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Resumo 

Georg Cantor, nascido em São Petersburgo em 1845, é considerado um dos mais 

inventivos matemáticos da modernidade. Cantor era um defensor enfático da liberdade 

no pensamento matemático e do diálogo entre a Matemática e outros campos do 

conhecimento, notadamente a filosofia e a religião. O trabalho de Cantor além de 

revolucionário dentro da Matemática foi permeado de argumentações metafísicas e 

religiosas, o seu aleph-null não é apenas um mistério numérico, mas também simbólico. 

Partindo de uma série de pesquisas realizadas por Wolfgang Pauli e Carl Gustav Jung que 

objetivam resgatar e analisar o “pano de fundo” psicológico presente nas ciências e do 

princípio de que a imagem simbólica (arquetípica) precede a formulação de uma lei 

científica, este escrito pretende tomar como foco a simbólica existente nas teorias 

transfinitas de Georg Cantor, destacar e analisar as imagens ali contidas, edificando uma 

psicologia da Matemática de Cantor. No momento final é proposta uma postura 

epistemológica baseada na Psicologia Analítica e no Princípio de Complementaridade 

para confrontar o número como realidade psíquica e física.  

 

Palavras-chave: Psicologia Analítica, Matemática, Epistemologia, Georg Cantor.  
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Abstract 

 

Georg Cantor, born in St. Petersburg, 1845, is considereted one of the most 

inventives mathematicians of modernity. Cantor was an emphatic defensor of the liberty 

in mathematical thinking and the dialogue between mathematic and other knowledges, 

notably the phylosophical and the religious one. Cantor’s work was not only 

revolutionary inside the mathematics, but was permeated of metaphysical and religious 

arguments, his aleph-null is not only a numerical, but a symbolic mystery. Starting from 

a serie of researches by Wolfgang Pauli and Carl Gustav Jung that pretend to resgate and 

to analyse the psychological “backgroud” present in science and the principle that the 

symbolical (archetypal) image precedes the formulation of a scientific law, this work 

pretends to put on focus the symbolics existing on the Georg Cantor’s transfinite theories, 

to evidence and to analyze this, building in this way an psychology of the Cantor’s 

mathematics. In the final section is proposed an episthemologycal stance based on 

Analytical Psychology and the Complementarity Principle to confront the number as 

psychical and physical reality. 

Key-words: Analytical Psychology, Mathematics, Epistemology, Georg Cantor.    
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Quod mathematica nos iuvet plurimum 

In diversorum divinorum apprehensione 

- Casanus 
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Carta ao leitor benévolo 

Dada a estranheza deste trabalho, cabe a exigência de um prefácio – algo não 

muito comum em teses de pós-graduação, mas, aqui, de importância cabal. Destarte, é 

mister que o leitor benévolo não despreze estas letras, seu conteúdo esclarecerá muitos 

pontos dúbios da dissertação, como também o guiará pelo longo e, muitas vezes, 

cansativo percurso desta pesquisa. Aqui está condensado e escrito, da forma mais clara 

que meu virtuosismo pode conceber, um breve resumo de um ousado empreito que 

habitava meu intelecto há certo tempo. O qualitativo breve, meu caro leitor, cabe aqui, 

pois, em razão de questões cronológicas, muito não fora, conforme minhas exigências, 

devidamente explicado e investigado. De fato, ainda há muito o que escrever no que 

concerne a este tema, todavia, não subestime as cifras que este manuscrito traz.  

Dialogar Psicologia e Matemática pode até parecer uma missão nobre e 

plenamente frutífera. No entanto, pode também parecer uma atrocidade vulgar e 

enfadonha para os olhos daqueles que procuram no estudo das ciências humanas um 

abrigo contra a monstruosa linguagem numérica; o mesmo efeito repercutirá naqueles que 

procuram nas ditas ciências exatas a negação da literatura e dos estudos da alma. Mesmo 

que o leitor não seja de um desses tipos, certa cautela deve ser tomada. Pois é possível 

que, na tentativa de aproximar psicólogo(a)s e matemático(a)s, este texto possa acabar, 

na verdade, causando estranhamento em psicólogo(a)s e matemático(a)s.  

Pode parecer estranho que, subitamente, a Matemática se torne interesse de um 

psicólogo – apesar de ser bastante plausível, pois a ciência dos números é um produto do 

psiquismo, o objeto de estudo da psicologia. De fato, esse interesse não teve origem 

súbita, a história da curiosidade do autor por Matemática e também pelo matemático 

Georg Cantor precede seu interesse em Psicologia. Meu contato com a obra de Cantor 

apareceu ainda no ensino médio, mais precisamente no segundo ano. Um grande amigo, 

aluno do PIBIC Jr. de Matemática da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), 

me apresentou à sua pesquisa que tratava sobre o conjunto de Cantor; após breve pesquisa 

encantei-me com a obra do matemático, mas com o passar dor tempo, o interesse parece 

ter adormecido e ficado em silêncio.  

Um tempo após adveio meu fascínio por Psicologia, o que me levou a graduar 

nesta área. Logo no início do curso de Psicologia interessei-me por Epistemologia, 

principalmente pelo estudo da Psicologia na Epistemologia e da Epistemologia na 

Psicologia; um pouco mais tarde floresceu o interesse em Psicologia Analítica, o que 
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modelou toda minha trajetória enquanto estudante de psicologia e pesquisador. Foi 

durante um debate sobre as diferenças entre pensamento dirigido e pensamento fantasia 

na Psicologia Analítica que a figura de Cantor subitamente saltou-me à mente. Ali, 

inopinadamente, como em uma iluminação – uma dádiva do próprio Mercurius, diria um 

alquimista – percebi o quão prolífica seria uma tentativa de compreensão da obra 

cantoriana à luz da Psicologia Analítica. E isso é o que tento expressar nesta dissertação.  

O conhecimento historiográfico é um dos grandes pilares das ciências humanas, 

por isso fora mantido aqui com esmero. Em cada capítulo serão encontradas explanações 

e dados históricos, seja sobre a Matemática, a Psicologia Analítica, Georg Cantor, 

Wolfgang Pauli, Carl Jung ou Niels Bohr que são os autores mais presentes na pesquisa. 

Muitas obras como: Ioannis Keppleri Harmonices Mvndi: Libri V e A Lexikon of Alchemy 

foram consultadas no original usando como recurso o Internet Archive (acessado em 

archive.org). As alusões à Bíblia foram feitas tomando como referência a Biblia Sacra 

juxtam Vulgatam Clementinam, essa escolha se justifica diante da série de reformas pelas 

quais o livro passou durante a história moderna e contemporânea, visando torná-la mais 

próxima ao mundo científico; sendo o objetivo aqui, justamente, o caráter simbólico, 

mitológico e numinoso do escrito, foi mantida a edição de Clemente, as traduções do 

latim ficaram por conta do autor, assim como dos outros idiomas (inglês e espanhol).  

Termos potencialmente polêmicos como espírito, alma, Mercurius e Deus são 

empregados aqui em seu sentido psicológico interior à Psicologia Analítica. Deus, por 

exemplo, expressa uma imagem ou um conceito verbal que ao longo do tempo sofreu 

uma série de modificações, é entendido aqui como um arquétipo e diversas possibilidades 

da manifestação dele, é entendido como uma realidade psíquica que é denominada.  

Trato aqui majoritariamente de realidades metafísicas e o faço de modo 

consciente, mantendo a sensatez de que velejo no numinoso mundo das imagens. A série 

de amplificações, intertextualidades, paralelos, alegorias e explicações em torno de um 

tema pode parecer a priori enfadonhas e exageradas, um exibicionismo injustificável de 

erudição e cultura, mas com o tempo se revelarão cruciais e até modestas em razão do 

que seria necessário para o devido entendimento das imagens. Tenho ciência de como a 

capacidade humana de representação é limitada, é possível mencionar ainda como muitas 

vezes a linguagem parece insuficiente para se expressar, nos forçando a recorrer a outro 

idioma. Embora o universo de representações seja carregado de imagens teriomórficas, 

antropomórficas e telúricas, todavia, capazes de resistir à crítica racional, não se deve 

esquecer que essas imagens repousam sobre arquétipos numisos, id est, de fundamentos 
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emocionais e estrangeiros à razão. In breve, falo de uma realidade que até pode ser 

ignorada, mas de modo algum refutada. Fala aqui de como o psiquismo possui um 

espiritus rector que o leva ao pensamento científico, mas carrega em outra mão o mito.   

Aqueles que são versados na Psicologia Analítica podem – mas não remendo – 

iniciar a leitura pelo capítulo II, seguir para IV e, por fim, ler o V. Aos matemáticos peço 

paciência com as explicações da psicologia e aos psicólogos peço paciência com as 

demonstrações matemáticas. No mais, boa leitura. 

Não despreze as notas de rodapé. 

 

Pablo do Vale  

Verão de 2018  
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I – A Travessia do Sussuarão 

 

Percursos da Psicologia Analítica 

 

“Homo sum, humani nihil a me alienum puto”1 

                 - Publius Terentius Afer 

A figura de Carl Gustav Jung e, por consequência, também a sua teoria 

psicológica, a Psicologia Analítica2, despertam inúmeros sentimentos e impressões nas 

pessoas. De ocultista a filósofo, de místico a cientista, de charlatão a profeta; muitos 

foram os adjetivos utilizados para caracterizar o psicólogo de Zurique. Quem foi Jung e 

o que é a Psicologia Analítica parecem ser questões bastante herméticas. De fato, tais 

indagações não são elementares, mas passam longe do obscurantismo. Carl Jung nasceu 

em Kesswil, Suíça, no ano de 1875. Seus interesses científicos o levaram a pretenção de 

estudar arqueologia, no entanto, devido à condição financeira de seus pais, ingressou no 

curso de medicina, na Universidade da Basiléia, onde se formou com êxito em 1900. De 

início seus interesses médicos eram voltados para o estudo da fisiologia e química 

fisiológica. Todavia, ao ler a obra de Krafft-Ebing, Lehrbuch der Psychiatrie auf 

Klinische Grundlage, o estudo da personalidade ganhou-lhe a curiosidade. Jung viu na 

pesquisa da personalidade a oportunidade de instruir-se tanto nas ciências da natureza 

quanto nas ciências do espírito (MILLER, 2009; SHAMDASANI, 2005).  

Após concluir sua formação em medicina, Jung tornou-se estagiário na Clínica 

Psiquiátrica Burghölzli, em Zurique, dirigida por Eugen Bleuer, que apoiou o jovem 

residente e o incentivou no campo da pesquisa. É dessa data que advêm os primeiros e 

notáveis trabalhos de Jung no campo da psiquiatria. Trabalhos como Zur Psychologie und 

Pathologie sogennanter okkulter Phänomene3 (1902) já mostravam o descontentamento 

de Jung com a Psicopatologia Descritiva e sua caminhada rumo ao estudo da psicologia 

empírica (MILLER, 2009; SHAMDASANI, 2005).  

 
1 Sou humano, logo nada do que seja humano é alheio a mim.  
2 Que pode também ser chamada de Psicologia Complexa, Psicologia Profunda ou Psicologia Junguiana. 
3 Sobre a Psicologia e Patologia dos fenômenos chamados cultos. 
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Jung, Binswanger e Bleuer desenvolveram uma série de estudos experimentais4. 

As pesquisas experimentais levaram Jung a estabelecer uma relação frutífera, apesar de 

conturbada, com Sigmund Freud, o pai da Psicanálise. Jung havia se encantado pela obra 

Die Tramdeutung5, um marco na história da psicologia, publicada por Freud em 1900. O 

jovem psiquiatra de Zurique percebeu uma impressionante concordância entre os dados 

colhidos em seus estudos experimentais e os resultados obtidos pelo método clínico de 

Freud. Em 1906, Freud e Jung começam um intrigante e proveitoso debate 

correspondencial, o marco zero de tal permuta foi uma carta de gratidão de Freud por 

Jung ter-lhe enviado artigos sobre seus estudos experimentais em associação de palavras. 

Jung e Freud encontraram-se em Vienna em 1907, este episódio consolida a colaboração 

e a amizade entre ambos; sendo mais velho, Freud via em Jung um herdeiro de sua obra. 

Contudo, apesar dos benefícios da colaboração, depois de anos de controvérsias sobre os 

rumos da Psicanálise, Jung e Freud romperam o diálogo; o ano é 1913 e mais um evento 

significativo acontecia: o físico dinamarquês Niels Bohr formulava a teoria da estrutura 

atômica. Além de diversos outros aspectos, a discordância entre Freud e Jung possuía 

também um caráter epistemológico. E, eis uma formidável coincidência, anos mais tarde, 

em 1931, Jung encontraria Wolfgang Pauli, físico ganhador do Nobel de 1945 e um dos 

expoentes da Escola de Copenhague. Jung e Pauli iniciariam um diálogo que aproximaria 

a Psicologia e a Física Contemporânea por via de seus obstáculos e semelhanças 

epistemológicas (MILLER, 2009; SHAMDASANI, 2005; GOODWIN, 2010).    

Após a dissidência com Freud, Jung continua sua opus e funda a Psicologia 

Analítica. O trabalho de uma vida realizado em Zurique ganha então o mundo. Jung teve 

papel fundamental na formulação do conceito moderno de esquizofrenia, instaurou a 

análise didática como requisito para que o médico ou psicólogo possam exercer a clínica, 

edificou a diferenciação entre os tipos psicológicos extrovertido e introvertido e suas 

numerosas subdivisões. O foco dado por Jung no papel psicológico que os mitos exercem, 

contribuiu para a retomada dos temas míticos e clássicos. Seu interesse pelo pensamento 

do Oriente foi o prógono da reorientalização do Ocidente. Jung buscou reconcilhiar 

ciência e religião por via da psicologia, o que tornou sua obra bastante comentada, seja 

no meio acadêmico ou nos cículos e escolas de formação de analistas (SHAMDASANI, 

2005). 

 
4 Essea coleção de trabalhos compõe o atual volume II das Obras Completas de Carl Gustav Jung.  
5 A Interpretação dos Sonhos. 
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Feud e Jung tornaram-se pontos centrais no debate sobre a história intelectual 

europeia e seus nomes, em muitos círculos, sinônimos de Psicologia. Os pensamentos de 

ambos são geratrizes de um vasto espectro de teorias e posições, tanto de Freud como de 

Jung derivam inúmeras outras correntes psicológicas. (SHAMDASANI, 2005). 

Carl Jung não pretendia fundar uma linha particular da Psicologia, seu empenho 

era em esboçar algo próximo de uma Psicologia geral. Consequentemente, em 1934, 

fundou um Centro de Psicologia no Instituto Federal da Suíça, em Zurique, com o 

objetivo de dar início a um círculo de palestras sobre psicologia. Porém, a partir de 1940 

vários centros de estudo e escolas começaram a surgir sob o nome de Jung. O que fora, 

obviamente, desaprovado pelo psicólogo de Zurique. Embora acreditasse no 

estabelecimento da Psicologia Complexa enquanto disciplina, Jung era negativo em 

relação à possibilidade de uma escola de psicoterapia junguiana. Em resposta a esse 

crescimento descontrolado, Carl Jung aceitou fundar uma associação, mas sob a exigência 

de que suas ideias fossem representadas com rigor. Em 1948, foi fundado, então, o 

Instituto Jung de Zurique e o discurso inaugural foi feito pelo próprio. O objetivo da 

instituição era funcionar como um centro de pesquisa, mas com o passar do tempo, a 

Curadoria venceu a administração do primeiro presidente, C. A. Meyer, e direcionou o 

instituto para a formação de analistas. Tal desvio nas normas da instituição teve 

consequências gravíssimas: Wolfgang Pauli que, até então, era membro fundador do 

Instituto, ao saber das novas diretrizes e do desdém dos membros para com a pesquisa, 

renunciou ao seu cargo (SHAMDASANI, 2005). 

  Atualmente, no Brasil, a Psicologia Analítica passa por um momento importante 

em sua trajetória, um momento de retomada de pesquisas, um retorno à substância 

fundamental do pensamento de Jung. O caminho já iniciado por Nise da Silveira no 

Museu de Imagens do Inconsciente (SILVEIRA, 1981) agora reverbera no cenário 

acadêmico e propulsiona uma retomada nas pesquisas no que se refere à obra de Jung e 

seus colaboradores. Presenciamos, no momento, em programas de iniciação científica e 

pós-graduação, pesquisas na área da Psicologia, Epistemologia, Sociologia, Cultura e 

Saúde que são sustentadas pelos preceitos teóricos da psicologia junguiana. O Grupo 

Caminhos Junguianos, vinculado ao Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde 

(NEPIS), locado na UFSJ, é um dos atuais responsáveis por desenvolver atividades 

articuladas de ensino, pesquisa e extensão sustentadas pelo arcabouço teórico da 

Psicologia Analítica. 
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O NEPIS oferece estágio supervisionado no Serviço de Psicologia Aplicada 

(SPA), desde 2011. O estágio objetiva o treinamento de alunos que realizarão 

atendimento psicoterápico para a população da cidade, bem como o estudo crítico e 

sistemáticodas obras de C. G. Jung e seus demais colaboradores, mantendo o perene 

interesse em pesquisa. Recentemente, fora estabelecido, entre o NEPIS e o Museu de 

Imagens do Inconsciente, através do Setor de Contratos e Convênios (SECOC) da UFSJ, 

uma parceria que promove o intercâmbio entre pesquisadores de ambas instituições. O 

professor Walter Melo, responsável pelo NEPIS e pelo Grupo Caminhos Junguianos, 

também foi um expoente crucial para realização do grupo de pesquisadores em Psicologia 

Analítica na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia 

(ANPEPP). De 07 a 10 de junho de 2016, em Maceió, AL, durante o XVI Simpósio de 

Pesquisa e Intercâmbio da ANPEPP fora realizado o encontro do grupo de trabalho: 

Epistemologia e Interfaces da Psicologia Analítica (EIPsiA), sob a coordenação do grupo 

Caminhos Junguianos da UFSJ.  

Desde agosto de 2012, como instituição de pesquisa, o NEPIS promove projetos 

de iniciação científica fundamentados pela Psicologia Analítica, dentre eles, são 

destaques, por abordarem a interdisciplinaridade6: “Os Argumentos Psicológicos 

Presentes na Teoria de Thomas Kuhn” (Emerson Albino de Freitas Souza, bolsista 

PIBIC/CNPq); “O Conceito de Inconsciente no Encontro Terapêutico entre Jung e Pauli” 

(Luis Paulo Halfeld da Silva, PIIC/CNPq); “O Conceito de Inconsciente no Encontro 

Científico entre Jung e Pauli” (Emerson Albino de Freitas Souza7, bolsista PIBIC/CNPq) 

e “Aspectos Quantitativos e Qualitativos do Número na Obra de C. G. Jung” (Pablo 

Rwany Batista Ribeiro do Vale8, bolsista PIBIC/CNPq).  

A partir de março de 2014 começaram a ser desenvolvidas pesquisas no mestrado 

da psicologia da UFSJ, com os seguintes projetos: “Os Efeitos da Teoria de William 

James sobre a Obra de C. G. Jung: a psicologia da experiência religiosa” (Pedro Henrique 

Costa de Resende, bolsista CAPES); “A Construção da Psicologia Analítica a partir do 

Livro Símbolos da Transformação: o processo de escrever e reescrever uma psicologia 

(Fábio Medeiros Massière); “Considerações acerca do Conceito de Psiquificação e a 

 
6 Um dos aspectos centrais da Psicologia Analítica e que é, justamente, o cerne deste escrito. 
7 Destaque na XXI Semana de Iniciação Científica da UFSJ. 
8 Destaque na XXII e na XXIII Semana de Iniciação Científica da UFSJ com as Pesquisas “O Entrar em 

Análise: variações na magnitude dos sintomas na clínica das neuroses”, desenvolvida no Núcleo de 

Pesquisa e Extensão em Psicanálise (NUPEP) da UFSJ e “Aspectos Quantitativos e Qualitativos do Número 

na Obra de C. G. Jung”, desenvolvida no Grupo Caminhos Junguianos, vinculado ao Núcleo de Estudo, 

Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS) da UFSJ. 
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Relação entre Mente e Corpo na Obra de C. G. Jung” (Victor de Freitas Henriques, 

bolsista UFSJ); “Os Processos Psicológicos que Afetam a Criação Científica à Luz da 

Psicologia Analítica” (Emerson Albino de Freitas Souza, bolsista CAPES); e “O Método 

Comparativo na Psicologia Analítica: uma análise sobre a gênese do conceito de 

amplificação na obra de Carl Gustav Jung” (Hudson Carvalho Ferreira). 

Seguindo a linha transdisciplinar que contribui para um conhecimento 

enciclopédico em psicologia – tipo de conhecimento muito defendido por Jung 

(SHAMDASANI, 2005) – este escrito pretente apresentar somas à tradição de pesquisa 

fundada recentemente no NEPIS/Grupo Caminhos Junguianos, ao propor o diálogo entre 

duas disciplinas que, a princípio, parecem muito distantes: Matemática e Psicologia, 

apresentar somas à tradição de pesquisa em ascensão na UFSJ. Além de estabeler o 

diálogo entre “mundos” diferentes, é proposto também o entendimento da Matemática de 

Cantor como um fato psíquico, logo, passível de compreensão à luz da Psicologia. 

O diálogo e a transdiciplinaridade são alguns dos pontos mais marcantes da 

Psicologia Analítica. Jung traçou trocas frutíferas com a antropologia, a sinologia, a 

filosofia, as artes e a ciência contemporânea. Para Jung, não existia campo da iniciativa 

humana que não fosse um fecundo contribuinte para a Psicologia. Sendo o objeto da 

Psicologia Analítica a natureza da psique, o ato e o agente da ação, Jung interessou-se por 

tudo o que fosse humano, tentanto, inclusive, fundamentar outras disciplinas e 

conhecimentos por meio da Psicologia. O aspecto inciclopédico é o estigma que marca a 

Psicologia Analítica, o principal caráter da pesquisa de Jung e seus colaboradores. O 

trabalho que marca a fundação do estilo enciclopédico da Psicologia Complexa é o livro 

Símbolos da Transformação, escrito por Jung em 1912 sob o título de Transformações e 

Símbolos da Líbido: prelúdio de um caso de esquizofrenia. Na opinião de Jung, a 

construção da psicologia era labor que requiria a colaboração de filólogos, historiadores, 

arqueólogos, mitólogos, estudiosos do folclore, etnólogos, filósofos, teólogos, pedagogos 

e biólogos, além, é claro, de médicos e psicólogos. (SHAMDASANI, 2005). 

Carl Jung dava importância fundamental às colaborações interdisciplinares 

oferecidas por Richard Wilhelm (Sinologia), Wilhelm Heuer (Indulogia), Heinrich 

Zimmer (Mitologia), Karl Kerényi (Mitologia), Wolfgang Pauli (Física Contemporânea) 

e Victor White (Teologia). Uma excelente ilustração de seu empreendimento 

enciclopédico para a Psicologia é um projeto audacioso inciado nos anos 30. Daneil 

Brody, então editor da Rein Verlag, havia convidado Jung para a função editorial de um 
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novo journal denominado Weltanschauung9. Anos antes, não por coincidência, Jung 

havia publicado um ecrito explorando as relações entre a Psicologia Analítica e a 

Mundivisão. O objetivo do periódico para o qual Jung fora convidado era explicitar uma 

síntese das ciências, uma espécie de divulgação científica dos anos 30, tratava-se de uma 

ideia bastante plausível, por obséquio, já que àquela época e, na verdade, até aos dias 

atuais, a Psicologia era e continua sendo um campo do conhecimento bastante hermético. 

Esse ambicioso empreendimento seria endereçado ao leitor geral e pretendia romper com 

a fragmentação do conhecimento científico. Embora o projeto tenha malogrado, Jung 

buscou outras vias para obter o mesmo fim, e a sua obra acaba sendo, em síntese, uma 

grande enciclopédia da Psicologia e da alma humana (SHAMDASANI, 2005). 

 

O diálogo entre Jung e Pauli, “A Travessia do Sussuarão” 

 

“... esse, liso do Sussuarão, é o mais longe – 

pra lá, pra lá nos ermos. Se emenda com si mesmo.” 

- Guimarães Rosa 

Seguindo a tradição de Zurique, os projetos aqui citados tiveram como foco a 

comunicação entre a Psicologia Analítica e outros campos do conhecimento10.  Tal 

diálogo, proposto pelos trabalhos realizados no NEPIS, constitui a base ditada por Jung 

para a construção de um saber psicológico. A obra autobiográfica, Memórias, Sonhos e 

Reflexões mostra que o aspecto explorador de Jung (1968) não se originou no confronto 

com a psicologia, pelo contrário, sempre o acompanhou. No escrito, Carl Jung afirma seu 

 
9 Weltanschauung é um termo sem tradução precisa, pois exprime não apenas dados de uma concepção de 

mundo (Welt), mas, além disso, o modo como se considera-o (anschaunt), e para tal entendimento é válido 

recorrer ao verbo latino considerare, verbo que abrange desde “refletir”, “ponderar”, “contemplar”, 

“meditar” à “revistar”, “confiar”, “inspecionar” e “olhar”; deste verbo origina o advérbio considerate que 

significa “com reflexão, pensadamente”. Este breve estudo etimológico e as conscepções de Jung 

(1931/2013) – que serão melhor detalhadas mais à frente – aproximam o conceito Weltanschauung do 

vocábulo Φιλοσοφία (Filosofia), para Carl Jung, são concepções parecidas, o que coincide também com a 

visão de W. Wundt. Para o progenitor da Psicologia Experimental a Weltanschauung é “intuição ou visão 

de mundo”, uma determinação a fortiori do ideal de filosofia como cienciência universal. Em outras 

palavras, trata-se de um somatório de conhecimentos que edificam um modo ativo de confrontar e ser no 

mundo (ABBAGNANO, 2007).   
10 Com a intenção de estimular a transmissão de conhecimento no que concerne aos fundamentos da 

Psicologia Analítica e sua relação com outros campos do conhecimento, foi organizado, nos dias 29 e 30 

de novembro de 2013, o "I Seminário Caminhos Junguianos: a liberdade ainda que tardia”; no ano de 2015, 

entre os dias 8 e 11 de setembro, aconteceu o “II Seminário Caminhos Junguianos: a travessia do sussuarão, 

que teve este nome escolhido justamente por denotar a travessia das barreiras disciplinares; e, em 2017, 

entre os dias 15 e 19 de maio, ocorreu o “III Seminário Caminhos Junguianos: a poesia na luta/a luta na 

poesia”. 
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interesse tanto pelas ciências naturais como pelas ciências do espírito, desde os tempos 

de estudante. Sendo assim, em via de manter-se fiel aos seu interesses, buscou, durante a 

sua trajetória, a aproximação entre diversas áreas do conhecimento, investigando 

fenômenos religiosos, antropológicos, artísticos, pré-científicos e das diversas revoluções 

das ciências de seu tempo, majoritariamente a física. A proposta de Jung não se limitava 

a estabelecer um conhecimento psicológico-enciclopédico, ela ia muito além, Jung 

buscava alargar o escopo do pensamento científico, abordando, desse modo, fenômenos 

marginais até então ignorados pela postura cientificista e traçando relações 

interdisciplinares com outros campos do conhecimento. Diversos pesquisadores 

receberam com entusiasmo as propostas de Jung, notadamente o físico ganhador do Nobel 

de 1945, Wolfgang Pauli (SHAMDASANI, 2005; VON FRANZ, 2008).  

Wolfgang Pauli nasceu em 25 de abril de 1900, descendente de judeus, porém 

batizado na fé católica; futuro colaborador próximo de Jung, porém afilhado de Ernst 

Mach, amigo de jeventude de seu pai Wolfgang Joseph Pauli. Sobre o batismo por Mach, 

Pauli, em carta a Jung, comenta que era como se tivesse sido batizado pelo positivismo, 

marcado para ser o “antí-metafísico”, entretanto, segundo o próprio, suas transformações 

espirituais e convicções guiaram-no por caminhos copletamentes diferentes, tendo 

coroado-o “dissidente de anti-metafísico”. Quando criança, o físico foi um aluno brilhante 

e tinha grande interesse em história da antiguidade clássica, mas seu pai sempre 

consultava Mach para saber quais livros de Física e Matemática deveriam ser 

recomendados ao jovem Wolfgang. Ao fim do genásio, Pauli já era respeitado como aluno 

prodígio, tendo publicado em 1919 três artigos sobre a teoria da relatividade geral. A 

vocação pela física o levou a estudar com Sommerfeld em Munique. Em 1921, é 

publicado um artigo na Enciclopedia sobre a relatividade escrito por Pauli. Se os três 

primeiros artigos chamaram a atenção do notável matemático Hermann Weyl, agora até 

Einstein admirou-se frente ao conhecimento e habilidade matemática de Wolgang Pauli. 

Também em 1921, Pauli recebe seu diploma de Doutor suma cum laude pela 

Universidade de Munique (ENZ, 1996; MILLER, 2009).     

Pauli mostrou ser, no decorrer de sua carreira científica, uma mente brilhante. Era 

capaz de dominar facilmente e falar com elouquência sobre diversos assuntos. Junto de 

Werner Heisenberg e Niels Bohr, foi um dos pilares da concepção de Compenhagem da 

física quântica, além de ter sido laureado com o Nobel de física em 1945 pela formulação 

do Princípio de Exclusão. Mas o brilhante físico passou também dificuldades, era rígido 

em suas relações afetivas, sendo, muitas vezes, demasiado frio e excessivamente racional, 
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também abusava do uso de álcool e tabaco. Temendo um mal maior, seu pai recomendou 

que consultasse com Carl Jung (ENZ, 1996). 

O encontro ocorreu em 1931, Jung surpreendeu-se ao ver que Pauli, 

preteritamente, havia lido boa parte de seus livros e, inclusive, marcado tópicos para que 

pudessem discutir. Porém o que mais facinou o psicólogo de Zurique foi o quão aguçado 

era o intelecto de Pauli e a numinosidade das figuras presentes em seus sonhos. Jung, de 

imediato, recomendou que Erna Rosenbaum – uma jovem aprediz de Jung – atendesse o 

físico e o tomou como seu amigo e colaborador.    

Jung e Pauli desenvolveram uma extensa parceria que contribuiu para o 

desenvolvimento da ciência moderna, sobretudo dos campos da Física e da Psicologia. O 

diálogo era majoritariamente epistolar, mas isso não o fazia menos excitante. Pauli 

também trocava cartas com Marie-Louis Von Franz, uma das principais colaboradoras de 

Jung e a responsável por fornecer as traduções das obras utilizadas em seu famoso artigo 

sobre Kepler. O físico encantou-se pela Psicologia e pela Filosofia, notadamente a 

Epistemologia. Ele via, nos disafios enfrentados pela física contemporânea, similaridades 

em relação aos obstáculos da Psicologia. Com o passar do tempo, Pauli tornou-se um 

analista assaz e profundo conhecedor dos principais conceitos da Psicologia; contribuiu 

não apenas no campo teórico, pesquisando e elaborando conceitos e explicações, mas 

também no fornecimento de material de pesquisa, pois sua longa série de sonhos – que 

eram sistematicamente anotados após cada noite – serviu de matéria prima para os estudos 

de Jung sobre o processo de indivuduação. Por não ter atendido o físico, Jung pôde 

analisar seus sonhos de modo objetivo sem interferência de sugestões. A série de sonhos 

de Pauli deu origem a obra Psicologia e Alquimia, a pedra angular para o entendimento 

de como o conhecimento alquímico, tomado como projeção processos psíquicos, pode 

servir à interpretação dos sonhos (MILLER, 2009; ENZ, 1996; SHAMDASANI, 2005).  

Em parceria com Pauli, Jung escreveu Sincronicidade: um princípio de conexões 

acausais e Pauli redigiu As influências arquetípicas nas Teorias científicas de Kepler. 

Tais obras foram publicadas originalmente em 1951, em um mesmo tomo (JAFFÉ, 1989; 

JUNG, 1971/2013b; PAULI, 1996a). A partir do diálogo com Pauli, Jung também 

reelaborou o conceito central de sua teoria, o arquétipo. A nova leitura do conceito se 

tornou explícita na edição de 1952 do livro Símbolos da Transformação (MILLER, 2009). 

Nessa permuta, cada um deu um passo de aproximação em direção ao outro, 

almejando alcançar uma linguagem neutra. Desse modo, conseguiram garantir, 

minimamente, um espaço comum de debate, pautado na fenomenologia dos aspectos 
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psíquicos e físicos. O ponto de partida desse audacioso labor foi o conceito de arquétipo, 

que pode ser, ao mesmo tempo, constelado no psiquismo e encontrar seu correspondente 

no mundo físico, sendo, por consequência, uma ponte entre a psique e a matéria. O 

diálogo entre Jung e Pauli propiciou à Psicologia abordar e dialogar com as ciências da 

natureza de um modo diferente, não reduzindo a fenomenologia e os saberes da Psicologia 

a uma Weltanschauung estritamente quantitativa (MILLER, 2009).  

 

Psiquê e Número: das possibilidades da Psicologia na Matemática 

“Um símbolo não traz explicações; 

impulsiona para além de si mesmo na direção de um 

sentido ainda distante, inapreensível, obscuramente 

pressentido e que nenhuma palavra de língua falada 

poderia exprimir de maneira satisfatória.” 

- Carl Jung 

Factualmente, o primeiro contato entre a Psicologia, como prática científica 

moderna, e a Matemática, ocorrera, de forma explícita, por via da investigação de 

fenômenos psicofísicos, que visava correlacionar variações de ordem eletrostática e 

corporal-sensórias aos processos psíquicos, mais precisamente nos campos da percepção 

e sinestesia (DAMIÃO, 2003). Tal contato era mediado pela série de êxitos obtidos nas 

primeiras pesquisas fisiológicas, o que impulsionou, à época, a política educativa alemã, 

Wissenschaft, incitando cada vez mais a abordagem experimental da psicologia na 

Alemanha. A partir de então, os métodos usados na Fisiologia, envolvendo mensuração, 

replicabilidade, dados públicos e testes controlados, foram fortemente incorporados pela 

Psicologia; “o termo ‘fisiológico’ passou a significar ‘experimental’ na Alemanha” 

(GOODWIN, 2010, p. 115). Quando afirmou que a nova Psicologia seria uma “Psicologia 

Fisiológica”, Wilhelm Wundt referia-se a tal no sentido mais amplo do termo, o que 

acarretava que a psicologia seria uma disciplina baseada na metodologia científica. Por 

“fisiológica”, Wundt pretendia dizer que psicologia era a herdeira dos métodos 

desenvolvidos pelos fisiólogos do séc. XIX (GOODWIN, 2010).  

Para se estabelecer como ciência, foi preciso que a Psicologia comungasse da 

mesma base epistemológica que as ditas ciências duras, baseadas no domínio da 
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mensuração e da quantificação, que buscavam por leis genéricas e explicativas 

(DAMIÃO, 2003).  

Se, por um lado, ao valer-se dos métodos herdados das ciências duras, a Psicologia 

se torna mais rigorosa, em outra mão, ao lidar com o sujeito, ela precisa se enraizar em 

uma perspectiva ontológica do humano na qual ele seja pertencente à natureza da 

investigação eleita, excluindo a fortiori de seus fundamentos, qualquer possibilidade de 

idiossincrasias (DAMIÃO, 2003). Para matematizar o humano, é necessário que o mesmo 

seja mensurável, que se torne um mensurando11, assim fazemos da Matemática não 

apenas um dispositivo, “mas também um fundamento da própria concepção de vida” 

(DAMIÃO, 2003, p. 9). A civilização ocidental apegou-se ao aspecto quantitativo da 

Matemática, fazendo do número algo estritamente quantitativo e redutor, ignorando, deste 

modo, quaisquer outras propriedades do elemento numérico. Para o homem ocidental, a 

mensuração tornou-se sinônimo de logos, ou seja, de possibilidade de conhecimento e 

apropriação racional do objeto (VON FRANZ, 1997; FEYERABEND, 2011). 

No entanto, até mesmo os matemáticos reconhecem que o número possui seus 

aspectos irracionais e é muito mais que um simples e compreensível elemento de 

mensuração. Seja em sua história ou nas peculiaridades de muitas das descobertas 

matemáticas, o número extrapola a razão e, muitas vezes, aparece estrangeiro à ciência 

moderna, sendo um elemento importante e frequente de outros campos do conhecimento, 

como: a religião, a Antropologia e técnicas divinatórias (KASNER & NEWMAN, 1968a; 

KOETSIER & BERGMANS, 2005; VON FRANZ, 1997). 

Este aspecto, por assim dizer, simbólico e psicológico do número ou transcendente 

– se parecer mais plausível – ficou esquecido no decorrer da gênese do conhecimento. No 

projeto de coisificação da natureza e de desespiritualização do saber, o número se tornou, 

aos olhos do homem ocidental, algo neutro. E, conforme a natureza se “coisificava”, o 

homem também se “coisificou” (DAMIÃO, 2003). No entanto, apesar dos esforços da 

razão, algo sempre sobra, a simbolização que precede o conhecimento racional continua 

viva mesmo que implicitamente (PAULI, 1996a; 1996b). Deste modo, o racionalista que 

pensa supersticiosamente com seu lado esquerdo, o nega com o direito, porém se conforta 

ao saber que o colega de laboratório também o faz e não esporadicamente se vê espantado 

 
11 É chamado de mensurando a magnitude de um objeto específico que estamos interessados em medir, 

para estabelecer o valor de um mensurando é necessário utilizar métodos adequados de medida. Sendo 

assim, o grau de complexidade do método de mensuração é relacionado ao mensurando em questão 

(PIACENTINI et al., 1998/2008). 
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com os aspectos abissais e irracionais que a natureza e o número insistem e demonstrar 

(VON FRANZ, 1997).  

Diante da “coisificação” do mundo, o mistério do conhecimento é interiorizado e 

sua nova morada passa a ser a alma, a psique humana. Por escapar da abordagem 

reducionista e da mensuração, o homem agora se verte também em mistério que 

ultrapassa tanto os instrumentos de medida como os modelos teóricos que os conceberam. 

Nessa via, correntes da Psicologia compreensiva ao abordarem o inconsciente retomam 

o desconhecido que agora jaz no homem como objeto de investigação (DAMIÃO, 2003). 

Sendo uma destas correntes, a Psicologia Analítica propõe compreender as profundezas 

da alma humana e seus processos de simbolização, evidenciando a importância da 

compreensão da fantasia na psique humana. Carl Gustav Jung foi um dos pioneiros na 

investigação do inconsciente e da interpretação simbólica do material psíquico 

(ELLENBERGER, 1970). O modo como compreendia o inconsciente e os processos 

psíquicos marca o fim da visão racionalista linear, principal responsável pela ciência 

unilateral e enrijecida aflorada durante o século XIX (VON FRANZ, 1992).    

 

Da Psicologia na Obra de Cantor 

“Se eu disser que encontrei a demonstração 

de tal teorema em tais circunstâncias, o teorema pode 

ter um nome estranho, que muitos de vocês nem 

conhecem; mas isso não tem importância: o que 

interessa ao psicólogo não é o teorema, são as 

circunstâncias”. 

- Henri Poincaré 

Trilhando o caminho da interdisciplinaridade e do diálogo, proposto por Jung 

(1986) e reproduzido nas atividades executadas pelo NEPIS, e estabelecendo novas 

relações entre a Psicologia e outro campo do conhecimento – a saber, a Matemática – este 

escrito provoca e amplia comunicações entre a iniciação científica realizada12, que trata 

sobre os aspectos do número na Psicologia Analítica, e o artigo publicado por W. Pauli 

em 195113. Seu designo jaz no desvendar da obra do audacioso matemático Georg Cantor, 

buscando na mesma as imagens arquetípicas que moldaram a sua construção. Para W. 

 
12 Aspectos Quantitativos e Qualitativos do Número na Obra de C. G. Jung. 
13 As Influências de Ideias Arquetípicas nas Teorias Científicas de Kepler. 
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Pauli (1996a, p. 11), “a imagem simbólica precede a formulação consciente de uma lei 

natural”. Essa abordagem, apoiada nas concepções de Jung e opositora aos preceitos da 

ciência positivista, permite-nos compreender como se dá a construção do conhecimento 

para além da instância consciente. Teóricos da Psicologia e da Matemática, como Jean 

Piaget (1973)14, Jacques Hadamard (2009) e Robert Brown (2008)15 demandam da 

psicologia uma resposta para a origem e o processo de concepção do pensamento 

matemático que, muitas vezes, não é linear e racional. 

Pauli (1996a) afirma que, na primeira metade do séc. XVII, a nova forma de fazer 

ciência (matemática e quantitativa), que desembocará no pensamento moderno, colide, 

por exemplo, com a tradição alquímica (portadora de imagens simbólicas e qualitativa). 

Essa ruptura entre quale e quantum é revista em seu diálogo com Jung. Cantor se 

encontrava em um contexto semelhante ao descrito por Pauli. Junto de matemáticos como 

David Hilbert, Friedrich Gauss, Richard Dedekind e Johannes Brouwer, ele foi um dos 

grandes defensores da importância da liberdade de pensamento em Matemática. Sua 

apologia era tão enfática que, além de defender que conhecimento científico e religioso 

estavam invariavelmente entrelaçados, também costumava afirmar que a essência da 

Matemática está em sua liberdade (DAUBEN, 1990; EVES, 2011; KOETSIER & 

BERGMANS, 2005). 

Georg Cantor frequentemente procurava explicações e interpretações teológicas 

para as propriedades matemáticas que descobria. A conceituação usada por ele em seus 

números (alephs) e o modo como abordava termos como “absoluto”, “infinito” e “Deus” 

remetem a elementos mitológicos como o Zohar e o Ein Sof16. Cantor chegou a 

estabelecer contatos com membros do clero a fim de obter informações sobre teologia e 

oferecer a sua teoria do infinito como forma de aproximação do divino (ACZEL, 2003; 

DAUBEN, 1990; THIELE, 2005). 

 
14 Jean Piaget (1973) fala sobre o círculo das ciências que se inicia com a matemática – um produto do 

espírito puro – passa pela física, biologia e, por fim, chega à psicologia – que estuda o espírito – para então 

retornar à matemática. Sendo assim, no pensamento do epistemólogo suíço, a psicologia (que estuda o 

espírito e seus produtos), além de estar intimamente ligada com, também seria uma via para abordar e 

compreender a matemática.  
15 Em uma inusitada passagem de sua obra, Robert Brown (2008, p. 23 – tradução nossa) ao expor uma 

prova para determinada propriedade matemática, afirma: “Se provas não provam, e contraexemplos não 

refutam, então o que eles fazem? Usualmente filósofos têm se preocupado com como teorias são 

racionalmente aceitas. Em outra mão, como as teorias são pensadas inicialmente, é uma questão relegada à 

psicologia.” – “If proves don’t prove, and counterexamples don’t refutes, then just what do they? Usually 

philosophers have been concerned with how theories come to be rationally accepted. On the other hand, 

how theories were thought of initially; is a question relegated to psychology”.   
16 Ainda é possível traçar outros paralelos. De maneira semelhante ao que Cantor fez com os alephs, a 

tradição judaica atribui a cada letra do alfabeto hebraico um valor significativo (ACZEL, 2003). 
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De maneiras diferentes Cantor expressou repetidamente o envolvimento 

íntimo da matemática com o Divino por via da metafísica. Segundo ele, a 

pesquisa matemática corresponde às considerações sobre a criação, e seus 

resultados são, portanto, passos em direção a Deus. Para Cantor, a matemática 

serve à metafísica e à religião, e a teoria dos conjuntos é ainda integrada à 

metafísica como ciência da existência (THIELE, 2005, p. 535 Tradução 

nossa).17 

A compreensão de como o pensamento matemático é concebido e como aspectos 

psíquicos influenciam em sua concepção podem esclarecer questões da Epistemologia, 

da saúde mental18
, da educação e da própria psicologia, além de propiciar, desse modo, 

um estreitamento não apenas entre Psicologia e a Matemática, mas, também, entre o 

homem como ser psíquico e a produção e cultura matemática. 

Em sua cruzada para compreender a psique humana e seus produtos, Jung 

adentrou nas mais diversas áreas do conhecimento, desde a ciência moderna à alquimia, 

perpassando, também, pelo estudo da trajetória de grandes nomes da história, como 

Goethe, Fludd, Freud e Paracelso. Ele percebeu que, nas reflexões e nas construções 

teóricas de tais autores, era possível coletar riquíssimos materiais psíquicos que não 

correspondiam unicamente à personalidade do taumaturgo, mas que também estavam 

preenchidos de conteúdos da psique coletiva. Jung percebeu que onde quer que haja um 

Ens Creator que, como um demiurgo, edifica o conhecimento, há também, como meio 

aquoso, estritamente necessário para a poiesis alquímica, o inconsciente coletivo e seus 

arquétipos. Em cada coniuctio há produção de conhecimento e também simbolização. 

