre si mesma,  não é mais do 

que  uma  característica  ontológica  peculiar,  resultado  de  um 

epifenómeno  turbulento  nas  entranhas  do  próprio  real.  Aqui,  as 

imagens  da  ciência  contemporânea  são-nos  extremamente  úteis, 

conquanto representam pequenas pérolas de cosmogonias perdidas no 

tempo,  e  mesmo  assim  absorvidas  inconscientemente  pelas  grandes 

cabeças que se movem pelos corredores das fábricas de teorias físicas 

de "pronto-a-vestir". Deste modo, escolhemos expor três imagens que 

sempre nos foram queridas e as quais gostaria de examinar em maior 

detalhe: a turbulência; os quasares originados por buracos negros; e o 

fractal gerado pela analogia micro-macro cosmos.  De certa forma, e 

quase  acriticamente,  estas  imagens  acompanham-nos  há  já  algum 

tempo, voltando à nossa mente ciclicamente, sempre que pretendemos 

pensar o todo ontológico. Se servem como representação fiel ou não, 

1 PASCOAES, T., O Bailado, Lisboa, Assírio & Alvim, p. 36.
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não é a pergunta que aqui nos interessa. Experimentemo-las primeiro e 

depois ajuizaremos o seu valor de verdade, se tal se demonstrar útil.

Os fenómenos  da turbulência  em meios  líquidos  são dos  mais 

difíceis  de  teorizar.  Ou  os  formalismos  matemáticos  se  revelam 

insuficientes,  ou  a  sua  complexidade  é  de  tal  modo  intrínseca  que 

afasta  qualquer  hipótese  real  de  computação.  Não  que  não  haja  já 

formas de minimizar alguma da complexidade, mas inexoravelmente à 

custa  de  sobre-simplificações  que  mutilam  a  beleza  do  próprio 

fenómeno. Seja como for, importa-nos aqui somente a imagem e o seu 

potencial para um quadro ontológico.

Imaginemos  então  um  rio,  ou  melhor  ainda,  um  lago, 

aparentemente calmo, mas fervilhando de vida interna. No seu seio, a 

diversas  profundidades,  correntes  heterogéneas  fluem  sem  cessar, 

entrecruzando-se, influenciando-se, num sistema tão tenso de relações 

imperceptíveis  que  o  simples  mergulhar  de  um  seixo  numa 

extremidade poderá alterar toda a harmonia dinâmica do conjunto. 

Ora,  neste  pequeno  microcosmos,  estabilidade  de  estruturas  e  de 

formas só a um nível superficial podem ser encontradas. O dinamismo 

é-lhe  essencial,  e  deste  dinamismo  nascem  e  morrem,  quase 

aleatoriamente  (não  deterministicamente),  estruturas  de  que  todos 

ouvimos  falar,  e  alguns  experimentaram  na  pele  a  sua  força:  os 

redemoinhos, ou vórtices. Descritos de uma forma um pouco rude, os 

vórtices são dobras no tecido de um domínio, momentos de extrema 

relevância topológica, onde o material que constitui um cosmos (seja de 

que dimensão for) se volta sobre si mesmo, alterando marcadamente a 

sua envolvência, mas estendendo também a sua influência aos confins 

do seu meio, do seu cosmos.

Saltamos agora para a imagem seguinte, os quasares originados 

por buracos negros. Fundamentalmente,  tratam-se de singularidades 
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no  espaço-tempo  cujas  características  físicas  são  tão  extremas  que 

chegam  a  criar  discos  de  matéria  envolvente  (discos  de  acreção), 

movendo-se  a  velocidades  elevadíssimas.  Destes  discos  de  matéria, 

destinados a colapsar no buraco negro, anulando-se para a existência 

física tal como usualmente a concebemos, origina-se um dos fenómenos 

mais belos da moderna cosmologia física. Falamos de jactos de energia 

tão  potentes,  capazes  de  ser  detectados  a  milhões  de  anos-luz  de 

distância,  foragidos  de  uma  morte  prematura  neste  sorvedouro 

topológico. Mas mais do que uma fuga convencional, este processo é 

como um renascimento, uma nova oportunidade de criação para esta 

matéria inerte que errava pelo vazio do espaço. O processo pode ser 

esquematizado da seguinte forma: ocorre a captura de matéria errante 

pelo campo gravitacional de um buraco negro formando um disco que 

o tem como centro; neste disco, segundo o seu dinamismo próprio, a 

matéria é "transformada" pela violência das forças físicas envolvidas; 

e finalmente é expulsa, quase ejaculada, de novo para os confins do 

universo,  onde  terá  ou  não  a  possibilidade  de  participar  em novas 

estruturas.