(JUNG, 1946/2013; 1941/2013; 1939/2013b; 1942/2013; 1950/2013c; PAULI, 1996a; 

1996b).  

Procurando pelos reflexos da alma na construção do conhecimento, é possível 

pensar a teoria cantoriana, desde a fundamentação da teoria de conjuntos à aritmética 

transfinita, como sendo um manancial de imagens frutíferas do inconsciente coletivo, 

sem, obviamente, a intenção de psicologizar a atividade científica do brilhante 

matemático russo, mas sim, buscando no meio aquoso no qual acontecera as reações 

alquímicas de sua teoria, as imagens arquetípicas existentes. Do mesmo modo que Jung 

investigou os tratados alquímicos e os escritos de Paracelso procurando por símbolos da 

psique coletiva e visando entender a sua contextualização, é colocada aqui a investigação 

 
17 In differents ways Cantor expressed repeatedly the intimate involvement of mathematics with the Divine 

via metaphysics. According to him mathematical research corresponds to considerations on creation, and 

its results are therefore steps towards God. For Cantor mathematics serves metaphisycs and religion, and 

set theory is even integrated in metaphysics (as science of the existing).  
18 Temos como exemplo o caso de matemáticos que sofreram por doenças mentais, dentre eles Georg 

Cantor, Kurt Gödel e outros (ACZEL, 2003). 
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da obra de Cantor, principalmente no que concerne à hipótese do continuum e à aritmética 

transfinita.    

 

II - O Numinoso Início da Matemática 

 

De um ao infinito: a Psicologia da Arte de Contar 

“A essência da Matemática está em sua 

liberdade.” 

- Georg Cantor 

O conhecimento matemático sempre foi, em lato sensu, um dos pontos centrais da 

cognição humana. Desde a aurora da humanidade até os tempos modernos, este campo 

do conhecimento guia o homem e o ajuda a descobrir e dominar a natureza (KOETSIER 

& BERGMANS, 2005). Enquanto muitas descobertas humanas são efêmeras, as 

descobertas Matemáticas, por outro lado, são, de modo geral, permanentes. Pois uma vez 

feita uma descoberta matemática, ela ganha vida própria, torna-se acessível para que 

qualquer um possa usá-la e abre portas para novas possibilidades de conhecimento. 

Métodos de resolução de problemas desenvolvidos pelos babilônicos há milhares de anos, 

por exemplo, ainda são ensinados nas escolas. A notação, obviamente, não é a mesma de 

tempos tão remotos, mas o vínculo histórico permanece inegável (STEWART, 2014). 

As ascensões da civilização humana e da Matemática andam de mãos dadas, mas 

não é sabido ao certo quando e como foi que ocorreu o entrelaçar das mãos. A história da 

Matemática se inicia com a noção de número e de contagem, dois fatores tão misteriosos 

quanto a própria Matemática e suas origens19 (STEWART, 2007/2014). A origem do 

número inteiro, por exemplo, é tão remota que se perde nas névoas da pré-história 

(BOYER, 1974). Sabe-se que desde a idade da pedra, diante de práticas como a divisão 

de recursos, o homem percebeu a necessidade da contagem “um prelúdio ao 

conhecimento científico” (EVES, 2011, p. 23). Este homem primitivo de tempos remotos 

registrava um número fazendo talhas em bastões ou pedaços de ossos. Essa prática de 

entalhe em artefatos é o modo mais antigo e imediato de expressar visivelmente a ideia 

de um número e, conforme o exemplo, parece ser também uma das formas mais antigas 

 
19  Sobre a obscuridade do número, o conhecido matemático Ian Stewart (2007/2014, p. 12) afirma que “é 

mais fácil usar os números do que especificar o que realmente são”. 
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de se comunicar, de “contar” algo (BURTON, 2011). Poucos desses artefatos de outrora 

resistiram à ação do tempo. No entanto, na Tchecoslováquia foi achado um osso de lobo 

com profundos entalhes em um número de 57, dispostos em séries e agrupamentos 

ordenados; tal artefato tem cerca de 30 mil anos, o que indica que a ideia de número 

precede a civilização e a escrita (BOYER, 1974; STEWART, 2007/2014). Artefatos 

como o exposto anteriormente e os calendários primitivos da tribo Sioux – que datam 

também da idade da pedra e registravam décadas de história – mostram sistemas de 

contagem elementares que viriam a se desenvolver mediante o advento da prática 

agrícola, o que colocou o homem em contato com contextos que lhe exigiam sistemas de 

contagem mais extensos (EVES, 2011). Foram necessários milhares de anos para que isso 

acontecesse, o que mostra a dificuldade enfrentada para estabelecer uma base, mesmo 

muito primitiva, para o que viria ser a Matemática (BOYER, 1974).  

Isso foi feito dispondo os números em grupos básicos convenientes, sendo a 

ordem de grandeza desses números determinada em grande parte pelo processo 

de correspondência empregado. Esquematizando-se as ideias, o método 

consistia em escolher um número b como base e atribuir nome aos números 1, 

2... b. Para os números maiores que b os nomes eram essencialmente 

combinações dos nomes dos números já escolhidos (EVES, 2011 p. 27). 

Essas suposições de origem prática para a Matemática e para o desenvolvimento 

dos sistemas de contagem são, comumente, as mais usuais, entretanto 

Estudos antropológicos sugerem a possibilidade de outra origem. Foi sugerido 

que a arte de contar surgiu em conexão com rituais religiosos primitivos e que 

o aspecto ordinal precedeu o quantitativo. Em ritos cerimoniais representando 

mitos da criação era necessário chamar os participantes à cena segundo uma 

ordem específica, e talvez a contagem tenha sido inventada para resolver esse 

problema (BOYER, 1974, p. 4).   

Mesmo diante de tais evidências, uma afirmação precisa sobre a origem da 

Matemática é muito arriscada, este debate atravessou gerações e ainda permanece vivo e 

borbulhante, instigando pesquisadores e motivando novas pesquisas20. O que se sabe mais 

certamente é que, mesmo sendo a “ciência do bom senso” (KASNER & NEWMAN, 

1968, p. 21), este aspecto mítico da Matemática, presente nas investigações de diversos 

historiadores, arqueólogos e antropólogos, parece ser inseparável da ciência dos números. 

Pode-se pensar que talvez a divindade seja inerente à Matemática, pois esta “é abstrata e 

isto frequentemente soa absoluto, universal, eterno e puro. Mais do que os outros tipos de 

 
20 Boyer (1974) ressalta as discussões entre Aristóteles e Heródoto. Ambos concordavam que a Matemática 

havia se originado no Egito, no entanto, enquanto Heródoto defendia uma origem de cunho prático, o 

filósofo de Estagira afirmava que somente uma alta classe sacerdotal poderia ter concebido, por influências 

divinas, a ciência da Matemática.   
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conhecimentos, ela possui características que nós associamos ao divino”21 (KOETSIER 

& BERGMANS, 2005, p. 4 – tradução nossa). 

As histórias do período pré-grego mostram que o saber matemático era 

amplamente imbuído em outras formas de conhecimento; isso significa que as noções 

matemáticas e a verdade matemática eram, em geral, não explicitamente distintas de 

outros campos da realidade. Um bom exemplo desta alquimia de conhecimentos é dado 

pelos costumes do povo angolano Tchokwe. Eles usam 

[...] desenhos geométricos quando contam estórias. Primeiramente traçam, 

com as pontas dos dedos, conjuntos de grades ortogonais de pontos 

equidistantes. Então, enquanto contam a estória, desenham uma figura 

correspondente. Os desenhos devem ser feitos suavemente, sem levantar um 

dedo (KOETSIER & BERGMANS, 2005 p. 5)22. 

 

Figura 1: A Criação do Mundo segundo os Tchokwe. In: KOETSIER & BERGMANS (2005, p. 5). 

A figura acima ilustra o mito de criação do mundo. Esse fascinante mito conta 

que: 

“Primeiro o Sol caminhou e caminhou até ele encontrar Deus. Deus deu a ele 

um galo. Quando, na manhã seguinte, o galo cantou, Deus disse ao Sol: Você 

deve ficar com o galo, mas deve retornar toda manhã. Desde então o Sol 

aparece toda manhã. A Lua também foi ver Deus. Do mesmo modo, Deus deu 

a ela um galo. Na manhã seguinte Deus ordenou à Lua que volte a cada vinte 

oito dias. Desde então, a Lua tem feito exatamente isto. Finalmente, o homem 

foi ver Deus. Deus deu ao homem um galo também. Na manhã seguinte, o 

homem havia comido o galo e Deus disse: “O Sol e a Lua não mataram o galo; 

por isso eles nunca morrerão. Você comeu o galo, por isso deve morrer 

também. Mas quando morrer, deverá retornar aqui”. Os quatro personagens 

representam Deus (ao topo), o homem (em baixo), Sol (à esquerda) e a Lua (à 

direita) (KOETSIER E BERGMANS, 2005, p. 5 – tradução nossa)23. 

 
21 “Mathematics is abstract and it often seems absolute, universal, eternal and pure. More than other kinds 

of knowledge it possesses charcteristics that we associate with the divine”. 
22 “[...] geometrical drawings when they tell stories. They first set out orthogonal lattices of equidistant 

points with their fingertips. Then, while they tell the story, they draw a corresponding figure. The drawing 

should be made smoothly without lifting one finger”.   
23 “First the sun walked and walked until he found God. God gave him a cock. When the next morning the 

cock crowed, God said to sun: “You may keep the cock, but you must return every morning”. Since then, 
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Os desenhos geométricos que acompanham a narrativa do mito são um exemplo 

de raciocínio matemático implícito. Ainda é possível citar – acompanhando o mesmo 

raciocínio – o ritual veda de Agnicayana que possui 2.500 anos. Na religião veda, a 

entidade do fogo, chamada Agni, era adorada juntamente com outra deidade chamada 

Soma. Nessa tradição, a maioria dos rituais são liturgias de adoração a essas entidades; 

um deles em especial, o ritual de Agnicayana, “o empilhamento de Agni”, consiste em 

uma série de ritos complexos, incluindo a construção de um altar seguindo determinadas 

coordenadas geométricas. O altar, que possui a forma de um pássaro, deve seguir o mais 

precisamente possível um padrão estabelecido previamente. A construção se dá pelo 

empilhamento de tijolos sagrados que possuem nomes, por exemplo: “os tijolos de 2 a 6 

são chamados Skandhya ou ‘ombro’ e os tijolos de 22 a 26 são chamados Virstisani ou 

‘provocando chuvas’. Os tijolos restantes dessa camada são chamados de Preenchedores 

de Espaço” (KOETSIER & BERGMANS, 2005 p. 8)24. 

De acordo com os pressupostos da Psicologia Analítica, a gênese do conhecimento 

matemático diz sobre a gênese do conhecimento humano. Portanto, conforme as 

civilizações avançam, seus sistemas numéricos também se desenvolvem e os entalhes em 

ossos acabam se tornando equações complexas ou números na tela de um computador. 

Todavia, alguns fatores parecem não mudar, a saber, a arte de contar e toda a mitologia 

que a permeia (VON FRANZ, 1997). A história nos faz perceber que, mesmo nos tempos 

do Renascimento e na modernidade, diante de todo o apelo à razão, matemáticos 

frequentemente associavam suas pesquisas numéricas ao divino. Dentre esses, um dos 

mais notáveis foi Georg Cantor, aquele que descobriu a existência de diferentes conjuntos 

infinitos com diferentes potências25 e descobriu também como trabalhar esses diferentes 

conjuntos dando origem à Aritmética Transfinita. Cantor acreditou que por meio de tais 

conhecimentos havia se aproximado de Deus e da verdade divina. (DAUBEN, 1991; 

 
the sun has appeared every morning. The moon also went to see God. God gave him a coock as well. The 

next morning God ordered the moon to come back every twenty-eight days. Since then, the moon has done 

exactly that. Finally man went to see God. God gave man a coock too. The next morning the man had eaten 

the cook the cock and God said: “The sun and the moon did not kill the cock; that is why they will never 

die. You eat the cock and thats why you must die too. But when you die, you will have to return here”. The 

four characters represents God (top), man (bottom), Sun (left), Moon (right)”.  
24 “The bricks 2 through 6 are called Skandhya or “Shoulder” and the bricks 22 through 26 are called 

Vrstisani or “Rain Bringing”. The remaining bricks of this layer are called Space Filers”. 
25 Potência ou Cardinalidade, este termo expressa a quantidade de números existentes em um determinado 

conjunto. Quanto maior a potência, mais números existem no conjunto (Aczel, 2003; Dauben, 1990c; 

KASNER & NEWMAN, 1968). 
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VON FRANZ, 1997; ACZEL, 2003; THIELE, 2005; KOETSIER & BERGMANS, 

2005).  

O que Georg Cantor fez foi levar a contagem a níveis nunca antes imaginados, 

abrindo as portas de uma nova dimensão matemática e fundando um novo número. Foi 

partindo do mais basal dos conhecimentos matemáticos – o estabelecimento de relações 

bijetoras – que Cantor tocou o divino do infinito e mudou para todo o sempre a ciência 

dos números (DAUBEN, 1991; ACZEL, 2003; THIELE, 2005). Como um homem foi 

capaz de confrontar o infinito? Os feitos de Georg Cantor carregam a indagação de quais 

são os mistérios adjacentes à prática da contagem e de como tal prática permitiu ao 

homem construir civilizações e tangenciar a infinitude. O matemático de Halle foi várias 

vezes acometido por transtornos psíquicos, os quais os biógrafos recorrentemente 

atribuem às intensas pesquisas e à infindável busca pela compreensão do infinito 

(ACZEL, 2003; DAUBEN, 1991).   

Contar é uma arte humana antiga que consiste em estabelecer relações biunívocas 

entre elementos (SMULLYAN, 1992). Esse princípio está presente em qualquer contexto 

que envolva o ato de contar, desde os modernos sistemas de contagem e enumeração, até 

a prática primitiva de emparelhar cálculos, seixos ou pauzinhos como elementos 

auxiliares. O homem o faz desde os primórdios da pré-ciência e, curiosamente, também 

o faz no início de sua gênese cognitiva. As correspondências biunívocas “são conhecidas 

desde uma época imemorável na troca (câmbio um a um) e sua formação pode ser seguida 

de perto na criança e mesmo em certos vertebrados superiores” (PIAGET, 1978, p. 44). 

Tal prática arcaica de emparelhamento de elementos, nada mais é do que um modo de a 

mente humana se apropriar do número. Por essa via, as pessoas vão contando, até que 

nomeiam “muitos”. A nomeação do “muitos” é o ponto crítico que marca uma das mais 

severas problemáticas da contagem: a noção de infinito. É por meio do termo “muitos” 

que percebemos que todos possuímos implicitamente uma noção da infinitude dos 

números naturais (VON FRANZ, 1997).  

A noção de infinito está além da noção de grandeza; algo não é infinito porque é 

muito grande, mas, sim, por que não é concebível em termos de inteiros. Um número 

grande é grande, mas é definível, o infinito está além desta instância (KASNER & 

NEWMAN, 1968b). A progressão da contagem, encarada por uma via psicológica e 

mitológica, ao aproximar do infinito nos leva indagar quem é o deus dos grandes números. 

A história da religião mostra que o único ser capaz de contar infinitamente é a divindade, 
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um exemplo é dado no Novo Testamento; no escrito é contado que Deus é capaz de contar 

os cabelos de nossa cabeça (VON FRANZ, 1997), como mostra o Evangelho de Lucas: 

6 Não é verdade que se vendem cinco pardais em ordem, e nem um deles está 

no esquecimento de Deus? 7 Até os cabelos de vossas cabeças estão todos 

enumerados. Logo não temais: sois mais numerosos do que muitos pardais. 

(LUCAS XII: 6-7 Tradução nossa).26 

Outro exemplo está na religião judaica: para os judeus, ninguém poderia contar o 

seu povo, somente a Deus caberia saber qual era o seu número. Contar a população é, 

para um judeu, um sacrilégio, apenas a divindade pode fazê-lo. A maioria das sociedades 

primitivas possuem sistemas de contagem atrofiados que logo param em um dado 

número; após esse número surge o temido “muitos” (VON FRANZ, 1997). 

Certas tribos aborígenes australianas, por exemplo, contam até dois apenas, 

para qualquer número maior que dois dizem simplesmente “muito” ou 

“muitos”. Índios sul-americanos ao longo dos afluentes do rio Amazonas são 

igualmente destituídos de palavras numéricas. Embora eles tenham se 

aventurado mais longinquamente que os aborígenes, sendo capazes de contar 

até seis, não possuem nomes numéricos independentes para grupos de três, 

quatro, cinco ou seis (BURTON, 2011 p. 1). 

Howard Eves (2011) cita índios nativos de Queensland, também na Austrália, que 

contam “um, dois, dois e um, dois e dois, muito”, e certos pigmeus africanos que contam 

“a, ao, ua, oa-oa, oa-oa-a e oa-oa-oa”, para 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Há ainda o exemplo de uma 

tribo na Terra do Fogo que compõe os seus sistemas numéricos na base 3 (três)27. Kasner 

& Newman (1968a) citam os Hotentotes, povo cuja ideia de infinito está logo após o 

número 3.28 Todos estes exemplos carregam o mesmo princípio, existem tipos diferentes 

de contagem, mas toda contagem uma hora chega no “muitos” que é onde começa o 

irracional, a divindade (VON FRANZ, 1997). 

Vemos assim como o homem, ao aprender a contar, retirou um pedaço do 

território do senhor Deus que tudo conta, apenas um pedacinho, o um e o dois; 

isso é tudo o que ele pode manejar, o resto ainda pertence ao deus que tudo 

conta. Ao contar até três, depois quatro, depois cinco, o homem ganha 

lentamente terreno, mas chega sempre o momento em que diz “muitos” e, aí, 

desiste de contar; a partir desse ponto, “o outro” conta, ou seja, o inconsciente 

(ou o arquétipo, ou a divindade), que pode contar infinitamente e superar 

qualquer computador (VON FRANZ, 1997, p. 31). 

 
26 “6 Nonne quinque passeres veneunt dispondio, et unus ex illis non est in oblivione coram Deo? 7 sed et 

capilli capitis vestri omnes numerati sunt. Nolite ergo timere: multis passeribus pluris est vos”.   
27 “Lembremos que para representar um número num sistema de numeração posicional de base b 

precisamos de símbolos básicos para os inteiros de 0 até b-1. [...] outras bases têm grande importância, 

tanto prática como teórica. [...] Assim, por exemplo, podemos considerar 3012 como um número expresso 

na base 4 com símbolos 0, 1, 2 e 3. Para tornar claro que se trata de um número expresso na base 4 

escrevemos (3012)4” (EVES, 2011, p. 42). 
28 “Perguntemos a um Hotentote quantas vacas possui e, se ele tem mais de três, dirá “muitas”” (KASNER 

& NEWMAN, 1968, p. 31). 
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A mitologia e a Antropologia mostram que não somente o deus supremo que pode 

contar o N, mas também divindades negativas o fazem. Isso é exemplificado na prece da 

tribo Yorubá, na África central: 

Morte: Conta, conta, conta continuamente, mas não me conte a mim. 

Fogo: Conta continuamente, conta continuamente, mas não me contes a mim. 

Vazio: Conta continuamente, conta continuamente, mas não me contes a mim. 

Dia: Conta continuamente, conta continuamente, mas não me contes a mim. 

A teia de aranha rodeia o celeiro do milho (VON FRANZ, 1997, p. 36). 

O que o índio Yorubá teme é justamente esse deus do inconsciente29 que é capaz 

de contar tudo. Se esse quadro arquetípico for interpretado, perceberemos que a imagem 

da divindade, do grande deus – um simbolismo do Self – envolve um ritmo que é 

numericamente ordenado, de modo que o Eu é um relógio rítmico que pulsa: um, dois, 

três, morte. A contagem de N, ou seja, de tudo, do infinito, é uma atividade do Self. O 

arquétipo conta a natureza, conta o Eu quando escolhe que vida tirar (ou contar, como 

diria um Yorubá) e conta todos os números (VON FRANZ, 1997). A ordem e os números 

já conhecidos pelo arquétipo se manifestam na natureza e o homem os assimila por via 

do Eu, ingenuamente, sem perceber que a ordem fora ditada por algo que também está 

dentro de si (JUNG, 1958/2013a; 1939/2013a; 1950/2013a; 1950/2013b). Esta contagem 

rítmica da natureza se explicita em alguns fenômenos no decorrer da obra O Diabo dos 

Números de Hans Ezensberger (2009 p. 111). Na história, o diabo Teplotaxl explica ao 

menino Robert:  

“– não pense que a matemática é coisa só pra matemáticos. A própria natureza 

não vive sem os números. Até as árvores e as conchas sabem contar. [...] Os 

patos também, suponho. Todos os animais. Ou pelo menos todos eles se 

comportam como se tivessem os números de Bonatchi30 na cabeça. Talvez 

tenham compreendido como os números funcionam.   

A contagem e o número são movimentos desse arquétipo ordenador, o Self, que 

situam o homem diante do caos das aparências. Ao contar ou dispor em conjuntos ou 

formas geométricas, o homem ordena o que está babélico, se apoderando, então, do 

objeto. O número é por si só, enquanto ordenador, o elemento de mediação entre homem 

e natureza. Ao contar, tal como Deus, o homem se apropria da natureza, descobre suas 

regras, leis e o seu ponto fundamental, o seu número31. Segundo Jung (1950/2013a; 

 
29 O “do” aqui deve ser entendido como um adjunto adverbial “donde”.  
30 Bonatchi é a forma alegórica usada pelo autor para aludir ao matemático Leonardo Fibonacci.  
31 Jung (1950/2013a) atenta para como o número é essencial, pois tomando um dado conjunto, é possível 

retirar todas as suas qualidades, no entanto uma resta intransigente, o seu número.  
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1958/2013a), o número é o arquétipo da ordem que se tornou consciente, um produto do 

espírito humano32 que, como tal, carrega uma série de aspectos simbólicos. Levando em 

consideração a formulação de W. Pauli (1996a; 1996b) de que, onde quer que haja a 

construção de conhecimento, há também uma imagem simbólica que a precede, 

percebemos que ao descobrir ou criar a Matemática, o homem não apenas formula uma 

propriedade aritmética ou algébrica isenta de sujeito, mas também um conjunto 

mitológico, uma série de simbolizações derivadas tanto do ato arquetípico de produzir 

conhecimento – da tentativa de dominar as probabilidades da natureza – quanto da fonte 

de origem dos números, o arquétipo do Self. Um antigo mito navajo ilustra de forma 

impecável tal relação: 

“Os navajos tiveram outrora um chefe extraordinário, que possuía todas as 

pérolas e tesouros da tribo e, para conservar-se protegido, vivia isolado. Ele 

tinha uma grande turquesa da qual o Deus-Sol era invejoso. Embora o próprio 

Deus-Sol possuísse uma turquesa completa ou perfeita, ele queria também a 

do chefe navajo. Assim gerou um filho com a Mulher-Rocha e educou esse 

filho para que se tornasse um perfeito jogador, um jogador que sempre 

ganhasse. Depois enviou-o a Terra para desafiar o chefe e ganhar tudo dele, 

inclusive a grande turquesa, mas seu filho, o jogador navajo, guardou-a para 

si. O Deus ficou furioso e repetiu o mesmo expediente. Gerou um novo filho 

com a Mulher-Rocha e também o instruiu, mas a esse segundo filho ensinou 

também a trapacear no jogo, com a ajuda dos animais”. Neste mito, o novo 

jogador vence o antigo e entrega a turquesa para o Deus-Sol. A modéstia do 

segundo jogador venceu a soberba do primeiro. É possível pensar que, 

psicologicamente, o mito nos fala sobre a identificação com o primeiro 

jogador, o que é um tanto comum entre os cientistas, pois tornar-se arrogante 

é esquecer-se dos instintos (representados no mito pelos animais). Desvendar 

e aprender as regras do jogo da natureza é algo nobre e louvável, é areté, no 

entanto o “descobridor” (ou cientista) deve se manter humilde quanto aos 

instintos e as regras que ainda somente “Deus” sabe (VON FRANZ, 1997, p. 

39-40).     

O confronto com infinito, numericamente falando, seria, portanto, o mesmo que 

fitar a imagem de Deus, aquele que tudo conta e já contou33. Por isso, não é de se espantar 

que, como mostra a história da Matemática, ao almejar o “muitos”, o homem se vê como 

pequeno e diante de uma série de problemas e paradoxos aparentemente insolúveis. O 

número por si só já é irracional, como mostram as propriedades dos números naturais; a 

infinitude dos mesmos carregaria então toda a irracionalidade de sua origem34. Uma das 

 
32 Por espírito, Jung (1946/2013a) se refere a dynamis do inconsciente, a capacidade de trazer à razão 

diversos conteúdos que antes pareciam inexistentes. Portanto, a criação de algo novo – que seja um arco e 

flecha, por exemplo – é encarada pelo homem primitivo como o sopro de um espírito ou uma iluminação 

divina. 
33 Como bem diz o evangelho de Lucas. 
34 Sobre tal aspecto, Von Franz (1997, p. 19) reproduz a fala de Hermann Weyl: “Mas é deveras espantoso 

que algo criado pela própria mente humana, ou seja, a série completa dos números inteiros naturais [...], e 

que é tão absolutamente simples e transparente para o espírito construtivo, também contenha um aspecto 

de algo abissal, insondável, que não podemos apreender”. 
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grandes questães na história da civilização ocidental foi o posicionamento do homem 

diante do número, seu foco no aspecto quantitativo e a tentativa de dominar o “muitos”. 

(JUNG, 1950/2013a; 1958/2013a; VON FRANZ, 1997). 

Percebemos, por meio da história da Matemática, que na cultura ocidental, o 

“muitos” não apareceu logo depois do 3 ou do 2 ou nas preces das divindades malignas 

ou benignas. Na verdade, a tragédia ocorreu em algum momento entre os séculos V e VI 

a.C., quando os gregos abriram a Caixa de Pandora e viram o quão avassaladora era a 

face do sempiterno. A ideia do incontável mostrou-se um grande desafio à mente humana 

que, por meio do número √2, subjugou e abalou as crenças dos pitagóricos, até então 

considerados os sacerdotes dos números. Eles, que acreditavam que o número era a 

harmonia e perfeição de todo o cosmo, não podiam suportar a infinitude e incerteza do 

número irracional (ACZEL, 2003; EVES, 2011; STEWART, 2014).  

Para os pitagóricos, esse fato brutal era um golpe decisivo em sua crença 

basicamente religiosa de que o universo se baseava em números – referindo-

se aqui aos números inteiros. Frações – razões entre números inteiros – se 

encaixavam bastante bem nessa visão de mundo, mas o mesmo não acontecia 

com números que provavelmente não eram frações. E assim afogado ou 

expulso, o pobre Hipaso tornou-se uma vítima da irracionalidade (STEWART, 

2014, p. 31). 

A ideia do infinito também apareceu com outra roupagem nos paradoxos de 

Zenão. Os problemas propostos pelo filósofo de Eléia eram inquietantes e mostravam que 

a razão dos gregos não era tão infalível como eles supunham, talvez o mais conhecido 

deles seja a corrida entre Aquiles e a tartaruga (ACZEL, 2003; EVES, 2011a; STEWART, 

2014).  

O paradoxo da tartaruga diz que Aquiles, correndo atrás da tartaruga, deve, 

primeiro, atingir o lugar de onde ela começou: mas a tartaruga já partiu. Esta 

comédia porém se repete infinitamente. Quando Aquiles chega a cada ponto 

da corrida, a tartaruga, tendo estado ali, já partiu. Aquiles está tão 

impossibilitado de apanhá-la quanto um cavaleiro de um carrossel o que lhe 

está à frente (KASNER & NEWMAN, 1968, p. 48). 

Desde a fundação destes problemas inquietantes, matemáticos e estudiosos de 

outros campos do conhecimento buscaram, através dos séculos, dominarem o conceito de 

infinito. “Aristóteles e outros santos menores” (KASNER & NEWMAN, 1968, p. 48) 

tentaram sem êxito algum destruir os paradoxos e decifrar os enigmas do sem-fim. No 

entanto, onde os santos falharam, Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor obteve 

sucesso: “Ao terminar o séc XIX, parecia que Bolzano, Weierstrass e Cantor tinham feito 

o infinito descansar, e, junto com ele, os paradoxos de Zenão” (KASNER & NEWMAN, 

1968, p. 48). Cantor foi o responsável por encerrar os dilemas do infinito na Matemática 

e abrir as portas para o paraíso do qual Hilbert espera que jamais sejamos expulsos 
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(ACZEL, 2003; BICUDO, 2003; DAUBEN, 1990; KASNER & NEWMAN, 1968; 

THIELE; 2005).    

Os paradoxos do infinito atiraram na face do homem descobridor dos números o 

ponto cego e indomável da natureza numérica, fazendo-o relembrar (tal como o jogador 

navajo) o espaço limitado e impotente que ocupa. Pensando em uma perspectiva 

psicológica, é possível aludir ao homem como sendo a instância inconsciente e Deus 

como o inconsciente, a disputa é infindável e impossível de vencer, pois como já bem 

fora mostrado por Pauli e Jung, o aparelho psíquico é assimétrico, tendendo sempre para 

a esquerda35 (MILLER, 2009). Portanto, sendo um produto irracional, o número também 

tenderá à assimetria, de modo que  

O papel que o número desempenha na mitologia e no inconsciente dá o que 

pensar. Ele é tanto um aspecto do fisicamente real como do psiquicamente 

imaginário. Ele não só conta e mede; e não só é quantitativo, como também 

faz afirmações qualitativas. Por isso é, por enquanto, algo intermediário, 

misterioso, entre o mito e a realidade; por um lado descoberto, e por outro, 

inventado. Por exemplo, as equações que foram inventadas como puras 

fantasias matemáticas, revelaram-se, mais tarde, como formulações do 

comportamento quantitativo das coisas físicas. [...] Os números são portadores 

e mediadores de processos psíquicos no inconsciente (JUNG, 1958/2013a, 

p.122).  

 

Mesmo após “dominar” o infinito, o brilhante matemático Georg Cantor teve que 

se haver com toda a irracionalidade contida na dimensão numérica. Seu trabalho, um 

magnum opus audacioso, levou a Matemática para caminhos nunca antes imaginados. No 

entanto, cobrou-lhe um alto preço por isso. A obra cantoriana não foi concebida de modo 

“purificado”, ao adentrar o irracional do número e da infinitude, Cantor trouxe à tona toda 

a irracionalidade simbólica do infinito e a estranheza de suas propriedades aritméticas e 

de seus paradoxos.   

 

Cantor sobre o infinito 

 

“Credo, ut intellegan.” 36 

- Anselmus 

Georg Cantor foi um dos personagens mais imaginativos e controversos em toda 

a história da matemática. No decorrer do séc. XIX, seus estudos sobre a continuidade e o 

infinito forçaram-no a romper com os pressupostos estabelecidos na época (DAUBEN, 

 
35 Para o sinistro, para o inconsciente.  

 
36 Creio para entender. 
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1990). Apesar das relutâncias e oposições que suas ideias sofreram naquele tempo, nos 

dias presentes, a memória de Cantor é revivida a todo momento em que é aberto um livro 

de Matemática moderna, pois lá estão todos os seus conceitos e notações, além de seu 

título de fundador da teoria de conjuntos. É inegável que Cantor foi um dos mais 

brilhantes matemáticos a caminhar pelo mundo, o reconhecimento de seus feitos no 

campo dos números é tão elevado que o também notável matemático David Hilbert 

chegou a referi-lo como: 

o mais profundo matemático de nossa época. E Stanislaw Ulam (1909-1984) o 

colocou no mesmo patamar de figuras como Jesus Cristo (0?-33?), Karl Marx 

(1818-1883) e Sigmund Freud (1856-1939) (THIELE, 2005, p. 525 –tradução 

nossa)37. 

Georg Cantor foi o brilhante fundador da revolucionária teoria dos conjuntos e 

dos conceitos do infinito. No entanto, nunca lecionou sobre tais temas na universidade. 

Suas teorias matemáticas e suas posturas epistemológicas sofreram ferrenhas oposições. 

Cantor defendia a liberdade de criação na Matemática e, inúmeras vezes, consultou padres 

da igreja para obter esclarecimentos sobre os números irracionais. Tais atitudes eram 

vistas com maus olhos pela comunidade científica (ACZEL, 2003; DAUBEN, 1990; 

THIELE, 2005).  

Foi durante o primeiro Congresso Internacional de Matemáticos, em Zurique, em 

1897, que Adolf Hurwitz (1859-1919) expressou abertamente a sua admiração por Cantor 

e seus trabalhos. Por outro lado, foi nesta mesma ocasião que o matemático Hermann 

Minkowisk (1864-1909) escreveu sarcasticamente pra David Hilbert: “O irmão de 

Hurwitz noticiou que foi ofertada uma cadeira em Munique a Cantor de Halle. Isto parece 

um tanto peculiar. A cadeira de Shakespearlogia?” (THIELE, 2005, p. 256 –tradução 

nossa.)38. 

Cantor, evidentemente, era infeliz com ambas as situações: sua posição 

insatisfatória em Halle e a má avaliação de sua teoria dos conjuntos. Mesmo assim, guiado 

por suas convicções filosóficas, não hesitou em declarar que existem muitas objeções 

pertinentes e valiosas somente para quem as faz. Na perspectiva de Cantor, o 

conhecimento científico e a fé religiosa estavam invariavelmente conectados, ambos 

colidiam em um, unidos deste modo, no fim das coisas (DAUBEN, 1990; THIELE, 

2005). “Compreender a (terrestre) teoria dos conjuntos infinitos era, para Cantor, a 

 
37 “the profoundest mathematician o four age. And it was Stanislaw Ulam (1909-1984) who put Cantor into 

a line with Jesus (0?-33?), Karl Marx (1818-1883) and Sigmund Freud (1856-1939)”.  
38 “Hurwitz’s brother writes that Cantor of Halle has been offered a chair in Munich. Seems rather peculiar. 

The chair of Skakespearology?”. 
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condição essencial para começar a compreender a infinitude de Deus” (THIELE, 2005, 

p. 526 Tradução nossa).39 Tal como no evangelho de João: “12 Se das coisas terrenas 

falo a vós, e não credes, de que modo crereis, se vos falarei das celestiais?” (JOHANNES 

III:12 Tradução nossa)40 

De maneiras diferentes Cantor expressou repetidamente o envolvimento 

íntimo da matemática com o Divino por via da metafísica. Segundo ele, a 

pesquisa matemática corresponde às considerações sobre a criação, e seus 

resultados são, portanto, passos em direção a Deus. Para Cantor, a matemática 

serve à metafísica e à religião, e a teoria dos conjuntos está integrada à 

metafísica (como ciência da existência) (THIELE, 2005, p. 535 tradução 

nossa)41. 

O matemático do infinito nasceu em São Petersburgo em março de 1845, filho de 

pai dinamarquês e mãe russa. Onze anos mais tarde, mudou-se com sua família para a 

Alemanha, passando a residir em Frankfurt. Nessa cidade, o jovem Cantor frequentou 

escolas particulares e, aos quinze anos, fora admitido no Darmstadt Gymnasium. Logo 

nos primeiros dias no Liceu, seu pai enviou-lhe uma importante carta. Georg Woldemar 

escrevera ao filho que “seus pais e as outras pessoas da família [...] esperam que seja nada 

menos que um Theodor Schaeffer42 e depois, se Deus quiser, [...] um astro brilhante no 

horizonte da ciência” (DAUBEN, 1990, p. 275-6 – tradução nossa)43. Cantor costumava 

levar sempre consigo essa carta de seu pai. Era como se ela fosse um amuleto do qual 

retirava forças quando precisava enfrentar os obstáculos da vida. Em agosto de 1862, 

prestou exames e qualificou-se para estudar ciências. Iniciou o curso de Matemática no 

Instituto Politécnico de Zurique, porém, logo se transferiu para Berlim. Foi como 

graduando na Universidade de Berlim que Cantor teve seus primeiros contatos com os 

professores Karl Weierstrass, Ernst Kummer e Leopold Kronecker. Em 1867, escreveu 

uma brilhante dissertação na área de teoria de números sobre um problema estudado por 

Gauss. A dissertação denominada De aequationibus secundi gradus indeterminatis 

(Sobre as equações indeterminadas de segundo grau) garantiu a Cantor o grau de doutor 

com a distinção Magna Cum Laude (grandes honras). Nesse trabalho, Cantor resolveu 

 
39 “Understanding the (Earthly) theory of infinite sets was for Cantor a necessary condition to begin to 

understand the infinite of God”  
40 “12 Si terrana dixi vobis, et non creditis: quomodo, se dixero vobis celestia, creditis?”. 
41 “In different ways Cantor expressed repeatedly the intimate involvement of mathematics with the Divine 

via metaphysics. According to him mathematical research corresponds to considerations on creation, and 

its results are therefore steps towards God. For Cantor mathematics serves metaphysics and religion, and 

set theory is even integrated into metaphysics (as science of existing)”.  
42 Schaeffer era professor de Cantor no Liceu e, supostamente, o Sr. Woldemar viu no famoso professor de 

seu filho um modelo para o sucesso (Aczel, 2003).   
43 “Your father [...] and all the others members of the family […] expect you to be nothing less than a 

Theodor Schaffer and, God willing, […] a shinning star on the horizon of science”.  
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um problema identificado por Carl Friedrich Gauss em 1801, colocando os inteiros x, y e 

z em condição de satisfação da equação 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑦2 +  𝑐𝑧2 = 0 para coeficientes 

arbitrários inteiros a, b e c (BRADLEY, 2006). Depois disso, Cantor deu continuidade 

aos seus estudos sobre a teoria gaussiana dos números e fez contribuições essenciais para 

a área. Com o título doutoral passou lecionar em Halle sob a posição de privatdozent. 

Quando não lecionava, dedicava-se à condução de pesquisas em análise matemática. O 

produto de suas pesquisas, que eram influenciadas pelas ideias de Weierstrass, levou o 

recém formado professor a entrar em conflito com um de seus antigos mestres de Berlim, 

Leopold Kronecker. Tal conflito perdurou por toda a vida de Cantor e tomou dimensões 

inimagináveis tanto para o jovem matemático como para Kronecker (ACZEL, 2003; 

BOYERS, 1974; DAUBEN, 1990; EVES, 2011; THIELE, 2005). 

Cantor foi inegavelmente o arquiteto da matemática do infinitamente grande. 

Porém, isso nem sempre foi reconhecido, ele enfrentou a oposição e o repúdio de muitos 

de seus contemporâneos. Leopold Kronecker, por exemplo, que fora favorável aos seus 

trabalhos até 1871, sentiu-se incomodado por Cantor voltar a atenção aos números 

irracionais e infinitos. A peleja entre os matemáticos, nesses casos, era puramente 

filosófica. Kronecker – sempre opositor às ideias de Weyerstrass – recusava-se a aceitar 

a existência dos números irracionais, acreditando que somente os inteiros eram números 

reais (ACZEL, 2003; DAUBEN, 1990; KASNER & NEWMAN, 1968; THIELE, 2005).     

Como finitista, ele condenava o trabalho de Cantor que considerava como 

teologia e não como matemática. Acreditando que toda matemática deve se 

embasar em métodos finitos desenvolvidos a partir dos números inteiros, era 

um pitagórico do séc. XIX. É sua a famosa frase: “Deus fez os números 

inteiros, todo o resto é criação do homem” (EVES, 2011, p. 616). 

Georg Cantor, por sua vez, acreditava que o infinito era uma dádiva divina. 

Para ele, o infinito era o domínio de Deus, e consistia de vários níveis – os 

números transfinitos. Além desses números, havia um nível de infinito 

inatingível, definitivo, absoluto. O absoluto era o próprio Deus. No nível 

transfinito mais baixo estava o infinito dos números inteiros, racionais e 

algébricos. Os transcendentais e a linha contínua real pertenciam a um nível 

mais alto (ACZEL, 2003, p. 118). 

Ao abordar o infinito como objeto de estudo, Cantor definiu a classe infinita 

segundo um paradoxo. Uma classe infinita, segundo constatou Cantor, possui a 

singularidade de que o todo não é maior que algumas de suas partes. Esta proposição é 

matriz da Matemática transfinita, assim como é essencial para a aritmética finita a noção 

de que o todo é maior que qualquer uma de suas partes: “Mas o que é óbvio para o finito 

é falso para o infinito, nossa extensa experiência como o finito é enganadora” (KASNER 

& NEWMAN, 1968, p. 52). Cantor percebeu que quando não conseguimos contar dois 
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conjuntos, para compará-los basta estabelecer uma relação bijetora. Se a relação for 

perfeita, deduzimos que os conjuntos possuem o mesmo número de elementos, ou seja, a 

mesma cardinalidade. Se a relação biunívoca falhar, então temos conjuntos de 

cardinalidades diferentes. De modo resumido, Cantor começou a sua exploração pelo 

infinito por meio da teoria de conjuntos. Os estudos de Cantor sobre o infinito o levaram 

a fundar um novo mundo de números que estão além do infinito. Cantor mostrou à 

humanidade, o mundo dos números transfinitos. Foi neste contexto que David Hilbert 

afirmou: “Ninguém nos expulsará do paraíso que Cantor criou” (ACZEL, 2003; BOYER, 

1974; DAUBEN, 1990; KASNER & NEWMAN, 1968; THIELE, 2005). 

Colocando o conjunto de números naturais em correspondência biunívoca com os 

números pares, Cantor percebeu que ambos os conjuntos possuem a mesma 

cardinalidade. Porém, até o mais leigo dos matemáticos sabe que o conjunto dos números 

pares é um subconjunto dos números inteiros, o que torna tal relação um tanto estranha, 

no entanto, ainda verdadeira. Desse modo, na Matemática transfinita, o todo (conjunto 

dos números naturais) não é maior uma das partes (conjunto dos números pares)44 

(ACZEL, 2003; DAUBEN, 1990; KASNER & NEWMAN, 1968; STEWART, 2014). 

Em 1874, em um golpe de mestre, Cantor consegue demonstrar que o conjunto 

dos números racionais é contável, ou seja, possui a mesma cardinalidade que o conjunto 

dos números naturais. Ele o fez por meio da prova da diagonalização45 que permite 

colocar em relação bijetora os elementos do conjunto de inteiros e do conjunto de frações. 

O resultado foi surpreendente, já que, por aparentar ser mais denso, o conjunto dos 

números racionais parece ter maior cardinalidade que o conjunto dos naturais (ACZEL, 

2003; BOYER, 1974).  

 

 
44 A mesma relação fora mostrada para os números ímpares. Ao colocar o conjunto dos números naturais 

em correspondência bijetora com o conjunto dos números ímpares (um subconjunto dos números naturais), 

Cantor constatou que ambos possuíam a mesma cardinalidade.   
45 Tal prova foi aplicada pela primeira vez em 1874 e melhorada posteriormente em 1891 (ACZEL, 2003). 
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Figura 2:O Quadro de Cantor. In: Kasner & Newman (1968, p. 57). 

Por analogia, espera-se que todo conjunto infinito seja enumerável pelos números 

naturais. Não foi isto que Cantor comprovou. Próximo ao Natal de 1873, ele demonstrou 

em um teorema similar ao método da diagonalização que: 

O conjunto de todos os números reais, por exemplo, tem potência maior que o 

conjunto das frações racionais. Para mostrar isso Cantor usou uma reductio ad 

absurdum. Suponhamos que os números reais entre 0 e 1 sejam contáveis, e 

que estejam expressos como decimais infinitos e que estejam dispostos em 

ordem: 

𝑎1 = 0, 𝑎11𝑎12𝑎13 … 

𝑎2 = 0, 𝑎21𝑎22𝑎23 … 

𝑎3 = 0, 𝑎31𝑎32𝑎33 … 

Onde 𝑎𝑖𝑗  é um dígito entre 0 e 9 inclusive. Para mostrar que nem todos os 

números reais entre 0 e 1 estão incluídos acima. Cantor exibiu uma fração 

decimal infinita diferente de todas as referidas anteriormente. Para isso 

formemos 𝑏 = 𝑏1𝑏2𝑏3 … Onde 𝑏𝑘 = 9 se 𝑎𝑘𝑘 = 1 e 𝑏𝑘 = 1, se 𝑎𝑘𝑘 ≠ 1. Esse 

número real estará entre 0 e 1 e, no entanto, será diferente de todos os do 

arranjo que se presumia conter todos os números reais entre 0 e 1 (BOYER, 

1974, p. 414-5). 

Aczel (2003, p. 106-7), apresenta a demonstração de um modo um pouco mais 

simples: 

Ele [Cantor] pressupôs que todos os números entre 0 e 1 podem ser assim 

listados (mostrados aqui sem nenhuma ordem especial): 

 

0,1242156743789543... 

0,2341176299829547... 

0,7763982396546611... 