Por  último  neste  preâmbulo  estético-cosmológico,  gostaríamos 

ainda de introduzir o que para nós é um princípio ontológico, o qual 

chamamos de "princípio da fractalidade", e estabelece o seguinte: toda 

a entidade num sistema de ontologia razoável apresenta, directa e/ou 

indirectamente,  uma  estrutura  fractal.  Por  outras  palavras,  toda  a 

entidade de um qualquer sistema micro-cósmico terá a sua estrutura 

replicada por uma outra estrutura de um sistema cósmico de ordem 

superior  que  englobe  o  primeiro.  Por  exemplo,  encontramos  claras 

analogia entre o sistema atómico, com o seu núcleo "gravitado" por 

electrões, e a estrutura de um sistema solar gravitado por planetas; e, 

subindo  de  ordem  de  grandeza,  com  as  galáxias  gravitadas  por 
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sistemas solares; e com enxames de galáxias, e por aí fora até onde a 

nossa imaginação nos levar.

Toda  esta  imagética  foi  aqui  introduzida  com o  propósito  de 

constituir  um quadro ontológico:  uma referência,  ou matéria-prima 

onde começaremos a cinzelar conforme a nossa interligação ontológica. 

Neste  ponto,  o  real  é  caracterizado  como  um domínio,  e  a  análise 

processar-se-á a um nível topológico. Assim, dizemos que o real é um 

domínio povoado por singularidades, tidas como epifenómenos locais, 

sejam eles vórtices, forças ou correntes, deformações, sorvedouros, e as 

demais. A única entidade não local é o dinamismo que perpassa o todo. 

No seguimento, dado que a existência de singularidades no real é uma 

constatação  empírica  (sem  que  isto  obrigue  a  que  sejam  entidades 

físicas),  deparamo-nos com o primeiro princípio ontológico: o real é 

povoado por entidades, cuja natureza é equivalente a singularidades 

no  tecido  do  real.  Em  pormenor,  cada  entidade  é  como  uma 

deformação no topos de um domínio, que seria, na falta destas, como a 

superfície de um lago imperturbado. Segue-se naturalmente,  embora 

não  necessariamente,  que  este  domínio  é  percorrido  por  um 

dinamismo intrínseco, fonte da geração e destruição de todo o tipo de 

entidades.  Tomamos  esta  força  intrínseca  como  uma  perturbação 

propagada  através  do  espaço  (do  domínio),  formando  entidades  de 

diversas  formas  no  seu  encalço,  e  sendo  ele  mesmo  perturbado  e 

redefinido pelas  deformações  criadas; tudo isto num eterno vai-vem 

regido apenas pelas leis do seu próprio movimento.

Ocasionalmente, ocorre neste espaço a formação de vórtices, tal 

como  referido.  Ora,  há  muitos  tipos  de  vórtices,  essencialmente 

caracterizados pelo tipo de torção ou deformação provocada no meio 

em que se inserem. As propriedades que exibem, ou melhor, que têm o 
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potencial de exibir, são definidas exclusivamente pela interacção entre 

o observador e o topos assim deformado.

Arriscando  aqui  um  salto  conceptual  um  pouco  arriscado, 

podemos  adiantar  que  tomamos  estes  vórtices,  na  hierarquia 

ontológica, como os focos de vida consciente e sensiente no universo. De 

determinada forma,  estas deformações são capazes de operar aquilo 

que  denomino  "loop  de  auto-referência"2,  através  do  qual  um 

segmento do real ganha a capacidade de voltar-se sobre si mesmo. Não 

queremos  insistir  demasiado  em  pormenores  de  índole  científica, 

porque  não  pretendemos  fazer  aqui  ciência,  mas  deixamos  como 

observação que no campo da topologia matemática há um conjunto de 

transformações  do  espaço  que  são  óptimas  candidatas  para  uma 

explicação deste tipo.

Postulada deste  modo a existência  destes  vórtices/consciências, 

centraremos  a  nossa  atenção no vórtice-homem.  Este  é,  então,  uma 

singularidade auto-referente (segundo a definição apresentada),  cuja 

característica  central  é  a  posse  de um dinamismo intrínseco de alta 

intensidade, capaz de interagir nos dois sentidos com a força universal 

que se propaga no nosso topos. Neste intricado tecido ontológico, não só 

somos uma rolha vogando ao sabor das marés topológicas, como temos 

a plena capacidade de brincar com o ondular, chapinar livremente e 

até, se assim o desejarmos, provocarmos um tsunami. Chamemos-lhe 

ontogénese.