0,4829534479012375... 

0,0348109432162984... 

...................................... 

...................................... 

 

Cantor considerou a lista acima, a lista dos infinitos números presentes no 

intervalo por ele estabelecido. Mas [...] percebeu que era capaz de definir um 

número diagonal. Para construí-lo, pegou um dígito de cada infinito número 
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da lista, usou a primeira decimal do primeiro número da lista, a segunda do 

segundo número e assim por diante ao infinito. Esse número é 0,13691.... 

Cantor [...] mudou todos os dígitos do número diagonal. Chega-se a essa 

transformação, por exemplo, mediante a adição de 1 a cada dígito, com o que 

se gera um novo número: 0,24702.... Ora, esse novo número é diferente de 

todos os (infinitos) números da lista, em decorrência de ser diferente de cada 

número individual nela presente, pelo menos no valor para o dígito em 

particular tirado daquele número (uma vez que foi adicionado 1 àquele dígito). 

Como o novo número criado por Cantor era diferente de todos os números da 

lista, é impossível listar todos aqueles entre 0 e 1. Isso prova que o tamanho do 

conjunto de todos os números reais é maior que o tamanho (infinito) do 

conjunto de todos os números inteiros e racionais.        
 

Os resultados de Cantor levaram ao estabelecimento da teoria dos conjuntos como 

uma disciplina matemática completamente desenvolvida. A demonstração exposta acima 

permitiu ao matemático constatar que existem diferentes ordens de infinito. Existe, 

portanto, a ordem infinita dos números racionais e outra que se refere a todos os números 

reais (ACZEL, 2003; BOYER, 1974b; DAUBEN, 1990). 

Para operar com os infinitos, Cantor criou um novo tipo de número, representado 

pelo símbolo ℵ0. Trata-se da primeira letra do alfabeto hebraico Aleph46. O infinito dos 

números naturais é o equivalente a ℵ0 e o infinito dos números reais – de cardinalidade 

superior a ℵ0 – corresponde ao número ℵ1. Cantor desenvolveu a aritmética transfinita e 

levantou a hipótese da existência de uma sequência de alephs, cada um correspondente a 

uma ordem infinita. Segundo as descobertas de Cantor, as regras da aritmética transfinita 

são: ℵ0 + 1 = ℵ0; ℵ0 + 𝑛 = ℵ0; ℵ0 + ℵ0 = ℵ0; e de modo análogo: ℵ0(𝑛) = ℵ0; para n 

como qualquer número, podendo ser também: ℵ0(ℵ0) = ℵ0 (ACZEL, 2003, BOYER, 

1974; KASNER & NEWMAN, 1968). 

Cantor acreditava piamente que Deus havia lhe revelado a existência dos números 

transfinitos. E que a existência de tais números era certa, pois o próprio Deus lhe contara, 

já que era seu leal secretário. Na concepção de Cantor, Deus lhe incubira de registrar as 

palavras divinas para o mundo. A sua hipótese do continuum era uma afirmação sobre o 

infinito, o divino, e era por meio dela que seus resultados deveriam ser comunicados à 

humanidade. Os delírios, a oposição virulenta dos contemporâneos e as tentativas 

frustradas de provar a hipótese do continuum fizeram com que Cantor tivesse várias 

internações na Nervenklinik. Fora admitido pela última vez em junho de 1917 e lá fora 

encontrado morto em janeiro de 1918 (ACZEL,2013; DAUBEN, 1990; THIELE, 2005).  

 

 
46 O número de Cantor é lido como Aleph-zero ou Aleph-null, em alemão (Stewart, 2014). 
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A Psicologia do Infinito de Cantor 

 

“If the doors of perception were cleansed 

everything would appear to man as it is: infinite. For 

man has closed himself up, till he sees all things 

through narrow chinks of his cavern.”47 

- William Blake, The Marriage of Heaven and 

Hell 

Mesmo anos após a sua morte, o aspecto messiânico de Cantor e de sua 

Matemática ainda é lembrado como se fossem inseparáveis. Onde quer que apareça a 

teoria transfinita e a hipótese do continuum, lá também estará o fiel secretário de Deus 

(STEWART, 2007/2014). 

Ao mencionar Cantor, Marie-Louise Von Franz (1997, p. 38) aponta para 

identificações com o arquétipo do Self. 

Assim, se hoje em dia o homem acredita que pode dominar uma série infinita 

de números naturais, isso é uma prova de arrogância, uma identificação com o 

arquétipo do Si-mesmo, ou da divindade. Foi essa a proeza fatal de um homem 

chamado Georg Cantor, o descobridor da existência de diferentes conjuntos 

infinitos, que podemos somar e subtrair, etc., e diferentes potências de 

infinitude, que podem ser contadas simultaneamente ou separadamente. [...] o 

detalhe fatal é que Cantor introduziu assim, a ilusão de que contando esse 

conjunto de elementos e depois tratando-o matematicamente, nós o tínhamos 

na mão, por assim dizer. 

Von Franz, enquanto psicóloga, busca respostas nas teorias de funcionamento 

arquetípico e identificação da Psicologia Analítica, pretende explicar o porquê da 

existência de toda mitologia elaborada por Cantor e da identificação, não os significados. 

A explanação de Von Franz é bastante breve, sem a pretensão de adentrar o sentido do 

trabalho de Cantor. É suficiente para fim de exemplo breve – como é usada na obra em 

questão, Advinhação e Sincronicidade – mas pecatoriamente redutiva para entender a 

obra de Cantor.  

A principal diferença entre a investigação aqui construída e a observação de Von 

Franz jaz no objeto de cada uma. A filóloga e analista junguiana torna suas atenções para 

a pessoa de Cantor, para o homem que também é matemático. Ora, evidentemente a 

identificação é um fenômeno psíquico, mas atua no campo da personalidade, podendo 

possuir sim uma geratriz inconsciente, porém sua ação acomete majoriatariamente o ego, 

a noção de “eu”. Von Franz aborda, basicamente a fenomenologia personalística do 

evento. Este escrito, por outro lado, coloca como cerne da questão os fenômenos da psique 

 
47 Se as portas da percepção fossem abertas, tudo apareceria ao homem tal como é: infinito. Mas o homem 

se fechou, enquanto vê todas as coisas através das estreitas rachaduras de sua caverna. 
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objetiva, ou seja, do inconsciente coletivo presentes nas teorias de Cantor. Trata-se, 

basicamente, de um estudo das imagens oriundas da atuação do spiritus rector na 

construção de um novo conhecimento científico.    

A pequena pista deixada por Von Franz exerce a função de norte para a 

investigação da Psicologia da Matemática de Georg Cantor. A dinâmica arquetípica e a 

tomada pela numinosidade dos arquétipos parece ser a via mais frutífera para a 

compreensão da mitologia matemática edificada na busca de Cantor pelo entendimento 

do infinito. É instigante o dado de que nem Jung ou outro pesquisador de sua escola não 

tenham voltado os olhos com maior atenção para o notório trabalho do matemático de 

Halle. Uma profunda análise da obra de Cantor poderia muito bem ocupar as páginas de 

obras consagradas de Jung, como O Espírito na Arte e na Ciência. Ou, ainda melhor, 

servir de material referência e fonte de pesquisa para compreensão dos fenômenos 

arquetípicos e do processo de individuação. Nesse sentido, alegorias e análises sobre a 

obra do matemático também caberiam em tomos como Símbolos da Transformação, A 

Natureza da Psique, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo e, principalmente, em Aion: 

Estudo Sobre o Simbolismo do Si-mesmo.  

  Entender a fenomelogia psíquica contida na nada elementar obra de Cantor é um 

desafio a parte, uma tarefa Hercúlea. E o Leão de Nemeia deste desafio é o entendimento 

do arquétipo enquanto conceito e de seus funcionamentos e possibilidades enquanto 

geratrizes de conhecimento mitológico e científico, racional e irracional.  

III - Archetypus, inatus virorum animae48 

O arquétipo como produtor de conhecimento 

 

“Nihil sub sole novum.”49 

- Ecclesiastes I: IX 

 

As explicações do professor Jung nos permitem perceber como os arquétipos 

podem influenciar na produção de conhecimento. Devemos pensar, em primeira instância, 

que os arquétipos consistem em núcleos dinâmicos da psique. São fatores de enorme 

impacto na vida do indivíduo, que determinam suas emoções, condutas, posicionamentos 

e perspectivas. São capazes de influenciar todo o destino do sujeito. Podem agir na mente 

inspirando novas ideias, como se fossem uma espécie de força criadora. No entanto, 

 
48 Arquétipo, inato à alma dos homens. 
49 Não há nada de novo sob o sol. 
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podem agir, também, como forças destruidoras quando movem preconceitos conscientes 

que impossibilitam novas descobertas. Os arquétipos e seus símbolos combinam-se 

formando uma totalidade. Este poder de movimento de ordem inconsciente não surge 

apenas no meio clínico, se manifesta também no material mitológico, religioso, artístico 

e nas diversas outras atividades que o homem desempenha, até mesmo a científica. Em 

sentido lato, pode-se falar que o arquétipo marca as criações do homem. (JUNG, 

1954/2013; 1936/2013; 1946/2013; 1935/2013; PAULI, 1996a; VON FRANZ, 1997; 

2008). 

No entanto, as particularidades da arte, ciências, literaturas e outras obras humanas 

não são, com obviedade, reduzíveis ao ponto de serem unicamente explicadas e 

interpretadas por meio de sua base arquetípica. Cada um desses campos possui seu 

próprio conjunto de leis e atividades. Porém, interior ao campo de atuação, podemos 

conhecer as configurações arquetípicas como uma atividade dinâmica de segundo plano, 

o que pode ser chamado de produto do espírito que aparece frequentemente sob a forma 

de uma ideia súbita e numinosa que acomete o sujeito (JUNG, 1954/2013; 1946/2013; 

1942/2013; 1935/2013; VON FRANZ, 1997; 2008). 

Como é bem evidenciado na teoria dos arquétipos, tudo o que jaz no psíquico é 

pré-formado, inclusive as suas funções, principalmente aquelas advindas diretamente das 

disposições inconscientes. Ao conjunto destes processos pertence a fantasia criativa. São 

justamente nos produtos desse processo – fantasia criativa – que se tornam visíveis as 

imagens primordiais e é neste contexto em que o conceito“arquétipo” mostra a sua função 

específica, criar e motivar por via de imagens e representações simbólicas. É comum 

encontrar entendimentos de que os arquétipos são determinados pelo conteúdo, que são 

uma espécie de ideia inconsciente. Em primeiro plano, deve-se ter em mente que o 

arquétipo não se refere ao conteúdo, mas sim à forma. Uma imagem primordial é 

determinada pela sua forma e, posteriormente, é preenchida com o conteúdo consciente. 

Desse modo, o arquétipo consiste em um elemento neutro, vazio, uma possibilidade 

imediata da sua forma de representação. O que é herdado, preexistente, portanto, não é o 

conteúdo ou a ideia, mas sim a forma. O arquétipo é então, uma tendência à produção de 

motivos semelhantes (JUNG, 1954/2013; 1936/2013; 1950/2013e; 1946/2013; 

1935/2013; VON FRANZ, 1997; 2008) 

[…] é elucidativa a comparação com a formação do cristal na medida em que 

o sistema axial determina apenas a forma estereométrica, não porém a forma 

concreta do cristal particular. Este pode ser grande ou pequeno ou variar de 

acordo com o desenvolvimento diversificado de seus planos ou da 

interpretação recíproca de dois cristais. O que permanece é apenas o sistema 
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axial em suas proporções geométricas, a princípio invariáveis. O mesmo se dá 

com o arquétipo: a princípio ele pode receber um nome e possui um núcleo de 

significado invariável, o qual determina a sua aparência, apenas a princípio, 

mas nunca concretamente (JUNG, 1950/2013e, p. 87). 

 

 Ao observar de perto as semelhanças entre as justificativas milagrosas das origens 

das descobertas de Cantor, percebemos a atuação de um mecanismo arquetípico na 

motricidade de algumas de suas descobertas matemáticas. Além dessas justificativas 

milagrosas, é pertinente voltar o olhar também para a simbologia utilizada nestes 

processos. Cantor inseriu um importante símbolo hebraico na Matemática. Para nomear 

seus infinitos (os números cardinais transfinitos) Cantor usou o alef, a primeira letra do 

alfabeto hebraico. O matemático afirmava que havia escolhido este símbolo, pois a 

nomeação e a descoberta dos números transfinitos representavam “um novo começo na 

matemática: o começo do infinito real” (ACZEL, 2003, p. 128). Percebe-se, nessas 

passagens, um caráter místico na personalidade de Cantor. Um dos possíveis contribuintes 

para o desenvolvimento deste messianismo foi o apoio inusitado que Cantor recebeu. 

Como os estudos do matemático dos infinitos eram vistos como uma promessa de 

aproximação entre Deus e o homem, a igreja católica o estimulou a continuar seus 

estudos. O padre germânico Constantin Gutberlet compartilhava com Cantor a mesma 

concepção sobre as relações entre o infinito e Deus, tanto que citava a obra de Cantor em 

suas cartas de defesa. Ambos acreditavam que o infinito real era passivo de contemplação 

pela razão humana e que essa contemplação poderia aproximar o homem do Divino 

(ACZEL, 2003; THIELE, 2005). 

A manifestação arquetípica possui caráter numinoso, é algo que tende ao mágico, 

miraculoso, talvez. Não é raro o arquétipo se manifestar como espírito nos sonhos ou 

fantasias do indivíduo. Esta aura “mística” da numinosidade do arquétipo contamina todo 

o sujeito, exerce efeitos sobre seus afetos e mobiliza concepções filosóficas e religiosas. 

O arquétipo tem o poder de tornar o homem um ser fascinado, o sujeito passa a agir como 

se estivesse diante de uma exigência absoluta, se empenha em sua campanha, a força que 

o move é implacável e inegável, quase como uma graça divina, um êxodo a ser cumprido. 

O arquétipo é o elemento primordial do spiritus rector humano. Os conteúdos primígenos 

de todas as mitologias, religiões e ismos são de natureza arquetípica (JUNG, 1954/2013; 

1936/2013; 1942/2013; 1946/2013; 1935/2013). 

 

 



43 
 

A identidade simbólica dos números 

 

“Etiam capilus unus habet umbrum suam.”50 

- Pubilius Siryus 

O objetivo do estudo proposto é investigar as influências arquetípicas na produção 

e defesa das teorias matemáticas e filosóficas do infinito de Georg Cantor. Como já foi 

mostrado, a produção matemática de Cantor possui uma alta carga de aspectos 

arquetípicos. A questão levantada pela pesquisa consiste em entender como tais processos 

arquetípicos influenciaram a concepção da obra e identificá-los. Teóricos tanto da 

Psicologia como da Matemática e ciências naturais, como, por exemplo, Piaget (1973), 

Hadamard (2009), Jung (1950/2013a), Pauli (1996a) e Brown (2008) demandam ou 

defendem a Psicologia como uma possível resposta para a origem e o processo de 

concepção do pensamento matemático. 

Muitos pesquisadores, em especial o físico W. Pauli e o psicólogo C. G. Jung, 

perceberam a importância do “pano de fundo” sobre o qual é formulado o conhecimento 

científico. O estudo cuidadoso sobre o que acontece nos bastidores da formulação de uma 

lei cientifica, propiciou a W. Pauli (1996a) compreender o embate entre Kepler e Fludd, 

a gênese do conhecimento científico, os aspectos simbólicos da própria ciência e suas 

diferentes nuances no decorrer do tempo. Pauli (1996b) ainda percebeu a importância do 

inconsciente para as ciências naturais e como suas próprias convicções eram formadas e 

influenciavam em suas formulações científicas51.  

O processo de compreensão da natureza assim como o júbilo que o homem 

apresenta ao compreendê-lo, isto é, a verificação consciente do novo 

conhecimento, parece estar baseada em uma correspondência, em uma 

germinação das imagens internas preexistentes na psique com os objetos 

externos e o seu comportamento. [...] Essas imagens primárias que a alma pode 

perceber com a ajuda de um “instinto” inato são as que Kepler denomina 

“arquetípicas” (archetypallis) (PAULI, 1996a, p. 279-280 – tradução nossa)
52

. 

 

Pauli (1996a; 1996b) explica que os processos de fundo sempre acompanham o 

 
50 Cada fio de cabelo tem sua respectiva sombra. 
51 Pauli percebeu, por meio de seus estudos em Psicologia Analítica, como processos inconscientes 

sustentavam sua crença na simetria e o impulsionaram para a descoberta do quarto número quântico 

(MILLER, 2009). 
52 “El processo de comprensión de la naturaliza, así como la felicidade que el hombre experimenta al 

comprenderla, esto es, la verificación consciente del nuevo conocimiento, parece estar basada en una 

correspondencia, en un hermanamiento de las imagines internas preexistentes en la psique humana con los 

objetos externos y con su comportamiento. [...] Estas imágenes primarias que el alma puede percibir con la 

ayuda de un “instinto” innato son las que Keppler denomina arquetípicas (archetypallis)”.  
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desenvolvimento das ciências e que, apesar de permanecerem confinados no inconsciente 

ou refugados quando são explícitos, podem dizer muito sobre a realidade psíquica e sobre 

o próprio conhecimento tomado como produto da psique. Os arquétipos que Pauli resgata 

nas teorias de Kepler são bastante semelhantes às “imagens primordiais” inseridas por 

Jung na psicologia moderna, que são uma espécie de instintos da imaginação. A 

Psicologia moderna53, ao mostrar que o processo de compreensão é demorado e 

desencadeado por fatores inconscientes, voltou mais uma vez o foco da investigação 

epistemológica para o inconsciente, sendo assim, para o nível arcaico do conhecimento. 

Nesta instância, a posição dos conceitos é ocupada por imagens de forte carga emotiva, 

não pensadas, mas dadas como se estivessem sendo desenhadas.  

Na medida em que essas imagens são “expressão de um obscuro estado das 

coisas, suspeitado, mas ainda desconhecido”, podem ser denominadas 

simbólicas, segundo o conceito de simbólico proposto por C. G. Jung. Por 

conseguinte enquanto operadores de ordenação e formadores de imagem nesse 

mundo simbólico, os arquétipos funcionam como vínculo perdido entre as 

percepções sensórias e as ideias, sendo, em consequência, uma pressuposição 

que é inclusive necessária para o desenvolvimento de uma teoria científica da 

natureza (PAULI, 1996a, p. 280 – tradução nossa)
54

. 

 

A inspiração concedida pelo trabalho de W. Pauli instiga o espírito a explorar as 

imagens arquetípicas que estariam presentes nas teorias matemáticas de Georg Cantor, 

almejando compreendê-las e contribuir, desse modo, para uma maior clareza sobre as leis 

inconscientes que regem a formulação do conhecimento. A pesquisa de Pauli fundamenta 

e ampara a busca pelo entendimento da teoria de Cantor por via simbólica, o que pode 

culminar na exploração de aspectos ainda desconhecidos da realidade psíquica e 

proporcionar o conhecimento dos processos psíquicos sob a “vestimenta” de uma 

mitologia matemática. 

Para que tal empreendimento, no entanto, seja feito de modo seguro e devidamente 

amparado pelo arcabouço teórico da Psicologia Analítica, deve-se, tal como fez Wolfgang 

Pauli, seguir à risca o método da Psicologia Complexa, mantendo assim as interpretações 

sob o rigor científico. O método de Jung permite ao pesquisador encontrar o sentido 

psicológico presente nas imagens até então incompreensíveis. O psicólogo de Zurique 

 
53 Por psicologia moderna, Pauli se refere à Psicologia Analítica de C. G. Jung. 
54 “Como quiera que estas imagines son “la expresión de un oscuro estado de cosas, sospechado pero aún 

deconocido” pueden ser denominadas simbólicas según el concepto de símbolo propuesto por C. G. Jung. 

Por conseguiente, en tanto que operadores de ordem y formadores de imágenes em este mundo simbólico, 

los arquétipos funcionan como el vinculo perdido entre las percepciones sensoriales y las ideas siendo, en 

consecuencia, uma presuposición que es incluso necesaria para el desarollo de uma teoria científica de la 

naturaliza.”   
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desenvolveu, pautado por anos de pesquisa e soberbo estudo da cultura, um caminho para 

compreender a dinâmica psíquica nas imagens produzidas pelo inconsciente coletivo. 

Esse método nada elementar é um dos fatores responsáveis pela Psicologia Junguiana 

carregar uma identidade enciclopédica (SHAMDASANI, 2005). 

Logo, a investigação da fenomenologia arquetípica presente na obra de Cantor, 

exige, em primeira instância, recorrer a esse método de análise adequado. Ao perscrutar 

o arcabouço teórico junguiano, no entanto, é pertinente levar em consideração que a 

ciência é, segundo tal perspectiva, um produto da colisão entre a empiria, aliada ao 

pensamento lógico-matemático, e a produção de imagens simbólicas para explicar o 

modus operandi mundi55. Este embate é enunciado de maneira factual como representante 

da cisão entre a fé religiosa e o conhecimento científico (CAMINIETZKI, 2000) ou como 

a relação entre ideias arquetípicas e as teorias científicas da natureza. Onde quer que 

exista a formulação de conhecimento, seja científico ou não, lá estará presente também a 

simbolização, uma vez que a imagem simbólica é precursora à formulação racional de 

uma lei científica. Na busca desta imagem simbólica jaz o método junguiano: a 

amplificação (PAULI, 1996a). 

 

 

A Ciência Alquímica da Hermenêutica: coordenadas epistemológicas da 

Psicologia Analítica. 

 

“A alma humana avança constante, mas em 

linha espiral.” 

- Goethe 

Jung foi pioneiro na investigação do inconsciente e precursor do método 

interpretativo, por meio do teste de associação de palavras e da interpretação simbólica 

do material psíquico (ELLENBERGER, 1970). O modo junguiano de compreender o 

inconsciente e as formulações da microfísica estabelecidas por W. Pauli, N. Bohr e W. 

Heisenberg marcam o fim da visão estritamente racionalista de ciência do séc. XIX 

(MILLER, 2009). Em colaboração com W. Pauli, Jung mostrou que o conhecimento 

científico é uma colisão entre a prática empírica, o pensamento lógico matemático, as 

predisposições psicológicas do sujeito e as imagens arquetípicas (JUNG, 1946/2013; 

 
55 Modo de funcionamento do mundo. 
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1950/2013a; 1941/2013; 1954/2013; PAULI, 1996a), uma coniunctio entre natureza e 

psique.  

A perspectiva epistemológica da obra junguiana refere-se às possibilidades e aos 

limites do conhecimento, e à dialética entre o pesquisador e o objeto a ser investigado. A 

possibilidade de acessar o mundo subjacente – inconsciente – sustenta-se na hipótese de 

que este se expressa na realidade manifesta – consciente. Na concepção de Jung, o 

inconsciente não é passível de conhecimento direto. A única forma de torná-lo 

cognoscível é por via da consciência que, segundo o próprio, é o ponto inicial de toda a 

gnose da psicologia (JUNG, 1935/2013). 

A psicologia como ciência relaciona-se, em primeiro lugar, com a consciência; 

a seguir ela trata dos produtos do que chamamos de psique inconsciente, que 

não pode ser diretamente explorada por estar a um nível desconhecido, ao qual 

não temos acesso. O único meio de que dispomos, neste caso é tratar dos 

produtos conscientes de uma realidade, que supomos originários do campo 

inconsciente (JUNG, 1935/2013, p. 20). 

As manifestações simbólicas e arquetípicas do inconsciente permitem conhecê-lo 

indiretamente, do mesmo modo que as cargas de prova posicionadas sobre um campo 

elétrico permitem inferir e saber de sua existência. Percebe-se então que, do mesmo modo 

que o campo em física, o inconsciente em si é incognoscível e irrepresentável, sendo 

inferido por “cargas de prova”; e seu conhecimento é dado por via do aparelho psíquico, 

sendo assim mediado por carácteres a priori que auxiliam a construção de padrões e a 

assimilação do objeto em questão (PAULI, 1996b). 

Ao levar em consideração as formulações acerca dos arquétipos e do inconsciente 

coletivo, a análise que está proposta na Psicologia Analítica se dá por via do fator chave 

da psique, o símbolo, uma vez que este, desde o início da humanidade, é usado – por 

intermédio do arquétipo – para explicar o que não se conhece. O símbolo é carregado de 

projeções de cunho pessoal e arquetípico. Desse modo, porta um rico e vasto conteúdo de 

origem inconsciente. O símbolo “pressupõe sempre que a expressão escolhida seja a 

melhor designação ou fórmula possível de um fato relativamente desconhecido, mas cuja 

existência é conhecida ou postulada” (JUNG, 1949/2012, p. 486-7). 

Para a análise simbólica, a Psicologia Analítica – baseada no caminhar das 

ciências modernas56 – rompe com o modus operandi da Psicologia da época e funda sua 

 
56 O modo junguiano de análise, não causal, não positivista e analítico é convergente com o que é proposto 

nos escritos a respeito da microfísica de W. Pauli, N. Bohr, e W. Heisemberg (MILLER, 2009). Para N. 

Bohr (1937), o estabelecimento de relações causais não deveria ser válido para contextos nos quais não se 

conhece completamente o estado prévio que – supostamente – causaria o posterior. Em seu entendimento, 

diante das peculiaridades da microfísica, tal posicionamento epistêmico deveria ser superado e substituído 

pela noção de “complementaridade” (komplementarität), que propunha uma visão holística do fenômeno 
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metodologia própria, chamada de amplificação. Para Jung (1935/2013), o sonho não 

possui difícil compreensão por questões de mecanismos que metamorfoseiam a 

mensagem manifesta. O sonho é obscuro, no mesmo sentido que o sânscrito, os 

hieróglifos ou o mandarim são obscuros, ou seja, a sua linguagem é desconhecida e 

arcaica, não é o texto que “se esconde”. Tendo em vista tais particularidades, Jung propõe 

trabalhar tal como um filólogo diante de um idioma desconhecido. O melhor método, 

segundo o psicólogo de Zurique, seria estabelecer paralelos procurando correspondências 

no que já se conhece (1981/2013).  

Para explicar melhor o processo de amplificação, Jung (1951/2012, p. 308) traça 

um paralelo entre seu trabalho e a atividade de um alquimista: 

O método da alquimia, do ponto de vista psicológico, é o da amplificação 

ilimitada. A “amplificatio” é recomendada sempre que se trate de uma 

vivência obscura, cuja a vaga insinuação deva ser multiplicada e ampliada 

através de um contexto psicológico a fim de tornar-se compreensível. Por isso 

na Psicologia Complexa aplicamos a “amplificatio” na interpretação dos 

sonhos. O sonho é uma insinuação demasiado vaga para o entendimento, 

devendo, portanto, ser enriquecido com material associativo e analógico e 

reforçado até tornar-se inteligível.   

O método de Jung é, portanto, um método interpretativo que visa desvendar a 

linguagem do texto e depois interpretar seu conteúdo. Ao traçar paralelos mitológicos 

com o material dado, o psicólogo busca compreender o sentido que permeia a 

manifestação arquetípica em jogo. Interpretar, segundo a amplificação de Jung, é um ato 

hermenêutico (1954/2012a). Gadamer (1983) explica que hermenêutica é a teoria ou a 

arte da interpretação. A expressão usada em alemão, no século XVIII, para designar tal 

prática era: Kunstlehre, que se trata, na realidade, de uma tradução do termo grego τέχνη 

(techne) e posiciona a hermenêutica ao lado de “artes”, como a Gramática, a Retórica e a 

Dialética. Ao remeter à τέχνη (techne), lembramos de seu senhor, Hefesto, o deus coxo. 

O deus filho de Hera é uma divindade periférica e rejeitada, o único que trabalha e aquele 

que vai do Olimpo ao submundo (BOECHAT, 1995). Da mesma forma que Hefesto, 

aquele que aplica o método junguiano vai do Olimpo da consciência às profundezas do 

submundo inconsciente, entra em contato com o complexo incandescente como minério 

fundido e com a efervescência das imagens arquetípicas, intocáveis como as chamas da 

forja. 

 
colocado no jogo científico. Em seu artigo, Bohr abandona o posicionamento de observador alheio ao objeto 

e passa a considerar o aspecto físico e suas percepções sensoriais (o aparato experimental), como fatores 

de influência sobre o fenômeno estudado. A “análise bohreana” é feita a posteriori ao fenômeno, assim 

como a análise na psicologia junguiana.   
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Gadamer (1983) ressalta que, tal como a filosofia prática, a hermenêutica não deve 

ser confundida com as artes artesanais ou as habilidades apreensíveis. Ela deve ser 

pensada como “aquilo que corresponde a todo cidadão e que constitui sua ‘areté’”, 

também não é “nem ciência teórica, ao estilo da matemática, nem conhecimento 

especializado, no sentido do domínio apreendido de processos de trabalho”, não é 

prática57, mas uma ciência de um tipo particular (p. 60). Desse modo, a hermenêutica 

privelegia a empatia para que seja possível a compreensão, ou seja, se faz como πράξις 

(práxis) do humano. O ato de entender o que é dito e o que é escrito é, na concepção de 

Gadamer (1983), algo inerente ao βίος (bios) do homem, o fundamento primigênio de sua 

προαίρεσις (prohairesis), seu modo de ser com o outro. Sendo assim, o processo 

hermenêutico se funda como πράξις (práxis) que se distingue de πρακτικός (praktikós), 

pois é referente ao βίος (bios), o modo de ser do homem enquanto ser que compreende. 

Mas a arte de compreender o obscuro deve ser dada como άρετή (areté), pois requer 

empenho e excelência, o acúmulo de conhecimento. É por esta via que a aplicação da 

hermenêutica sobre um texto turvo deve ser uma τέχνη (techne), o emprego de uma série 

de conhecimentos prévios para realizar uma tarefa (a compreensão e interpretação) que, 

a priori, é assumida como infindável, tal como a busca dos alquimistas pelo lapis 

philosophorum. No princípio hermenêutico da interpretação é pressuposta a unidade de 

um significado que, em convergência com a óptica de Dilthey58, “representa uma 

realidade psíquica, que teria de ser reconhecida como tal, precisamente por que não se 

pode transcendê-la em suas explicações (GADAMER, 1986/1997 p. 343). 

O mesmo fator é explicado por Jung (1954/2012a, p. 107) em Mysterium 

Coniunctionis: 

Não se deve menosprezar a importância da hermenêutica: ela exerce um efeito 

favorável sobre a alma ao unir conscientemente ao tempo de hoje o passado 

distante, a vida dos antepassados, que sempre ainda conserva viva no 

inconsciente e que deste modo estabelece a ligação, tão extraordinariamente 

importante do ponto de vista psíquico, da consciência orientada para o 

momento presente e da alma histórica, que vive nos espaços de tempo 

infinitamente longos.   

 
57 No sentido etimológico da palavra, que vem de πρακτικός (praktikós), aquele que sabe fazer algo 

(ABBAGNANO, 2007). 
58 Neste caso, Gadamer (1997) ressalta o pensamento de Dilthey sobre a pertença mútua do indivíduo a um 

todo, na unidade de uma nação ou geração. O mesmo enfoque é dado por Jung na obra Princípios Básicos 

da Prática da Psicoterapia (1935/2012), nesta C. G. Jung coloca em evidência os paralelismos entre sujeito 

autêntico e genérico e sujeito social e individual. As conclusões de Jung sobre a totalidade e não 

representabilidade absoluta por qualquer uma das instâncias convergem com o posicionamento de Dilthey 

elucidado por Gadamer. 



49 
 

Nessa passagem, Jung ainda toma como questão outro ponto abordado por 

Gadamer, a inércia, e o não fim da interpretação, pois, interpretar não é simplesmente 

decifrar59 um texto obscuro; é ir para além dos fenômenos manifestos – estejam eles 

escritos em papel ou não – ir além da validez puramente teórica da objetividade. Para uma 

boa interpretação, é preciso seguir a regra fundamental: a inesgotabilidade do conteúdo. 

A interpretação completa e definitiva é contraditória, pois o movimento hermenêutico 

tem caráter inercial, ou seja, não finda, a menos que seja forçado (GADAMER, 1983). 

Do mesmo modo que a hermenêutica, o método junguiano da amplificação vai para além 

do que é apresentado. Tomando a infinitude do arquétipo como foco, percebemos que, 

assim como a hermenêutica, a amplificação não finda. Ela procura compreender cada vez 

mais aquilo que confronta o sujeito, pois cada nova amplificação desagua em uma nova 

e infinita trilha de interpretação (JUNG, 1935/2013; 1942/2013). 

O emergir do método junguiano marca o abandono da perspectiva personalística 

e constrói, por meio de intertextualidades, uma síntese do conteúdo dado. Jung 

(1942/2013) percebeu que, muitas vezes, uma imagem do inconsciente, a princípio sem 

sentido, pode ser preenchida e se tornar infinitamente rica. Ir além dos métodos analíticos 

já estabelecidos, como a psicanálise e a análise adleriana, permite o desenvolvimento do 

conhecimento da psique para além do método. Como muitos dos grandes cientistas, Jung 

(1942/2013; 1950/2013c) rompe com o status quo, deixando que a natureza da psique lhe 

mostre como abordá-la. Sua empiria lhe permitiu construir sua dinâmica do inconsciente 

e erigir a hipótese do inconsciente coletivo, o pilar de seu método.  

Gadamer (1983) deixa claro que o cerne da hermenêutica é a compreensão da 

pergunta e de seus enunciados; não a resposta. Na mesma via, o método juguiano busca 

primeiro compreender a pergunta, o sentido do que é exposto. A amplificação é, nesse 

caso, o meio para alcançar a compreensão do objeto psíquico apresentado. Tanto no 

estudo alquímico como no cotidiano da clínica, Jung (1951/2012) procura, em primeiro 

plano, conhecer o fenômeno para então buscar sua interpretação.  

As manifestações simbólicas e arquetípicas do inconsciente presentes na arte, na 

mitologia, na ciência ou no sofrimento psíquico, permitem conhecê-lo indiretamente. O 

fenômeno-chave explorado pela Psicologia Analítica é o símbolo, pois este, desde o início 

da humanidade, é usado para explicar aquilo que escapa à ratio sempre atenta, o que não 

conhecemos (JUNG, 1935/2013). Seguindo o que fora feito por Jung em O Espírito na 

 
59 Tal como fazia brilhantemente o egiptólogo francês Champollion. 
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Arte e na Ciência e em Tipos Psicológicos, e por Pauli em As Influências Arquetípicas 

nas Teorias de Kepler, este escrito vale-se do método de análise proposto pela Psicologia 

Analítica, uma forma de estabelecer conexões entre a produção consciente de uma lei da 

natureza e imagens simbólicas, arquetípicas. Jung denomina esse método por 

amplificação, “que consiste simplesmente em estabelecer paralelos” (JUNG, 1981/2013, 

p. 99), realizando desse modo algo muito similar ao método hermenêutico. 

O emprego do método hermenêutico se funda em um atestado prévio. Para usar a 

hermenêutica, é necessário ao investigador, em primeira instância, reconhecer que o texto 

possui algo de obscuro e que o processo de compreensão tenderá para o infinito. Desse 

modo, o método dará vida para o processo de compreensão e o atestará como infindável, 

tendo possibilidade de renovação a cada nova leitura. O processo de compreensão 

hermenêutica é, portanto, um processo circular (GADAMER, 1997), muito semelhante 

ao movimento de circumanbulatio (circum-ambulação) descrito por Jung (1951/2012; 

1950/2013e; 1935/2013) em seus estudos de alquimia. Se o movimento é sinistrógiro, 

então o inconsciente será a geratriz do círculo, caso seja destrógiro, a geratriz será o 

complexo do Ego. Para que, no traçar dos movimentos circulares da compreensão, o 

psicólogo não escape pela tangente, é devido manter-se atento às fuções psíquicas das 

imagens, o conhecimento da metapsicologia e da δυναμις (dynamis) da psique são as 

forças tratoras que mantêm o movimento de compreensão circundante à geratriz (a 

imagem obscura). Na concepção de Hans Georg Gadamer (1983), a leitura hermenêutica 

é uma τέχνη (techne)60, pois requer uma série de conhecimentos prévios que serão 

emparelhados com o ponto obscuro do texto, visando, por meio do movimento de 

intertextualidade, esclarecer os pontos incompreensíveis. O hermeneuta, diante do não 

compreensível, deve buscar em outras fontes o clareamento daquele ponto, além de 

atualizar a linguagem do texto e pensar o contexto e tempo no qual fora escrito. Sendo 

assim, a hermenêutica é um processo marcado pela solerticia, pois requer, além de 

múltiplas leituras do texto, a fim de identificar os enunciados e formular indagações a 

serem respondidas, também leituras intertextuais e conhecimentos sobre a origem do 

mesmo. Inspirado pelo modo como os alquimistas empregavam tal técnica (a chamada 

hermenêutica alquímica), Jung (1954a/2011; 1954/2012b; 1951/2012; 1942/2013; 

 
60 Sob o domínio de Hefesto, os sonhos, as fantasias e devaneios podem, quando devidamente percebidos 

e integrados, alterar a unilateralidade de uma atitude consciente. Por isso, Hefesto é o Deus da Techne. 

Segundo Aristóteles, a τέχνη (techne) consiste em agir como a natureza age, trata-se de um processo 

mimético da natureza que é elevada ao patamar de símbolo; fala-se aqui do aspecto simbólico do ser 

humano consciente, o que fez Ernst Cassirer a defini-lo como homo simbolicus (BOECHAT, 1995).  
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1935/2013) funda o método da amplificação (symbolizatio) sobre as sólidas bases da 

hermenêutica. 

O conteúdo mítico e simbólico trazido por Cantor em suas teorias é lido aqui por 

meio do método da amplificação fundado por Jung (1935/2013). Por esse recurso se faz 

possível a identificação do sentido arquetípico contido na formulação das ideias do 

matemático em tela. Diante da impossibilidade de acesso direto aos escritos de Cantor, 

os estudos foram realizados por via das obras O Mistério do Aleph de Almir Aczel (2003), 

Mathematics and the Divines de Teun Koetsier & Luc Bergmans (2010), Georg Cantor: 

his mathematics and philosophy of the infinite de Joseph Warren Dauben (1990) e pela 

tradução para o inglês de Grundlagen einer Allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre 

publicada por Uwe Papart na revista The Campaigner em 1976. Tais obras abordam a 

figura de Cantor e seus trabalhos, além da relação entre a Matemática e conhecimento 

religioso.       

 

IV – A Psicologia do Número Infinito 61 

Scientia – o jogo entre psyche e natura 

“Por isso não me entreguei todo à magia 

Para ver se do espírito as potências 

Alguns arcanos revelar-me podem.” 

- Fausto, Goethe. 

A perenidade, constância e até, de certo modo, onipresença da Matemática deixa 

perplexa a mente mais acurada, capaz de perceber o fantasma numérico esconso em cada 

aspecto da existência (KASNER & NEWMAN, 1968; KOETSIER & BERGMANS, 

2005). O número é uma das principais vias de comunicação entre o homem e o universo. 

Uma vez conhecedor do aspecto numérico da natureza, o homem se torna mais íntimo 

 
61 Cabe cabe inserir um breve esclarescimento que será muito útil no entendimento dos tópicos seguintes: 

O número, como já vem sendo mostrado é, enquanto arquétipo, de ordem psicóide, de uma 

representatividade inalcançável. Da mesma forma que qualquer outro arquétipo, o número possui inúmeras 

representações (imagens arquetípicas), sendo exemplos dessas representações: o algarismo, a figura 

geométrica, a equação, o numeral et cetera. Além disso, existe uma correspondência bastante interessante: 

o número é representação de si próprio, ao falar do número, criamos uma representação e só podemos 

conhecê-lo por via dela, esta é, alíás, a principal via para conhecer qualquer arquétipo, a via da 

representação.   
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dela e mais apto a fazer novas indagações e, por consequência, propício a conhecer mais 

(BOHR, 1954/1995). Adentrar a realidade numérica é uma viagem sem volta. Pois, uma 

vez capaz de perceber o quali e o quantum do número, a mente curiosa do indivíduo 

jamais deixará de notá-lo e procurá-lo em cada canto do universo, fazendo-se assim um 

espírito ímpar, maravilhado e presente em uma realidade despercebida para os demais. 

Aquele que vivencia os aspectos numéricos parecerá estranho aos outros, muito além do 

peculiar, por assim dizer. Suas ideias inovadoras podem, a princípio, causar 

estranhamento aos seus contemporâneos, mas com o correr do tempo mostrarão 

fecundidade, sendo verdadeiros paraísos dos quais ninguém jamais quererá ser expulso62 

(VON FRANZ, 1997). Tal estranhamento se relaciona ao desenvolvimento da ideia pelo 

espírito, um aspecto natural da opus alquimicae, uma jornada de descobertas que “não 

pode ser realizada por um comitê, razão pela qual gera uma inevitável alienação do 

mundo, ao menos por algum tempo” (EDINGER, 2006, p. 27). Essa inspiração destaca o 

descobridor dos demais, o escolhe para revelar algo novo ao mundo, bem como Deus 

escolhe seus profetas, conforme Cristo, no evangelho de João, anuncia aos seus apóstolos: 

18 Se o mundo vos odeia, saibam que odiou-me primeiramente em relação a 

vós. 19 Se fosseis do mundo, o mundo vos estimaria como se fosse seus: Como, 

em verdade, não sois do mundo, vos elegi do mundo, por isso o mundo vos 

odeia. (JOANNES 15: 18-9 – tradução nossa)63. 

Onde quer que haja conhecimento, seja já estabelecido socialmente ou ainda em 

gênese na jornada solitária do cientista, lá está também o número, acompanhando-o 

intimamente – de modo implícito ou explícito – desde os antigos mitos de criação do 

mundo aos mais modernos formalismos matemáticos da microfísica. Já foi dito nos 

capítulos precedentes que a história da civilização e da matemática caminham juntas; 

também foi demonstrado que o número e a divindade estão intimamente conectados, 

compartilhando muitas características em comum (KOETSIER & BERGMANS, 2005; 

JUNG, 1958/2013a; 1950/2013a; 1939/2013a; VON FRANZ, 1997; 2008).  Do mesmo 

modo que homem e número, de forma geral, não se separam, o advento da Matemática 

está intimamente atrelado a alguns nomes, um dos mais notáveis é Georg Cantor, o 

matemático dos infinitos foi uma das mentes mais inventivas na história dos números 

(ACZEL, 2013; BOYER; 1974; BRADLEY, 2006; DAUBEN, 1990; THIELE, 2005).     

 
62 “Ninguém nos expulsará do paraíso que Cantor criou” – David Hilbert. 
63 “18 Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit. 19 Si de mundo fuissetis, mundos 

quod suum erat diligeret: quia vero de mundo non estis, sed ego elegivos de mundus, proptera odit vos 

mundus”. 



53 
 

A obra de Cantor é permeada de saltos intuitivos e simbolismos mitológicos, o 

professor de Halle praticamente reinventou a matemática ao trazer à tona formas 

inovadoras e alternativas de demonstrar propriedades numéricas, assim como, recorrer a 

dados de outros campos do conhecimento, como a metafísica, teologia e hagiografia para 

melhor compreender a fenomenologia do número e suas propriedades. Georg Cantor foi 

um defensor enfático da liberdade criativa na Matemática e da concepção de que a ciência 

dos números está intimamente ligada aos outros campos conhecimento. Cantor não 

acreditava que o saber matemático referia-se apenas às propriedades e axiomas 

matemáticos e, muito menos, que este conhecimento se estreitava à abordagem dos 

números como meras identidades quantitativas (DAUBEN, 1990; THIELE, 2005).   

O estudo apresentado neste capítulo não consiste na enumeração de êxitos do 

grande matemático dos infinitos, mas sim, seguindo o que já fora feito pelo físico 

Wolfgang Pauli em seus escritos sobre Kepler, “ilustrar pontos de vista concretos sobre a 

origem e desenvolvimento de conceitos e teorias das ciências [...] à luz de um exemplo 

histórico” (PAULI, 1996a p. 278 – tradução nossa)64. É pretendido nesta secção explorar 

e esclarecer a simbologia contida nas elaborações de Cantor no que concerne à aritmética 

transfinita, assim como trazer à tona a importância deste aspecto simbólico para a 

construção de suas teorias científicas.  

Cantor foi responsável por mudanças cruciais no campo da Matemática. Sua 

maneira de pensar a doutrina dos números e suas relações numéricas, assim como seus 

métodos, deram um salto no conhecimento científico de modo nunca antes imaginado. O 

que o matemático de Halle fez não foi simplesmente dar continuidade a uma linha de 

raciocínio já existente (ACZEL, 2003; DAUBEN, 1990). O trabalho de Cantor caracteriza 

o que é chamado por Gaston Bachelard (1978b) de indução transcendente, um esforço 

inovativo que não deixa discriminável a fronteira entre o conhecimento precedente e o 

ulterior65. Não há, portanto, um contínuo explícito entre o modelo científico antes e depois 

de Cantor. 