Soltando de uma só vez aquilo que nos circum-navega a mente 

em cada linha deste texto, dizemos: o ser humano tem a capacidade 

notável  de  criar:  obras,  turbulências,  e  mundos.  Pouco  a  pouco, 

solitária ou comunitariamente, esta estranha elevação ontológica tem o 

poder de criar tudo de novo, mais, de o fazer a cada instante. Podemos 

2 O termo é tomado de empréstimo de outro contexto.

7



Sopros de Criação

viver numa esfera cuidadosamente bordada segundo as determinações 

que  melhor  se  enquadram  numa  cultura,  ou  então  esbracejar 

loucamente até que tudo adquira novos sentidos. Então, o céu poderá 

muito bem acariciar a terra; o sol nascer timidamente no cantinho do 

nosso horizonte; e a lua levantar-se esplendorosa, em fogo, todas as 

noites;  as  pessoas  poder-se-ão  tornar  todas  nossas  inimigas, 

conspirando para nos apanhar; e até o canto das aves poderá ser uma 

mensagem secreta, diáfana mas poderosa. A física poderá revelar-nos a 

verdadeira  natureza  do  real,  ou  encontrá-la  numa  outra  qualquer 

fábula.  Tudo isto  terá  razão,  e  tudo será  tão  verdadeiro  quanto  as 

condições de verdade que no próprio respirar definirmos.

A ontogénese é a nossa característica mais fundamental. Antes de 

tudo o mais somos criadores; ou, noutra formulação: respiro, logo crio. 

Podíamos aqui satisfazer mais um pouco o nosso potencial criador (que 

às vezes se pode tornar num potencial masturbador, quando o jogo de 

criar é tudo o que interessa), e cunhar mais um punhado de categorias 

ontogénicas:  por  exemplo,  ontogénese  cultural/social;  ontogénese 

sensitiva;  ontogénese  racional  e  quejandas.  Contudo,  levamos  o 

impulso criador muito a sério, e o facto de haver categorias para todas 

as  coisas  é  frequentemente,  se  não  sempre,  mais  castrador  do  que 

libertador, pelo que nos vamos abster de tais verborreias.

Fundamentalmente,  vemos  o  nosso  topos deformado  pela 

informação  cultural  que  nos  é  inculcada;  juntamos-lhe  as  nossas 

próprias  deformações  emocionais;  e  também as  mitologias  mais  ou 

menos elaboradas em que decidimos acreditar, ou nas quais nos vemos 

a acreditar. Estas três formas parecem-nos as mais importantes.

Cada acto humano é um acto criador, tudo denota uma forma 

própria de relação com o real, e tudo instaura um novo lugar de onde 

pomposamente observamos o universo. A analogia com a respiração é 
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já bem evidente. Cada sopro é uma perturbação topológica particular 

que deve ser compreendida e até estimulada.

O delírio fleumático tem o potencial de nos revelar o trono em 

que  nos  sentamos.  Ainda que  sobre os  nossos  cus3,  é  já  o  primeiro 

passo de uma visão mais abrangente.  Criemos;  criemos até cairmos 

para  o  lado  exaustos,  seguros  de  que  nenhum mal  nos  atingirá  de 

forma irrevogável4.  Desarranjemos  os  sentidos  e  toda  a  nossa  vida, 

percamo-nos  nas  esferas  inferno-beáticas  que  tecemos 

inconscientemente, até que finalmente possamos dizer: fomos nós que 

assim o desejamos. Tratando-se de uma variação da fórmula do eterno 

retorno, o significado é dissemelhante, pois aqui o fundamental não é o 

controlo sobre a força arrebatadora do tempo, mas sim a tomada de 

consciência do nosso poder sobre o próprio real.

Tal como a infância e a adolescência são as idades da descoberta, 

do desregro, e da vontade de criar novas possibilidades, desprezando 

os conselhos da idade; e tal como a idade adulta deveria transmutar-se 

na idade  da sabedoria  e  do saber viver,  não sem antes  passar pela 

desilusão, categoria que nos é fundamental, também aqui a explosão 

criativa  é  uma  aprendizagem,  e  ela  mesma  culminando 

necessariamente,  nesta  primeira  fase,  em  desilusão. 

Independentemente  da  idade,  saibamos  acolher  este  nosso  traço 

fundamental.  Deixemos  a  graciosidade  para  o  momento  seguinte,  e 

para já percamo-nos até ao mais fundo e até ao mais alto. Abramos 

caminho para todo o tipo de mundos, e ofegantemente insuflemos de 

vida o nosso mais pequeno gesto.