No egendrar da teoria transfinita, Georg Cantor abriu as portas de um novo campo 

do conhecimento em Matemática, propiciando também novas indagações. Ora, sabe-se 

 
64 “Ilustrar puntos de vista concretos sobre el origen y el desarrollo de conceptos y teorías de las ciencias 

[...] a la luz de un ejemplo histórico”.    
65 “Não há pois transição entre o sistema de Newton e o sistema de Einstein. Não se vai do primeiro ao 

segundo acumulando conhecimentos, redobrando de cuidados nas medidas, retificando ligeiramente os 

princípios. Pelo contrário, é preciso um esforço de novidade total. Segue-se portanto uma indução 

transcendente e não uma indução amplificante, indo do pensamento clássico ao relativista” (BACHELARD, 

1978b, p. 111). 
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que o objetivo lato da ciência é, notoriamente, o descobrimento do cosmo e sua 

assimilação pelas faculdades humanas; que, ao descobrir algo, o cientista o faz para 

melhor indagar sobre a própria natureza descoberta (BACHELARD, 1978b). O ideal 

desse descobrimento não consiste na descrição mais certeira possível dos fatos, mas em 

estabelecer a lei “que nada mais é do que a expressão abreviada de processos múltiplos 

que, no entanto, mantêm certa unidade” (JUNG, 1949/2012 p. 23-4). Por via da 

concepção, este objetivo se sobrepõe àquilo que é puramente empírico. No entanto, ele 

será invariavelmente, apesar da comprovada validade geral, uma resultante da 

constelação psicológica subjetiva do pesquisador, um produto anímico, por assim dizer.  

Na elaboração de um construto científico há muitas coisas que C. G. Jung (1949/2012) 

afirma ser de sorte pessoal: “Há também uma equação pessoal psicológica e não apenas 

psicofísica. Enxergamos cores, mas não o comprimento das ondas” (p. 24). Tal realidade 

deve ser levada em conta em todos os campos do conhecimento, majoritariamente na 

psicologia. 

O efeito dessa equação pessoal já começa na observação. Vemos aquilo que 

melhor podemos ver a partir de nós mesmos. Assim, vemos em primeiro lugar, 

o cisco no olho do irmão. [...] Desconfio do princípio da “pura observação” na 

assim chamada psicologia objetiva, a não ser que nos limitemos à lente do 

cronoscópio, taquistoscópio e outros aparelhos psicológicos (JUNG, 

1949/2012, p. 24).       

Faz-se notável, então, o papel fundamental da personalidade e das particularidades 

psíquicas de Cantor no desenvolvimento de seus princípios matemáticos. Este é 

justamente o ponto central do estudo aqui apresentado, em contrapartida às concepções 

puramente empiristas. Tal doctrina, a saber, o empirismo66, advoga em prol da 

assimilação da natureza por via da certeza sinestésica do material proporcionado pela 

experiência67 e se tornou um lugar conveniente e confortável para muitos cientistas68 

(CHALMERS, 1993; PIAGET, 1973). No entanto, pesquisadores da Física, Psicologia e 

Matemática perceberam que a intuição e a forma como o sujeito se coloca diante do objeto 

 
66 Para um empirista, “progresso” científico significa a transição em direção a uma teoria que permita 

verificação empírica da maioria de suas premissas basais. Sua essência jaz na regra de que “é a 

‘experiência’, ou os ‘fatos’, ou os ‘resultados experimentais’ que mede o êxito de nossas teorias, que 

concordância entre uma teoria e os ‘dados’ é o que favorece a teoria (ou deixa inalterada uma situação), ao 

passo que a discordância a compromete e talvez mesmo nos force a eliminá-la” (FEYERABEND, 

2003/2011, p. 43).    
67 Segundo R. Meyers (2017), uma clara sentença de fundamento do empirismo é de que todo e qualquer 

conhecimento referente à existência real deve basear-se na assimilação pelos sentidos ou na 

autoconsciência, ou seja, na experiência sinestésica. Por existência real, o filósofo John Locke entendia a 

existência independente do pensamento.  
68 Talvez o mais notável e radical seja o físico austríaco Ernst Mach que, em sua obra Analyse des 

Sensations, chegou a conjecturar o conhecimento físico como total fenomismo perceptivo (PIAGET, 1973).   



55 
 

são variáveis que atuam sobre o desenvolvimento destes mesmos construtos científicos. 

A personalidade do pesquisador, sua forma de compreender o mundo, seus pressupostos 

teóricos e, até mesmo, sua rebeldia e imagens do inconscientes exercem papeis 

significativos na produção científica (BOHR, 1954/1995; FEYERABEND, 2003/2011; 

JUNG, 1949/2012; PIAGET, 1973; PAULI, 1996a). 

A hipótese da gênese puramente sensorial do conhecimento, além de vazia de 

sentido, culmina em uma série de paradoxos. Um dos mais populares deles foi elaborado 

por Max Planck69 em suas Initiations à la Physique, e é assim pronunciado por Jean Piaget 

(1973 p. 70):  

Nossos conhecimentos físicos seriam tirados da sensação, mas seu progresso 

consiste precisamente em libertar-se de todo antropomorfismo e, por 

conseguinte, em afastar-se, tanto quanto possível, do dado sensorial! Donde 

concluiríamos que o conhecimento não provém, pois, jamais da sensação 

apenas, mas do que a ação acrescenta a este dado. 

Partindo de uma perspectiva não puramente empirista, se faz pertinente indagar 

sobre qual a natureza do vínculo estabelecido entre o dado sensorial e o conceito 

científico. Ao meditar sobre tal questão, todos pensadores lógicos concluíram que apenas 

a lógica pura não é suficiente para sustentar e construir o dito elo. O que parece mais 

satisfatório, ao alcançar este ponto, é postular uma ordem cósmica independente do 

arbítrio humano e diferente do mundo fenomenológico, como bem explicado nas palavras 

de Pauli (1996a, p. 279 – tradução nossa): 

Tanto se fala “da participação das coisas naturais nas ideias” como de “um 

comportamento das coisas metafísicas, ou seja, daquelas coisas que são reais 

em si mesmas”, afirma-se a relação entre percepção sensorial e ideia sobre o 

fato de que, para serem objetivos, tanto o espírito do preceptor quanto o 

reconhecido pela percepção hão de estar submetidos a um pensamento de 

ordem.70 

 Cada reconhecimento parcial desta ordem natural, leva à formulação de juízos 

que, de certo modo, concernem ao mundo fenomenológico e, por outra via, o transcendem 

ao empregar conceitos lógicos gerais, idealizando-os, elevando-os, no sentido platônico, 

ao campo das ideias. O júbilo experimentado pelo homem descobridor, assim como a 

capacidade de desvendar a natureza e compreendê-la – a verificação consciente do novo 

conhecimento – parecem ser sustentados por uma correspondência, uma comunhão entre 

 
69 Nobel de Física de 1918 (EISBERG & RESNICK, 1979). 
70 “Tanto si se habla de ‘la participación de las cosas naturales em las ideas’ como de ‘un comportamiento 

de las cosas metafísicas, es decir, de aquellas que son reales em si mismas’, se afirma la relación entre 

percepción sensorial e idea sobre el hecho de que para ser objetivos, tanto el espiritu del perceptor como el 

reconocido por la percepción han de estar sometidos a um pensamiento de orden”.   
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as imagos internas preexistentes na psique e os objetos do mundo objetivo e seus 

comportamentos71. 

Partindo da concepção de que o conhecimento não é puramente objetivo, Jung e 

Pauli procuraram o obscuro elo entre fenômeno natural e teoria nas estruturas 

arquetípicas. Para ambos cientistas, os arquétipos, por meio de sua condição psicóide, são 

os responsáveis por promover o intercâmbio entre natureza e psique. E é a partir do 

polimento desta comunicação que se concebe a teoria científica sobre o pano de fundo 

simbólico projetado pelo funcionamento natural dos mesmos (JUNG, 1949/2012, 

1950/2013c, 1954/2013; PAULI, 1996a; VON FRANZ, 1997, 2008)72. 

 

Cantor e as Tábuas da Lei: Promethium73 

“The infinite of number, though there be no numbering of 

infinity numbers, is yet not comprehensible by Him whose 

understanding is infinite.”74 

- Saint Augustine  

No segundo milênio antes de Cristo, no Liber Exodi, foi estabelecido o sacerdócio 

judaico. O primeiro homem a ocupar tal cargo fora Aarão, irmão primonato de Moisés. 

O sumo sacerdote ostentava no pescoço uma corrente forjada, sob mando do próprio 

Deus, em ouro, com uma dúzia de quadrados de metais preciosos, cada um a simbolizar 

uma dentre as doze tribos de Israel. Urim ve Tumim era o nome desta relíquia cerimonial 

que – conforme acreditavam os Hebreus – possuía fortes poderes místicos e os ajudou a 

superar os quarenta anos de peregrinação pelo deserto (ACZEL, 2003). 

30 Colocas portanto em racional juízo a Doutrina e a Verdade75, que estarão 

no peito de Aarão quando ele entrar na presença do Senhor: Ele carregará o 

julgamento dos filhos de Israel em seu peito, na supervisão de Deus sempre” 

(EXODUS, XXVIII: 30 – tradução nossa)76. 

 
71 Esta interpretação do conhecimento científico remete à filosofia platônica e, como constatado por Pauli 

(1996a), é assumida veemente por Joahannes Kepler. O astrônomo da Renascença escrevia sobre ideias 

uma vez originadas e presentes na mente de Deus que foram implantadas na alma do homem durante a 

criação.    
72 O funcionamento e a estrutura arquetípica das ciências e do aparelho psíquico são explicados nos 

capítulos precedentes.  
73 Um dos muitos vocábulo latinos para “prólogo”, escolhido caprichosamente pelo autor devido à relação 

com o nome Προμηθεύς (Prometheus). 
74 O infinito dos números, sendo que não há enumeração de números infinitos, não é compreensível por 

Ele cujo entendimento é infinito.  
75 Doutrina e Verdade em tradução livre, Doctrinam et Veritatem conforme a Vulgata Clementina e Urim 

e Tumim na Bíblia moderna. 
76 “30 Pones autem in rationali judicii Doctrinam et Veritatem, quae erunt in pectore Aaron, quando 

ingredietur coram Domino: et gestabit judicium filiorum Israël in pectore suo, in conspecto Domini 

semper”.  
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O artefato Urim ve Tumim foi empregado na cerimônia do monte Sinai, quando 

as Tábuas da Lei foram entregues a Moisés pelas mãos de Deus. Depois disso, o povo de 

Israel o carregou por toda a Sancta Terra, depositando-o, finalmente, no Templo em 

Jerusalém. O sacerdócio judeu e o Urim ve Tumim foram as primícias do misticismo 

judaico, o ponto de partida para a formulação da Cabala e da tentativa de contato com o 

Senhor: o infinito (ACZEL, 2003; SCHOLEM, 1972). 

A Cabala surge na Espanha do séc. XI por meio do místico Salomão Ibn Gabirol 

que designou tal nome ao conjunto existente de tradições recebidas pelos Judeus. Tal 

herança derivava de um extenso legado de ensinamentos orais advindos desde as 

primeiras tentativas de contato com o infinito, o Ein Sof, empreendidas pelo Rabi Iossef 

Ben Akiva e mais três companheiros (ACZEL, 2003; SCHOLEM, 1972). 

O empreendimento meditativo de Akiva e seus parceiros é narrado por Amir Aczel 

da seguinte forma (2003, p. 30): 

De acordo com a lenda, Akiva e três colegas atingiram juntos o palácio da 

meditação. A experiência foi tão intensa que o primeiro, o Rabi Ben Azai, fitou 

a luz infinita e morreu: sua alma ansiou tanto pela fonte de luz que 

imediatamente ele se desfez do corpo físico e deixou de existir. O segundo, o 

Rabi Ben Abuia, fixou o olhar na luz divina e viu dois deuses ao invés de um. 

Ele se tornou um apóstata. O terceiro, o Rabi Ben Zoma, olhou de relance para 

a luz infinita do manto de Deus e perdeu a razão, pois não pode conciliar a vida 

ordinária com a visão. Somente a Rabi Akiva sobreviveu à experiência. 

Sabe-se que na tradição cabalística é atribuído a cada letra do alfabeto hebreu um 

valor numérico, o estudo desses valores é chamado gematria77. No costume, as letras são 

divindades constituintes de Deus e cada qual possui suas características específicas, sendo 

o Aleph o prīncipium primum de todas as coisas do mundo. Em sua reunião com as letras, 

o criador afirma ao Aleph que, apesar de não tê-lo escolhido para ser a base de fundação 

do mundo, o colocara como o princípio de tudo o que há (KRISTEVA, 1969; LAITMAN, 

2012). 

A letra Alef ficou do lado de fora e não entrou para se apresentar diante do 

Criador. E ele lhe disse: “Por que não vens a mim como todas as outras letras? 

O Alef respondeu: “Porque vi todas as letras deixando a Tua presença sem a 

resposta desejada. Além disso, vi que ofertastes à letra Bet esta grande dádiva. 

E, na verdade, o Rei do universo não pode retomar seu presente e dá-lo a 

outro!” O criador respondeu: “Embora eu vá criar o mundo com a letra Bet, és 

tu que ficarás à frente de todas as letras, e não haverá unidade em Mim, mas 

somente através de ti; todas as contas e todos os atos deste mundo começarão 

 
77A escrita hebraica moderna – a qual fora usada na escrita da Bíblia, por exemplo – consiste basicamente 

no chamado Square-Hebrew Script (algo como “escrito do hebreu quadrado” em tradução livre) que é 

distinto dos primeiros escritos hebraicos. Esse alfabeto moderno é constituído por 22 Letras Semitas, todas 

consoantes. É lido por movimento sinistrógiro (da direita para a esquerda) e suas letras também são usadas 

como símbolos numéricos: as primeiras nove são representantes das unidades, ou seja, os números de 1 a 

9; as dez conseguintes expressam as dezenas, de 10 a 90; e o quarteto restante retratam os números 100, 

200, 300 e 400 (DIRINGER, 1953).    
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sempre contigo, e toda a unidade estará somente em ti” (LAITMAN, 2012, p. 

201). 

O Aleph marca o início do Ein Sof, marca o início do alfabeto Hebreu, é também 

o símbolo do infinito. A palavra hebraica para Deus, Eloim, também começa com o Aleph; 

é a primeira letra do Eu, tanto pronome como substantivo, Ani ou Anoki; é o Aleph que 

inicia o primeiro mandamento do decálogo de Deus para Moisés e seu povo78; o que fora 

proferido a Moisés no Sinai foi o Aleph; ele é o um (Ehad), a natureza do sempiterno, a 

unidade de Deus e o número transfinito de Georg Cantor (ACZEL, 2003; DAUBEN, 

1990b; HAYOUN, 2005; KRISTEVA, 1969; LAITMAN; 2012). 

 

 

Enunciador da palavra 

“Sermo datur cunctis, animi sapientia 

paucis.”79 

- Cato 

O Aleph é o conceito central da obra cantoriana, trata-se do infinito enumerável, 

mais precisamente chamado de Aleph-null, 0א. No entanto, sua opera vitae não se resume 

ao conceito em questão. O conceito de infinito emerge logo no início da jornada humana 

pelo saber dos números. Narra-se que, ao confrontar o sem-fim, indiretamente, por via do 

número √2, Pitágoras viu sua crença na perfeição numérica abalada e, em um episódio 

de descontrole, baniu Hipaso, o descobridor do número, de sua ordem (ACZEL, 2003; 

STEWART, 2014b). O infinito, logo de início, se revelou um assunto delicado e 

perturbador. Então, desde a Antiguidade até os anos finais do séc. XIX, o “infinito 

potencial” foi rigorosamente diferido da noção de “infinito atual”80, em Matemática. 

Aristóteles, Descartes, Pascal e Friedrich Gauß eram alguns dos muitos matemáticos que 

rejeitavam a noção de “infinito atual” ou completo como incognoscível e procuravam 

 
78 “2 Eu sou o Senhor teu Deus, que o tirou da terra do Egito, d’uma casa de servidão” (EXODUS, XX:2 – 

Tradução nossa). 2 Ego sum Dominus Deus tuus, qui eduxi te de terra Aegypti, de domo servitutis. 
79 A palavra é dada à todos, a sabedoria da alma à poucos.  
80 No campo da análise matemática é costumeiro lidar apenas com o infinitamente pequeno e o 

infinitamente grande, sendo conceitos limitantes, como algo que está tornando-se, vindo a ser, por assim 

falar, mas ainda não o é: trata-se do “infinito potencial”. Mas isto não é o infinito in substantia, ele se 

manifesta na própria plenitude dos números como uma unidade acabada ou no confrontar dos pontos de um 

segmento como uma totalidade acabada das coisas. Não é possível contar, por meios convencionais, os 

pontos de um segmento de reta. Mas a admissão do Infinito Atual não restringe o matemático aos meios 

ordinários de contagem, tampouco à estagnação e incapacidade de fazê-lo (HILBERT, 1926).  
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evadir de questões referentes à aplicação deste conceito. Nos tempos de Cantor, Leopold 

Kronecker era provavelmente o mais ferrenho defensor desta perspectiva. Todavia, nem 

todos os matemáticos se opunham à noção de infinito completo, como Gottfried Leibniz 

(1646 – 1716) e Bolzano (1781 – 1848). Majoritariamente, no que concerne à tradição de 

discussões sobre as questões do infinito, Cantor é o nome de maior peso. Seu trabalho foi 

de primazia formidável, “ele tomou coleções arbitrárias de coisas por objetos 

matemáticos e, num senso verdadeiramente genérico da palavra, ele contou essas 

coleções e às calculou com os números resultantes (os números finitos e transfinitos)” 

(THIELE, 2005 p. 528-529 – tradução nossa)81. Tal empreendimento resultou na 

conclusão avassaladora de que a Matemática não seria nada além de uma generalização 

da teoria de conjuntos, o que implicaria em todos os problemas fundamentais da 

matemática serem reduzidos a questões de fundamentos da teoria de conjuntos. Por meio 

de seu trabalho, Cantor enuncia ao mundo científico uma nova verdade ou, como diria 

um hebreu, o Aleph, uma verdade promissora, que argumenta sobre uma terra prometida 

no além-mar e adiante no deserto, mas que, como a verdade enunciada por Moisés, 

enfrenta oposições virulentas e intransigentes. O “paraíso de Cantor” é de difícil acesso e 

marca, do ponto de vista psicológico, uma forte atuação arquetípica tanto no aspecto 

coletivo como individual (JUNG, 1946/2013). 

 

Grundlagen  

“Sapiens nihil affirmat quod non probet.”82 

- Desconhecido 

A gênese da teoria de Cantor sobre os números transfinitos é muito intrigante, pois 

é notável que os Alephs e a aritmética transfinita são seus produtos mais populares e 

provocantes, caractrrizando-se, inegavelmente, como o legado de sua criação. No entanto, 

esses conceitos foram os últimos a serem elaborados na omne opus. É um fato histórico 

que Cantor caminhou tateando aos poucos a obscura trilha que pretendia traçar e o início 

de todo este percurso aconteceu nos primórdios da década de 1880. Foi naquela época 

que introduziu a primeira notação para a sua sequência infinita83 de conjuntos, 

 
81 “He turned arbitrary collections of things into mathematicals objects and in a very general sense of the 

word he counted these collections and calculated with the resulting numbers (the finite and transfinite 

numbers”. 
82 O sábio nada afirma que não provará.  
83 Atualmente transfinita (DAUBEN, 1988). 
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estendendo-os além das delimitações dadas aos conjuntos de primeira categoria. Naquela 

época ele escriva sobre índices que eram usados como “símbolos infinitos”, sem nenhuma 

referência ao infinito como números (DAUBEN, 1988). 

Foi em 1883 que Cantor concedeu aos números ordinais transfinitos a tão 

aguardada condição numérica. O ponto de Arquimedes do trabalho matemático de Cantor 

jaz justamente no escrito Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre84 (1883). 

Neste, o matemático de Halle não apenas foi muito além do que propunha em seus 

primeiros trabalhos, como também inseriu um novo campo de investigações na 

Matemática. Este novo campo surge diante da comunidade matemática como uma 

oportunidade fecunda, carregada de muitas promessas e futuros ganhos, enquanto levava 

latente o germe de muitas questões e conflitos na ciência dos números que apareceriam 

posteriormente (DAUBEN, 1990). 

As asserções de Cantor nesse artigo foram tão contundentes que Max Simon, o 

famoso matemático de Strassbourg, ao revisá-lo, parabenizou Cantor por ter feito 

contribuições cruciais tanto para os fundamentos da Aritmética como para a Filosofia. Na 

revisão de Simon, nenhuma polêmica foi mencionada, nenhum aspecto embaraçoso no 

que concerne aos detalhes e fundamentos epistemológicos foram evidenciados. O escrito 

objetivo e não crítico de Simon revelou seu aceite implícito à nova Aritmética de Cantor. 

E para os opositores do infinito absoluto na Matemática, o revisor destacou que boa parte 

do artigo é majoritariamente filosófica e se direciona a contenda dos filósofos que negam 

o transfinito (Überendlichen) desde os tempos de Aristóteles. Continuando sua asserção 

em um tom mais ácido, Simon ainda afirma que a refutação de tais objeções é feita com 

primazia nas seções V e VI do escrito de Cantor (DAUBEN, 1990).    

Na concepção de um matemático como Simon, os aspectos filosóficos presentes 

na Grundlagen são de parva consequência ou importância, nada além de um apêndice. 

Para ele, apenas a Matemática era crucial. Gösta Mittag-Leffler pensou pela mesma via, 

sendo assim, quando traduziu o artigo de Cantor para seu Journal, a Acta Matemática, 

com o devido consentimento do autor, omitiu os fundamentos filosóficos. O tratamento 

recebido pela obra – mesmo com o consentimento e até supervisão de Cantor – provocou 

uma dicotomia sensivelmente plausível, uma vez que é possível trabalhar sobre a teoria 

de Cantor tanto em seus aspectos filosóficos como matemáticos separadamente – tal como 

o professor Joseph Dauben (1990) faz ao abordar a obra do matemático dos infinitos. No 

 
84 Traduzido por Uwe Papart (1979b) para o inglês como Foundations of a General Theory of Manifolds 

(Fundamentos da Teoria Geral das Variedades – Tradução nossa.) 
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entanto, seguindo as recomendações do próprio professor, esta plausibilidade tem limites 

estritos, pois não deve ser negligenciado o fato de que na própria mente de Cantor, “a 

Metafísica e a Matemática estavam de mãos dadas” (p. 96 –tradução nossa)85. 

A Grundlagen aparece na Mathematische Annalen como o número V do ensaio 

intitulado Punktmannigfaltigkeitslehre86. Os escritos precedentes contêm a fórmula 

germinal que guiará o restante da teoria. Todavia, a Grundlagen leva o objeto muito além 

em vários aspectos, os quais são independentes dos ensaios prévios. Justamente por esse 

motivo, o texto foi publicado em um panfleto separado e com um título adequado para 

seus conteúdos (CANTOR, 1883/1974). 

No prefácio da obra é possível perceber Cantor direcionando suas teorias não 

apenas para os matemáticos, mas procurando alcançar também os filósofos: 

No apresentar destas páginas para o público, não deixarei de mencionar que as 

escrevi principalmente para dois círculos de leitores: para os filósofos que têm 

seguido o desenvolvimento da Matemática até os períodos mais recentes, e 

para os matemáticos cujos são familiares desde os mais antigos e importantes 

escritos aos mais recentes trabalhos da Filosofia (CANTOR, 1883/1974, p. 70 

– tradução nossa)87.   

Dando continuidade ao prefácio, Cantor coloca em jogo a importância do tema e 

também a discussão sobre os diversos posicionamentos a respeito do mesmo. O 

matemático de Halle sabe que está lidando com um conceito controverso e de difícil 

domínio, sabe também que sua palavra não será a enunciação final, mas que seus estudos 

tornaram mais firmes suas asserções sobre a delicada questão do infinito. Nas palavras 

do próprio: 

Sei muito bem que o tema como qual estou lidando tem sempre as mais 

variadas opiniões e interpretações, e que nem matemáticos ou filósofos chegam 

a um acordo universal a respeito do mesmo. Eu, portanto, estou muito longe 

de crer que estarei em posição de dar a última palavra sobre uma questão tão 

difícil, envolvente e abrangente importância como é o infinito; desde que, no 

entanto, chequei a convicções definitivas sobre tal questão pensada ao longo 

de anos de pesquisa, e (desde que) tais convicções não se tornaram vacilantes, 

mas sim mais firmes conforme o decorrer de meus estudos. Então pensei ser 

minha obrigação organizá-las e torná-las públicas (CANTOR, 1883/1974, p. 

70 – tradução nossa)88. 

 
85 “the metaphysics and the matematics went hand in hand”.  
86 “On Infinite, Linear Points-Manifolds” (PAPART, 1974). 
87 “In presenting this pages to the public. I will not leave unmentionated that I wrote them principally for 

two circles of readers: for philosophers who have followed the development od mathematics up to the most 

recente period, and for the mathematicians who are familiar with the most importante older writings and 

more recente works in philosophy”.   
88 “I know very well that the theme I am dealing with has at all times met with the most varied opinions 

and interpretations, and neither mathematicians nor philosophers have come to universal agreement with 

respect to this theme. I am, therefore, very far from believing that I will be in a positions to have the last 

word in such difficult, involved and compreensive matter as is presented by the infinite; since, however, I 

have arrived at definite convictions on this subject throught long years of research, and (since) these 
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Cantor (1883/1974) evidencia a sua clareza quanto ao fato de estar trazendo à tona 

em seu trabalho uma extensão da concepção de número inteiro. Para o matemático, no 

que tange o seu conhecimento, nenhum outro pesquisador ainda olhara com tamanha 

atenção para esta questão. E este, para desenvolver sua teoria, reconhece que deverá ater-

se a tal conceito de número inteiro. Conforme sua escrita: “Pode a circunstância servir 

como justificativa ou, se necessário, uma desculpa para o fato de que estou introduzindo 

ideias aparentemente estrangeiras em minhas reflexões” (p. 70)89. Nesta passagem, 

Cantor referiu-se à sequência de números naturais além do infinito. Por mais excêntrica 

que pareça tal ideia, para o matemático de Halle, não há esperanças, mas a firme 

convicção de que, em seu devido tempo, tal extensão será entendida como completamente 

simples, adequada e até mesmo natural, ou seja, será assimilada tanto pela Matemática 

como pela Filosofia. No entanto, ele também não deixa de ressaltar que “não está 

inconsciente” (p. 70)90 para o fato de estar entrando em um terreno de muitas 

contradições, principalmente no que concerne às noções já estabelecidas do infinito na 

Matemática e visões frequentemente prescritas sobre a magnitude numérica. Em outras 

palavras, Georg Cantor está abandonando a concepção de Infinito Potencial para lidar 

com o até então amedrontador e proibido Infinito Real (CANTOR, 1883/1974; 

DAUBEN, 1990; THIELE, 2005).       

O infinito matemático marca presença nas ciências naturais por via de sua 

plausibilidade e contribuições. Neste campo, ele ocorre, mais frequentemente, conferindo 

sentido a alguma magnitude variável, sendo que esta pode extrapolar seus limites de 

grandeza por via do crescimento em direção ao colossal ou reduzindo-se a uma 

significância ínfima. No entanto, é notável que, apesar das metamorfoses, a variável 

permanece finita. Este tipo de infinito é batizado por Cantor (1883/1974) de Infinito-não-

genuíno91. O outro infinito, denominado por Cantor de Infinito-genuíno92 emerge 

mediante o advento da Matemática moderna, notavelmente nos campos da geometria e, 

em particular, na teoria das funções. Este tipo de infinito é mais bem elucidado por um 

exemplo didático: tomemos a análise de uma função analítica de uma variável complexa, 

para fazê-la é necessário – e é uma prática bastante rotineira – imaginar um plano no qual 

 
convictions have not become shaky but only more firm in the further course of my studies, I thus though 

that I had a certain obligation to organize them and make them public”. 
89 “May this circunstance serve as a justification, or if necessry an excuse, for the fact that I am introducing 

seemingly foreign ideas into my reflections”. 
90 “I am not all unaware”. 
91 “Non-genuine-infinite ou Uneigentlich-unendliche”. 
92 “Genuine-infinite ou Eigentlich-Unendliches”. 
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a variável complexa é representada por um ponto no infinito, id est, um infinitamente 

distante, porém determinado ponto em um plano; deste modo, é possível investigar o 

comportamento da função na vizinhança deste ponto do mesmo modo que na vizinhança 

de qualquer outro ponto; por meio desta operação, percebe-se que o comportamento da 

função na vizinhança de um ponto infinitamente distante é o mesmo que em qualquer 

outro ponto situado no infinito; a partir disto, podemos inferir que é plausível pensar o 

infinito como – neste caso – localizado em um ponto completamente determinado 

(CANTOR, 1883/1974).  

A primeira forma de infinito demonstrada, o infinito-não-genuíno, se apresenta, 

na verdade, como uma finitude variável, um infinito aparente, por assim dizer. O que 

Cantor (1883/1974) denomina de infinito-genuíno aparece como um infinito 

completamente determinado. O matemático de Halle procura pelo infinito autêntico. Para 

ele, não basta algo que pareça ser sempiterno. Como um astrônomo vasculhando o 

empíreo a procura de determinada estrela. Cantor mergulha nas profundezas da 

Matemática, buscando lá o infinito.   

Na tarefa de referir-se ao infinito, o primeiro passo consiste em definir 

cuidadosamente os termos. Pois, apenas a pequena indagação sobre o que é o infinito é 

babélica por si só. Exempli gratia, poder-se-ia definir o infinito como interminável, sem 

fim (endless), uma definição insatisfatória no fim das contas, porquanto “um círculo é 

interminável, no sentido de não possuir início ou término” (SMULLYAN, 1992, p. 205), 

seria então natural, até mesmo elementar, qualificá-lo como infinito – id est, ele possui 

uma extensão finita por meio da qual possui infinitos pontos. A análise morfológica do 

termo nos mostra que, em Matemática, o infinito é um adjetivo93 e a grande questão 

subjacente é qual substantivo este adjetivo qualifica. No campo matemático, os objetos 

qualificados pelo adjetivo em questão são os conjuntos94. Eles podem ser finitos ou 

infinitos, sendo que esta noção de infinito está ainda para além da noção de grandeza. Não 

se qualifica algo como infinito por ser muito grande, mas sim por não ser concebível em 

termos de inteiros. Um número grande é extenso, distante na reta numérica, mas ainda 

sim definível. O infinito, por outro lado, extrapola essa instância (KASNER & 

 
93 O adjetivo consiste em um vocábulo que qualifica o substantivo, fornecendo-lhe características e modos 

de ser ou estar (CIPRO NETO, 1998). 
94 Conjuntos (ou coleções) são formados por objetos os quais são denominados elementos, sendo a relação 

básica entre um conjunto e seus elementos um vínculo de pertinência. Ao afirmar que um dado objeto X é 

um dos elementos que compõem o conjunto A, infere-se que x pertence a A, o que é escrito como 𝑥 ∈ 𝐴 

(LIMA, 2009). 
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NEWMAN, 1968b). Afirma-se que dado conjunto é finito quando há um número natural 

n correspondente à quantia de elementos do conjunto – isso significa que fora traçada uma 

correspondência biunívoca entre os elementos do conjunto e os números inteiros 

positivos95 de 1 a n. Se não há um número natural n correspondente à quantia de elementos 

do conjunto, então se qualificará como infinito (SMULLYAN, 1992). 

Weltanschauung – Mundividência  

“Conhecer não é demonstrar nem explicar, é 

ascender à visão.” 

- Antoine de Saint-Exupéry 

Ao procurar pelo infinito-genuíno e não se contentar com os ditames já 

estabelecidos pela Matemática no que concerne ao infinito potencial, Cantor (1883/1974) 

propõe uma cosmovisão96 situada no mais além. Em outros termos, uma atitude tanto 

intelectual como emocional, estética, filosófica ou religiosa em relação ao mundo e sua 

imago mundi. A atitude relacionada à cosmovisão consiste em uma constelação especial 

de conteúdos psíquicos que se orienta para um fim ou uma ideia central. Esta ideia central 

é a geratriz de todos os movimentos do novo estado psíquico. A atitude psíquica não se 

modifica de modo elementar. Para compreender efetivamente as suas mudanças de fase, 

é necessário, antes de tudo, assimilar o funcionamento de seu sistema de troca. Durante 

um estado de atenção simples, a noção de alerta é o conteúdo ideativo dominante, ou seja, 

a própria atividade mental é inibida ao máximo, juntamente dos componentes subjetivos. 

Em outra via, durante o câmbio para uma atitude ativa, os conteúdos subjetivos emergem 

a consciência. Tais conteúdos consistem em ideias finalistas97 e impulsos para a ação. 

Todo esse desencadeamento circunda uma ideia-mestra geral fortalecida e embasada por 

uma gama de experiências, afetos, princípios e outros conteúdos de mesma natureza. Ou 

seja, por trás de cada ação existe um processo desencadeado sob a influência de fatores 

 
95 Números naturais (LIMA, 2009). 
96 Weltanschauung em alemão. O fundador da Psicologia Analítica, Carl Gustav Jung, salienta em sua 

conferência Psicologia Analítica e Cosmovisão (1931/2013a), a impossibilidade de tradução da palavra 

Weltanschuung, o que indica a existência de um caráter psicológico na expressão, em razão de que exprime 

não somente a concepção de mundo, mas também o modo como se considera (anschaunt) o mundo (welt). 

Jung ainda aproxima o termo Weltanschuung da palavra filosofia. Em sua concepção, são concepções 

parecidas. No entanto, a última fixar-se-á no campo da inteligência, enquanto, em outra mão, a primeira 

abrange todos os tipos de atitudes em relação ao mundo, incluindo a filosófica. Nesta via, o conceito 

Weltanschauung se aproxima mais precisamente do termo atitude. Assim, Weltanschauung pode ser 

expressa como uma atitude manifesta em conceitos. 
97 Ideias que buscam um determinado fim. 
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psíquicos nada triviais98. Apesar de aparentemente simplório, cada nuance, cada aspecto 

e cada fragmento do impulso, seja a força, o destino, a posição e direção no tempo e 

espaço ou o propósito et cetera, cada uma destas e outras variáveis depende de condições 

psíquicas determinadas, ou seja, de uma atitude cuja constituição provêm de uma 

constelação de conteúdos de multiplicidade imponderável. Jung (1931/2013a) atesta a sua 

preferência pelo conceito “atitude” à palavra “cosmovisão”, o motivo é a não necessidade 

de constatar se determinada cosmovisão é consciente ou inconsciente99. No entanto, de 

qualquer modo, para que haja mudança, é necessária a atuação de uma atitude. A 

cosmovisão só ocorre de modo autêntico quando o indivíduo formula sua atitude de modo 

conceitual ou a faz concreta e apura honestamente os motivos e vicissitudes desse modo 

de viver. Sendo assim, nota-se que a cosmovisão ou atitude não é mais que uma 

consciência ampliada ou profunda. O motivo pelo qual a cosmovisão existe, se expande 

e aprofunda é a adaptação. É elementar que um indivíduo primitivo, quase inconsciente, 

pode com maestria se adaptar e se afirmar. No entanto, essa adaptação é restrita ao mundo 

primitivo, e é por isso que, muitas vezes, os mesmos se tornam reféns de perigos que o 

homem moderno – em estado de consciência superior – pode facilmente premeditar. Sim, 

a consciência superior também se expõe a perigos inimagináveis para o primitivo, mas é 

fatídico que o homem consciente conquistou a Terra, enquanto o inconsciente não pôde 

fazê-lo100. É justamente a consciência superior a estrutura responsável por determinar a 

cosmovisão. Seja qualquer a consciência dos motivos e das intenções, ela é sui generis, o 

embrião de uma cosmovisão e qualquer aquisição de conhecimento consiste em um passo 

avante para seu desenvolvimento. Conforme “a imagem que o homem pensante forma a 

 
98 Jung (1931/2013a, p. 316) explica tais funcionamentos psíquicos por meio de analogias ao funcionamento 

de um exército militar: “Nossa consciência está sempre disposta a desempenhar o papel de um soldado 

comum e a acreditar na simplicidade de suas ações. Na realidade, porém, a luta foi travada neste 

determinado lugar e neste determinado momento porque havia, já com vários dias de antecedência, um 

plano geral de ataque que deslocou o soldado comum para este ponto. E este plano geral, por sua vez, não 

é simplesmente uma reação a informes de reconhecimento, mas uma iniciativa criadora do comandante 

condicionada também pela ação do inimigo e talvez também por considerações políticas inteiramente de 

natureza não militar e desconhecidas totalmente do soldado comum. Estes últimos fatores são muito 

complexos e escapam quase de todo à compreensão do soldado comum, embora possam ser totalmente 

claros para o comandante do exército. Mas há também certos fatores que este último desconhece, quais 

sejam os seus condicionamentos pessoais e seus complicados pressupostos. Assim o exército se acha sob 

um comando simples e unificado, que é, porém, o resultado da operação coordenada de fatores 

infinitamente complicados”. 
99 Jung (1931/2013a p. 317-8) retoma a metáfora do exército: “Alguém pode ser o comandante de seu 

próprio exército e travar com êxito a luta pela existência dentro e fora de si, e até mesmo alcançar um estado 

relativamente seguro de paz, sem possuir uma cosmovisão consciente, mas não o conseguirá sem uma 

atitude”. 
100 Não cabe aqui e nem é intenção do autor estabelecer o debate sobre as vantagens e desvantagens de ser 

consciente ou inconsciente.  
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respeito do mundo ele se modifica também a si próprio” (p. 318 – grifo do autor). O 

homem para o qual o Sol orbita a Terra é diferente daquele que pensa a Terra como um 

planeta da órbita solar. Assim, as ideias de Giordano Bruno, por exemplo, principalmente 

no que tange a infinitude do cosmo, representam a aurora da consciência moderna. O 

mesmo ocorre para aquele que fora iluminado pelas ideias de Kepler, Galileu, Newton e 

outros. O conhecimento da cosmovisão do sujeito se faz relevante na medida em que ele 

não modifica apenas a imagem formada do mundo, a imagem transforma também 

retroativamente o sujeito. 

Ao estabelecer contato com o infinito real, Cantor propõe a mobilização da 

cosmovisão, não apenas para si, mas para todo o campo da Matemática. Sabe-se que o 

infinito jaz no arquétipo, mais precisamente no arquétipo central, o Si-mesmo101. Onde a 

razão humana falha em ordenar, o arquétipo central o faz por via inconsciente e, 

justamente lá, na instância divina, está o contato com o infinito. Cantor pretende 

desvendar o número do infinito – e o fará no decorrer de suas pesquisas – retirá-lo do 

inconsciente, do mistério, das trevas e trazê-lo à luz da razão. Mas para tal empreitada 

será necessário um mergulho no inconsciente. Trocando termos, é possível afirmar que 

Georg Cantor iniciará uma Opus Alchimicae, um trabalho sagrado e profundo em busca 

de uma nova verdade (EDINGER, 1985/2006; JUNG, 1954/2013; VON FRANZ, 1997).  

 O conceito de mundo que é formado pelo sujeito consiste justamente naquilo que 

o próprio chama de mundo, ou seja, refere-se a imago mundi. É por meio desta imagem 

que o indivíduo se orienta e se adapta à realidade, algo que não ocorre conscientemente, 

pois é necessário um grande investimento libidinal – uma decisão imperativa – para que 

a consciência seja desviada das questões mundanas, de menor importância, e seja dirigida 

aos problemas gerais da mudança de atitude. Se não feito, o sujeito permanece 

inconsciente quanto a sua atitude, não possuindo, deste modo, uma cosmovisão, mas 

apenas uma atitude inconsciente. Nesse estado, os motivos e intenções fundamentais 

permanecem inconscientes e tudo parece muito simples e calmo para aquele que 

confronta o mundo. No entanto, sabe-se que o inconsciente é vivo e que seus conteúdos 

não permanecem estáticos ou em sono profundo, eles interagem entre si e efetuam trocas 

com a consciência, mesmo que estas passem despercebidas. Desse modo, os motivos e 

intenções fundamentais de uma atitude inconsciente atuam no pano de fundo da 

consciência com uma destreza digna dos elfos.  

 
101 Também Self ou Selbst. 
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Adentrar a uma cosmovisão pode parecer problemático para as mentes mais 

racionalistas, preocupadas com a suposta “neutralidade da ciência”. Muitos cientistas, 

factualmente, procuram não cultivar uma cosmovisão, pois, segundo os mesmos, não 

seria uma atitude “científica”. Entretanto, não sabem ao certo o que estão fazendo, uma 

vez que, como explicado por Jung (1931/2013a p.319): 

[...] o que na verdade acontece é o seguinte: elas permanecem deliberadamente 

na incerteza quanto às suas ideias fundamentais; ou, em outras palavras: 

descem a um nível de consciência mais baixo e mais primitivo que aquele que 

corresponderia a sua capacidade real. Uma certa crítica e um certo ceticismo 

nem sempre são indícios de inteligência; muitas vezes são justamente o 

contrário, em especial quando nos valemos do ceticismo para encobrir a falta 

de uma cosmovisão.  

Em muitos casos, o que falta ao sujeito é simplesmente a coragem moral – e não 

inteligência – para sustentar uma cosmovisão, pois não é possível ver o mundo sem ver a 

si próprio, e do mesmo modo que o indivíduo vê o mundo, ele também se vê, daí a 

fatalidade de não sustentar cosmovisão alguma (JUNG, 1931/2013a).  

Como grande homem da ciência que era, Georg Cantor sustentou uma cosmovisão 

e comprometeu-se a defendê-la sem se importar com o a alto preço pago por isso. Tanto 

a Aritmética Transfinita como a proposta de abordagem filosófica e matemática do 

Infinito Real e o entrelaçamento entre Matemática e Religião enfrentaram virulentas 

oposições por parte de muitos matemáticos e filósofos da época. Ao mesmo tempo em 

que fascinavam alguns, as ideias de Cantor eram aversivas a outros (ACZEL, 2003; 

BOYER, 1974; DAUBEN, 1990; THIELE, 2005). Georg Cantor enfrentou oposições 

desde seus primeiros passos na vida como matemático, as oposições ferrenhas levaram-

no a estados cada vez mais perenes de melancolia e pessimismo, de modo que cada novo 

apoio parecia insignificante, como bem mostra o fragmento de uma carta para seu amigo 

Gösta Mittag-Leffler de janeiro de 1884: 

A ideia comunicada em sua carta de 28 de Dezembro, de que até mesmo os 

matemáticos franceses estão agora começando a mostrar algum interesse em 

meu trabalho, nem sequer me parece plausível... desde que me engajei na 

carreira científica, Kronecker tem atacado sistematicamente meu trabalho e o 

declara como suspeito, como fantasias fazias sem nenhuma base real 

(CANTOR, 1884/1974b, p. 55 – tradução nossa)102. 

 
102 “The idea conveyed in your letterof December 28, that even the French mathematicians are now 

beginning to show na interest in my work, does not quite strike me as plausible... for as long I have been 

engaged in scientific work, Kronecker has systematically attacked my work and declared it as suspect, as 

empty fantasies without any real basis”. 
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Sustentar uma cosmovisão é sinônimo de formar uma imago mundi103 e uma 

imagem de si mesmo104, saber o que é o mundo e o que se é enquanto homem. 

Evidentemente, se interpretada de modo literal, torna-se uma exigência absurda. Ninguém 

é capaz de determinar o que é o mundo e muito menos o que se é. De modo enxuto, este 

amontoado de saberes significa obter o melhor conhecimento possível. Por vez, o melhor 

conhecimento possível, exige saber e detesta concepções infundadas bem como 

arbitrariedades e opiniões autoritárias; procura a hipótese bem fundada, sem se esquecer, 

no entanto, que qualquer saber é limitado e está sujeito a erros (JUNG, 1931/2013a). Para 

sustentar sua cosmovisão, Cantor procurou conhecimento onde quer que fosse possível 

existir, são bem conhecidos na História da Matemática seus diálogos com teólogos e 

padres, da Religião à Filosofia, Cantor entregou-se por completo a busca de 

fundamentações para a teoria transfinita (ACZEL, 2003; BOYER, 1974; DAUBEN, 

1990; THIELE, 2005). 

Se a imago mundi não afetasse o sujeito, poderia ele ficar em paz, criar um casulo 

para se esconder dos demais e ignorar confrontações. No entanto, a autodecepção o afeta, 

o sobrepuja e o mesmo se angustia diante do embate entre a realidade e a imagem formada 

do mundo. Um abalo na imago mundi é também um abalo na imago entis, daí a 

necessidade de uma cosmovisão bem fundamentada. E esta não está relacionada a um ato 

de fé, trata-se, na verdade, de uma hipótese, pois o mundo está em curso e pode mudar a 

qualquer momento. Só aprendemos o mundo enquanto imagem psíquica e não é 

elementar saber quando ela muda. Perceber se foi o mundo que mudou ou se foram as 

pessoas, eis uma questão pouco clara. Mundo e sujeito podem mudar quando menos se 

espera, cada nova percepção, cada novo conhecimento, tudo oferece cinética à imagem 

que formamos do mundo, do mesmo modo, novas imagines mundi105 completamente 

inovadoras podem vir à tona por via inconsciente e serem recusadas por questão de que 

nossa cosmovisão não comporta um saber inconsciente (JUNG, 1958/2013a). É fato 

conhecido de que toda pessoa, por mais importante, inovadora ou admirável que seja, 

morrerá um dia, e também é fato que lutamos contra a transitoriedade de vida e morte, 

queremos a invariância, somente a vida, mas a única forma de garantir que sempre haja 

algo de novo, que sempre haja vida é não permitir que a imago mundi se petrifique. “Pelo 

 
103 Imagem do mundo. 
104 Uma imagem do ser, imago entis. 
105 Imagens do mundo. 
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contrário, cada nova ideia deve ser aprovada, para ver se acrescenta alguma coisa ou não 

à nossa cosmovisão (JUNG, 1931/2013a, p. 320). 

O julgamento do tempo mostrou que Cantor fora certeiro. De fato, em tempos 

recentes, não se fala em Teoria de Conjuntos sem remeter ao matemático dos transfinitos. 

Sua memória revive a cada momento em que um livro de Matemática é aberto (THIELE, 

2005). Não somente na Matemática, mas também na Filosofia106 e na Psicologia107, a 

 
106 Alain Badiou, nascido em 1937, é um filósofo francês contemporâneo que propõe pensar a ontologia 

por vias matemáticas. Sua obra mais conhecida é Being and Event – publicado no Brasil como O Ser e o 

Evento. Na perspectiva de Badiou (1996), o pensamento dito “formal” não sustenta sua consistência 

produtiva unicamente pelas vias do arcabouço lógico, ou seja, o pensamento “formal” não constitui uma 

episteme ou um método, mas trata-se, por outro lado, de uma ciência singular. É justamente por isso que é 

capaz de suturar o ser – tido pelo filósofo como um conjunto vazio – e é neste “ponto em que as matemáticas 

se desvinculam da lógica pura, que estabelece sua historicidade, os impasses sucessivos, as refusões 

especulares, e a unidade sempre reconhecida” (p.14). É sob este aspecto que, para Badiou, a obra de Cantor 

se destaca, justamente no ponto em que a Matemática se manifesta subvertendo sua própria essência. A 

partir disso se revela o dado mais interessante: não importa qual a diversidade dos objetos e estruturas 

matemáticas, todos hão de ser designáveis como multiplicidades puras edificadas a partir do conjunto vazio. 

Ou seja, a natureza exata das relações entre o ser e a Matemática jaz na escolha axiomática que viabiliza a 

teoria de conjuntos. Badiou propõe pensar a ontologia por via da Matemática. O filósofo viu na crise 

axiomática apontada por Cohen – a incapacidade do sistema Zermelo-Fraenkel de prescrever a categoria 

de multiplicidade do contínuo – a convicção de que o que estava em jogo realmente concernia ao poder da 

linguagem, na medida em que o ser-enquanto-ser, se pronuncia matematicamente. Tal questão livra o 

filósofo de buscar pelo fundamento das Matemáticas para o seu trabalho, “pois o caráter apodíctico dessa 

disciplina é ganho diretamente pelo próprio ser, que ela pronuncia” (p. 15).         
107 Em sua obra, Jacques Lacan, famoso psicanalista francês, alude frequentemente às descobertas de 

Cantor. Um dos conceitos centrais da teoria lacaniana, por exemplo, o Objeto “a”, é pensado em relação à 

teoria transfinita. A orientação de Lacan em seu primeiro ensino (também chamado por alguns psicanalistas 

de o jovem Lacan) porta a crítica ao saber científico e à lógica da ciência, pois ela própria, a ciência, descola 

o saber da verdade, mais precisamente da verdade do sujeito, tornando o sujeito da ciência velado à própria 

ciência. A psicanálise emerge, portanto, na tradição lacaniana, como uma crítica ao discurso da ciência, 

como uma contestação à fundação do campo da verdade por via da ciência. No pensamento lacaniano, o 

que funda o campo do saber é o inconsciente, sendo proposta a conversão, na psicanálise, do inconsciente 

como um “deixar falar a verdade” para um campo do saber. O saber do inconsciente é da ordem do não-

sabido, um saber que concerne ao sujeito. É na busca por esse saber que vêm ao jogo o transfinito, como 

recurso para que o psicanalista entenda o método que deve praticar e o que deve saber. Exempli gratia, 

tomando a sequência dos números naturais sem o zero, 1, 2, 3 … – que pode ser pensada como o primeiro 

saber no Real – tem-se aí uma cadeia, diante da qual se pode indagar qual será o maior número. Ao longo 

da série, o que confrontamos é o não-sabido e pode-se dizer que este pertence à série: 1, 2, 3 …  → 𝑛ã𝑜 −
𝑠𝑎𝑏𝑖𝑑𝑜. Um modo de testar a dimensão do não-sabido é tentar descobrir o último número da sequência. 

Percebe-se, então, que se trata de um não-sabido que confronta o sujeito e se desloca na sequência. Nesse 

ponto, entra a operação cantoriana, ela opera sobre a cadeia com as noções de conjunto e de número de 

elementos desse conjunto. A operação de Cantor é fechar a sequência de números naturais e considerar 

constituído um conjunto e incluindo nele a cadeia infinita – pois ela cresce infinitamente. Tendo 

considerado a sequência dos números naturais um conjunto acabado, só resta perguntar: “Qual o seu 

número?” Este movimento desloca o não-sabido para fora da cadeia. Exteriorizar o não-sabido é 

equivalente ao enquadramento da série dos números naturias em um conjunto. Cantor inventa um novo 

número para lidar com o crescimento indefinido da sequência e essa invenção pressupõe uma estratificação, 

pois ela vai além do infinito contido no conjunto: é o transfinito, chamado por Cantor de Aleph 0. O 

matemático tomou o alfabeto hebraico para a criação de um novo nome de número, esta é a referência mais 

segura para o que é a invenção de um novo significante, o que se escreve no lugar do não-sabido. Como o 

não-sabido é realocado no exterior, constitui-se como próprio quadro do saber prévio. Faz-se possível, 

então, a invenção de um novo significante, um número que absorve toda adição, subtração, multiplicação 

e/ou divisão. Como na concepção lacaniana, o campo da realidade é sustentado apenas mediante a extração 

do objeto a que, no entanto, propõe seu quadro. Tem-se aí um contexto em que há o fechamento de um 
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herança de Cantor mostrou-se extremamente frutífera. O injustiçado matemático de Halle 

que deu a vida pela defesa de sua Weltanschauung e pela liberdade de pensamento em 

Matemática deixou realmente à humanidade um paraíso do qual, como já disse Hilbert, 

não queremos, jamais, ser expulsos (DAUBEN, 1990). Críticas viscerais como as de 

Kronecker e Poicaré108 não sobreviveram à ação de Cronos e tornaram-se arquivos nos 

livros de história da Matemática. 

 

A Realidade do Supra-real e a Boa Ordem 

“Pois é o ser humano que é sobrenatural em 

comparação com as fadas, ao passo que elas são 

naturais, muito mais naturais que ele.” 

- J. R. R. Tolkien 

Ainda no início de seu escrito (Grundlagen), Cantor dedica-se à defesa do infinito 

real (infinito genuíno) e das diferentes classes de infinito descobertas por ele. Ao retomar 

o exemplo do ponto infinitamente distante na função analítica complexa, o matemático 

afirma que, enquanto o ponto determinado anteriormente permanece isolado frente aos 

demais finitos pontos, obtém-se aí não apenas um número infinito inteiro, mas, ao invés 

disso, uma sequência infinita de números, os quais são consideravelmente distintos dos 

restantes e permanecem legitimamente ligados por uma relação numérico-teórica. Tais 

relações, nem mesmo em princípio, são reduzíveis em comparação às relações entre 

números finitos. Nas palavras de Cantor (1883/1974, p. 71 – tradução nossa), as 

particularidades do infinito real são expressas do seguinte modo: 

As leis que governam os números naturais genuinamente-infinitos, a serem 

definidas aqui, pelo contrário, são completamente diferentes das relações de 

dependência obtidas no reino finito: isso, no entanto, não proíbe que os 

números reais finitos possam sofrer algumas novas determinações com a ajuda 

dos números determinadamente-infinitos109. 

 
quadro mediante a extração de um novo significante que diz do não-sabido e se difere de qualquer outro 

significante. A extração, aqui exemplificada no significante lacaniano objeto a, é correspondente ao Aleph 

0 de Cantor, na medida em que se distingue dos outros significantes (MILLER, 1993). 
108 Henry Poincaré, conceituado matemático e polímata francês, considerava a teoria de Cantor uma doença 

da qual a Matemática um dia finalmente se curaria (ACZEL, 2003). 
109 “The laws governning the genuinely-infinite whole numbers to be defined here, on the contrary, entirely 

different from the dependency relationships which obtain in the finity realm; thisdoes not, however, 

preclude that the finite real numbers themselfs may undergo certain new determinations with the help of 

the determinately-infinite numbers”. 
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Além de definir leis para o infinito genuíno, Cantor (1883/1974) expõe também suas 

novas classes de números. Para o matemático, a primeira classe numérica (I) consiste no agregado 

de números naturais finitos: 1, 2, 3, … 𝑣, … ; esta é seguida pela segunda classe numérica (II) 

que consiste em certos números naturias infinitos seguidos em determinada ordem de 

sucessão. A terceira classe é introduzida por Cantor através do conceito de Potência110 

(Mächtigkeitsbegriff). Para coleções finitas, a Potência equivale à enumeração (Anzahl) 

de elementos seja qual for a configuração do conjunto. Nas coleções infinitas, por outra 

via, pouco era sabido sobre o número definido de elementos111, até Georg Cantor trazer à 

luz a asserção de que é possível determinar, mesmo para um conjunto infinito, uma 

Potência independente de sua configuração. Cantor demonstrou que a Potência da 

segunda classe numérica (II) não é apenas diferente da Potência da primeira (I), mas que 

é, de fato, a Potência seguinte de uma hierarquia, podendo ser chamada então de Segunda 

Potência ou Potência da Segunda Classe. Por mesma via, a terceira classe numérica 

carrega a definição da Terceira Potência ou Potência da Terceira Classe, e assim por 

diante, formando um continum (DAUBEN, 1990). 

Além da sucessão de classes numéricas, a mente de Cantor (1883/1974) atribuiu 

outro ganho inédito aos novos números, o conceito de número de elementos de um 

conjunto infinito bem ordenado. Tal conceito é sempre expresso por um número 

inteiramente determinado do campo numérico expandido112 – proposto pelo próprio 

Cantor –, assumindo que a ordem dos componentes de uma coleção possui determinação 

prévia e partindo de que, por outra via, o conceito de enumeração de elementos 

(Anzahlbegriff) tem “um imediato objetivo de representação em nossa intuição mais 

interna” (p. 70). Logo, por intermédio deste elo entre a enumeração (número de 

elementos) (Anzahl) e o número (Zahl)113, a pré-ordenação, proposta por Cantor, é 

provada até mesmo nos casos em que os conjuntos são determinantemente infinitos. 

 
110 O conceito de Potência ou Cardinalidade foi introduzido por Cantor (1883/1974) em artigos prévios 

publicados no Crelle’s Journal, volumes 77 e 84. Trata-se do número que expressa a quantidade de 

elementos que um dado conjunto possui, ou seja, é a “contagem” de elementos do conjunto (ACZEL, 2003). 

Tomando o conjunto dos números naturais, representado aqui por 𝐼𝑛, percebemos a finitude e o número de 

elementos de um dado conjunto, para algum 𝑛 ∈ 𝑁, por meio da bijeção: 𝜑: 𝐼𝑛 → 𝑋 (LIMA, 2009).  
111 Mais precisamente, nas palavras de Cantor (1887/1974, p. 70 – tradução nossa): “[...] absolutamente 

nada até agora foi dito, nem sequer em minhas publicações ou em qualquer outro lugar, no que concerne 

ao número precisamente definido dos elementos destes conjuntos” – “[...] absolutely nothing has so far 

been said, either in my own papers or elsewhere, concerning a precisely defined numbe of their elements”.   
112 O campo numérico das múltiplas classes. 
113 O professor Dauben (1990), em uma nota de fim de capítulo (p. 328), chama a atenção para um dado 

importante referente à tradução de Uwe Parpart para o artigo Grundlagen – trata-se justamente da versão 

usada para consultas na confecção deste escrito. Segundo Dauben, Parpart pecou ao não distinguir os termos 

Zahlen e Anzahlen. Tendo traduzido ambos por “número” (number), Parpart torna obscuras algumas 



72 
 

O princípio da boa ordenação ou apenas boa ordenação, enunciado por Cantor 

(1883/1974), afirma que os elementos dos dados conjuntos possuem uma ordem 

previamente estabelecida. Segundo esse princípio, todo conjunto é passível de ser bem 

ordenado e, assim, qualificado, se cada um de seus subconjuntos não vazios apresentarem 

um mínimo elemento (ACZEL, 2003). De modo matemático, sendo x um conjunto de 

números naturais, afirma-se que dado número 𝑝 ∈ 𝑥 é o menor elemento de x (também 

chamado de elemento mínimo) quando há 𝑝 ≤ 𝑛 para todo 𝑛 ∈ 𝑥. Exempli gratia, 1 é o 

menor elemento do conjunto N dos números naturais. Com razão, para qualquer que seja  

𝑥 ⊂ 𝑁 com 1 ∈ 𝑥, 1 é o menor elemento em x. É possível também demonstrar que o 

menor elemento de um conjunto é um elemento único. Sendo 𝑥 ∈ 𝑁, se 𝑝 ∈ 𝑥 e 𝑞 ∈

𝑥, ambos são os elementos mínimos do conjunto x, então 𝑝 ≤ 𝑞 e 𝑞 ≤ 𝑝, donde 𝑝 = 𝑞. 

Por mesma via, se 𝑥 ⊂ 𝑁, um número 𝑝 ∈ 𝑥 é chamado de o maior elemento em x (ou 

elemento máximo) mediante a existência de 𝑝 ≥ 𝑛 para todo 𝑛 ∈ 𝑥. Já se sabe, pelo 

trabalho de Cantor (1887/1974), que nem todo conjunto de números naturais possui 

elemento máximo. Não há o maior elemento no próprio conjunto N, uma vez que, para 

todo 𝑛 ∈ 𝑁 tem-se 𝑛 + 1 > 𝑛. É preciso salientar que: “Se existir o elemento máximo de 

um conjunto 𝑥 ⊂ 𝑁, ele é único. Com efeito, se 𝑝 ∈ 𝑥 e 𝑞 ∈ 𝑥 são ambos máximos então 

𝑝 ≥ 𝑞 e 𝑞 ≥ 𝑝, donde 𝑝 = 𝑞” (LIMA, 2009, p. 39). 

O resultado fascinante destas demonstrações é o de que em todo conjunto não-

vazio de números naturais há um menor elemento. Eis o princípio da boa ordenação, que 

pode ser enunciado pelo seguinte teorema: todo subconjunto não vazio 𝑎 ⊂ 𝑁 possui um 

elemento mínimo. A demonstração do teorema é iniciada partindo da notação 𝐼𝑛 = {𝑝 ∈

𝑁, 1 ≤ 𝑝 ≤ 𝑛}, tomemos então o seguinte conjunto 𝑋 ⊂ 𝑁, constituído pelos números 

𝑛 ∈ 𝑁 que satisfazem 𝐼𝑛 ⊂ 𝑁 − 𝐴. Afirmar que 𝑛 ∈ 𝑋 significa afirmar que 𝑛 ∉ 𝐴 e que 

todos os naturais menores que n também não pertencem a A. Se houver 1 ∈ 𝐴, o teorema 

estará devidamente demonstrado, pois 1 será o menor elemento em A. No entanto, se for 

1 ∉ 𝐴, então 1 ∈ 𝑋. Em outra via, tem-se 𝑋 ≠ 𝑁.114 Sendo assim, X cumprirá a primeira 

 
diferenças cruciais na compreensão dos números transfinitos de Cantor. Conforme o dicionário Michaelis 

de Alemão, Anzahl é referente à quantia indicada por um número e Zahl, por outra via, concerne ao número 

em si, ao algarismo. Tendo esclarecido tais pormenores, percebemos que Cantor, na sessão inicial de 

Grundlagen, faz a distinção entre reellen e realen Zahlen – ele se refere à distinção entre os números reais, 

opostos aos complexos (ou números imaginários) em senso matemático, e os números reais no sentido 

concreto, ontológico. Para Cantor (1887/1974), os números transfinitos são números reais (realen Zahlen). 

Quanto à distinção entre Anzhal e Zahl, Dauben os traduz como Numbering e Number, aqui serão 

mencionados como Enumeração e Número. 
114 Uma vez que 𝑋 ⊂ 𝑁 − 𝐴 e 𝐴 ≠ ∅. 
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parte da hipótese (contém 1), mas não satisfará o fechamento (não é igual a N), não 

cumprindo, deste modo, o segundo termo da hipótese (não é igual a N). No entanto, 

partindo desta premissa, podemos afirmar que há de existir algum 𝑛 ∈ 𝑋 tal que 𝑛 + 1 ∉

𝑋. Sendo 𝑎 = 𝑛 + 1. Por essa via, é possível concluir que todos os naturais desde 1 até n 

pertencem ao complementar de A. Como 𝐴 = 𝑛 + 1 pertence a A, logo, a é o menor 

elemento do conjunto A, o que ilustra o teorema (LIMA, 2009).    

A comprovação desse princípio também pode ser expressa de modo mais 

formalizado da seguinte maneira: 

𝑆𝑒𝑗𝑎 𝐴 ⊂ 𝐼𝑁 𝑒 𝐴 ≠ ∅;  ∃ 𝑛0 ∈ 𝐴 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑛0 ≤ 𝑛; ∀𝑛 ∈ 𝐴. 

𝐼𝑛 = {𝑝 ∈ 𝐼𝑁; 𝑝 ≤ 𝑛}. 

𝐿𝑒𝑚𝑎: 𝑆𝑒 𝑎,  𝑏 ∈ 𝐼𝑁 𝑒 𝑎 < 𝑏 ∴ 𝑎 ≤ 𝑏 − 1. 

𝑆𝑒 1 ∈ 𝐴;  ∴  𝑛0 = 1. 

𝑆𝑒 1 ∉ 𝐴,  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜: 

𝑋 = {𝑛 ∈ 𝐼𝑁; 𝐼𝑛 ⊂ 𝐼𝑁 − 𝐴}. 

𝑆𝑒 𝐴 ≠ ∅;  ∴ 𝑋 ≠ 𝐼𝑁. 

𝐶𝑜𝑚𝑜 1 ∈ 𝑋 𝑒 𝑋 ≠ 𝐼𝑁,  𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑟 𝑝 ∈ 𝑋 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑝 + 1 ∉ 𝑋. 

𝐴𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎çã𝑜:  𝑛0 = 𝑝 + 1 é 𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴. 

É 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑝 + 1 ∈ 𝐴;  𝑝𝑜𝑖𝑠 𝑠𝑒 𝑝 + 1 ∉ 𝐴 & 𝑝 ∈ 𝑋 ∴ 𝑝 + 1 ∈ 𝑋 (𝑎𝑏𝑠𝑢𝑟𝑑𝑜) → ∃ 𝑋 = 𝐼𝑁 

𝑆𝑢𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜:  ∃𝑐 ∈ 𝐴,  𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐 < 𝑝 + 1. 

𝑐 < 𝑝 + 1 ∴ 𝑐 ≤ 𝑝 ∴ 𝑐 ∈ 𝑋 ∴ 𝑐 ∉ 𝐴 (𝑎𝑏𝑠𝑢𝑟𝑑𝑜). 

𝐿𝑜𝑔𝑜: 𝑝 + 1 = 𝑛0 ≤ 𝑛; ∀𝑛 ∈ 𝐴. 

De modo geral, um conjunto bem ordenado consiste em qualquer coleção de 

elementos em que uma ordem de sucessão pré-existente é seguida. Outra característica 

deste conjunto é a permanência da sucessão. Tomemos dois conjuntos bem ordenados: 

dizemos agora que possuem o mesmo número de elementos, ou seja, a mesma 

cardinalidade; se for possível estabelecer entre eles uma relação biunívoca, então B e C, 

sendo elementos do primeiro conjunto, terão seus correspondentes B1 e C1 na segunda 

coleção. A sucessão e posicionamento dos elementos B e C no primeiro conjunto serão 

sempre correspondentes à sucessão e posicionamento B1 e C1 no posterior. Logo, se B 

precede C no primeiro conjunto, B1 precederá C1 no seguinte (CANTOR, 1883/1974).  

Os conjuntos bem-ordenados foram imprescindíveis para o desenho das novas 

distinções entre coleções finitas e infinitas. Cantor, por exemplo, acreditava que um dos 

maiores avanços feitos pela inserção de seus números transfinitos foi a criação do 
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conceito de enumeração115 de elementos de um conjunto infinito bem ordenado. As 

enumerações expressam a ordem em que os elementos de um conjunto infinito aparecem. 

É perceptível, pelas palavras de Dauben (1990, p. 101), o quanto a boa ordenação é basal 

para as teorias de Cantor: 

Embora Cantor, mais tarde, conferiria maior ênfase a este ponto, ele notou na 

Grundlagen que seu novo conceito fornecia objetividade imediata aos seus 

números transfinitos. Em outras palavras, a realidade objetiva dos transfinitos 

decorreu da existência de conjuntos bem ordenados, cuja ordem fora expressa 

por números das várias classes numéricas transfinitas de Cantor116. 

 

Assim, Cantor trouxe à tona a ideia de que, dado qualquer conjunto infinito bem 

ordenado, há sempre um número da segunda classe numérica (II) que representaria de 

forma exclusiva a sua ordem (de enumeração). Partindo de um único conjunto enumerável 

(𝛼𝑛) diferentes coleções bem ordenadas podem ser geradas do seguinte modo: 

(𝑎1, 𝑎2 … , 𝑎𝑣, 𝑎𝑣+1 … ) 

(𝑎2, 𝑎3 … , 𝑎𝑣+1, 𝑎𝑣+2, … , 𝑎1) 

(𝑎3, 𝑎4 … , 𝑎𝑣+2, 𝑎𝑣+3, … , 𝑎1, 𝑎2) 

(𝑎1, 𝑎3 … ; 𝑎2, 𝑎4, … ) 

Dois conjuntos bem ordenados são chamados de similares ou de mesma 

enumeração, se for possível estabelecer entre eles uma função bijetora que preserve a 

ordem de seus elementos. Postos dois de tais conjuntos, Cantor demonstrou que a 

sucessão normal de números inteiros (Z), incluindo os transfinitos, poderia ser um recurso 

para identificar conjuntos similares bem ordenados (CANTOR, 1883/1974; DAUBEN, 

1990). 

Dado qualquer número a de primeira ou segunda classe numérica, fez-se evidente 

que, em um conjunto com todos os elementos predecessores naturais, a enumeração de 

todos os conjuntos bem ordenados similares foi dada pelo número a de modo único 

(CANTOR, 1883/1974; DAUBEN, 1990; RUSSEL, 1920/2007). Cada qual dos três 

conjuntos bem ordenados117, por exemplo: 

 
115 Escrito por Dauben (1990) como numbering (Anzhal). 
116 “Though Cantor would later place much greater emphasis upon this point, he did note in the Grundlagen 

that this new concept conferred an immediate objectivity upon his transfinite numbers. In other words, the 

objective reality of the transfinites stemmed from the existence of well-ordered sets, whose order was 

expressed by numbers of Cantor's various transfinite number classes”. 
117 O filósofo, logicista e matemático Bertrand Russell (1920/2007 p. 118 – grifo do autor) fornece uma 

definição interessante para séries bem ordenadas, como as mostradas aqui. Para Russell, “uma série bem 

ordenada é aquela que tem um início, termos consecutivos e um termo seguinte após qualquer seleção de 

seus termos, contanto que haja quaisquer termos após a seleção”. Sua definição nos leva a uma conclusão 

curiosa: “a série dos números inteiros negativos em ordem de magnitude, como não tem um início, mas 



75 
 

(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 … , 𝑎𝑣, 𝑎𝑣+1 … ) 

(𝑎2, 𝑎1, 𝑎4 … , 𝑎𝑣+1, 𝑎𝑣 … ) 

(1,2,3, … , 𝑣, … ) 

possui a mesma numeração, por definição chamada de ω.118 De modo similar, os 

seguintes conjuntos bem ordenados:  

(𝑎2, 𝑎3 … , 𝑎𝑣, … 𝑎1) 

(𝑎3, 𝑎4 … , 𝑎𝑣+1 … 𝑎1, 𝑎2) 

(𝑎1, 𝑎3 … ; 𝑎2, 𝑎4 … ) 

têm, respectivamente, as enumerações 𝜔 + 1, 𝜔 + 2, e 2𝜔 (DAUBEN, 1990f). 

A distinção feita por Cantor (1883/1974) entre número e enumeração forneceu 

novas perspectivas à natureza das diferenças entre coleções finitas e infinitas. A conclusão 

mais aterrorizante fornecida por Cantor foi de que, para um dado conjunto infinito, 

independente da ordem de seus componentes, a enumeração dos elementos é sempre a 

mesma. Conjuntos infinitos por outro lado, são muito mais interessantes, pois diferentes 

enumerações podem ser concebidas para conjuntos de mesma potência conforme o variar 

da boa ordenação. Ou seja, a enumeração é um conceito totalmente dependente da ordem 

dos elementos de uma coleção, diferentes ordens produzem diferentes enumerações, 

todavia o número de elementos, ou seja, a potência permanece a mesma. Há ainda uma 

correlação entre o número de elementos e as enumerações produzíveis a partir de seu 

arranjo. Como pontua Dauben (1990, p. 102-3 – tradução nossa): 

Cantor considerou conjuntos de primeira potência dados em qualquer sucessão 

definida. Conforme eram bem ordenados, então suas enumerações eram 

sempre números da segunda classe numérica (II), e apenas da segunda classe 

numérica. Por outro lado, dado qualquer número α de (II), qualquer conjunto 

de primeira potência poderia ser ordenado de modo que sua enumeração 

coincidisse com α119. 

 

Sobre estes aspectos, Cantor (1883/1974 p.72) resume suas conclusões do 

seguinte modo: 

Qualquer conjunto de potência de primeira classe é enumerável por números 

da segunda classe numérica e apenas por estes. Particularmente, o conjunto 

pode ser sempre configurado de modo que passe a ser enumerável por qualquer 

 
termina com -1, não é bem-ordenada; mas tomada na ordem inversa, começando com -1, é bem ordenada, 

sendo de fato uma progressão”.   
118 ω foi o nome dado por Cantor ao menor dos números seriais infinitos (RUSSEL, 1920/2007). 
119 “Cantor considered sets of the first power given in any definite succession. As long as they were well-

ordered, the their numberings were always numbers of the second number class (II), and only of th second 

number class. Conversely, given any number α of (II), any set of the first power could be ordered in such a 

away that it’s numbering coincided with α”.  
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número da segunda classe numérica. Este número fornece a enumeração dos 

elementos do conjunto no que concerne à sua sucessão120. 

 

Cantor (1883/1974) encontrou resultados análogos para conjuntos de potência 

superior, o que demonstrou que para todo conjunto bem definido com potência de 

segunda classe poderia ser dada uma enumeração definitiva pelos números de terceira 

classe (III), e assim em diante121. 

Dando continuidade à explanação sobre a correlação entre enumeração e potência 

de um conjunto infinito, vale ressaltar que, apesar de todo número α da segunda classe 

numérica distinguir uma única enumeração de elementos, a potência de qualquer conjunto 

com enumeração α será sempre a mesma: enumerável. Por outra via, para qualquer 

conjunto bem ordenado de potência enumerável, a enumeração é sempre determinada por 

um número de segunda classe. Todas as operações aqui explicitadas minunciosamente – 

e até exaustivamente122 – mostram que a descoberta dos números transfinitos, a 

enumeração e as classes numéricas são os grandes astros que interagem de maneira 

harmônica na teoria de conjuntos de Cantor. A gênese dessa incrível harmonia jaz nas 

propriedades do princípio da boa ordenação. Torna fugaz aos olhos o fato de Cantor, de 

modo genioso, ter construído muito com tão poucos e até elementares princípios, a saber, 

a ordenação e a contagem. É espantoso perceber que o conceito de enumeração, elaborado 

pelo demiurgo dos infinitos, no fim das contas, não passa de uma generalização da ideia 

de contar. Ou seja, a enumeração de um conjunto infinito, realizada pelos números 

transfinitos de Cantor, é “determinada pela “lei da contagem””123 (DAUBEN, 1990, p. 

103 – grifo do autor – tradução nossa). Foi mediante essa interpretação do conceito de 

enumeração (numbering) que a condição dos números transfinitos se fez segura como a 

dos finitos. Diante desses fatos, foi possível para Cantor afirmar que a existência dos 

infinitos de modo algum seria negável mediante a confirmação da existência dos finitos 

(CANTOR, 1883/1974).   

 
120 “Every agregate of the power of the first class is contable by numbers of the second number class, and 

only by means of such members. In particular, we can always assign na order of succession to the elements 

of the agregate so that with respect to this order it is counted by an arbitrarily pre-assigned number of the 

sencond number class, wich number gives us the number of elements of the aggregate with respect to that 

succession”.  
121 Retomando o que fora frisado por Cantor, para conjuntos finitos, os conceitos de potência 

(power/Mächtigkeit) e enumeração (numbering/Anzahl) coincidem. Sendo então a potência independente 

da configuração dos elementos, a potência de um conjunto finito de n elementos é expressa por n 

(DAUBEN, 1990; CANTOR, 1887/1974). 
122 Confesso, meu caro leitor. 
123 “determined  by the “law of counting” (Gesetz der Zählung)”.  
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A tão audaciosa realidade dos números transfinitos e do infinito real foi, durante 

muito tempo, severamente negada. Leopold Kronecker, por exemplo, acreditava que os 

demais números, fora os racionais, eram meras invenções humanas. Na mente de 

Kronecker, os números irracionais, assim como os transfinitos de Cantor, não passavam 

de heresia, aberrações que corromperiam a Matemática e as novas gerações de 

matemáticos. Kronecker era um verdadeiro pitagórico124 da modernidade. Para o 

matemático, somente o infinito potencial era passível de compreensão, quanto ao infinito 

real, cabia somente a Deus o seu entendimento (ACZEL, 2003; EVES, 2011; KASNER 

& NEWMAN, 1968; THIELE, 2005). 

No pensamento de Santo Agostinho (2000), o infinito dos números é soturno às 

faculdades mentais humanas. Sabemos que os números são, de fato, infinitos, pois “em 

qualquer número que julgues ter chegado ao fim, esse mesmo podes tu aumentá-lo” (p. 

1129). Também é sabido que nenhum pode ser igual ao outro, dado que cada qual se 

limita pelas suas respectivas propriedades. Embora envolta em tanto mistério, a infinitude 

dos números é bem conhecida por Deus, do mesmo modo que estes lhe são íntimos. Não 

é devido, pois, desprezar os números e nem, ao menos, dizer que não se relacionam com 

a ciência d’Altíssimo. Mesmo Platão, no alto panteão dos pensadores, afirma Deus como 

o construtor do mundo por meio dos números. Dentre nós, homens mundanos, sobra 

aquilo que por Deus fora proferido: Omnia in mensura et numero et pondere 

disposuisti125. Na querela se Deus conhece todos os números ou não, Agostinho traz à 

baila passagens do sacro escrito como: Qui profert numerose saeculum126 e Capilli vestri 

omnes numerat sunt127. Para o filósofo medieval, Deus é, como bem afirma a Bíblia, 

 
124 Para os pitagóricos, a antinomia finito-infinito era um dos dez grandes pares de opostos. O primeiro e o 

mais fundamental, para ser mais preciso. O infinito, na ordem de Pitágoras, era abordado como ilimitado, 

sendo o par antinômico composto por limite-ilimitado. Esse era o fundamento para a distinção entre os 

números pares e ímpares, no interior dos próprios números. Aristóteles reconheceu, em sua Física, tal 

propriedade e a desenvolveu. Segundo o filósofo de Estagira, o ilimitado é o par que quando limitado pelo 

ímpar confere limitação aos seres. Se os gnómons são acrescentados em torno de unidade, obter-se-á sempre 

uma figura idêntica, por outro lado, se são acrescentados sem partir da unidade, a figura será diversa. Este 

é o princípio da construção operatória presente no paralelismo limite-ilimitado que funda a antinomia 

ímpar/par. Na concepção pitagórica, tais construções eram disseminadas no mundo. Para o pitagórico, a 

construção é imitação. Desse modo, construir o edifício matemático é imitar a construção da casa cósmica. 

Do mesmo modo, a construção de um teorema a partir da empiria é a imitação da construção do ser pelo 

próprio Todo, partindo da antinomia criadora do limite e do ilimitado (MATTÉI, 2000). Em suma, as 

perspectivas pitagórica e aristotélica delegavam o infinito para a compreensão divina, preferindo abordar a 

Matemática por métodos finitos e pelo uso de números naturais. Quando presente, o infinito é tratado como 

ilimitado, ou seja, de forma potencial.   
125 “Tudo dispusestes com medida, número e peso” conforme a Sabedoria de Salomão, XI, 21. 
126 “Produziu o século com o número” Isaias, XL, 26. 
127 “Todos os vossos cabelos estão enumerados” Matthaeus, X, 30.  



78 
 

aquele cujus intellegentiae non est numerus128. Desse modo, o infinito dos números não 

seria desafio páreo para sua inteligência infinita, seja qual for o saber da infinitude dos 

números, ele estaria presente na Scientia Dei129. 

Johannes Kepler (1619) seguia um princípio parecido com Agostinho. Para o 

astrônomo, sucessor de Ticho Brahen, a mente humana deriva da mente de Deus. O saber 

estaria em Deus e seria então projetado para o homem por meio da relação criatura – 

Criador, sendo a mente humana uma espécie de microcosmo ou derivado da mente 

divina, capaz de alcançar o conhecimento que lhe é inspirado pelo Altíssimo. Para se fazer 

mais claro, o astrônomo recorre a exemplos do campo da geometria, buscando elucidar 

as relações entre mente divina e humana. Considerando uma esfera que, ao ser 

interseccionada por um plano, origina, na secção, um círculo. É possível, a partir desse 

fenômeno, pensar a relação entre a mente mundana e a mente de Deus, sendo que a psique 

divina estaria para a humana da mesma forma que a esfera está para o círculo ou o plano 

para a linha. 

Do mesmo modo que Agostinho e Kepler, Georg Cantor imaginava a mente 

humana inspirada pela mente divina, afirmando inclusive que suas teorias matemáticas, 

na verdade, jaziam em Deus e que lhe eram sussurradas em seus ouvidos pelo Próprio 

(ACZEL, 2003; DAUBEN, 1990; THIELE, 2005). Mas seria esse conhecimento divino 

real ou simples charlatania, tal como malsinava Kronecker? 

Para o psicólogo Carl Gustav Jung (1933/2013), é determinado como real aquilo 

que age. A realidade, portanto, contém tudo o que é cognoscível, pois aquilo que atua é, 

consequentemente, real. No entanto, existem posturas epistemológicas que determinam 

como real o que seria apenas um segmento da realidade. Uma dessas posturas, 

fundamentada no princípio nihil est in intellectu quod non antea fuerit in sensu130, trata-

se da redução à realidade material ou concreta dos objetos captados pelo aparelho 

sensorial. De acordo com as proposições apresentadas por Jung, há uma infinidade de 

coisas na mente que jamais estiveram nos sentidos. A limitação da possibilidade de 

conhecimento à realidade palpável – reflexo da unilateralidade do Zeitgeist ocidental – 

exclui grande parcela do conjunto que é a realidade e o substitui por uma zona obscura 

taxada como irreal ou suprarreal. No modelo oriental de realidade, por exemplo, não há 

interstício entre o real e o suprarreal, tudo é incluído, o suprassensível, supranatural et 

 
128 “Cuja inteligência não tem medida” Psalmi, CXLVI, 5. 
129 Ciência de Deus. 
130 Nada há no intelecto que antes não esteve nos sentidos.  
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cetera. No mundo ocidental, assaz restrito, o psiquismo habita a região limítrofe, podendo 

exprimir não mais que um efeito de terceira mão, sendo entendido como um epifenômeno 

do funcionamento cerebral, um apêndice, por assim dizer, do mundo físico. No entanto, 

ao mesmo tempo em que o suposto apêndice da realidade é visto com desconfiança, é 

também o responsável pelo desvendamento da natureza. O pensamento atua como o 

recurso capaz de assimilar o mundo físico e o próprio psiquismo sob a forma de “mente”.  

Pensamento e conhecimento, sob essa perspectiva enrijecida, são reais apenas na 

medida em que se referem a algo sensível. Aquilo que não passa pelo crivo do tangível é 

então designado ao domínio do irreal, do fantasioso, pertencente ao campo do imaginário, 

sendo assim inverídico, ou seja, não existente, tal como os números irracionais e as teorias 

de Cantor, segundo Kronecker. E esse tipo de julgamento, apesar de tratar-se de uma 

abominação filosófica, é frequentemente realizado. O pensamento existe, eis um fato 

inegável. Existe, pois mesmo quando não se refira a algo palpável, é capaz de agir, de 

modificar, inclusive, de produzir efeitos exteriores. Se, afinal de contas, não o fizesse, 

seria então imperceptível. O pensamento tem, cada vez mais, “deixado indícios 

indubitáveis atrás de si” (JUNG, 1933/2013, p. 341) quanto à sua ação e consequente 

existência. 

Isto posto, é perceptível que o conceito prático de realidade na cultura ocidental 

necessita de revisão, pois muito da fenomenologia mental é, injustamente, delegado ao 

campo do “supra”, “super” ou “irreal”. É elementar, pois, que a imagem do mundo 

apercebida por nós, deriva de um processo fisiológico. No entanto, a consciência não 

possui de fato vida material. O que é percebido por meio de nosso complexo aparato 

nervoso, não passa de um conjunto de imagens transmitidas e referentes à realidade física. 

Entre as terminações nervosas dos órgãos receptores e a imagem evocada na consciência 

é intercalado um processo de cunho inconsciente que transforma o fato psíquico-físico 

em uma imagem psíquica. Sem a mediação inconsciente, a consciência seria 

completamente incapaz de aperceber qualquer elemento material (JUNG, 1933/2013). 

É possível, na explicação da formação psicofisiológica da imagem, traçar um 

paralelo com os processos das ciências naturais. O que nos é dado como realidade 

imediata, consiste, na verdade, em imagens cuidadosamente elaboradas de um sistema 

complexo. Por consequência, vivemos de modo direto em um mundo de imagens. Mesmo 

para determinar, de modo aproximado, a natureza supostamente real dos objetos físicos, 

lançamos mãos do aparato e dos métodos complexos da Física e da Química. Tais 

disciplinas são, por consequência, recursos que amparam a cognição humana no 
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conhecimento da realidade não física por trás dos ludibriantes véus de nosso mundo de 

imagens (JUNG, 1933/2013). A realidade objetiva dos fenômenos naturais e da 

substância não é negada pelas concepções da Física e da Química. Em mesma mão, a 

Psicologia não anula a objetividade de um fenômeno ao explicá-lo e também não demuda 

seu fundamento metafísico. Pelo contrário, a explicação psicológica funda a realidade 

psíquica do objeto. Qualificar algo como metafísico não o atesta como irreal, indica 

apenas que seu objetivo, exceto o modo psíquico de manifestar-se, escapa à percepção e 

ao intelecto, não sendo passível, portanto, de julgamento (JUNG, 1949/2012). Diversas 

funções psíquicas como a cognição, os arquétipos, o Ego e os construtos do 

conhecimento, não são meros conceitos abstratos ou postulados lógicos, muito pelo 

contrário, são uma realidade psíquica, pois são atuantes e, por consequência, verdadeiros 

(JUNG, 1955/2013; 1942/2013). 

Diante da possibilidade de uma realidade psíquica, é possível atestar o produto do 

trabalho científico de Cantor como genuinamente real, não apenas do ponto de vista 

matemático – como já foi demonstrado por diversos matemáticos sucessores – mas 

também da perspectiva psicológica. Os números transfinitos de Cantor não atuavam 

apenas na Matemática, mas também na psique do próprio matemático, trazendo ao seu 

intelecto não só operações ou novas possibilidades na Teoria de Conjuntos. A 

transfinitude de Cantor lhe trouxe uma série de símbolos e ideias cosmológicas e 

teológicas além de a fundação de uma Weltanschauung. Ao contrário dos demais campos 

da natureza, a instância psíquica possui realidade imediata sendo, portanto, extremamente 

abrangente. Todas as formas psíquicas são reais e isso inclui as ideias que não se 

relacionam com a realidade exterior. Essas chamadas ideias ilusórias, que em nada se 

comprometem com o “real”, são de magnitude mais assombrosa que qualquer perigo 

físico: são capazes de fazer impotente até a mais sublime razão. No entanto, o mais 

assombroso quanto à natureza psíquica é o fato de, nas palavras de Carl Jung (1933/2013, 

p. 342): 

 

As potências cósmicas que regem o destino de toda a humanidade, tanto para 

o bem como para o mal, são os fatores psíquicos inconscientes, e são elas 

também que produzem a consciência, criando, assim, a conditio sine qua non 

para a existência de um mundo em geral. Nós somos subjugados por um mundo 

que foi criado por nossa psique. 

 

Os postulados de Jung trazem à tona a noção de que na construção da teoria de 

Cantor, não apenas operadores matemáticos e a lógica formal foram atuantes, mas 
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também processos inconscientes. Seja na defesa da Teoria Transfinita, em sua criação ou 

em sua negação, no embate entre Weltanschauungen diferentes e na criação de construtos 

científicos, lá subjaz o inconsciente, atuando como realidade psíquica (JUNG, 

1950/2013a; 1931/2013a; 1933/2013; PAULI, 1996a). 

A atuação do inconsciente na produção científica se dá por via dos arquétipos. 

Como já explicado antes, os arquétipos são conteúdos influentes no inconsciente coletivo. 

Para melhor aproximar da temática deste escrito, podemos enunciar a seguinte figura de 

linguagem: se imaginarmos o inconsciente coletivo como um conjunto, os arquétipos 

serão os seus elementos (JUNG 1954/2013). Dizer que os arquétipos estão no 

inconsciente coletivo infere em atestar a participação dos mesmos nos processos 

inconscientes, ou seja, nos processos fundamentais e intermitentes da psique. Tomemos 

o mais basal desses processos fundamentais: a ordenação. Trata-se de um dos mais 

elementares princípios de funcionamento do aparelho psíquico, é possível até mesmo 

enunciar o homem como psiquicamente apontado para a ordem. Ao confrontar a natureza, 

a psique humana tende a ordená-la, sendo a contagem e a geometria as formas mais 

elementares da ordenação. Vale ressaltar que tal ordenação nem sempre é consciente ou 

racional, o que não a faz necessariamente babélica. O pensamento ocidental, focado na 

razão, nos leva a crer que a única possibilidade de ordem é racional, linear e plenamente 

inteligível. No entanto, frequentemente nos deparamos com sistemas caóticos que, 

posteriormente, revelam-se ordenados. Continuamos a buscar ordem na natureza e, onde 

quer que haja uma nova possibilidade de caos, vemos lá uma oportunidade para empregá-

la ou descobrir uma nova ordenação subjacente (JUNG, 1946/2013, 1950/2013a, 

1955/2013, 1950/2013c; VON FRANZ, 1997).  

São os arquétipos os motores por trás da produção de fantasias, sonhos, mitos, 

mandalas e até números. Apesar de parecer obscuro e contraditório, o sonho ou até mesmo 

o delírio, por exemplo, são tentativas de ordenação oriundas dos arquétipos. As ideias 

fantasiosas e os sonhos de aspecto arquetípico, ou seja, os produtos da psique objetiva, 

são uma tentativa do Self, o arquétipo central do inconsciente coletivo131, de ordenar e 

reestruturar o aparelho psíquico que confronta o caos. Mas, se pretendem ordenar o caos, 

por que a fantasia – ou o delírio – também os mitos e os sonhos são tão incompreensíveis? 