3 Esta imagem, que se enquadra perfeitamente aqui, tem o cunho de Montaigne.
4 Qualquer dano que possa resultar para a nossa saúde mental está sempre a tempo de ser revertido. A este 
propósito, nomeadamente, o da neuroplasticidade, conferir Train your mind, change your brain, de 
Sharon  Begley, relatando alguns novos avanços em neurociência, obtidos com a colaboração de vários 
monges  e estudiosos budistas, especialistas em técnicas de meditação e concentração mental.
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Finalmente,  exangues  e  na  mais  pura  decadência,  terrível 

pesadelo que é também estertor pós-orgásmico, abracemos a desilusão 

de toda a nossa criação. Estamos prontos para o passo seguinte.

II. Calando a respiração.
Poderíamos  ficar-nos  pelas  invectivas  expostas  no  primeiro 

capítulo e fazer disso modo de vida. Estaríamos melhor do que numa 

vida convencional, mas atrevo-me a garantir que só o aguentaríamos se 

formos  possuidores  de uma grande capacidade  de  sofrimento e,  em 

certos casos, de crueldade. De facto, muitos foram e serão os génios 

criadores que se viram nesses predicamentos e, à força de tanto criar e 

de  tanto  se  desiludirem,  pereceram  definitivamente,  expulsos  de  si 

mesmos segundo o processo descrito. Deles restam as poeiras cósmicas, 

prenhes  de  novo  potencial  criador.  Não  será  porventura  um  mau 

destino, mas é forçosamente um árduo fado.

Noutro lugar, falamos do real como um espaço de intensidades5. 

A  imagética  utilizada  é  semelhante  à  que  se  usa  aqui,  pelo  que 

aproveitaremos  algo do que ela  nos ensina:  a  vivência  humana que 

mais se assemelha a um espaço de intensidades é a vivência emocional. 

Através das emoções hierarquizamos as entidades que se nos deparam, 

de forma automática e contínua. Por exemplo, se aqui encontro o papel 

despido que me dá um prazer agridoce, mais à frente vejo o cinzeiro 

cheio de minutos  perdidos,  e  ainda mais  ao longe um pequeno baú 

contendo  o  amor  em  estado  puro,  exemplificado  em  pequenas 

lembranças dos momentos em que só fui feliz. Será certamente uma 

perversão pensar que aqui se dá unicamente uma reacção fisiológica à 

presença de determinados objectos. Por um lado, porque as emoções 

são contínuas, seguem-se umas às outras sem intervalos, e, por outro, 

porque há um contínuo fluxo de influências viajando entre mim e o 

5 Semelhante a uma carta topográfica.
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cenário que se me depara. Portanto, não há aqui lugar para relações 

formais  do  estilo  sujeito-objecto;  há,  ao  invés,  uma  interligação 

permanente, permeável e ilimitada.

Talvez já se adivinhe para onde caminhamos: a música. Desde o 

berço da humanidade que a sua importância ritual é bem patente. A 

música  é  talvez  a  entidade  ontológica  com  maior  potencial  para 

perturbar  o  nosso  espaço  de  intensidades  emocionais,  e  é  belo  que 

assim o seja. Tal como no mundo físico o som é identificado com uma 

perturbação material propagada ondulatoriamente, também no nosso 

mundo, a melodia propaga-se através de ondas emocionais.

A  música  serve-nos,  para  este  propósito,  como  instrumento 

metodológico, exactamente pelo seu poder de  nos enredar num espaço 

de intensidades. Através dela conseguimos atingir os primeiros estádios 

da desindividualização, destemporalização, e desespacialização. 

Ainda que não nos dê acesso ao substrato da realidade, pois a 

intrusão da instituição corpo+mente afasta-nos necessariamente desta 

através da sua interferência, é, contudo, um bom avanço, rompendo a 

maior parte dos véus que paradoxalmente estimamos. Naturalmente, 

admitindo  a  interferência  decorrente  da  introdução  de  um 

corpo+mente, é apenas através de uma anulação destes que podemos 

aceder à realidade originária. A música apenas nos pode levar até um 

ponto, mas é obrigatório reconhecer que a vivência emocional é ainda 

uma vivência subjectiva, já não iludida nos subterrâneos da razão (e 

confundindo os instrumentos com a realidade), mas ainda presa a uma 

singularidade que, enquanto isso mesmo, não pode deixar de pesar na 

delicada  tecitura  do  real.  Daqui  retiramos  a  tese  de  que  apenas  o 

anulamento metódico do corpo+mente nos poderá granjear o aceso à 

realidade originária.
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O argumento ontológico procede da seguinte forma. Enquanto 