A resposta para este suntuoso enigma é o tipo de linguagem. Esses elementos são 

 
131 Marie-Louise Von Franz (1997) e Carl Gustav Jung (1950/2013b) levantam a possibilidade de o próprio 

Self ser não um arquétipo, mas o inconsciente coletivo todo. Os demais arquétipos seriam, então, derivados 

do arquétipo central, o Self.  
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incompreensíveis na mesma medida em que o sânscrito, o babilônico ou os hieróglifos 

egípcios nos são, também, incompreensíveis. Não significa que são sistemas babélicos, 

sem nexo ou coerência, mas que são demasiados antigos para a nossa compreensão 

moderna. Apenas estão expressos em linguagem arcaica. Assim como Champollion fez 

com a Pedra de Roseta e a enigmática língua do Egito, podemos, mesmo diante de um 

abismo temporal, compreender a mensagem dada. Para tal empreito, nos valemos do 

método hermenêutico junguiano, chamado de amplificatio e já descrito nos capítulos 

passados (JUNG, 1946/2013, 1954/2013, 1950/2013d, 1935/2013, 1950/2013c, 2008). 

O princípio da boa ordem, tal como fundamentado por Cantor, nos remete 

diretamente à função ordenadora dos arquétipos. Poderíamos enunciar até que se trata de 

um princípio arquetípico, pois vai muito além da existência de um elemento mínimo. O 

princípio da boa ordenação traz à tona também uma ordem a priori, similar à ordem 

cósmica prévia postulada por Pauli (1996a) em seus escritos sobre Kepler. O produto 

arquetípico é, ao mesmo tempo, um dinamismo e uma imagem carregada de 

numinosidade e fascínio (PAULI, 1996b). Por esse aspecto dual, o arquétipo pode 

manifestar a ordem não exclusivamente por meio de imagens ou narrativas, mas também 

por via de processos dinâmicos (JUNG 1950/2013a). O arquétipo é, na Psicologia de 

Jung, uma estrutura irrepresentável (unaschaulich) do inconsciente, de aspecto regulador 

que organiza as representações (Vorstellugen), caracterizado pelo aspecto psicóide132, o 

arquétipo é o primeiro princípio de ordem (PAULI, 1996b). 

Uma das muitas vias pelas quais o arquétipo expressa a sua, por assim dizer, 

tendência à ordem133, é o número. O número é o elemento ordenador per essentiam. Não 

é empregado apenas para ordenar aquilo que é determinável e mensurável134, mas também 

está presente em rituais religiosos e técnicas divinatórias. Ao serem enfileirados, os 

números expressam ordem; ao serem atribuídos a um conjunto, expressam seu aspecto 

mais basal da coleção, o seu número. Trata-se do elemento ordenador mais primitivo do 

espírito humano. “É o instrumento indicado para criar a ordem ou para aprender uma certa 

regularidade já presente, mas ainda desconhecida, isto é, certo ordenamento entre as 

coisas” (JUNG, 1950/2013a, p. 51). Não é por mera coincidência que “o método mais 

 
132 Psíquico e físico ao mesmo tempo. Rever o capítulo sobre arquétipos. 
133 Trata-se de um impulso para que algo seja ordenado: o arquétipo organiza e inspira a ordem. Separar 

em conjuntos, narrar, contar, id est, ordenar, em sentido lato, é uma atividade arquetípica. O homem que 

conta, que narra e que descobre a natureza, que põe em ordem eventos temporais, ao relatar um ocorrido, 

se aproxima de Deus, tanto no fazer ordem por meio do caos, como no conhecer a ordem subjacente ao 

cosmo (VON FRANZ, 1997). 
134 Como faziam as ciências naturais na era moderna. 
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apropriado à natureza do acaso é o numérico ou estatístico” (p. 49). O número é 

responsável por auxiliar o homem a colocar ordem no caos das aparências, qualquer tipo 

de ordem é, antes de tudo, uma ordem numérica. Até mesmo a precognição seria, 

conforme a hipótese de Wolfgang Pauli (1996b), o conhecimento da ordem temporal do 

arquétipo. É intrigante notar as relações implícitas entre a forma como o homem ordena 

o seu entorno e o número (VON FRANZ, 1997). 

Alguns dos primeiros achados arqueológicos, no que concerne à história do 

número, foram ossos de animais com entalhes bem ordenados. Acredita-se que o homem 

primitivo os usava como recurso para contagem, tais artefatos foram as expressões 

primeiras de conhecimento e aplicação numérica. É intrigante notar que o termo talhar 

(tally, em inglês) deriva do verbo francês tailler, que significa “cortar” (to cut), do mesmo 

modo que a palavra inglesa taylor (alfaiate, aquele que corta e mede o tecido); sua raiz 

etimológica reside no termo latino taliare, que significa cortar. É também interessante 

notar que o termo inglês write (escrita/escrever) pode ser relacionado com writan, do 

anglo-saxão “riscar” ou “entalhar” que corresponde ao inglês “to strach” ou “to notch” 

(BURTON, 2011). Seguindo a mesma linha de raciocínio, notamos que o verbo inglês to 

tell (narrar ou contar uma história) corresponde ao germânico erzhähle, que deriva do 

vocábulo Zahl (número), relacionado com Erzählen, que é “enumerar, trata-se de uma 

imagem arquetípica, pois Erzähler (enumerador, se traduzido ao pé da letra) é o narrador, 

o contista, e Erzählung é uma narrativa, um relato, um conto. Na língua francesa, to tell 

é traduzido como raconter, termo relacionado a compter (contar, enumerar), derivado do 

latim computare. Em chinês, a palavra para enumerar é Suan, contar o chi, id est, a 

origem, de lai, o que significa: a origem do que acontecerá, contar a origem do que irá 

acontecer (VON FRANZ, 1997). 

Essas estruturas etimológicas mostram que o homem deve ter, em algum 

momento, notado que, quando narra uma história mitológica ou arquetípica, é como se 

estivesse contando, enumerando eventos no tempo. Obedecendo, desta forma, o ritmo 

determinado dos episódios, o pulsar da natureza de eventos, dos arquétipos (JUNG, 

1950/2013a; VON FRANZ, 1997). 

A noção de ordem é um dos pilares da Matemática. Não apenas os números 

naturais e os inteiros, mas também as frações e os números reais têm uma ordem de 

magnitude, e essa é indispensável para a expressão e a existência das propriedades 

matemáticas. A ordem dos pontos em uma linha é substancial para a geometria, à mesma 

maneira se dá a ordem sensivelmente menos trivial das linhas através de um ponto num 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C4%80
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plano ou de planos no decurso de uma linha: “As dimensões em geometria, são um 

desenvolvimento da ordem” (RUSSEL, 1920/2007, p. 48). Em muitos ritos religiosos, 

geometria e divindade estão intimamente entrelaçados, temos como o exemplo os ritos de 

Agnicayana e as histórias com desenhos geométricos dos Tchocwe, na África135. Os 

pitagóricos elevaram o estudo geométrico ao status de prática divina (MATTÉI, 2000), 

temos também as concepções geométricas do cosmo em Kepler (1619). De fato, como 

nos mostra a literatura, o divino se manifesta no caos, no vazio que existe a priori, e seu 

primeiro ato é empregar a ordem. O vemos em Hesíodo (2003 p. 39): 

Bem no início, o Abismo136 nasceu; depois, 

Terra largo-peito, de todos assento sempre estável,  

Dos imortais que possuem o Pico do Olimpo nevado, 

o Tártaro brumoso no recesso da terra larga-rotas 

e Eros que é mais belo entre os deuses imortais, 

o solta membros, e de todos os deuses e todos os homens  

subjuga, no peito, o espírito e decisão refletida. 

 

Assim como no Genesis I, 1-5 (tradução nossa). 

1 No princípio Deus criou o céu e a Terra. 2 A Terra estava, portanto, informe 

e vazia; e as trevas cobriam a face do abismo137: e o espírito e Deus pairava 

sobre as águas. 

3 E Deus disse: “Faça-se a luz. E a luz é feita. 4 E viu Deus a luz como ela era 

boa: e dividiu luz de trevas. 5 E dirigiu à luz como Dia, e as trevas como Noite: 

e fez-se tarde e manhã, o dia todo138. 

 

Também no prólogo de Joannes I, 1-5 (tradução nossa).  

1 No princípio era o Verbo, 

e o Verbo estava com Deus, 

e Deus era o Verbo. 

2 Ele estava no princípio junto de Deus. 

3 Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. 

4 Nele havia vida, 

e a vida era a luz dos homens: 

5 E a lux nas trevas resplandece, 

e as trevas não a compreenderam139. 

 
135 Tais fenômenos antropológicos e suas relações com a Matemática e os arquétipos já foram explicados 

nos capítulos prévios. 
136Χάος (Khaos), um vazio sem forma, e não uma matéria indistinta. 
137 O Abismo é, na literatura de Milton (1667/2006), o Paraíso Perdido, um vocábulo usado indistintamente 

para designar tanto o inferno como o Caos (Χάος, Khaos). 
138 “1 In principio creavit Deus cælum et terram. 2 Terra autem erat inanis et vacua, et tenebræ erant super 

faciem abyssi : et spiritus Dei ferebatur super aquas. 3 Dixitque Deus : Fiat lux. Et facta est lux. 4 Et vidit 

Deus lucem quod esset bona : et divisit lucem a tenebris. 5 Appellavitque lucem Diem, et tenebras Noctem: 

factumque est vespere et mane, dies unus”. 
139 “1 In principio erat Verbum, 

et Verbum erat apud Deum, 

et Deus erat Verbum. 

2 Hoc erat in principio apud Deum. 

3 Omnia per ipsum facta sunt: 

et sine ipso factum est nihil, quod factum est. 



85 
 

 

E na Edda (FRANCHINI & SEGANFREDO, 2014, p. 9-10). 

Primeiro, havia o Caos, que era o Nada do Mundo, e isto era tudo quanto nele 

havia. Nem Céu, nem Mar, nem Terra – nada disso havia. Apenas três reinos 

coexistiam: o Ginnungagap (O Grande Vazio), o abismo primitivo e vazio, 

situado em Musspell (o Reino do Fogo) e Nilfheiem (a Terra da Neblina), terra 

da escuridão e das névoas geladas. Durante muitas eras assim foi [...]. 

Após mais alguns milhares de eras – pois que o tempo, então, não se media 

pelos brevíssimos anos de nossos afobados calendários –, o gelo foi derretendo 

e pingando e deixando entrever, sob a outrora gelada e espessa capa branca, a 

forma de um gigante.  

Ymir era o seu nome – e por ser uma criatura primitiva, dotada apenas de 

instintos, o maniqueísmo batizou-o logo de má. [...] O suor que lhe escorria 

copiosamente do corpo uniu-se, assim, à água do gelo, que brotava de seus 

poderosos membros – e este suor vivificante deu origem aos primeiros seres 

vivos. Debaixo de seu braço surgiu um casal de gigantes e da união de suas 

pernas veio ao mundo outro ser da mesma espécie, chamado Thrudgelmir. 

Estes três gigantes foram as primeiras criaturas que surgiram de Ymir; mais 

tarde, Thrudgelmir geraria Bergelmir, que daria origem a toda descendência 

dos gigantes. 

Entretanto, do gelo derretido também surgira, além das monstruosidades já 

citadas, uma prosaica vaca de nome Audhumla [...] Audhumla nutria-se do 

gelo salgado, que lambia continuamente da superfície, e, deste gelo, surgiu ao 

primeiro dia o cabelo de um ser; no segundo a sua cabeça; e, finalmente, no 

terceiro, o corpo inteiro. Esta criatura egressa do gelo chamou-se Burie foi a 

progenitora dos Deuses. Seu primeiro filho chamou-se Bor, e, desde que pai e 

filho se reconheceram, começaram a combater os gigantes [...] 

Finalmente, Bor casou-se com a giganta Bestla e, desta uniaão, surgiram três 

notáveis deuses: Wotan (também chamado de Odin), Vili e Vê. Dos três, o 

mais importante é Wotan, que um dia chegará a ser o maior de todos os Deuses. 

E porque assim será, um dia ele próprio disse a seus irmãos:  

- Unamo-nos a Bor e destruamos Ymir, o perverso pai dos gigantes! 

Os quatro juntos derrotaram, então, o perverso gigante [...] 

Dos restos do cadáver gigantesco de Ymir, Wotan e seus irmãos moldaram a 

Midgard (Terra-Média): de sua carne foi feita a terra; enquanto que de seus 

ossos e seus dentes, fizeram-se as pedras e as montanhas. O sangue abundante 

de Ymir correu por toda a terra e deu origem ao grande rio que cerca o 

universo. 

- Ponhamos agora a caveira de Ymir no céu – disse Wotan a seus irmãos após 

terem completado a primeira tarefa. 

Wotan fez com que quatro anões mantivessem a caveira suspensa nos céus, 

cada qual colocado num dos pontos cardeais. Em seguida, das faíscas do fogo 

de Musspell, brotaram o sol, a lua e as estrelas; enquanto que, do cérebro do 

gigante, foram engendradas as nuvens que recobrem todo o céu. 

 

No Xintoísmo, o mesmo princípio também é observado (BATH, 1998, p. 19-20). 

Segundo o Kojiki, o cenário xintoísta da Criação, no primordial período 

jindaishi (“idade dos deuses”), era alguma coisa como o mar – às vezes se 

pensa numa grande planície sobre a qual pairavam três divindades, habitantes 

do céu, que “nasceram sós e depois se ocultaram”: Ame-no-minakanushi, 

Takamimusubi e Kamimusubi. A Terra era fluída, “como óleo flutuando sobre 

a água”, e os deuses nasciam do chão como plantas. O Nihon-shoki explica que 

nessa época “o céu e a terra ainda não se haviam separado , assim como o yin 

 
4 In ipso vita erat, 

et vita erat lux hominum : 

5 et lux in tenebris lucet, 

et tenebræ eam non comprehenderunt”. 
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e o yang, formando um caos”: o primeiro kami140 a surgir foi Kuninotokotashi, 

seguido de Kunisazuchi e Toyokunnu (nomes diferentes dos usados no Kojiki), 

formando a trindade primordial – divindades moldadas exclusivamente pelo 

princípio masculino, yang. 

Seguiram-se seis outras gerações de deuses, até chegarmos ao casal Izanagi e 

Izanami, divindades que, orientadas pelos outros deuses, decidiram criar o 

mundo, isso é, o Japão.   

 

A ordem é essencial para as faculdades mentais humanas. Sabe-se que existem 

partes da Matemática que não dependem de ordem. No entanto, conforme demonstra 

Russel (1920/2007), são raras em comparação com as quais a noção de ordem está 

envolvida. Na procura pela tão difícil noção de ordem, é comum claudicar em uma 

questão corriqueira, a de que existem, na verdade, diversas ordens. Nenhum conjunto de 

termo possui uma ordem única, excludente às outras. Pelo contrário, uma coleção de 

termos dispõe de todas as ordens que é capaz. Acontece que, muitas vezes, uma ordem 

mais conhecida e mais íntima ao pensamento corriqueiro é tomada como a ordem natural, 

tende-se a considerá-la, então, como a ordem daquele conjunto. Os números naturais 

frequentemente nos ocorrem na ordem de magnitude, todavia, são passíveis de um 

número infinito de arranjos – ou ordens141. Poderíamos considerar primeiramente os 

números ímpares e em seguida os pares; ou primeiro o 5, depois todos os pares, seguidos 

pelos múltiplos de 3, logo após, todos primos e por aí vai. As possibilidades são infinitas. 

Mas deve-se levar em contar que a afirmação de que poder “arranjar” os números de todos 

esses outros modos é uma atitude leviana: o que é feito, na verdade, é a distinção de certos 

aspectos dos números. Na brilhante analogia de Russel (1920/2007, p. 49) percebemos 

que: 

Somos tão incapazes de “arranjar” os números naturais quanto de arranjar o 

céu estrelado; mas, assim como podemos perceber entre as estrelas fixas sua 

ordem de brilho ou sua distribuição no céu, assim também há várias relações 

entre os números que podem ser observadas e que dão origem a várias ordens 

diferentes entre eles, todas igualmente legítimas. E o que é verdade acerca dos 

números é igualmente verdade acerca dos pontos numa linha ou dos momentos 

do tempo: uma ordem é mais conhecida, mas outras são igualmente válidas. 

 
140 O termo Kami é concedido a cada divindade individualizada, e é também uma designação genérica do 

sobrenatural. Trata-se da dimensão transcendente das pessoas e dos objetos sobrenaturais. São comparados 

ao Mana da Oceania e ao Numem da tradução romana, é a aura divina. É a força da natureza, das montanhas, 

fogo, rios e das grandes figuras do passado são os “oito milhões de divindades” (BATH, 1998, p. 15).  
141 Cabe, perfeitamente, aqui uma analogia com a compreensão do fenômeno psíquico inconsciente, 

notadamente o fenômeno arquetípico. Muitas vezes, diante da estranheza manifesta nas fantasias, sonhos e 

delírios, o pesquisador tende a descartar tais fenômenos, taxando-os como “irracionais” ou sem-sentido. 

Entretanto, como bem mostram os escritos de Jung (1935/2013), Freud (1900/2001; 1901/1996), Jaspers 

(1946/1987) e outros psicólogos de abordagem mais compreensivista – e como é exemplificado pelo texto 

de Russel – é possível que exista uma ordem naquele fenômeno “estranho”, trata-se de uma ordem incomum 

– arcaica, segundo Jung (1935/2013) – porém existente. O verdadeiro espírito científico, jamais desprezaria 

tal possibilidade de investigação, se necessário, subverteria o método, para encontrar esta ordem anômala.   
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É perceptível que para identificar outras possíveis ordens, Russel, mesmo 

trabalhando na instância numérica – que erroneamente é tida, muitas vezes, como uma 

instância ausente de sujeito e de sentido – remete à coerência da ordem não convencional. 

A ordem pode parecer caótica, mas, se há um sentido intrínseco, trata-se de uma ordem. 

Sentido ou significado são instâncias antropomórficas. Contudo, são indispensáveis para 

julgar fenômenos. Inclusive, é por via do significado que Jung (1971/2013b) percebe, 

elabora e articula o fenômeno sincronicidade. 

Para Russel (1920/2007), a ordem não deve ser buscada na natureza do conjunto 

de termos a serem ordenados, haja vista que o conjunto de termos pode possuir muitas 

ordens. A ordenação jaz não na classe de termos, mas na relação estabelecida entre os 

membros da classe, que faz com que alguns sejam posteriores e outros anteriores. A 

peculiaridade de a classe possuir tantas ordens quanto possível deve-se à possibilidade de 

existência de inúmeras relações entre os membros de uma única classe.  

Reavendo a boa ordenação evocada por Cantor (1883/1974), é possível aludir ao 

arquétipo da ordem primeira, o arquétipo fundamental. Psicologicamente, dizer que algo 

está bem ordenado é dizer que está em seu modo mais comum, natural ou elementar. E o 

conjunto bem ordenado, consiste justamente no conjunto cuja ordem se dá de modo mais 

comum, ou seja, do elemento mínimo para os próximos, obedecendo uma continuidade 

que pode ser verificada mediante o estabelecimento de uma função com outro conjunto 

também bem ordenado.  

No estabelecer de uma função dialógica entre a Psicologia de Carl Jung 

(1935/2013; 1947/2013) e a Matemática de Cantor, é legítimo pensar o conjunto bem 

ordenado como a psique consciente em sua ordenação comum e de mais fácil 

conhecimento. Trata-se de uma psique na qual existe um elemento mínimo, a saber, a 

noção de eu (Ego), a partir do qual se desenvolve a memória e o ordenamento dos fatos 

na linha cronológica. Partindo do bem ordenado, Cantor caminha rumo ao encontro do 

número infinito, o todo, o Aleph. Partindo do eu, de seus conhecimentos conscientes sobre 

os fundamentos matemáticos, Cantor caminha rumo a um símbolo que pode representar 

o Self (o arquétipo central), o todo, o Aleph. Para que a ordem superior seja alcançada (a 

sequência de Alephs) é necessário, em primeira mão, que se conheça e que se parta do 

princípio de que a ordem terrena (Consciente) está bem fundamentada. Mas, quando 

alcançada, a aritmética transfinita revela ao mundo propriedades nunca antes imaginadas 

nas sequências numéricas. Sem o contato de Cantor com o transfinito, os matemáticos 
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não conheceriam tais propriedades abissais. Novas portas e possibilidades foram abertas 

após o contato com o Aleph. Mas, para isso, foi necessário, de antemão, que a ordem 

básica, a boa ordenação, estivesse bem estabelecida. Cantor parte de um ponto bem 

ordenado, parte da razão e da consciência fazendo movimentos oscilantes, tanto para o 

interior da psique quanto para as camadas mais externas (a teorização racional)142, tanto 

racionaliza como devaneia, tanto teoriza como mitologiza. A boa ordenação é o centro da 

jornada cantoriana, as idas e vindas partindo do bem ordenado são movimentos cruciais 

para compreender não apenas a Matemática do infinito, mas a Psicologia por trás do todo.   

Parte da defesa de Cantor sobre o infinito real se sustenta no que já fora 

brevemente exposto até aqui. O restante – talvez o ponto mais interessante para a 

Psicologia – se encontra nas próximas páginas. Trata-se de sua magistral argumentação 

filosófica sobre a plausibilidade do infinito real como objeto de estudo da Matemática. 

Para ser compreendida, a obra de Cantor deve ser considerada como sua própria teoria, 

ou seja, um continuum, que parte da boa fundamentação matemática para a reflexão 

epistemológica, teológica e cosmológica. O que fora lido até aqui é de crucial importância 

para o entendimento dos próximos passos. 

 

Apologia do infinito real e da existência dos números 

“Numeri mundum regent.” 143 

- Plato 

A argumentação de Cantor no que concerne a plausibilidade investigativa e 

operação do infinito real é feita com laboriosidade digna dos mestres. Ao contrário do 

que se espera, Cantor inicia sua argumentação pela pertinência do infinito não-genuíno 

(infinito potencial). Alguns filósofos veem o infinito não-genuíno como um infinito ruim, 

o que na opinião de Cantor (1883/1974) é injustificável, pois em sua aplicação o infinito 

não-genuíno justifica-se como plausível, mais precisamente, um recurso de muita 

 
142 “Externo” e “interno” são tomados aqui como pontos de referência baseados na divisão topológica da 

psique elaborada por Jung (1935/2013). Nessa divisão, conta-se com quatro componentes básicos: 

ectopsique, endopsique, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. A ectopsiqe se divide nas quatro 

funções psíquicas que caracterizam os tipos. São elas, da mais exógena para a mais endógena, Sensação, 

Pensamento, Sentimento e Intuição. A endopsique, de maneira análoga, também se fragmenta em quatro 

componentes, a saber, do mais externo para o mais interno: memória, componentes subjetivos das funções, 

afetos e invasões. A sístole e a diástole no trabalho de Cantor referem-se aos saltos realizados nesses 

componentes psíquicos. O matemático hora recorre ao pensamento (uma função ectopsíquica exógena), ora 

laça mãos à intuição (a mais endógena das componentes endopsíquicas), completa alguns raciocínios com 

mitologia e ideias arquetípicas (relação inconsciente coletivo e pessoal) e assim vai pari passu, partindo de 

um ponto central bem ordenado, para componentes mais endógenas ou exógenas.   
143 Os números regem o mundo. 
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utilidade na Matemática e nas ciências naturais. Nas palavras de Cantor (p. 74 – tradução 

nossa): 

As magnitudes infinitamente pequenas, conforme meu conhecimento, têm sido 

trabalhadas em propósito prático apenas na forma de infinito não-genuíno, e 

como tal são capazes de todas essas variações, modificações e relações que 

encontram aplicação e expressão na análise infinitesimal como também na 

teoria de funções, para assim formar a base de um rico acervo de verdades 

analíticas144. 

 

Por outra via, qualquer tentativa de transformar o infinitamente pequeno, de modo 

forçoso, em uma magnitude genuinamente e infinitamente pequena deve ser abandonada, 

pois se trata de um empreito sem propósito. Se magnitude ínfimas genuinamente infinitas 

existem em qualquer outro modo no findar dos caminhos, id est, se são definíveis, ainda 

sim, certamente, não possuem qualquer relação imediata com as magnitudes ordinárias 

que se tornam infinitamente pequenas (CANTOR, 1883/1974). 

Apesar das contribuições do infinitamente pequeno às ciências naturais e de todo 

o campo de discussão em torno dos dois tipos de infinito, existe, no entanto, uma opinião 

frequentemente trazida à baila sobre a essência e ao significado das magnitudes 

numéricas. Essa perspectiva contundente afirma que a existência de nenhum número pode 

realmente ser assumida, excetuando-se os números naturais finitos de primeira classe 

numérica (I)145. No máximo, os adeptos dessa perspectiva concedem existência aos 

números racionais, uma vez que brotam diretamente dos números naturais. Aos números 

irracionais, por outra via, resta apenas a suposição de uma significância meramente 

formal na Matemática pura, significância esta subjugada às funções desempenhadas por 

estes números, a saber, a correção de atributos dos grupos de números naturais e sua 

descrição de modo simples e unificado146. Segundo essa perspectiva, o verdadeiro 

 
144 “The infinitely small magnitudes, so may knowledge, have so far been worked out for useful purposes 

only in the formo f non-genuine infinite, and as such are capable of all those variations, modifications, and 

relationships wich find application and expression in infinitesimal analysis as well as in function theory, in 

order to there form the basis of a rich abundance of analytical truths”. 
145 Frequentemente no texto traduzido, Parpart usa a expressão whole number, o que pode levar o leitor 

mais desatento à confusão. Como se trata de uma tradução estadunidense, os termos estão adaptados à 

cultura norte-americana. Falantes de português ou outras línguas românticas normalmente traduziriam o 

termo whole numbers como números inteiros, porém, na nomenclatura estadunidense, os números inteiros 

são chamados integers. Os whole numbers são os números naturais (0, 1, 2, 3 ... n), por vez, o termo conting 

numbers refere-se ao conjunto dos números naturais excetuando o 0 (1, 2, 3 ... n). Nesta dissertação, os 

termos whole number foram diretamente traduzidos como números naturais.   
146 Um número racional pode ser definido como aquele que não é irracional, per outrem verbum, como um 

número que pode ser expresso por uma fração, expresso na forma 
𝑝

𝑞
. O número irracional é inexpressível 

em termos fracionários. Exempli gratia, uma das formas de verificar a irracionalidade do número √2 

consiste justamente em demonstrar a impossibilidade de exprimi-lo na forma 
𝑝

𝑞
 (LIMA, 2009). Exempli 

gratia: partimos do pressuposto de que √2 =
𝑎

𝑏
; 𝑎 ∈ 𝑍; 𝑏 ∈ 𝑍∗, expresso em forma de fração irredutível, ou 
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material da análise é exclusivamente o conjunto dos números naturais finitos, e todas as 

verdades encontradas tanto na aritmética como na análise são presumivelmente 

consideradas relações entre os números naturais finitos. À mesma maneira, a análise 

infinitesimal e a teoria de funções são consideradas legítimas conforme seus teoremas são 

interpretáveis segundo as leis que governam os números naturais finitos (CANTOR, 

1883/1974).  

Para Cantor (1883/1974, p. 74 – tradução nossa), essa visão representa não apenas 

um atraso científico, mas também uma arca Pandorae que leva a Matemática a 

consequências monstruosas.  

Se, como foi dito aqui, apenas os números finitos são reais, enquanto o restante 

não passa de formas relacionais, então é possível demandar que as provas de 

teoremas analíticos possam ser checadas conforme seu “conteúdo número-

teorético”, e que cada lacuna percebida nelas seja preenchida, conforme os 

princípios da aritmética; na viabilidade desta argumentação é visto o 

verdadeiro critério para genuinidade e o rigor perfeito das provas. Não há como 

negar que deste modo as provas formais de muitos teoremas foram 

aperfeiçoadas e que também certas melhorias em diferentes campos da análise 

foram realizadas147. 

 

Por mais que tenha ganhos, por um lado, em outra mão, o caráter apriorístico dessa 

perspectiva transforma a ciência dos números em uma estrada demasiadamente estreita. 

É reconhecível que o emergir desse ponto de vista pretende conter os altos vôos da 

especulação em matemática e conceituação sem limites verdadeiros. No entanto, Cantor 

se mostra descrente quanto a fidelidade dos propositores de tal visão em relação à 

descoberta de novas verdades matemáticas, partindo do vil princípio imposto.  

 
seja, considerando que máximo divisor entre a e b seja 1, 𝑚. 𝑑. 𝑐. (𝑎, 𝑏) = 1. Ao elevar ambos os lados da 

equação ao quadrado obtemos (√2)
2

= (
𝑎

𝑏
)

2

→
𝑎2

𝑏2 = 2 → 𝑎2 = 2𝑏2. o que indica que 𝑎2 é par e, sendo 

assim, 𝑎 também é par, pois o quadrado de um número ímpar é ímpar e o quadrado de um número par é 

par. Sendo par, a é o dobro de algum número natural, suponhamos que esse número natural seja 𝑛. Temos 

então: 𝑎 = 2𝑛 → 𝑎2 = (2𝑛)2 → 𝑎2 = 4𝑛²; tomando a equalção anterior: 𝑎2 = 2𝑏2, substituímos 𝑎2 por 

4𝑛²; obtendo: 4𝑛2 = 2𝑏2 → 𝑏2 =
4𝑛2

2
→ 𝑏2 = 2𝑛2. Faz-se perceber então que 𝑏2 é um número par, logo, 

𝑏 também o é, o que contradiz um dos pressupostos iniciais aqui tomados: 𝑚. 𝑑. 𝑐. (𝑎, 𝑏) = 1; pois, se 

ambos os fatores, tanto o numerador quanto o denominador da fração são pares, o 𝑚. 𝑑. 𝑐. (𝑎, 𝑏) = 2, já 

que a característica fundamental de todo número par é ser divisível por 2. Se, ao final do processo, uma 

contradição é obtida, conclui-se que √2 não é um número representável na forma 
𝑝

𝑞
, logo, não é um número 

racional.   
147 “If, as is assumed here, only the finite whole numbers are real, while all of the others are njothing but 

relational formsn then it can be demanded that the proofs of analytical theorems be checked for their 

“number-theoretic content”, and tha every gap which appears in them be filled in, in accordance with the 

principles of arithmetic; in the feasibility of such argumentation is seen the true touchstone for the genuiness 

and the perfect rigor of the proofs. It cannot be denieded that in this way the formal proof of many theorems 

has been perfected, and also that certain other improvements in the different parts of analysis can be 

effected”.  
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Não importa quantas boas coisas eu possa escolher de tais máximas, devo 

estritamente chamá-las errôneas; nenhum progresso real advêm delas, e se as 

coisas acontecem precisamente em acordo com tais sentenças, então a ciência 

é retardada ou, em certa instância, confinada às mais estritas fronteiras 

(CANTOR, 1883/1974 – tradução nossa)148. 

 

Cantor se opõe ferrenhamente aos limites impostos por matemáticos mais 

ortodoxos como Kronecker. Na contramão do comum, o matemático de Halle buscou 

sempre ampliar o escopo do pensamento matemático, tanto no que concerne aos domínios 

da Matemática como também aos métodos de resolução de problemas e pesquisa 

(DAUBEN, 1990). Cantor não fora o único a lutar pela liberdade em ciência. Ao extremo 

norte de Halle, mais precisamente na Dinamarca, em meados do século XX, o físico Niels 

Bohr (1954/2012) argumentava sobre a importância de romper com as tradições para que 

o conhecimento possa progredir. Dizia o físico dinamarquês: 

O aspecto principal a reconhecer é que todo conhecimento se apresenta dentro 

de um arcabouço conceitual adaptado para explicar a experiência prévia, e que 

qualquer referencial desse tipo pode revelar-se estreito demais para abranger 

novas experiências. A pesquisa científica, em muitos campos do 

conhecimento, de fato comprovou reiteradamente a necessidade de abandonar 

ou remodelar pontos de vista que, por sua fecundidade e sua aplicabilidade 

aparentemente irrestrita, eram considerados indispensáveis à explicação 

racional (BOHR, 1954/2012, p. 85). 

 

Cantor, o peregrino e Aristóteles 

“Sabedoria não nos é dada. É preciso 

descobrí-la por nós mesmos, depois de uma viagem 

que ninguém pode nos poupar de fazer.” 

- Marcel Proust 

Partindo da contraposição às opiniões ortodoxas, como as de Kronecker, Cantor 

(1883/1974) inicia sua busca pelos entendimentos e desentendimentos do infinito no 

decorrer da história. A primeira concepção evocada pelo matemático pertence ao filósofo 

Aristóteles e foi disseminada pela tradição escolástica, tendo sido amplamente difundida 

durante todo o período medieval. Georg Cantor explica que na visão aristotélica infinitum 

actu non datur149. O preceito é colocado como indubitável e, a partir disso, conclui-se que 

 
148 “No matter how many good things I may cull from these maxims, I must strictly speaking regard them 

as erroneous; no real progress stems from them, and if things had really happened precisely in accordance 

with them, then science would have been retarded or, at any rate, confined within the narrowest of 

boundaries”.  
149 O infinito atual não existe  
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apenas os números finitos existem, ou seja, trata-se de um petitio principii150. Aristóteles 

alcançou tal princípio partindo do dado de que apenas os processos de contagens finitas 

eram conhecidos por ele.     

O infinito é o (a) que não é possível percorrer, porque por natureza não é 

percorrível, assim como a voz é invisível, (b) ou é aquilo que se pode percorrer, 

mas sem termo, (c) ou é aquilo que dificilmente se pode percorrer, (d) ou aquilo 

que mesmo sendo por natureza um percurso, de fato não é percorrido ou não 

tem limite; (e) ademais, existe o infinito por acréssimo, (f) ou por subtração, 

(g) ou ainda pelos dois juntos. [...] 

Ademais, de que modo poderia haver um infinito em si, se não existem 

números e grandezas em si, dado que ele é justamente, um atributo dos 

números e das grandezas.  

Se o infinito existe por acidente, então não pode ser elemento dos seres 

enquanto finito, do mesmo modo em que o invisível não é elemento da 

linguagem, embora a voz seja invisível (ARISTÓTELES, 2002, p. 523-5). 

 

Para Cantor (1883/1974), o princípio da boa ordenação garante a inferência ao 

infinito por via do processo de contagem. Ao contar, transformamos um conjunto 

qualquer que seja em um conjunto bem-ordenado, a essência da contagem é a inferência 

de um elemento após o outro e isso também vale para conjuntos infinitos. Tanto para 

conjuntos finitos como infinitos, a contagem pode ser realizada apenas se há uma ordem 

pertinente para os elementos. De fato, não é possível percorrer todo o infinito, mas a boa 

ordenação e o conhecimento das propriedades de conjuntos nos permitem compreender o 

que há no sem-fim.  

No que concerne à existência do número infinito, como bem visto na citação, para 

Aristóteles não há tal número. Todavia Cantor o descobriu e o nomeou posteriormente de 

Aleph null (0א). Este é um ponto bastante interessante no embate entre o matemático de 

Halle com o filósofo de Estagira. Sabe-se que a história da Matemática – quiçá também 

a história da ciência151 – acompanha o desenvolvimento da mente humana. O que 

chamamos hoje de espírito subjetivo, e isto inclui os processos cognitivos em ciência, foi 

em outros tempos o espírito objetivo, id est, o movimento de inspiração do psiquismo 

inconsciente. No entanto, com o desenvolvimento da consciência, nos apropriamos do 

que antes fora inconsciente, logo o cientista se apodera, toma os novos dados como 

conscientes e passa a manipulá-los, descobrindo, deste modo, novas propriedades. Foi 

justamente isso o que ocorreu no desenvolvimento histórico da Matemática: “de deuses 

que eram, os números foram dessagrados e convertidos em algo que é arbitrariamente 

 
150 A petitio principii ou petição de princípio é uma argumentação de aspecto falacioso que pretende 

mostrar-se verdadeira na conclusão do argumento. No entanto, parte do princípio de que a mesma conclusão 

já se faz verdadeira dentro de uma das premissas.  
151 Ver Psicogênese e História das Ciências (1987) de Jean Piaget e Rolando Garcia. 
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postulado pelo ego de um matemático” (VON FRANZ, 1997, p. 27). É justamente esta a 

discrepância perceptível entre Cantor e Aristóteles, principalmente no que concerne à 

contagem e sua relação com o infinito. A ciência do discípulo de Platão, apesar de 

rigorosamente lógica, é marcada de modo intenso por uma visão ingênua de mundo e por 

pseudonecessidades152. Assim como via a natureza (física), os astros (astronomia) e o ser 

(ontologia), Aristóteles também via o infinito, baseado na experiência imediata e em 

preceitos e qualidades previamente atribuídas às coisas. Aristóteles era um empirista, seus 

erros, portanto, não eram devidos a uma deficiência ou renúncia empírica. Existiam em 

consequência dos pressupostos epistemológicos introduzidos no modo de “ler” a 

experiência e, consequentemente, no uso feito da observação (PIAGET & GARCIA, 

1987). Como visto nos capítulos anteriores, a contagem é uma disputa entre homens e 

deuses: conforme conta, o homem retira pedaços do território de Deus que, como bem 

lembra a filosofia de Agostinho (2000), sabe de toda a totalidade dos números, sendo o 

infinito trivial perante sua inteligência. Cantor contou além de Aristóteles, o jovem 

matemático de Halle era um visionário, desenvolveu estratagemas para contar além do 

que qualquer cientista ou profeta havia antes contado, por meio de seus métodos, “contou” 

até a totalidade, trouxe-a a consciência e a trabalhou.  

Outro assunto de divergência entre Cantor e Aristóteles é a questão da existência 

ou não dos números. Como bem mostra o escrito aristotélico, para o filósofo grego, os 

números não existem realmente. “Não existem números em si” (p. 523), afirma 

Aristóteles (2002), por consequência, não existiria o infinito que deles é um atributo. O 

filósofo grego comete aí um erro de cunho psicológico, pois os números são sim reais e 

de origem irracional. Essa é a opinião apresentada não apenas na Psicologia Analítica, 

mas também de determinados matemáticos. Os números são produtos da psique objetiva, 

por assim dizer, do espírito153. Eis a origem e o aspecto irracional dos mesmos. São, a 

 
152 O raciocínio aristotélico força, por meio de sua lógica rigorosa, a aceitação das conclusões, uma vez que 

as premissas não sejam questionadas. Essas premissas fundamentais são apresentadas como necessárias, 

embora indemonstráveis. São pseudonecessidades de origens diversas, podem provir da aceitação de que 

aquilo que existe deve ser necessariamente de determinado modo, sendo então impostas por uma concepção 

de mundo e ligadas a perspectiva religiosas. Existe um “deve ser assim” que impõe determinadas limitações 

ao que se tornará aceitável dentro das possibilidades condizentes. As limitações permanecem por anos (no 

caso do aristotelismo, por séculos), constituindo barreiras intransponíveis (PIAGET & GARCIA, 1987). 
153 O espírito é, conforme a Psicologia Analítica, o aspecto dinâmico do inconsciente. Trata-se daquilo que 

toma de inesperado o sujeito e não é reconhecido como oriundo do complexo do Ego, é um aspecto 

projetado da psique inconsciente. O espírito contém autonomia de movimento e atividade, possui a 

capacidade de criar imagens para além da percepção sensorial. De modo resumido: o espírito é 

espontaneamente ativo, cria livremente imagens que transcendem a percepção sensória e, de modo 

autônomo e soberano, manipula tais imagens (JUNG, 1950/2013c; VON FRANZ, 1997).  
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princípio, entidades manifestas na natureza154 que advêm no inconsciente – daí o aspecto 

mitológico e religiosos dos números nos primeiros tempos da matemática – e são 

apropriados pelo complexo do Eu. Após essa apropriação, tendem a ser vistos como mera 

invenção humana, um sistema inventado por homens para melhor assimilar a natureza e 

mensurar elementos. O que ocorre, no entanto, é que mesmo depois de assimilados pelo 

complexo do Eu, os números ainda mantêm suas propriedades irracionais155, evidenciado 

sua origem: Unaquaeque enim arbor de fructu suo cognoscitur (Lucas VI: 44)156. Antes 

de serem taxados como dispositivos da mente humana, os números eram deuses, 

divindades de aspectos intangíveis, mas mesmo hoje ainda nos surpreendem com diversas 

características irracionais (VON FRANZ, 1997). Tanto o é que, para o matemático 

Jacques Hadamard (1963/2009), ao contrário do artista, o matemático mais é servo que 

senhor, pois embora não conheça a verdade antes de descoberta, ela já preexiste e impõe 

inelutavelmente sobre o matemático o caminho a seguir. Outro princípio que contribui 

para o entendimento do número como algo real é dado pelo professor Iran Abreu Mendes 

(2006): o educador evidencia a relação entre o desenvolvimento da linguagem e das 

faculdades numéricas e seus possíveis entrelaçamentos. A relação entre números e 

linguagem é dependente dos propósitos por meio dos quais os números, assim como os 

processos numéricos, são empregados no domínio da língua. Conforme as palavras do 

matemático: 

 

A partir de situações como esta, os números passam a ser expressos como 

objetos reais, porém abstratos, criados por meio de uma interpretação entre 

nós, a linguagem e o mundo. Isso significa que, como um conceito abstrato, o 

número é materializado na sua representação simbólica (os numerais), ou seja, 

os códigos gráficos usados para representá-los. Assim sendo, a representação 

visual do número está assentada em dois referenciais: a palavra que expressa a 

quantidade e o símbolo que a representa (p. 10). 

 

Cantor foi mais cuidadoso que Aristóteles ao lidar com os números. De algum 

modo, o matemático dos infinitos sabia da força e do aspecto divino que eles carregavam, 

assim como sabia também de sua realidade intangível e inexorável, tanto que os tratou 

 
154 Temos como exemplos a sequência de Finonacci e os fractais, padrões numéricos inerentes à natureza. 
155 Hermann Weyl, grande matemático de seu tempo, que era predominantemente pitagórico, sentiu-se 

seduzido pelo caráter irracional e numinoso dos números naturais. Posteriormente, apaixonou-se pelos 

trabalhos de David Hilbert e iniciou seus estudos no campo da lógica hilbertiana. Passou a tratar os números 

– erroneamente – como quantidades simplesmente postuladas. No entanto, no fim de sua vida, escreveu em 

seu livro sobre filosofia da matemática que não é visto como estranho, numa isolada existência fenomênica, 

o dado de uma fração da natureza apresentar aspectos irracionais e que não seja possível sua análise 

completa. Apesar de ter mantido a crença de que os números são postulados pela mente humana, Weyl 

assumiu a irracionalidade contida nos mesmos (VON FRANZ, 1997).    
156 “Cada árvore é, de fato, reconhecida por meio de seu fruto”.  
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como elementos não apenas de uma teoria matemática, mas também de uma teologia e de 

uma cosmologia. Para Cantor, os números eram reais e permitiam ao homem ascender 

aos céus. O matemático percebia a essência inatingível dos números como algo real, à 

mesma maneira que a essência inatingível de Deus. Parte desse modo de pensar advêm 

da forte influência platônica de Georg Cantor. Se é colocada a questão “existe o infinito 

em algum senso?” É natural lançar mãos aos ensinamentos dos primeiros que tentaram 

respodê-la, id est, os gregos. Conforme o pensamento platônico, a verdade eterna não 

pode advir de um mundo transitório e temporal. E o homem não é apto a tangir o Mundo 

das Ideias e a Verdade Eterna por meio de seus sentidos. Santo Agostinho (354 – 430 

A.D.) tomou tais perspectivas de Platão, e, em suas meditações religiosas, fez do Mundo 

das Ideias o Mundo Divino da Verdade. Por este prisma, a verdade matemática existe 

previamente ao seu reconhecimento pelo homem157, sendo assim uma criação de Deus 

(THIELE, 2005).  

Georg Cantor era fortemente atraído por tais perspectivas filosóficas, matemáticas 

e teológicas. Autores de tradição escolástica como Santo Agostinho e Nicolau de Cusa 

constituíam a base de seu pensamento filosófico. O matemático de Halle atestava que o 

conhecimento científico e o religioso não deveriam ser separados. Pelo contrário, a junção 

de ambos em uma conunctio opositorum formaria um todo muito mais potente, unidos 

em um fim. Entender a teoria dos transfinitos era, para Cantor, uma condição necessária 

para alcançar o entendimento de Deus (THIELE, 2005).          

Conforme o pensamento de Cantor, a teoria transfinita era um caminho para 

compreender o divino (ACZEL, 2003; DAUBEN, 1990; THIELE, 2005). É possível 

interpretar tal questão como uma expansão da consciência, uma tentativa de, com o 

auxílio de um novo conhecimento, tangir o mistério do divino até então intocável. O 

estudo da história da consciência revela que o desenvolvimento do espírito está 

intimamente atrelado à expansão da consciência, pois, cada passo avante representa uma 

conquista árdua e dolorosa (JUNG, 1946/2013b). Cantor caminhou no complicado mundo 

da matemática, caminhou até alcançar os limites da abóboda e, tal como o Peregrino 

Espiritual158, chegou ao limite para então cruzá-lo e descobrir um novo mundo: o infinito 

genuíno e a matemática transfinita. 

 
157 É perceptível, neste ponto, caro leitor, que a ideia de que os números e a verdade matemática existem 

previamente ao homem é bem fundamentada – como já mostrado – pela Psicologia, pela Matemática e pela 

Filosofia. Desse modo, o que é aqui escrito não pode ser classificado como um psicologismo das teorias de 

Cantor.   
158 Gravura em madeira do séc. XIX de autor desconhecido. 
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Figura 3 O Peregrino Espiritual descobre um novo mundo. In: JUNG (1974/2013, p. 95). 

A xilogravura provavelmente representa uma iluminação da Rosa-Cruz159, do lado 

direito está representado o mundo comum. O peregrino tomado pela pèlerinage de 

l’ame160 chega ao interstício, transpõe a fronteira noturna de seu mundo e encontra o 

universo sobrenatural onde vê as rodas de Ezequiel e figuras redondas como disco, além 

de formas como arco-íris que remetem às esferas celestes (JUNG, 1958/2013a). 

Cantor contou e contou até chegar ao inconsciente. Nessa instância, naturalmente, 

sua ciência entrelaçou-se com o mito, tomando as faces de uma revelação, de uma 

anunciação sobre o que antes era considerado absolutamente intangível, sobre o 

desconhecido. Na instância do incógnito, pouco é possível afirmar além de que o homem 

naturalmente o teme. Trazer o que quer que seja de não-sabido do inconsciente para a luz 

da cognição é um grande risco, para renunciar ao aspecto inconsciente de uma informação 

muita coragem é necessária. Ao amplificar a consciência e trazer à luz o que jazia no 

mundo dos deuses, o descobridor confronta o peso da nova verdade. O horror novi161 é 

um dos aspectos mais notáveis do homem primitivo que ainda nos acomete. Até certo 

 
159 A Rosacruz é, ao mesmo tempo, uma sociedade e um caminho para a iluminação. Originou-se no século 

XVII A.D. com três manifestos publicados: Fama Fraternitatis (1614), Confessio Fraternitatis (1615) e 

Die Chymische Hockeit Christiani Rosenkreuz (As Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz) de 1616. 

Esses manifestos foram divulgados na cidade alemã de Kassel, no norte do condado de Hessen. À época 

esses textos causaram enorme tumulto político e religioso, pois falavam de um caminho para o 

conhecimento verdadeiro, herdado diretamente de Cristo e Salomão, que deveria ser revelado. Muitos 

estudiosos acreditam que a Ordem Rosacruz pode ser compreendida como parte, ou até mesmo fonte 

principal, da corrente de pensamento hermético-cristã contida nos tratados de alquimia ocidental. A tríade 

de textos estabeleceu a importância do caminho da espiritualidade para o homem da época, como a vontade 

que cada um deveria encontrar em seu interior para solucionar as agruras de nossas almas (COUTO, 2009).   
160 Peregrinação da alma. 
161 Horror do novo. 
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ponto trata-se de um impedimento natural (JUNG, 1946/2013b), no entanto, o homem 

também é um descobridor por natureza. Pode ser que os matemáticos de antes e também 

do tempo de Cantor não estivessem prontos para confrontar a verdade do transfinito, não 

estivessem prontos para ver o que o matemático de Halle viu. Como fora a jornada do 

peregrino, a jornada de Cantor também foi solitária, pois para trazer novas verdades é 

necessário confrontar os sábios do passado. 

 

Mercurius, a iluminação  

“O que quer que se possa pensar de Hermes 

nos tempos primitivos, um explendor emanado das 

profundezas deve ter de imediato deslumbrado os 

olhos de modo que foi percebido todo um mundo num 

deus e o deus em todo o mundo.” 

- Walter Otto 

Os símbolos redondos contidos na figura do Peregrino Espiritual não se referem 

aos corpos celestes do mundo empírico, mas aos chamados rotunda (redondos), 

projetados no mundo interior. Os mesmos orbes aparecem na iluminura denominada A 

animação da criança no ventre materno do manuscrito Liber Scivias Domini de 

Hildegard von Bingen. Na iluminura, vinda de um mundo superior, a vivificação penetra 

no feto por um influxo. O mundo superior é apresentado de modo geométrico, tendo os 

aspectos de um quadrado e sendo divido em partes trinas, uma para cada ente da trindade 

(Pater, Filius et Spiritus Sanctus). Curiosamente, o espaço medial diferencia-se dos 

demais, pois contém formações redondas, ao passo em que os demais contêm olhos. De 

modo similar à figura do peregrino, na imagem de Hildegard, os Rotunda também estão 

associados aos olhos. No Liber Scivias Domini, o brilho dos inúmeros olhos é referente 

ao conhecimento de Deus, trata-se de uma analogia aos sete olhos de Deus que, no livro 

de Zacarias162, voam163 sobre o universo terreno (JUNG, 1958/2013). Enquanto os olhos 

são os Oculli Domini, os Rotunda, por outro lado, são os Actiones Domini, formas 

intermediárias entre a matéria e o espírito, estágios prévios de corpos vivificados e 

animados. Os orbes são incandescentes, sementes ígneas das quais os seres humanos 

emergem, uma espécie de germe pneumático (πνευματικος), o spiritus sanctus que inspira 

 
162 “Estes sete olhos são do Senhor, que discorrem em toda a Terra” (ZACHARIAS, 4: 10 – tradução nossa) 

– Septem ist oculli sunt Domini, qui discurrunt in universam Terram.  
163 Discurrunt no texto latino, conforme a Vulgata Clementina. 
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o homem. A tradição alquímica compara os rotunda aos oculi piscium (olhos de peixe). 

Os olhos piscianos estão sempre abertos, assim como os de Deus, são as scintillae animae 

(centelhas da alma).   

 

Figura 4: Animação da criança no ventre materno. In: JUNG (1958/2013, p. 96). 

 

O quadrado é bastante incomum enquanto representante do mundo pneumático, 

todavia a questão se faz mais compreensível ao considerarmos o sexo de Hildegard. 

Normalmente, a figura quadrangular está para a Terra do mesmo modo que o orbe é 

referente ao espírito. Como a quaternidade, o quadrado é um símbolo de totalidade 

alquímica. A Terra é feminina164, o espírito, por outro lado, é masculino. Este conteúdo 

simbólico remete ao problema da quadratura circuli165 que também representa uma 

coniunctio opositorum166. O quadrado, na alquimia, remete à simbólica do Mercurius 

 
164 Em latim temos: Mater, matri para mãe e Matter, matteris para matéria, também há o substantivo 

cognato Materia, materiae que concerne desde matéria tangível a um assunto em específico. Também é 

pertinente mencionar a o termo Terra, Terrae que é de gênero feminino. Ainda na Teogonia de Esíodo, 

Urano nasce de Gaia, ou seja, primeiro há a matéria Γαία (Gaia), para depois advir o pensamento, Ουρανός 

(Urano) (ULSON, 1997).   
165 Quadratura do círculo. 
166 União dos opostos. 
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philosophorum sive quadratus167, trazendo à tona seu dualismo que enfatisa tanto o 

aspecto ctônico quanto o anímico. Mercurius é metal e espírito ao mesmo tempo, opostos 

complementares. Mercurius é o correspondente, na cosmologia cristã, ao Spiritus Sanctus 

como terceira face divina, não permanece na dimensão telúrica do mesmo modo que o 

Deus feito homem, mas estende-se ao humano, comum portador da macula peccati168 

(JUNG, 1958/2013). 

Se uma imagem alquímica é capaz de caracterizar o empreendimento de Georg 

Cantor, esta imagem é o Mercurius. A união entre ciência e religião, a compreensão do 

transfinito por via do infinito, a relação entre a inteligência limitada do homem e a 

inteligência ilimitada de Deus, e o elo entre o telúrico e o sidérico por via da matemática, 

todos estes confrontos rementem ao tema da Coniunctio Opositorum, o processo 

alquímico simbolizado pela figura de Mercurius. No entrelaçamento entre as tradições 

gnóstico-pagã e eclesiástica, Mercurius toma as faces do unicórnio, um dos símbolos do 

Spiritus Sanctus. No Chymische Hochzeit (Bodas Químicas) da tradição Rosencreutz, um 

unicórnio branco ao encontrar com um leão lhe faz uma reverência. Nesse contexto, tanto 

o unicórnio como o leão simbolizam Mercurius. Um tempo depois, o unicórnio se verte 

em uma pomba branca, outro símbolo mercuriano, cuja forma volátil, espiritual, é um 

paralelo do Spiritus Sanctus (JUNG, 1951/2012). 

Por influência do cristianismo, a palavra πνεῦμα (pneuma)169 recebeu o 

significado de espírito. No evento de pentecostes, por exemplo, o πνεῦμα aparece com 

duplo significado, é tanto vento como espírito. O espírito que aparece sob o signo da 

pomba é representado na gnose antiga como Σοφια (Sophia), Sapientia, Sabedoria e Mãe 

de Cristo. O Spiritus Sanctus é o espírito descobridor, a sabedoria interna deixada pelo 

filho de Deus para os homens (JUNG, 1936/2013) e, como fenômeno, se manifesta no 

ocorrido de Pentecostes: 

1 E cumprindo o dia de pentecostes, estavam todos ao mesmo tempo no mesmo 

lugar: 2 Ocorreu que de repente adveio do céu um som, como o de um 

espírito170 impetuoso, e preencheu toda a casa onde estavam sentados. 3 E 

apareceu-lhes línguas rachadas tais como o fogo, e sentou sobre cada um deles: 

4 e todos são preenchidos pelo Espirito Santo, e começaram a falar várias 

línguas, pois o Espírito Santo dava-lhes eloquência (ACTUS 

APOSTOLORUM: II: 1-4 – tradução nossa)171. 

 
167 Mercúrio dos filósofos ou quadrado. 
168 Mancha do pecado. 
169 Vento, fôlego ou espírito em grego. 
170 No original “spiritus” que pode ser traduzido tanto como “espírito” quanto como “vento”. 
171 “Et cum complerentur dies Pentecostes, erant omnes pariter in eodem loco: 2 et factus est repente de 

caelum sonus, taquam advenientis spiritus vehementis, et replevit totam domum ubi erat sedentes. 3 Et 
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Por diversas vezes, Cantor clamou ser o secretário eleito de Deus, uma espécie de 

figura mediadora entre o homem e a boa nova. No entanto, o que mais interessa neste 

momento é a capacidade do construto matemático cantoriano de mediar o terreno e o 

infinito. Fato é que o matemático não estava tão enganado em seus devaneios, pois a 

matemática transfinita realiza uma coniuntio opositorum ao ligar o homem mundano ao 

empíreo dos infinitos. Para Cantor, compreender a transfinitude era o primeiro passo para 

compreender a complexidade de Deus (ACZEL, 2003; DAUBEN, 1990; THIELE, 2005).   

O que caracteriza a conunctio é a origem discriminante dos elementos. Os fatores 

constituintes são concebidos como opostos, que podem se manter em inimizade ou 

entrelaçarem-se em relação amorosa. Afinal, a conunctio vai além da soma, é também 

uma equalização de princípios, uma combinação de propriedades distintas. Os pares de 

opostos aparecem com muita frequência na alquimia. Nessa pré-ciência de aspecto 

projetivo172, é dado destaque ao oposto masculino/feminino que surge personificado por 

Rex/Regina. Há também o uso frequente de figuras teriomórficas na representação dos 

opostos, um exemplo notável é o paralelo sapo/águia: aquilla volans per aeriem et bufo 

gradiens per terram173. Na expressão, a águia alude a entidades voláteis e o sapo remete 

ao ctônico. É possível aludir ainda à figura dos dois dragões entrelaçados, um alado e o 

outro não. A ascensão da figura humana ao posto de realeza ou divindade e a digressão à 

teriomorfia apontam que os pares de opostos apresentam um caráter transcendente em 

relação à consciência. Ou seja, esses pares de opostos não pertencem à personalidade do 

Ego, a ultrapassam. O Ego fica situado entre ambos os elementos fazendo a mediação, 

como uma alma entre o bem e o mal. Nos termos de Jung (1954/2012a, p. 23-4): 

Os pares de opostos formam muito antes da fenomenologia do si-mesmo 

paradoxal, que é a totalidade humana. Por isso a simbólica recorre à expressão 

de natureza cósmica, como caelum – terra. A intensidade da oposição vem 

expressa nos símbolos como fogo – água, altura – profundidade, morte – vida. 

 

O vínculo de consistência para toda a fenomenologia aqui apresentada reside em 

um aspecto natural do inconsciente: a possibilidade de se manifestar como consciência 

múltipla. As representações conscientes que o homem possui são ordenadas – ou 

 
apparuerunt illis dispertitae linguae tamquam ignis, seditque suora singulos eorum: 4 et repleti sunt omnes 

Spiritu Sancto, et coeperunt loqui variis linguis, prout Spiritus Sanctus dabat eloqui illis”.  
172 De caráter projetivo, pois, devido ao desconhecer – racional – da natureza da matéria, o alquimista 

projetava suas transformações psíquicas nos processos químicos, criando uma espécie de mitologia da 

substância (VON FRANZ, 1993). 
173 A águia que voa pelo ar e o sapo que se move pela terra.  
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esquematizadas – antes mesmo que sejam perceptíveis pela mente. Quando a instância 

consciente julga um conteúdo como “racional” ou “significativo” e o aceita, formando a 

partir dele uma explicação satisfatória, é possível inferir que tais conteúdos aceitos e 

componentes da explicação foram bem quistos, pois estavam em consonância com 

algumas constelações pré-conscientes, advindas muito antes do inconsciente. Em suma, 

anterior a uma postura consciente, existe uma postura inconsciente coordenando as 

descobertas e os pontos de vista. Marie-Louís Von Franz (2008, p. 426 – grifos do autor) 

lança mãos aos exemplos de Henri Poincarè e de Carl Frederich Gauß, este segundo que:  

 

Declara ter descoberto uma determinada regra da teoria dos números “não 

devido a pesquisas exaustivas, mas, por assim dizer, por graça divina. O 

enigma resolveu-se por ele mesmo, como um raio, sem que eu mesmo pudesse 

dizer ou mostrar a conexão entre o que eu sabia anteriormente, os elementos 

utilizados na minha experiência e aquilo que produziu sucesso final”. 

 

O primeiro, Poincarè, descreve que, durante uma noite insone, testemunhou suas 

representações matemáticas chocando-se contra ele, até que algumas delas tornaram-se 

estáveis. Para Poincaré, o que ocorrera fora o legítimo trabalho do inconsciente, fazendo 

suas atividades parcialmente perceptíveis à consciência. O matemático afirmava sentir a 

coexistência do eu consciente e do eu subconsciente (HADAMARD, 1963/2009; VON 

FRANZ, 2008).  

Trata-se de um fenômeno chocante que não é apenas numinoso para aquele que o 

experimenta, mas contagia também os que lêem e ouvem sobre. Hadamard (1963/2009, 

p. 29), em suas palavras, lamenta nunca ter tido contato com tais eventos: 

 

Esse fato extraordinário de olhar passivamente, como se fosse de fora, a 

evolução de ideias subconscientes parece-me que é muito peculiar. Nunca tive 

essa sensação maravilhosa nem soube que outras pessoas a tenham 

experimentado.  

 

Em 1896, Hermann Helmholtz ministrou uma importante conferência na qual 

falava sobre tal caráter espontâneo e súbito. Desde os primeiros pensamentos de 

Helmholtz sobre o tema e as conferências de Poincarè, que em muito se dedicou à 

temática da criação súbita, os psicólogos se atentam para a fenomenologia da criação. 

Granham Wallas, renomado psicólogo britânico, em sua obra Art of Thought, toma a 

criatividade como um processo específico que se dá em quatro etapas: preparação, 

incubação, iluminação e verificação. A etapa chamada iluminação corresponde ao estágio 

no qual a solução do problema simplesmente advém (HADAMARD, 1963/2009). Um 

nome muito pertinente para o tipo de interpretação desenvolvida neste estudo. 



102 
 

Tais exemplos mostram que não apenas conteúdos conscientes agem na psique, o 

movimento inspirador de iluminação advém de um encontro, de uma confluência entre 

consciente e inconsciente. Tomando a psique como um conjunto consciente-inconsciente 

é possível perceber que os conteúdos dialogam entre si (PAULI, 1996b). A linha que 

estabelece esse diálogo é o que Jung (1958/2013) denominou de Função Transcendente, 

uma função que, ao mesmo modo que sua homônima no campo matemático, é capaz de 

relacionar elementos de conjuntos de naturezas diferentes. O inconsciente é vivo tanto na 

esfera pessoal como coletiva, seus conteúdos estão sempre se transformando. Mesmo 

aquilo que um dia fora recalcado ainda produz efeitos reativos na psique, quando algo 

está esquecido na mente consciente, não significa que está extinto, mas sim que habita o 

inconsciente com baixa intensidade energética. Existem ainda as percepções 

subliminares, id est, percepções sensoriais que ocorrem sob o limiar dos aparelhos 

perceptivos, ou apercepções174 que são “percepções assimiladas abstratamente de 

processos externos ou internos” (JUNG, 1918/2013, p. 17). Também há no inconsciente 

todas as possibilidades de fantasias que, se ultrapassarem a intensidade liminar e 

encontrarem circunstâncias favoráveis, hão de adentrar o campo luminoso da consciência. 

Trazendo tais dados ao jogo, faz-se mais fácil perceber o aspecto complementar do 

conjunto consciente-inconsciente. Apenas tardiamente no decorrer da história da 

humanidade, a natureza dirigida da consciência se desenvolveu e tão só por meio dela a 

civilização chegou onde está e o desenvolvimento da técnica foi possível. Ciência, 

civilização, leis et cetera. Inúmeras conquistas do homem moderno são devidas ao 

desenvolvimento da capacidade de dirigir a psique, de colocar uma membrana divisora 

entre os conteúdos inquietantes do inconsciente e a consciência (JUNG, 1950/2013c; 

1958/2013a; 1958b). 

 Muitos afazeres dependem do ato de “ignorar” o inconsciente, ou seja, o 

irracional. Para um racionalista, a membrana entre o inconsciente e a consciência deve 

ser intransponível. Este tipo de atitude é bastante comum na humanidade, ganhando 

forças, principalmente, a partir do séc. XVII, quando os processos irracionais que 

acompanham, sobretudo os afazeres da ciência, passaram a ser confinados no 

inconsciente como impurezas (PAULI, 1996a). Esta atitude unilateral encerra, todavia, às 

 
174Apercepção é um processo particular por meio do qual qualquer conteúdo psíquico alcança uma 

compreensão cristalina, é um conceito que engloba todo o desempenho psíquico positivo, principalmente a 

aquisição progressiva de novas associações, em suma, todos os enigmas da atividade psíquica, seja ela 

consciente ou inconsciente (JUNG 1906/2013). 
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sombras o material psíquico deixado de lado, notadamente os conteúdos incompatíveis 

com a atitude consciente. A postura unilateral é passível de ser reconhecida com base nos 

julgamentos do sujeito. Tais julgamentos são movidos por intransigências e certo horror 

novi, pois são julgamentos parciais e preconcebidos que, em razão de uma escolha 

específica, são capazes de sacrificar todas as outras possibilidades. A própria 

racionalidade acaba se tornando, diante de tais elementos, algo estritamente irracional que 

classifica como racional apenas aquilo que lhe parece (JUNG, 1958/2013b).  

Neste caso, ao contrário de uma coniuntio opositorum que propicia o surgir de 

novas ideias, tem-se a renúncia às novas possibilidades criativas. A iluminação é trocada 

pela obscuridade e o Mercurius, que pode sintetizar algo novo, torna-se um vil espírito 

selvagem e destruidor.  

Que o espírito habita a psique e com ela interage – ou coincide – é uma verdade 

bastante antiga175. No entanto, há neste cenário uma interessante dicotomia, a saber: 

quando algo toma o sujeito de súbito e este sente que o conteúdo lhe pertence, dir-se-á 

que seu próprio espírito atua. Contudo, se o conteúdo lhe é estrangeiro, atribuirá a arte a 

outro espírito que talvez até lhe possa possuir. No primeiro caso, o espírito é referente à 

atitude subjetiva que está em consonância com os preceitos conscientes, é algo que o 

indivíduo está disposto a aceitar. No segundo quadro, por outra via, o espírito concerne a 

algo ainda não pertencente ao ego, o zeitgeist, ou uma disposição psíquica ainda não 

humana, antropoide, por assim dizer, a qual chamamos de inconsciente, algo que não é 

do indivíduo, mas da coletividade ou do inconsciente (JUNG, 1948/2013; 1958/2013b).      

    Sendo natureza, assim como o vento, o espírito carrega δύναμης (dynamis), é 

sempre ativo e em movimento estimulante, instigante e inspirador. O ser espiritual é 

impetuoso, possui princípio espontâneo de ação e movimento, é capaz de criar de forma 

 
175 Diversos escritos da filosofia e da psicologia tentam entender a relação entre espírito e psique. No 

pensamento de Spinoza, o espírito é uma substância una; para a doutrina hilozoísta, trata-se de uma 

qualidade da matéria; conforme a tradição alquímica, o espírito é visto como ligamentum animae 

comporisque (o laço da alma e do corpo) e spiritus vegetativus (espírito forte); na psicologia de Wundt, o 

espírito é o ser interior que independe do exterior; outros limitam o espírito às faculdades. Em determinadas 

culturas, o espírito é designado como atitude ou princípio subjacente – os germânicos falam no espírito de 

Weimar, por exemplo. Tem-se ainda casos especiais como o espírito do tempo (Zeitgeist) ou o espírito 

objetivo como o acervo cultural das civilizações. Em suma, o espírito se relaciona com o psiquismo, o que, 

inclusive, faz muito sentido linguístico. Quando é mencionado o sopro fresco do espírito, aludindo ao 

evento de Pentecostes, por exemplo, é impossível não remeter à palavra Ψυχή e suas correlatas ψυχρός e 

ψῦχος, palavras que comportam o sentido de frio, há também Πνευμα, ou seja, o ar em movimento. É 

possível pensar também em animus e anima que são relacionados à άνεμος – o vento. Em alemão tem-se 

Geist para espírito, termo muito próximo à Gischt (espuma), Gäscht (bolha) ou Gheest (fantasma), o que 

faz remeter ao aspecto borbulhante da psique. A psique que, como água em ebulição realiza movimentos 

de convecção, o que faz lembrar outra palavra alemã: Aghasth, termo usado para designar irritação 

emocional (JUNG, 1948/2013).  
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autônoma imagens completamente insubordinadas ao crivo dos sentidos, além de poder 

manipular soberanamente tais imagens. Para o homem primitivo, o espírito está fora e 

adiante do sujeito, com desenvolvimento da humanidade, o espírito atinge a consciência 

humana e passa a ser subordinado à mesma, o que leva à aparente perda de seu caráter 

autônomo. Este caráter, porém, ainda é mantido nas tradições religiosas. A descida do 

espírito à psique consciente é apresentada no mito do νο͂υς (nous) divino aprisionado na 

φύσις (physis). Para Jung (1948/2013), tal processo é uma necessidade inevitável que as 

religiões não ousam deter, pois fracassariam. No entanto, quando bem instruídas, sua 

tarefa seria construir o caminho desse espírito para o Eu. É plausível lembrar 

frequentemente a gênese e a natureza do espírito, de modo que o homem nunca se esqueça 

o que é atraído para sua consciência, o que preenche a sua alma: “Não foi o homem que 

criou o espírito, mas este é o que o torna criativo, dando-lhe o impulso inicial e a ideia 

feliz, a perseverança, o entusiasmo e a inspiração (p. 213). 

A recusa do espírito é ilustrada com elegância no conto “O Espírito na Garrafa”176. 

A exegese do conto mostra pontos passíveis de analogia com as funções do psiquismo. É 

possível pensar a floresta – lugar em que o ato principal desenvolve-se – lúgubre e 

impenetrável como uma terra de difícil exploração; uma metáfora mais que adequada para 

o inconsciente. As árvores, seres vivos e arcaicos, sobreviventes do caminhar das eras, 

são os conteúdos do inconsciente. Dentre as árvores, uma tem notoriedade, trata-se do 

“carvalho”, suntuoso e destacado dentre os demais, o carvalho velho e poderoso é o rei 

da floresta; dado isso, representa uma figura central na psique inconsciente, é a geratriz 

do campo inconsciente, o elemento responsável por organizar a psique. No conto, a árvore 

 
176 Conforme Jung (1953/2013), o conto revivido pelos irmãos Grimm, mostra que o espírito de Hermes, o 

deus mutável, não morreu, que, como substância, permanece vivo e reativo na psique humana. O conto é 

resumido por Jung (p. 206) do seguinte modo: “Era uma vez um pobre camponês. Tinha um filho único e 

desejava que ele fizesse estudos superiores. Como só pudesse enviá-lo à universidade com uma quantia 

diminuta, o dinheiro foi consumido muito tempo antes da época dos exames. Então o rapaz voltou para casa 

e começou a ajudar o pai a trabalhar na floresta. Certo dia, na hora de repouso após o almoço, pôs-se a 

perambular pela floresta até chegar a um antiguíssimo carvalho de grande porte. Ouviu então uma voz que 

saia do chão chamando: ‘Me solta, me solta!’ O menino cavou entre as raízes das árvores e encontrou uma 

garrafa bem fechada; sem dúvida era dela que saia a voz. Ele tirou a rolha e um espírito saiu da garrafa, 

logo atingindo a altura de metade do carvalho. O espírito dirigiu-se ao menino e disse: ‘Eu fui trancado por 

castigo. Sou o poderosíssimo Mercurius; e agora devo quebrar o pescoço de quem me soltou’. O rapaz ficou 

apavorado e num instante urdiu um estratagema. ‘Qualquer pessoa – disse ele a Mercurius – poderia afirmar 

que estivera preso na garrafa. Mas teria que provar isso’. O espírito então entrou de novo na garrafa. O 

rapaz mais que depressa fechou-a, e o espírito ficou de novo aprisionado. Prometeu então ao rapaz uma 

recompensa se este o soltasse de novo. O rapaz concordou e soltou-o, ganhando um pedaço de pano. Passou-

o em seu machado trincado e este transformou-se em pura prata. Pode assim ser vendido por quatrocentos 

Taler (moeda). Desse modo, pai e filho ficaram livre de todas as preocupações. O rapaz acabou seus estudos 

e graças ao pano acabou por tornar-se um médico famoso”.     
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exprime o núcleo ainda desconhecido da psique, o qual o simbolismo aponta para um 

estado profundamente inconsciente177. 

Nos Eddas, as sagas escandinavas, o carvalho é identificado com a árvore cósmica 

chamada Yggdrasil que sustenta o mundo e provém sabedoria (PONTES, 1998). Sua 

radícula alcança o submundo onde habita a sinistra deusa Hel, cria de Loki, cuja ao lado 

está a serpente Nidhogg que se alimenta dos cadáveres dos mortos e dedica seu tempo a 

roer as raízes da grande árvore. Diz o mito que a árvore é: 

  

[...] um freixo gigantesco que se eleva por cima do mundo e deita suas raízes 

nos diversos reinos, entre os quais, o próprio Asgard. Ao alto da copa frondosa 

dessa imensa árvore, sobrevoa uma gigantesca águia, que vive em guerra 

aberta contra a serpente Nidhogg. [...] 

Nesta árvore fundamental, diz a lenda que o próprio Wotan esteve pendurado 

durante nove longas noites, com uma lança atravessada ao peito, para que 

pudesse aprender o significado oculto das Runas, o alfabeto nórdico, que rege 

e governa a vida dos deuses e dos homens. Quando seu martírio terminou, 

Wotan havia se tornado, definitivamente, o mais poderoso e sábio dos deuses, 

tendo o poder de curar doenças e de derrotar os inimigos com sua poderosa 

lança – Gugnir [...] 

Yggdrasil é o centro do mundo, e, enquanto suas raízes continuarem a suportar 

o peso de seu prodigioso tronco e de seus ramos infinitos, o mundo estará firme 

e a vida será soberana, sob os auspícios de Wotan, o senhor dos deuses 

(FRANCHINI & SEGANFREDO, 2014, p. 12).  

 

Sendo um símbolo de ascensão – fenômeno que ocorre com Wotan por via da 

penitência na árvore – a árvore fala sobre o crescer apesar das intempéries, a realização 

espiritual. Ela o tornou, desde os primórdios da própria narrativa mitológica, por ter 

testemunhado a constante interlocução entre o céu e a terra. A árvore transformou-se em 

um espírito vivo178 que auxilia e exige que o homem cultive e construa o equilíbrio entre 

as forças ctônicas e celestes, entre instinto e espírito (PONTES, 1998).   

Voltando ao conto, a árvore oculta um segredo do herói desatento, um mistério 

que não está no alto de sua copa, mas nas baixas raízes. Este segredo é uma personalidade, 

já que possui linguagem, voz, consciência, propósito e, o mais precípuo, anseia por 

liberdade. O segredo é um espírito vivo, que trancado em uma garrafa abrigada pela 

árvore179, anseia por liberdade. O espírito está trancado, pois quem o colocou lá talvez 

 
177 Falamos aqui de um ser vivo, com raízes profundas e existe há muitos – talvez estivesse lá antes mesmo 

da floresta – todavia em estado vegetativo. 
178 Tomando as explicações já aqui proporcionadas sobre a relação entre os termos espírito, sopro, anima, 

πνεῦμα et cetera. Faz-se completamente plausível a interpretação da árvore central, do carvalho, como uma 

imagem arqutípica. 
179 É válido remeter aqui outra característica da Árvore Central, a capacidade de armazenar algo e protegê-

lo da destruição, a capacidade de em seu cerne armazenar a transformação. Tal dado é ilustrado na batalha 

de Ragnarok, o crepúsculo dos deuses nórdicos. Recontando o mito: “O grande cataclismo terminara com 

a queda de Yggdrasil, a grande Árvore da Vida. Após ter sido roída, dia após dia, pelos dentes afiados da 
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tenha sido um mágico. Na opinião de Jung (1953/2013), trata-se de um alquimista que 

capturou e encarcerou o espírito. O espírito representa o numen da árvore, seu princípio 

vivo. Está relacionado com a quintessência espiritual que fora abstraída da mesma, ou 

seja, trata-se do principium individuationis180 do carvalho. A árvore é, então, um símbolo 

da realização do self181. 

A exegese do conto como linguagem psicológica revela que a essência mercurial, 

ou seja, o principium individuationis, dissolver-se-ia quitemente sob condições naturais, 

privada de liberdade. No entanto, e encarcerada por intervenção externa, ficou confinada 

e ganhou aspectos de mau espírito, pois, evidentemente, apenas os maus espíritos devem 

ser aprisionados. A improbidade do espírito se revela em sua pulsão assassina. Ao ser 

isolado, aprisionado em um artefato, a saber, a garrafa, símbolo da intencionalidade 

intelectual e artificialidade do processo, o espírito toma as faces de uma entidade vil182. 

Mercurius na garrafa se assemelha ao motivo do diabo enganado. No entanto, ao 

contrário do “inimigo mor”, Mercurius oferece um tesouro autêntico àquele que o vence 

pela sagacidade. O Spiritu Mercurius foi “enganado” – ou melhor dizendo – harmonizado 

em sua bona natura, no instante em que o jovem lenhador o faz voltar para o artefato, 

pretendendo curá-lo de sua zanga. Por mais bem-sucedido que tenha sido o ato do jovem, 

trata-se de um feito alquimicamente incorreto. Provavelmente, um mestre alquimista, 

com muito zelo, trancara lá o espírito turbulento. Quanto ao por que, pode-se especular. 

 
serpente Nidhogg, ela não pudera suportar a grande catástrofe e ruíra, liquidando com todos os nove mundos 

e com quase todos os seus habitantes. Diz a lenda que, entre os homens, apenas um casal pôde sobreviver: 

ele se chamava Lif e ela Lifthrasir, e foi justamente graças à portentosa árvore que puderam fazê-lo, pois 

esconderam-se dentro de sua espessa casca, como no ventre da natureza e da própria Vida” (FRANCHINI 

& SEGANFREDO, 2014, p. 179-80). 
180 O principium individuationis é a geratriz do processo de diferenciação que visa o desenvolvimento de 

uma personalidade individual (processo de individuação). Trata-se de uma necessidade individual e natural 

que já fora dada física e fisiologicamente e agora ocorre de modo psíquico. Este processo psicológico é 

completamente atrelado à função transcendente, pois ela é responsável por traçar linhas de 

desenvolvimento individual que são inadiquiríveis pelas normas coletivas (JUNG, 1949/2012). 
181 Ao que parece, os alquimistas já desfrutavam dessa ideia, pois possuíam uma concepção bastante similar. 

Para fundamentar tal proposição, Jung (1953/2013) lança mãos ao escrito Aurelia Occulta, no pequeno 

tratado – Aurelia Occulta philosophorum, cum tratactulo Senioris Zadith de chymia – é dito que os filósofos 

investigaram com fervor o centro da árvore que jaz no centro do paraíso terrestre; também é dito que o 

próprio Cristo é a árvore. A fim de complementar sua argumentação, Jung remete a Eulógio de Alexandria 

que traz à baila os seguintes dizeres: “Cristo que é a árvore da vida espiritual e corporal (tradução do autor) 

– (Christus) qui est arbor vitae et spiritualis ac corporalis”; e “Vê no pai a raiz, no Filho, o ramo, no 

espírito, o fruto: pois uma só é a ούσία nos três”. 
182 Em sua análise, Jung (1953/2013) compara o Spiritus Mercurius ao deus pagão Wotan. Uma das 

interpretações dadas pelo psicólogo de Zurique é que se trata de um conto sobre o aprisionamento de uma 

figura arquetípica no potus vitreum (recipiente vítreo) que foi forçado pela ascensão do cristianismo a descer 

para o submundo. Hermes (Ἑρμής) torna-se, então, o deus demônio que é celebrado pelos obscurantistas e 

sob a face de Mercurius torna-se a alma dos metais, o homem metálico (homunculus), o dragão (serpens 

mercurialis), o leão flamíneo rugente, o corvo da noite (nyctiocorax) e, por fim, a águia negra.     
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Existe a possibilidade de que o alquimista tenha quisto usá-lo a posteriori ou contemplar 

suas transformações internamente (do interior da razão, ou seja, da garrafa, ex potu). É 

sabido que os alquimistas tentavam transformar Mercurius interiormente, pois 

acreditavam que o Plumbus (chumbo), assim como o Mercurius era uma substância 

arcana e possessa (δαιιμονιοπληξία183), além de atrevida. Para os magos da substância, 

aqueles que tentassem investigá-lo, sucumbiriam à loucura184 (JUNG, 1953/2013). 

Ainda que Mercurius não seja o próprio mal, ele invariavelmente o contém, trata-

se de um ser indiferente quanto à orientação moral185. O ser mercurial é mais facilmente 

entendido se tomado como um processo que se inicia com o mal e finda no bem (JUNG, 

1953/2013). O recipiente vedado hermeticamente186 contendo Mercurius, remete, no 

campo psicológico, a uma atitude elementar de introversão que atua como o recipiente 

onde ocorre a transformação das atitudes e emoções (VON FRANZ, 1993).  

 

 

Figura 5: O Recipiente Hermeticamente Fechado. In: Von Franz (1993, p. 70). 

 
183 Daimonoplixía, golpe demoníaco em grego.  
184 Impossível não remeter aos acessos nervosos que acometeram Cantor durante a formulação de suas 

teorias. Este assunto, caro leitor, será tratado logo mais.  
185 Conforme o dito antigo “beneficus cum bonis, maleficus cum malis” – Benéfico com os bons e malévolo 

com os maus. 
186 É interessante fazer aqui um breve estudo etimológico: o vaso hermético não é, etimologicamente, 

apenas um vasilhame fechado, mas é também o recipiente do próprio Hermes, ou seja, Mercurius. Como 

bem mostra o Dicionário Etimológico Lexikon (DA CUNHA, 2010), “hermético” deriva de “herma”, um 

substantivo feminino provindo do termo latino Herma -ae, uma latinização de Hermes, deus mensageiro 

dos deuses e protetor dos viajantes.   



108 
 

Há, neste contexto, duas vias possíveis: o cozimento de Mercurius no frasco ou 

tentar argumentar com espírito impetuoso – algo muito difícil, já que Mercurius é de uma 

sagacidade divina. É bem possível que o alquimista que trancara o espírito na garrafa 

pretendesse cozinhá-lo187, ou talvez lá o guardara para que o jovem lenhador o cozinhasse 

e colhesse os frutos da síntese. Na tentativa de compreensão do espírito, é pertinente 

cozinhá-lo, fantasiando a respeito do mesmo e indagando-o – “o que desejas?”. É devido, 

como o jovem lenhador, ser sagaz e objetivo, pois os pré-julgamentos podem condenar 

os conteúdos ao classificá-los como irracionais. Nesta analogia, o cozimento é entendido 

como o processo bom-mau pelo qual o espírito Mercurius deve passar (VON FRANZ, 

1993).  

 

 

Figura 6: A transformação de Merúrio como prima matéria. In: Von Franz (1993, p. 110). 

Um poema de 1620, Versus Hermes, ilustra tal processo: 

Um nascimento frágil, um velho ancião, / 

Cujo apelido costuma ser Draco. 

Esse o motivo de minha prisão, / 

Que me fará nascer como rei. 

 

A espada de fogo cruelmente me fere.  

A morte corrói-me ossos e carne 

 

 
187 Sim, é válida aqui a alusão à expressão popular brasileira de “deixar algo cozinhando”, ou seja, retornar 

para o frasco, colocar no fogo e atentar-se para as transformações, até que a solução seja possível. 
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Alma / Espírito / Escapam de mim / 

Veneno de escuro odor / Fealdade, horror. 

A um corvo negro eu me assemelho /  

Eis o prêmio de toda maldade. 

Deitado no pó do vale profundo /  

Para que três se tornem unidade. 

Ó alma / Ó espírito, não me abandonem / 

Quero ver novamente a luz do dia. 

Do meu íntimo vem o herói da paz / 

Que o mundo inteiro deseja ver (JUNG, 1953/2013, p. 242). 

 

 O próprio Mercurius como eu-lírico nos conta no poema os rumos de sua 

metamorfose, referentes também à transformação mística do artifex188. Em razão de que 

não apenas o aspecto ou o símbolo de Mercurius, como também suas transformações são 

projeções do inconsciente coletivo. Trata-se de um conjunto de projeções do processo de 

individuação, que flui como um processo psíquico natural, mesmo sem percepção 

consciente. Todavia, se a consciência emprega a compreensão para com o processo, o 

mesmo ocorre com faces de uma vivência religiosa ou de um fenômeno de iluminação. É 

a partir desta experiência que o espírito Mercurius se identifica com a sapientia e com o 

Spiritus Sanctus (JUNG, 1953/2013; VON FRANZ, 1993). 

 

 

Figura 7: O Artifex (ou Hermes) como pastor de "Aries" e "Taurus" que representam os impulsos primaveris, o 
começo do "opus". In: Jung (1975/2012, p. 70). 

 

 
188 Do latim, adepto. 
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Em sua versão mais tardia, Mercurius toma a face de Hermes, o Hermes clássico, 

arguto mensageiro dos deuses. É a partir do amadurecimento que o ser potencialmente 

vil, se não incompreendido, se torna a fonte de inspiração, o comunicador da iluminação 

(JUNG, 1953/2013). 

 

 

Figura 8: Mercúrio, a criança divina, simbolo de uma nova atitude, nasce do ovo philosophorum como produto da 
coniunctio opositorum. Os pássaros indicam a natureza psíquica do processo; os raios solares o calor (emoção). In: 

Von Franz (1993, p. 146). 

 

Para ilustrar a transformação de Mercurius em Hermes, Jung (1953/2013; 

1951/2012) recorre ao relato do alquimista Michael Maier que afirma ter encontrado em 

sua peregrinatio (viagem mística da alma) uma estátua de Mercúrio que indicava a trilha 

para o paraíso, para um Hermes mistagogo, que deposita palavras nos lábios da Síbila de 

Eritreia. Sobre Mercurius, a voz manifesta na peregrinatio de Meier diz que a entidade 

mercurial o fará um expectador dos mistérios de Deus (magnalium Dei) e dos segredos 

da natureza. Nas vestes de divinus ternarius189, torna-se o revelador dos segredos divinos, 

ou, sob a forma áurea, é concebido como substância arcana, ou o fecundador da arbor 

sapientiae190. No mais, Mercurius, se bem compreendido, será o arauto dos deuses, como 

o Spiritus Sanctus o mensageiro entre Caelum Terraque191. O spiritus mercurialis é o 

 
189 Ternário divino. 
190 Árvore da sabedoria. 
191 Céu e Terra. 
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paredro192 e o encantador dos alquimistas, sua bona ventura e sua perditio 

(JUNG,1951/2012). 

 

 

Figura 9: Mercurius como "símbolo unificado". In: Jung (1951/2012, p. 311). 

 

No épico Os Lusíadas (CAMÕES, 1572/1982), Mercurius mensageiro (sob a 

forma de Hermes) é a entidade que aparece em sonho para o Gamma a fim de avisá-lo do 

sádico plano dos Árabes para tomarem sua embarcação. Sob o comando de Deus – é 

possível pensar aqui no arquétipo central, o Self – o arauto inspira coragem e intuição ao 

valente capitão lusitano, além de revelar o que lhe espera nas terras do além-mar e como 

lá chegar.  

 

Meio caminho a noite tinha andado, 

E as estrelas no céu co’a luz alheia 

Tinham o largo mundo alumiado, 

E só co’o sono a gente se recreia. 

O Capitão ilustre, já cansado 

De vigiar a noite que arreceia, 

Breve repouso então aos olhos dava; 

A outra gente os quartos vigiava, 

 

Quando Mercúrio em sono lhe aparece, 

Dizendo: - “Fuge, fuge, Lusitano,  

Da cilada que o rei malvado tece, 

Por te trazer ao fim e extremo dano! 

Fuge que o vento e o céu te favorece; 

Sereno o tempo tens e o Oceano, 

Onde podes seguro agasalhar-te! 

 

Não tens aqui senão aparelhado 

O hospício que o cru Diomedes dava, 

 
192 Hermes como psicopompo. 
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Fazendo manjar acostumado 

De cavalos a gente que hospedava; 

As aras de Busíris infamado, 

Onde hóspedes tristes imolava,  

Terás certas aqui, se muito esperas. 

Fuge das gentes pérfidas e feras! 

 

Vai-te ao longo da costa discorrendo, 

E outra terra acharás de mais verdade, 

Lá quase junto donde o sol ardendo 

Iguala o dia e noite em quantidade; 

Ali, tua frota alegre recebendo, 

Um rei, com muitas obras de amizade, 

Gasalhado seguro te daria 

E para a Índia certa e sábia guia” 

(CAMÕES, 1572/1982, p. 83-4). 

 

Hermes é o responsável por carregar segredos a mando dos deuses. Contou o 

segredo dos árabes ao desbravador português e inspirou em Cantor os segredos do 

infinito. Assim como o Capitão que, mesmo iluminado por Mercurius, depois de muito 

navegar ainda precisou vencer os perigos de Netuno, para Cantor não bastaria vencer 

Aristóteles. O matemático de Hale ainda precisava confrontar os filósofos modernos e os 

matemáticos contemporâneos, para então chegar à missão final: levar a palavra revelada 

à Santa Igreja Católica. 

 

Cantor contra o Zeitgeist193 

“O espírito humano é rebelde por natureza e, 

pelejando contra o que lhe é contrário e árduo, 

acompanha mais facilmente do que se deixa 

conduzir.” 

- Sêneca 

Georg Cantor inicia a sessão V do Grundlagen retomando os fundadores da 

filosofia moderna e das ciências naturais para debater sobre a questão central de seu 

artigo, a existência do infinito genuíno. As obras coligidas pelo matemático para o diálogo 

são divididas em quatro grupos: sendo o primeiro constituído por um escrito de Locke: 

Essay on Human Understanding194, lib II, ch. XVI e XVII; o segundo aborda o 

pensamento cartesiano: Descartes, Letters and Explanations on his Maeditations195 e 

 
193 Espírito da Época em alemão. O conceito será explicado no decorrer do capítulo. 
194 Ensaio acerca do Entendimento Humano. Livro II, capítulos XVI e XVII (1690). 
195 Até o momento da confecção deste escrito, não foi possível identificar a origem desta obra. Ao que 

parece, Cantor se refere ao conjunto de cartas (Letters) e explanações (explanations) nas meditações 

(meditations) de Descartes. 
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Principia196; o terceiro são textos de Spinoza: Letter XXIX197 e Cogitata Metaphysica198, 

partes I e II; e, por fim, há o quarto grupo com escritos de Leibniz na Erdman (sic!) 