entes/singularidades, aquilo a que temos acesso directo, e através dos 

quais nos atribuímos a propriedade da existência, são os nosso actos 

mentais.  Traçando  uma  linha  tangente  à  imagética  apresentada  no 

primeiro  capítulo,  consideramos que um dos traço distintivos destes 

actos mentais é o serem movimento. É movimento o acto sensiente, é 

movimento  o  acto  racional,  em suma,  é  movimento  o  acto  criador, 

categoria que engloba, como meras variantes, os actos anteriores. Ora, 

enquanto movimento, segue-se necessariamente que cada acto mental 

produz uma forma própria de perturbação no real. Portanto, qualquer 

esperança  de  acesso  à  realidade  originária  tem  como  condição  a 

capacidade anular o nosso movimento constitutivo.

Infelizmente,  o  anular  de  todo  o  movimento  levanta-nos  um 

grande problema. É que os actos mentais são o meio através do qual 

temos  consciência  de  algo,  pelo  que  a  sua  anulação  equivaleria  à 

impossibilidade de qualquer experiência e, segue-se, à impossibilidade 

de  haver  contacto  consciente  com  o  nosso  substrato  ontológico. 

Encontramo-nos  numa  encruzilhada  familiar  à  maioria  dos 

argumentos cépticos.

A solução é sorvida avidamente de uma das práticas milenares 

da humanidade: a meditação. A associação deste tipo de prática com 

certos  rituais  sapienciais  encontra-se  firmemente  estabelecida  e, 

arriscando a generalização, dizemos que ela constitui, mais do que uma 

forma de relaxamento, uma fonte de sabedoria, um caminho para a 

iluminação  (também  num  sentido  laico).  Na  tradição  do  budismo 

tibetano,  por  exemplo,  atribui-se  grande importância a  dois  estádio 

atingidos na, e pela meditação: a calma mental e a visão penetrante. 

Ora, estes conceitos não são de todo alheios àquilo que temos vindo a 

expor.  Se  a  calma  mental  tem  como  efeito  alguma  anulação  do 
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movimento, já a visão penetrante, muito mais do que o olhar analítico, 

que  seria  apenas  uma  forma  de  nos  perdermos  numa  nossa 

perspectiva,  é  um conceito  experiencial.  A  visão  penetrante  não  se 

produz, intui-se, ou melhor, vive-se. E é esta a solução que propomos 

para o argumento ontológico

Abandonar o movimento que caracteriza todos os actos mentais 

é também abandonar o nosso foco de subjectividade. É vogar ao sabor 

da ondulação endógena do topos primordial; é ser o todo, abdicando do 

turbilhão  de  vórtice-humano.  Por  isso  não  se  pode  dizer  que  o 

substrato  é  isto  ou  aquilo,  mas  apenas  confiar  nas  palavras  dos 

mestres,  seguindo  passo  a  passo  todos  os  estágios  até  vivermos  nós 

próprios o todo, e sermos unos com ele. Aí saberemos do que falar, sem 

contudo termos palavras para o descrever.

A  sabedoria  que  preconizamos  é  então  uma  prática  de  vida, 

como não nos cansamos de repetir. É o saber harmonizarmo-nos com o 

dinamismo universal,  e  isto  só  é  possível  através  da  experiência  do 

todo. Sábio é aquele que sabe viver; que sabe o seu lugar na economia 

primordial,  e  que,  possuidor  desta  intuição  vital,  usa  as  suas 

potencialidades  conscientemente.  Não  é  mais  o  impulso  criador 

desenfreado,  apenas  porque  se  pode,  mas  sim  um  impulso  criador 

irmanado pelas forças originárias, explodindo como um vulcão quando 

a tal for elevado, voltando posteriormente a deixar tudo assentar.

A  diferença  fundamental  em  relação  à  experiência  extática 

descrita no final do primeiro capítulo, é, em primeiro lugar, a ausência 

da  desilusão  característica  de  tal  volúpia  criadora.  É  que 

anteriormente criava-se singularmente, do alto de um turbilhão que se 

afunda em solidão à medida que se eleva nas alturas. Agora, há toda 

uma força  vital  que  inflama os  nossos  sopros,  e  os  nossos  pulmões 
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harmonizam o seu respirar com o pulsar do real. Apenas assim se mata 

a saudade6.

Respiremos  em conjunto  e  matemos  a  saudade.  O enigma da 

existência  desta  vida  consciente  não  é  resolúvel  através  de  teses,  a 

própria pergunta é desprovida de sentido. Há que ser, ser com o Todo.

6 Aquela saudade profunda que Pascoaes descreve no Verbo Escuro como a ausência de harmonia com o 
pulsar do real.
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