Edition199 p. 138, 244, 436, 744 e na Pertz200 edition II, p. 209; III, p. 218, 307, 322, 389; 

III, p 273. É importante ressaltar que Cantor (1883/1974, p. 75-6 – tradução nossa) coloca 

entre parênteses o seguinte apontamento: “Também, notórios são: Hobbes, Decorpore, 

capítulo VII, II; Berkeley, Treatise on the Principles of Human Knowledge, 128-131”. 

Cantor (1883/1974) afirma que tais obras, se tomadas em grupo, possuem grandes 

argumentos contra o infinito genuíno que dificilmente seriam concebidos mesmo nos dias 

atuais201. O matemático de Halle se propõe a compará-los com suas apologias ao infinito 

genuíno. No entanto não o fará minunciosamente nesse trabalho principal. Afirma que 

deixará tal empreito para um escrito posterior202: “Eu postergo para outra ocasião uma 

detalhada e profunda discussão de tais passagens e, em particular, da extremamente 

significante e pesada carta de Spinoza para L. Meyer, limitando-me aqui ao que segue”203 

(CANTOR, 1883/1974, p. 76). Desse modo, Cantor dá introdução às discussões na seção 

V de seu Grundlagen. Para o matemático, alguns pontos das engenhosas doutrinas desses 

titãs da filosofia e da matemática são concordantes com suas perspectivas, outros, no 

entanto, devem ser revistos. Conforme as asserções de Cantor, por mais que tais doutrinas 

possam ser diferentes entre si, elas convergem em um aspecto; a afirmação de que “ao 

conceito de um número pertence sua finitude e que, em outra mão, o verdadeiro infinito 

ou absoluto, que está em Deus, não admite determinação de tipo algum”204 (p. 76 – 

tradução nossa). As próprias palavras de Cantor (p. 76 – tradução nossa) demonstram de 

modo eficiente o pensamento do matemático sobre tal colocação: 

No que diz respeito ao último ponto, eu concordo totalmente (como poderia 

ser diferente?), em meu pensamento a proposição, omnis determinatio est 

negatio (toda determinação é uma negação) é uma verdade inquestionável. No 

 
196 Princípios da Filosofia (Principia Philosophiae) (1644). 
197 Carta XXIX Sobre o Infinito. 
198 Pensamentos Metafísicos. 
199 Trata-se da Opera Philosophica, quae extant Latina, Gallica, germânica omnia.  
200 PERTZ: Leibnizens gesammelte Werke. Ed. Georg Heinrich Pertz. Hannover, 1843-47. (reimpresso, 

Hildesheim: Olms, 1966). Esta obra não será consultada pelo autor deste escrito, já que seu conhecimento 

da língua alemã ainda não é suficiente para tal.  
201 Na data em que Cantor escreve o artigo, obviamente. No entanto, mesmo hoje, mais de cem anos após 

a escrita de Cantor, os pensamentos de Descartes, Spinoza, Locke e Leibniz são relíquias de elegância 

ímpar.  
202 Se este escrito posterior foi ou não redigido, é uma questão que, apesar de importantíssima e 

interessantíssima, não foi alcançada por esta pesquisa nos parcos dois anos em que foi realizada.  
203 “I postpone for another ocasion a detailed and thorough discussion for these passages and, in particular, 

of the extremely significant and weighty letter by Spinoza to L. Meyer, limiting my self here to the 

following”.  
204 “... to the concept of a number belongs its finitude and that, on the other hand, the true infinite or absolute, 

which is in God, admits no kind of determination”. 
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entanto, o ponto primevo, como já disse antes na discussão das razões 

Aristotélicas contra o infinitum actu, vejo como o envolvimento de um petito 

principii, que explica uma série de contradições ocorridas em todos esses 

autores, notavelmente Spinoza e Leibniz. A suposição de que à parte do 

absoluto – inalcançável por qualquer determinação – e do finito, não pode 

haver modificações que, embora não finitas, são ainda assim determináveis por 

números e consequentemente são o que chamo de infinito genuíno – esta 

suposição não me parece justificada por nada; de fato, na minha opinião, isso 

contradiz certas proposições avançadas pelos dois últimos filósofos205. 

 

Cantor (1883/1974) ainda mantém, mesmo diante dos gigantes do pensamento 

moderno, os mesmos posicionamentos. O matemático não se deixa intimidar em fronte 

de seus opositores, acredita e afirma que provou em seu escrito, Grundlagen, e em seus 

esforços anteriores206 a existência de uma instância ainda não percebida por seus 

precedentes. Acredita que depois do finito há o transfinito (que também pode ser chamado 

de suprafinitum), ou seja, uma gradação ilimitada de modos determinados que são, em 

sua natureza, infinitos, ainda que, do mesmo modo que os conjuntos finitos, possam ser 

determinados por números bem definidos e distinguidos. 

O matemático de Halle estava plenamente convencido de que, ao contrário do que 

pensavam os filósofos, o domínio das magnitudes definíveis não é limitado às magnitudes 

finitas. Cantor (1883/1974) entendia que a cognição humana era transcendente e que seus 

limites podiam ser amplificados para além, sem que houvesse qualquer tipo de violência 

em sua natureza. Chegou, inclusive, a formular uma sentença substituta para o aforisma 

presente na Metafísica de Aristóteles. Na versão de Cantor (p. 76 – tradução nossa), o 

aforisma se apresenta da seguinte forma: “Omnia seu finita seu infinita definita sunt et 

expto Deo ab intellectu derterminari possunt”207. Após apresentar seu aforisma, Cantor o 

 
205 “I entirely agree, (how could it be different?), for to my mind the proposition, "omnis determinatio est 

negatio" (all deterruination is negation'.') is unquestionably true. However, the former point as I already 

said above in the discussion of the Aristotelian reasons against the "infinitum actu," I see as involving a 

petito principii, wich explains several contradictions which occur in all of these authors, notably Spinoza 

and Leibniz. The assumption that apart from the absolute -- unreachable by any determination -- and the 

finite, no modifications can exist which, though not finite, are nonetheless determinable by numbers and 

consequently are what I call the genuine-infinite -- this assumption I do not find justified by anything; 

indeed, in my opinion, it contradicts certain propositions advanced by the latter two philosophers”. 
206 “... in my early endeavors...” (CANTOR, 1883/1974, p. 76), provavelmente, se referindo aos escritos 

anteriores. 
207  “Todas as coisas, se finitas ou infinitas, são definidas e, com a exceção de Deus, podem ser determinadas 

pelo intelecto” – All things, wether finite or infinite, are definite and, with the exception of God, can be 

determined by the intellect, conforme a tradução de Pappart, provavelmente traduzido do próprio Cantor. 

É possível uma tradução um pouco diferente: “Todas as coisas se finitas ou infinitas são definidas e, exceto 

por Deus, possuem determinação ao intelecto” (tradução nossa). Opta-se aqui por manter a preposição 

“por” ligada ao nome “Deus”, já que no original o substantivo encontra-se no modo dativo Deo, outra 

possibilidade é entender “Deus” com agente da passiva, estando por isso no modo ablativo (que também é 

Deo).  
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explica demonstrando ainda a existência de outro argumento circular dentro da 

argumentação dos filósofos.  

Conforme o matemático, costumeiramente restringe-se a capacidade de 

conhecimento apenas aos números finitos, haja vista a finitude da compreensão humana. 

Neste ato, jaz uma inferência circular denunciada por Cantor que, por sinal, é facilmente 

visível: se a compreensão humana é finita, saberá o homem somente dos números finitos; 

e os homens sabem somente dos números finitos, pois sua compreensão é finita. Se, no 

entanto, é construído um conhecimento que permita entender – mesmo que parcialmente 

– e até mesmo determinar algo além do finito, id est, os números transfinitos, e, ainda, 

distingui-los dentre si, então as palavras “entendimento finito” devem ser reavaliadas ou 

modificadas na medida do possível. A opinião de Cantor (1883/1974) vai mais além: para 

o matemático, o qualitativo “finito” deveria ser aplicado ao entendimento humano apenas 

em ocasiões bem particulares. Diante da evidente limitação humana em conhecer a 

natureza das coisas, pouco é possível saber sobre o infinito, mas se não fosse possível 

saber algo, mesmo que minimamente, o homem jamais falaria sobre o sempiterno. O 

absoluto é de fato incompreensível, no entanto, as faculdades humanas têm a capacidade 

inerente de caminhar incessantemente passo a passo na classe dos números naturais e 

perceber as relações definidas entre essas classes numéricas e suas potências.  

Cantor (1883/1974) diz nessa sessão do Grundlagen sobre uma propriedade 

psíquica que anos mais tarde será muito bem fundamentada por Carl Gustav Jung e seus 

colaboradores (Marie-Louise Von Franz e Wolfgang Pauli). Trata-se da capacidade de 

“retirar” números do inconsciente, percorrendo, deste modo, a reta numérica rumo ao 

infinito em um páreo hercúleo com o “deus que tudo conta”208. 

Como explicado nos capítulos anteriores, a maior parte das sociedades primitivas 

que vivem ainda como caçadores-coletores – os Aborígenes australianos, por exemplo – 

contam em sistema binário, usam os números 1 e 2, e, para além disso, lançam mãos ao 

recurso do “muitos”; de maneira análoga, na contemporaneidade, ao confrontar uma 

quantidade impressionante, o homem moderno também recorre frequentemente ao 

“muitos” (BURTON, 2011; EVES, 2011; VON FRANZ, 1997). O número é um produto 

do espírito do qual o ego se apodera aos poucos. Operações matemáticas, mensurações, 

contabilidade, estatística et cetera, todas essas são atividades do ego e da consciência 

realizadas com um componente fundamental que um dia fora pertencente à divindade que 

 
208 A psicogênese dos números é explicada no capítulo “A Origem dos Números e da Arte de Contar”.  
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tudo sabe: o número. A capacidade de gerar produtos do espírito e trazê-los à luz da 

consciência é um mecanismo autônomo e muito atuante no homem primitivo. Por meio 

da diferenciação da consciência, no entanto, esse mecanismo avizinha-se lentamente da 

instância consciente e, ao contrário do que ocorre com o primitivo, fica mais controlável 

no psiquismo do homem moderno. Exempli gratia, o homem da ciência diz 

frequentemente que, de súbito, uma ideia o acometeu, uma solução que simplesmente não 

estava ali o invadiu e cresceu em sua consciência a partir do nada. Em outra mão: 

Um homem primitivo jamais diria que um arco e flecha, por exemplo, são uma 

invenção sua; ele diria que o modo de como construir um arco e uma flecha 

lhe foi revelado pelo deus do arco e flecha, e contaria, em seguida, um mito de 

origem, como a um certo caçador a sua divindade apareceu em sonho ou visão 

e lhe revelou o método de construir um arco e uma flecha (VON FRANZ, 1997, 

p. 24).  

 

Desse modo, quanto maior é nossa consciência e quanto mais ela se expande, mais 

o homem científico se apodera de certos aspectos do espírito, do inconsciente, 

aproximando-o da esfera subjetiva e nomeando-o como atividade psíquica do ego. 

Entretanto, como bem sublinha Jung (1948/2013; 1953/2013; 1958/2013; 1946/2013a; 

1950/2013a), a maior fração deste fenômeno tem caráter autônomo e permanece latente 

no inconsciente, podendo ainda ser experimentada como fenômeno parapsicológico209. 

Isso significa que não é devido supor que o ego possui completo domínio sobre seu 

espírito e seus produtos. A consciência de certo se expandiu com o advento da ciência, 

tecnologia e filosofia, mas o homem ainda é refém do inconsciente e os produtos deste 

último, se investigados profundamente, mostrarão propriedades abissais. 

Uma ilustração curiosa é o caso dos números complexos (conjunto C). São 

produtos do intelecto, por meio dos quais materializamos uma realidade imaginária que 

estabelece conexões entre o possível e o desejado pela mente inquietante do inventor. A 

complexidade da cognição humana levou ao desenvolvimento de uma configuração 

numérica que evidencia o caráter dialogal entre o real e o imaginário. O número complexo 

é constituído por uma dualidade, real e imaginária, id est, uma parte dele pré-concebida 

na realidade imaginada da mente humana e outra imaginada por esta mesma mente. Essas 

partes interagem entre si, formando uma conunctio opositorum que tem como produto o 

número complexo. Essas longas explicações levam a intrigante conclusão de que o 

sentido numérico se amplia, cognitivamente, conforme a cognição se vale dos 

 
209 Fenômeno psico-físico sem explicação aparente, envolto em mistério e numinosidade; provavelmente 

um fenômeno arquetípico (JUNG, 1950/2013a; VON FRANZ, 1997).  
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conhecimentos prévios e os amplia mediante os desafios lançados por situações 

contextuais (MENDES, 2006).    

Boa parte dos desafios contextuais que levaram ao desenvolvimento matemático 

adviram das ciências naturais. O descobrimento e domínio das leis que regem a natureza 

e a matematização dessas leis como um recurso para conhecê-las minunciosamente, 

tomado como mote, levou, em muitos casos, a Matemática a níveis não antes vistos. Um 

dos pilares desse tipo de construção matemática é magnum opus Newtoni: Philosophiae 

Naturalis Principia Mathematica, obra na qual Newton (1686/2012, p. 13) expõe 

brevemente no prefácio a relação entre a Matemática e a natureza dos movimentos:  

Já que os antigos (como nos diz Pappus) consideravam a ciência da mecânica 

da maior importância na investigação das coisas naturais, e os modernos, 

rejeitando formas substanciais e qualidades ocultas, têm se esforçado para 

sujeitar os fenômenos da natureza às leis da matemática, cultivei a matemática, 

neste tratado, no que ela se relaciona à filosofia.    

 

A investigação da natureza feita por Newton propiciou ao taumaturgo desenvolver 

grande parte da Matemática moderna. Um bom exemplo é encontrado na história do 

cálculo das variações. O primeiro problema deste campo da Matemática foi apresentado 

no volume II do Principia. Newton estava interessado em saber a forma tomada por uma 

superfície de revolução quando ela se movimenta com velocidade constante rumo ao seu 

eixo, se uma mínima resistência for oferecida ao movimento. Mais tarde, o famoso 

matemático John Bernoulli propôs um novo problema no campo das variações. O desafio 

de Bernoulli era o seguinte: “Dados dois pontos A e B em um plano vertical, encontrar o 

caminho que uma partícula, somente sob a ação da gravidade, descerá no tempo mínimo. 

Este é o famoso problema da braquistócrona (do grego: brachistos = mais curto; chronos 

= tempo)” (BASSALO, 2011, p. 91). 

Benoulli propunha um problema derivado de um experimento mental que dizia 

sobre a natureza do movimento dos corpos, ou seja, um problema físico. No entanto, tanto 

a solução dessa questão (dada pelo próprio Newton210) quanto à formulação e posterior 

solução do problema estudado no volume II do Principia, fundaram um novo campo 

matemático, o cálculo variacional (BASSALO, 2011).   

O campo do qual Cantor fala, vai para além da natureza física das coisas ou dos 

desafios da mensuração, sua Matemática ruma à metafísica e diz sobre a própria 

Matemática. E este é o ponto em que discorda de uma longa tradição filosófica defensora 

 
210 Diz uma lenda muito reproduzida nas universidades que, em uma única noite, Isaac Newton encontrou 

a solução para o problema de Bernoulli. 
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do número exclusivamente atrelado à natureza física. Mesmo que não falassem sobre 

fenômenos telúricos, os números transfinitos são, para Cantor, números reais (realen 

Zahlen), ou seja, números que realmente existem na natureza numérica, eles transcendem 

a mecânica e os fenômenos físicos (CANTOR, 1883/1974; DAUBEN, 1990; THIELE, 

2005). 

Para Cantor (1883/1974), a comparação entre números finitos e infinitos com a 

intenção de criticar a existência dos últimos não fazia o menor sentido. Pressupor que os 

números transfinitos deveriam ter as mesmas características que os finitos era, na 

concepção do matemático, um ato de pura prepotência. Os novos números de Cantor são 

capazes de possuir ao mesmo tempo características contrárias. Diferentemente dos 

números finitos que ou são pares ou ímpares, a oposição é passível de coexistência nos 

transfinitos, ou seja, são pares e ímpares ao mesmo tempo.  

Retornando resumidamente à linha de pensamento sobre a paridade ou 

imparidade, olharemos novamente o número ω para demonstrar, por meio 

desse número, como essas características que, no caso dos números finitos são 

incompatíveis, podem ocorrer conjuntamente sem contradição (CANTOR, 

1883/1974, p. 77 – tradução nossa)211. 

 

A demonstração de Cantor é até simples quando já se conhece os fundamentos da 

matemática transfinita. Ele se vale das seguintes fórmulas: 

𝜔 = 2. 𝜔 

E: 

𝜔 = 1 + 𝜔. 2 

Adequadamente, ω pode, portanto, ser considerado de ambos os modos, tanto 

um número par quanto um número ímpar. Por um ponto de vista diferente, é 

possível afirmar, todavia, que ω não é nem par e nem ímpar a partir de que, e 

isso é facilmente provado, ω não é representável na forma de 2𝛼 ou na forma 

2𝛼 + 1. Portanto o número ω tem de fato, em comparação aos números 

convencionais, uma natureza muito específica por si só, uma vez que combina 

todas as características e qualidades (CANTOR, 1883/1974, p. 77 – tradução 

nossa)212. 

 

Deste modo, o matemático dos infinitos atesta que seus números estão além da 

natureza tangível e costumeira ao Ocidente. Cantor (1883/1974) afirma que podemos 

 
211 “To come back briefly to that train of thought about evenness and unevennes, we again take a look at 

the number ω in order to demonstrate, by means of this number, how those characteristics wich in the case 

of finite numbers are incompatible can here occur jointly, without any contradiction”.  
212 “Accordingly, ω can thus be regarded both as an even and as na odd number. From the different point 

of view it could be also be said, however, that ω is neither na even nor na odd number since, as easily 

proved, ω is not representable either in the form 2𝛼 or in the form 2𝛼 + 1. Thus the number ω has indeed, 

in comparisson to the conventional numbers, a very specific nature of its own, since it combines all these 

characteristics and qualities”.  
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considerar a realidade dos números finitos e infinitos por duas vias. Na primeira, 

considera-se os números naturais como reais na medida em que eles ocupam um lugar 

definido na mente humana (Verstand) sobre a base de definições, diferenciando-se, deste 

modo, de todos os outros elementos do pensamento. No entanto, ao permanecer em 

relações definidas com os pensamentos, os números modificam a substância de nossa 

mente (geist) de uma forma definida. Cantor denominou esse primeiro tipo de realidade 

numérica de intrasubjetiva ou realidade imanente213. O segundo tipo de realidade 

numérica pode ser registrado na capacidade do número de estabelecer relações entre o 

mundo externo e o intelecto, no entanto, esta realidade vai mais além, alcança o ponto em 

que se manifesta como diferentes classes numéricas e representações de cardinalidades, 

dado que, de fato, ocorrem na natureza mental. Esta segunda classe é denominada por 

Cantor de transubjetiva ou transiente214 (ACZEL, 2003; DAUBEN, 1990).   

Na concepção de Cantor (1883/1974), essas duas qualidades sempre coexistirão 

na natureza numérica, no sentido em que para que um conceito exista, antes de tudo, é 

necessário que ele possua realidade transubjetiva. A determinação desse tipo de 

realidade, no entanto, está entre os maiores desafios da metafísica e frequentemente isso 

é deixada para ser elucidada quando o desenvolvimento natural de outra ciência revela a 

significância transiente do conceito em questão. O ponto de Arquimedes sobre o qual jaz 

o elo de ambas realidades – transubjetiva e intrasubjetiva – tem seu verdadeiro 

fundamento na unidade do todo, a qual pertence também o homem.  

 Tais concepções levam Cantor (1883/1974) à sua contundente conclusão de que 

o nexo de ambas as realidades é de consequência cabal para a ciência dos números. A 

saber, a Matemática na construção de seu arcabouço conceitual deve se preocupar apenas 

com a realidade intrasubjetiva dos conceitos e, portanto, não está sob o múnus de testar 

tais conceitos em relação à sua realidade transubjetiva. Partindo desta posição distinta 

que diferencia a Matemática dos outros campos do conhecimento, Cantor acredita que 

deveria ser designado a este modo de produzir conhecimento o nome de matemática 

livre215, apesar de, em sua opinião, preferir o nome matemática pura. 

Toda a teoria cantoriana enfrentou virulenta oposição, não só por rumar contra o 

que era filosoficamente instituído, mas também por apresentar perspectivas 

 
213 Intrasubjective e imanent, no original. 
214 Transsubjective e transient, no original. Existem ainda outras inúmeras possibilidades de sinônimos que 

caberiam muito bem como tradução para o termo. Alguns destes são: transeunte, transitivo, passageiro ou 

fugaz.    
215 Free mathematics, no original.  
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completamente novas. Dentre os mais ferrenhos opositores estava Leopold Kronecker, 

um brilhante matemático que fora professor do jovem Cantor quando este, na condição 

de recém chegado à academia, efetuava seus primeiros passos na ciência. Até a data de 

1871, Kronecker posicionava-se favorável aos trabalhos do brilhante ex-aluno na 

Universidade de Berlim e, inclusive, o auxiliou a instalar-se em Halle. Kronecker 

sugestionou os primeiros ensaios de Cantor sobre séries trigonométricas. E, 

impressionado com a engenhosidade do mestre, Georg Cantor mostrou-se grato pelas 

ajudas concedidas.  

Todavia, Kronecker sentiu-se incomodado com a atenção que Cantor dedicara aos 

números irracionais e o infinito. Tratava-se, inicialmente, de uma diferença puramente 

filosófica entre dois matemáticos. Leopold Kronecker sempre fora opositor às ideias da 

análise matemática e travava repetidas discussões com Karl Weierstrass, pois 

simplesmente se negava a acreditar na existência dos números irracionais216 e do infinito 

genuíno. Era um finitista, praticamente um pitagórico dos tempos modernos (ACZEL, 

2003; EVES 2011). 

Cantor e Kronecker se diferenciavam por suas crenças. Para o último, tudo o que 

não fosse número inteiro era simplesmente antinatural, lidar com números irracionais era, 

portanto, uma heresia, já que – em sua concepção – apenas os inteiros eram obra de Deus, 

os demais não passavam de mera criação humana217. E, efetivamente, Kronecker acusou 

o jovem matemático de Halle de ser um corruptor da juventude. Não apenas Kronecker, 

mas muitos outros matemáticos também estranharam a obra de Cantor. Henri Poincaré 

via-a como uma doença da qual um dia a Matemática deveria se curar (ACZEL, 2003; 

BOYER, 1974; DAUBEN, 1988; 1990; EVES 2005). 

O matemático de Halle ainda tentou esclarecer ao seu algoz os pontos de vista que 

defendia, mas o diálogo fora infrutífero. Cantor e Kronecker se encontraram nas 

montanhas de Harz para discutir matemática e tentar uma possível reconciliação. 

Conversaram por horas e não chegaram a acordo algum, mas, naquela data, despediram-

 
216Atualmente qualquer criança com o auxílio de uma calculadora pode obter o número irracional √2. E 

isso poderia levar a ideia completamente errada de que Kronecker, por negar a existência de tais números 

fosse um matemático limitado. Muito pelo contrário, Kronecker foi um matemático brilhante e é bastante 

conhecido por inúmeros e importantes resultados que desenvolveu, principalmente por suas contribuições 

no campo da álgebra. O talento de Kronecker e sua fama foram complicadores que faziam dele um inimigo 

insuperável frente ao jovem Cantor, já que sua influência ia desde o mundo dos negócios aos mais 

importantes professores da Universidade de Berlim (ACZEL, 2003; BOYER, 1974).  
217 Já foi mostrado nos capítulos anteriores que tal afirmação é na verdade bastante errônea, segundo o 

arcabouço teórico aqui usado. O homem não é capaz de inventar números, mas apenas de descobri-los 

conforme amplia sua consciência. 
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se amigavelmente. Entretando, por mais estranho que pareça, os ataques de Kronecker 

tornaram-se mais intensos e ardilosos desde então (ACZEL, 2003). 

Após a tentativa de reconciliação, Kronecker passou a não medir esforços para 

colapsar todo o campo da análise. Seus ataques eram direcionados a Weierstrass e Cantor, 

mas foi o matemático de Halle quem mais sofreu com a virulência do ex-professor. 

Kronecker impedia que Cantor publicasse e, possivelmente, foi o responsável pelo 

mesmo nunca ter conseguido a tão sonhada cathedra em Berlim (ACZEL, 2003; BOYER, 

1974; EVES, 2005). 

O matemático de Halle não enfrentava apenas a oposição de seu ex-professor e de 

outros matemáticos. O que Cantor não percebeu é que lutava contra algo muito maior que 

um homem, ele afrontava um fenômeno psicológico coletivo, as ideias do matemático 

dos infinitos seguiam na contramão o Zeitgeist (ou espírito da época) vigente.  

Jaz sobre a questão do espírito da época um ponto de semelhança entre os 

problemas enfrentados pela teoria transfinita e pela psicologia contemporânea. Jung 

(1931/2013) escreve sobre o excessivo apego da comunidade científica europeia à 

convicção sobre a substancialidade do mundo material, à visão de que o espírito está em 

dependência total do substrato orgânico e às explicações por nexos causais materiais. O 

psicólogo de Zurique entende tal fenômeno como uma inversão irracional. Tal inversão 

consiste em uma resposta compensatória ao intenso idealismo medieval. Quando a era 

gótica – caracterizada por um enérgico impulso ao mundo das ideias e com uma 

cosmovisão limitada, no entanto – veio abaixo, solapada pela catástrofe espiritual da 

reforma protestante, a linha horizontal em que se desenvolveu a consciência moderna 

afetou a linha vertical do espírito europeu. A consciência deixou de rumar para o cimo e 

ampliou-se horizontalmente, seja no ponto de vista geográfico com as grandes 

navegações, explorações e incursões ou no âmbito filosófico com o advento das 

perspectivas empíricas nas concepções de mundo. A crença na substancialidade da alma 

foi substituída cada vez mais pela convicção na substancialidade do mundo material. E, 

no decorrer de quatro séculos, os expoentes do pensamento europeu passaram a ver o 

espírito como um epifenômeno da matéria.  

Obviamente, alguns intelectuais se opuseram a tal perspectiva, mas foram 

desafortunados. A suplantação da metafísica do espírito no decorrer do século XIX por 

uma metafísica da matéria foi, no sentido intelectual, um mero movimento de 

prestidigitação, uma vez que ambos os conceitos são nada mais que símbolos usados para 

expressar fatores realmente desconhecidos, nebulosos, por assim dizer, e de existência 
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postulada ou negada conforme a predileção dos temperamentos individuais ou das 

tendências do espírito da época. Qualquer tentativa de superar esse conjunto de mudanças 

irracionais, principalmente sob o ponto de vista da Filosofia, está fadada a priori ao 

infortúnio. Se alguém sustenta frente ao auditório acadêmico que os fenômenos 

intelectuais e psíquicos se devem à atividade glandular, pode estar certo que receberá 

aclamações, mas a opinião contrária, baseada em uma perspectiva idealista, certamente 

causaria estranhamentos e seria tratada como anomalia intelectual. Entretanto, ambas as 

elucidações são igualmente lógicas, metafísicas, arbitrárias e simbólicas. O espírito da 

época é uma religião, um credo cuja irracionalidade não descorçoa e que, ainda mais, 

possível a petulante pretensão de ser tomado como critério irrevogável da verdade e 

bastião da racionalidade (JUNG, 1931/2013). 

O espírito da época não calha às categorias da razão humana. Ele representa o 

princípio e o motivo de determinadas concepções, julgamentos e ações de natureza 

coletiva (JUNG, 1948/2013). Consiste em uma tendência sentimental – uma propensão, 

é possível dizer – que, por natureza inconsciente, age com soberana força de sugestão 

tragando os indivíduos para si. Pensamentos diferentes e novas concepções, diante do 

espírito da época, são vistos sob o estigma da espuriedade, são tratados como 

perturbações, blasfemos corruptores da juventude. Portanto, é necessária cautela àquele 

que pretenderá nadar contra a corrente do zeitgeist, pois ele enfrentará, sobretudo um 

fenômeno coletivo capaz de sobrepujar a mais hirta dentre as almas humanas (JUNG, 

1931/2013). 

 

Figura 10: Equilibrando-se sobre o Aleph, Cantor lida com a crítica de Kronecker e a teologia. Desenho de Barbe. In: 
Thiele (2005, p. 532). 

Cantor (1883/1974) defendia que a Matemática é inteiramente livre em seu 

desenvolvimento, estruturada sobre conceitos autoevidentes com consistências internas e 
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sem contradições. Não há preocupações a priori com o mundo físico. A existência da 

Matemática não careceria, portanto, de ser justificada no nível material – assim como os 

infinitos níveis de infinitos e os números transfinitos – a linguagem dos números, para 

Cantor, tem seu sentido próprio. A matemática transfinita de Cantor não falava sobre a 

natureza física, dizia sobre a metafísica, sobre a própria Matemática e sobre o absoluto. 

Como é de se esperar, diante de tantas investigações como “a natureza do todo”, a 

“limitação da mente humana diante do infinito”, o “absoluto” e o “suprafinito”, Cantor 

procurou dialogar com teólogos a fim de anunciar a boa nova de sua teoria e compreender 

como seria possível se aproximar de Deus por via dos números. Esse momento marca o 

início dos mais intensos diálogos do matemático de Halle, tanto com o clero quanto com 

seu ferrenho opositor, Leopold Kronecker (ACZEL, 2003; DAUBEN, 1990; THIELE 

2005). 

 

Sobre Deus e o infinito: diálogos teológicos 

“Mathematica habet miram potentiam quae 

facit nos intelligere valde mysteria fidei.” 218 

- Sanctus Hieronymus 

Cantor não enfrentava oposição apenas por defender o infinito genuíno, mas 

também por romper com a tradição restritamente empirista da Matemática. Cantor era um 

dos mais ferrenhos defensores da liberdade de pensamento em matemática. Na década de 

1880, quando seus primeiros resultados vieram à tona, houve forte oposição às suas 

idéias. Como se não bastasse Kroenecker, outros matemáticos também não viam seus 

resultados com bons olhos. No momento em que a ideia do infinito real é bem 

desenvolvida por Cantor, visando incluir muitas ordens de infinito real, os tradicionalistas 

em muito se incomodaram e tornaram-se críticos virulentos. Todavia, o apoio ao trabalho 

de Cantor veio de uma fonte no mínimo inusitada: o Papa. Como Cantor entendia o 

infinito como algo divino, estabelecer permutas com a teologia lhe pareceu algo bastante 

plausível (ACZEL, 2003). 

Em 1869, o Papa Pio IX convocou um Concílio no Vaticano. Nessa reunião foi 

firmada a visão da encíclica De Fide Catholica que atesta a possibilidade de o homem 

conhecer Deus por via da razão. O Cardeal J. Baptiste Franzelin – com quem Cantor 

manteria um frutífero diálogo epistolar – exerceu importante papel nesse sínodo, e, 

 
218 A matemática tem uma força maravilhosa que nos faz compreender muitos mistérios da fé. 
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posteriormente, atuou também na formulação das políticas sociais do papado de Leão 

XIII (CHAITIKIN, 1994). Gioacchino Pecci (1810 – 1913) se tornou o Papa Leão XIII 

em 1878, considerando São Tomás de Aquino (1225? – 1274) o teólogo e filósofo oficial 

dentre os demais, o Dr. Ecclesiae. No dia 4 de agosto de 1879, o Papa Leão XIII emitiu 

a encíclica Aeterni Patris. O escrito resultou em um crescente interesse pelas ciências 

entre os intelectuais da Igreja Católica Romana. Dentre os entusiastas da ciência estavam 

Constantin Gutberlet, fundador do Philosphisches Jahrbuch der Görres-Gesellchaft219, 

um Journal de revisão de assinatura claramente neo-thomista. Também faziam parte do 

grupo de entusiastas o Padre Esser e o Cardeal Johannes Baptist Franzelin. O objetivo da 

encíclica promovida pelo Papa era a revitalização e a modernização da filosofia cristã ao 

longo da tradição thomista. Conforme o pensamento neo-thomista, o desenvolvimento 

das ciências levou a falsas filosofias, como: materialismo, ateísmo e liberalismo. Leão 

XIII almejava uma reconciliação entre a ciência e o pensamento cristão. Na encíclica ele 

escreve que a ciência poderia se beneficiar do pensamento Escolástico. Foi justamente o 

interesse dos intelelectuais da Igreja Católica Romana na Filosofia Escolástica e no 

infinito que levou Cantor a procurá-los (ACZEL, 2003; THIELE, 2005).   

Em fevereiro de 1896 Georg Cantor escreveu ao Padre Thomas Esser sobre a 

encíclica: 

Neste sentido, creio eu, na encíclica Aeterni Patris e em muitas outras ocasiões, 

o Santo Papa Leão XIII incita o filósofo a estudar as Ciências Naturais (e 

consequentemente a matemática, já que sem ela não pode existir ciência) para 

que a Filosofia Cristã, conforme revitalizada pelo grande Papa, não venha a 

parecer uma múmia egípcia, mas, ao invés disso, represente uma imagem de 

Adão, o Adão  conforme emergido da mão do Criador e assoprado por Ele 

antes do momento de sua trágica queda (CANTOR 1962-1966, p. 512 apud 

THIELE, 2005, p. 534 – tradução nossa)220. 

 

Cantor estava bastante entusiasmado com o apoio que recebia do clero e pelo 

interesse do mesmo na ciência dos números. Em 1891, o matemático de Halle escreve 

para o jesuíta Tilman Pesch contando como estava satisfeito por saber dos interesses da 

Companhia de Jesus em matemática avançada. Também escreve ao Padre Thomas Esser 

 
219 Joseph Von Görres (1776/1848) foi um autor católico de grande influência e professor de ciência literária 

em Munique. Após o advento do Segundo Reich ocorreu um confronto cultural – Kulturkampf (guerra 

cultural, em alemão) – entre o Estado da Prússia e a Igreja Católica. Então, no centésimo aniversário de 

Von Görres, respondendo à Kulturkampf, os intelectuais da Igreja Católica fundaram a Gorrës-Gesellschaft 

(Sociedade Görres) para o avanço das ciências (THIELE, 2005).   
220 “In this sense, I believe, in the encyclical Aeterni Patris and on many other occasions the holy Father 

Leo XIII urges the philosopher to study the natural sciences (and consequently mathematics as well, 

because without it science cannot exist) in order that the Christian philosophy as revitalized by the great 

pope, will not look like an Egyptian mummy, but rather represent an image of Adam, the Adam as he 

emerged from the hand of the Creator and was breathed upon by Him before the moment of the tragic Fall”. 
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desejando contribuir para que seja mantida a philosophia perennis (THIELE, 2005). 

Poucos meses depois, escreve em uma nova carta sobre a existência de: 

“Um laço inseparável que liga a metafísica com a teologia” (unzerreiß bares 

Band, das Metaphysic mit Theologie verbindet) e “a fundação dos princípios 

da matemática e das ciências naturais que passa pela metafísica” (die 

Begründung de Mathematik und Naturwissenschaften fällt der Metaphysik zu) 

(CANTOR 1896 apud THIELE, 2005, p. 534 – tradução nossa)221. 

 

No pensamento de Cantor, a pesquisa matemática está relacionada às questões da 

criação, e os descobrimentos e avanços dentro da linguagem dos números são passos em 

direção a Deus. Por diferentes vias, Cantor procurou demonstrar o íntimo elo entre a 

Matemática e a Metafísica. Conforme suas teorias, a Matemática serve à Metafísica e à 

Religião, sendo que a teoria de conjuntos está integrada na Metafísica (enquanto ciência 

da existência) (DAUBEN, 1990; THIELE, 2005). 

Era como se ele precisasse espalhar a bona nova, contara aos matemáticos sobre 

os novos números, agora o clero deveria também saber sobre. É possível que um cientista 

veja com maus olhos as trocas epistolares entre Cantor e o clero, todavia, é devido ater-

se ao fato de que – como tem sido exaustivamente demonstrado aqui – na concepção de 

Cantor, Matemática e Religião eram inseparáveis222 sendo possível que uma contribua 

para a outra. A realidade numérica de suas descobertas estava caminhando por obra de 

seu próprio gênio, agora, no entanto, cabia ao matemático desenvolver as consequências 

teológicas e metafísicas de seu trabalho. E o mais importante: Cantor estava convencido 

de que poderia chegar mais próximo de Deus por via da matemática transfinita. Em uma 

carta endereçada ao Padre Thomas Esser, o matemático defende que toda a extensão do 

discernimento humano no interior da origem do criativamente possível deve levar a uma 

extensão de nosso conhecimento sobre Deus. O enunciado adequa-se a um interessante 

círculo psíquico-teológico, id est, a extensão do conhecimento científico nos leva a uma 

verdade teológica. Mais ainda, em sua carta, Cantor atesta que sem o mínimo de 

metafísica nenhuma ciência seria possível (THIELE, 2005). Na mesma carta, Georg 

Cantor explica ao padre como é sua visão platônica sobre o mundo. Em seu modo de 

pensar (CANTOR, 1913 apud THIELE, 2005, p. 535 – tradução nossa): 

A metafísica é a ciência do existir, o mundo como o é, e não como parece ser 

para nós. Tudo o que percebemos por intermédio dos sentidos e tudo o que 

 
221 “An inseverable bond wich links metaphysics with theology” (...) and “the foundation of the principles 

of mathematics and natural sciences devolves upon metaphysics”. 
222 E Cantor não estava errado neste princípio, pois, como foi mostrado nos capítulos anteriores, a 

Matemática e o divino estão unidos em sua origem e em sua genealogia.  
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concebemos com nosso pensamento abstrato é não existente, e então, no 

máximo, uma pista daquilo que existe223. 

 

Partindo disso, Cantor conclui que em qualquer discussão metafísica a teologia 

está presente de modo substancial e que os progressos feitos no campo da primeira são 

dependentes de conceitos desenvolvidos pela segunda. Se Cantor está 

epistemologicamente correto ou não, essa não é a questão central aqui. A pedra angular é 

justamente o aspecto psicológico dessa posição desenvolvida por Cantor.   

Quando estabelece um elo entre a abrangência do conhecimento humano e o 

conhecimento de Deus, Cantor está, na verdade, resgatando um antigo motivo mitológico 

que subjaz no spiritus rector humano: a tentativa do homem de se aproximar do divino 

por via do conhecimento, ou seja, a trajetória fraustiana que busca mehr Licht224. O 

matemático de Halle faz um exercício semelhante ao dos antigos gnósticos225 ao procurar 

pelo conhecimento além da fé, pela fundamentação de um conhecimento que lhe é 

sussurrado pelas musas226.  

Cantor queria entender e contribuir para a compreensão de Deus. Em sua mente, 

o conhecimento e a justificativa do infinito atual eram uma possibilidade de êxito. Tal 

como o taumaturgo Fausto, o matemático navegara por todos os possíveis cantos da 

ciência, mas estava insatisfeito com o que ainda não alcançara, o divino. 

Filosofia, Leis e Medicina  

Teologia ‘té com pena digo 

Tudo, tudo estudei com vivo empenho! 

E eis-me aqui agora, pobre tolo,  

 
223 “Metaphysics is the science of existing, the world as it is, and not as it appears to us to be. Everything 

that we perceive with the senses and all that we conceive with or abstract thinking is non-existing, and thus 

at most a clue to that wich exists of itself”.  
224 Mais luz. 
225 Os gnósticos foram membros de um grupo que se consideravam conhecedores – γνωστικοι, em grego – 

denotando aqueles que possuem a γνωσις, o conhecimento. Viveram basicamente durante os três ou quatro 

primeiros séculos da Era Cristã. De um modo geral, provavelmente não requereriam a denominação de 

gnósticos; é mais provável que teriam se considerado cristãos ou, de modo mais raro, judeus ou ainda 

seguidores das tradições dos antigos cultos egípcios, babilônicos, gregos e romanos. Eram pessoas que 

compartilhavam uma específica atitude perante a vida: “a convicção de que o conhecimento direto, pessoal 

e absoluto das verdades autênticas da existência é acessível aos seres humanos e, mais ainda, que a obtenção 

de tal conhecimento deve sempre constituir a suprema realização da vida humana. Esse conhecimento ou 

Gnose não era concebido como um saber racional de natureza científica, ou mesmo um saber filosófico da 

verdade, mas um conhecimento que brota no coração de forma misteriosa e intuitiva, sendo, portanto, 

chamado em pelo menos uma obra gnóstica de γνωσις καρδιάς, o conhecimento do coração (HOELLER, 

95 p. 46). Refere-se, pois, a um conceito de ordem religiosa e psicológica, pois o significado surge como 

uma transformação interior, um processo que diz de uma psicologia profunda.      
226 O termo “musa” é usado aqui como uma alegoria ao espírito. A musa é uma entidade ideal responsável 

por incitar o espírito à criação. Na mitologia grega são nove ao todo as musas que presidiam as artes liberais. 

No mesmo tronco etimológico, o museu é o templo das musas, onde jazem as obras de arte, peças e coleções 

científicas ou objetos antigos. Das musas também deriva a música, μουσική, a arte (τέχνη) das musas (Da 

CUNHA, 2010). Cantor teve também sua musa que lhe sussurrava ao pé do ouvido (DAUBEN, 1990). Esse 

assunto será tratado mais adiante. 
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Tão sábio como dantes! (GOETHE, 1808/2002, p. 33). 

 

No diálogo com a religião, Cantor procura compreender o aspecto numinoso de 

sua Matemática. A religião é uma atitude do espírito humano, uma tendência que, de 

acordo com o emprego originário do termo religio227, é designada como um conjunto de 

considerações e observações cautelosas sobre certos aspectos da psique providos de 

dinâmica. Espíritos, demônios, deuses, leis fundamentais, ideias ou qualquer outra 

denominação que dê o homem a tais mecanismos. É costumeiro dizer em inglês que 

quando uma pessoa está impetuosamente interessada por um empreendimento qualquer, 

ela está “religiously devoted to the cause”228. Um homem da ciência, por exemplo, por 

mais que negue a fé em qualquer ente metafísico, mantém um temperamento religioso229 

(JUNG, 1939/2012a). 

A fim de compreender melhor as possibilidades do infinito genuíno no 

cristianismo, Georg Cantor iniciou um diálogo epistolar com o Cardeal Franzelin. Em 

uma das primeiras cartas, enviada em 17 de dezembro de 1885, o matemático convida 

Franzelin a ler seu ensaio intitulado Das Várias Perspectivas sobre o Infinito Atual230 e 

pede sua opinião sobre os três pontos fundamentais do escrito. Para Cantor (1885, p. 98 

– tradução nossa), era crucial obter um “exame partindo do referencial dos filósofos 

cristãos-católicos”231. 

A filosofia de Spinoza era marcantemente presente na metafísica de Cantor, 

muitas das justificativas apresentadas pelo matemático em suas posições eram 

 
227 Conforme os possíveis vocábulos de origem para a palavra religião. Existe uma discussão sobre a 

procedência do termo religio. Alguns etimólogos defendem que deriva de religare, outros de religere. 

Naturalmente, ambas palavras possuem a mesma raiz etimológica: o termo legere, “escolher”, “eleger”, 

“juntar” e, sobretudo, “ler”, em latim; originalmente faz referência ao ato de juntar e catar itens como 

madeira, frutos, pedras ou, como no caso da leitura, juntar e colher letras, palavras – significantes e 

significados se quisermos ir mais além no campo da linguística. No tempo de Santo Agostinho, religare foi 

aceito como interpretação canônica sobre a interpretação de que significa “ligar”, ligar uma pessoa a Deus. 

Na visão de Agostinho, por via da macula peccati originalis o homem foi desligado de Deus, a tarefa da 

religião seria então reestabelecer o elo. Os etimologistas modernos, por outro lado, apostam no vocábulo 

religere como origem, pois este também tem outro significado, ele pode designar “uma consideração 

cuidadosa sobre algo” ou “uma reflexão cuidadosa”. O prefixo “re” refere a “para trás”, sendo assim, o 

vocábulo referiria a uma pessoa que olha para trás de modo cuidadoso. Esta pessoa deve sempre estar 

vigilante sobre o que outras forças têm a dizer a respeito da vida (VON FRANZ, 1992).  
228 Religiosamente devotada à causa.  
229 Na concepção de James, citado por Jung (1939/2012a), a estima que mantivemos pelos fatos empíricos 

não reteve a religiosidade, pelo contrário, ela é quase religiosa, tornando a disposição científica um tanto 

quanto devota. 
230 Über die verschiedenen Stqandpunkte in bezug auf das aktuelle Unendliche, traduzido para o inglês 

como Concerning Various Perspectives on the Actual Infinite por Newstead (2009) e como On the Various 

Standpoints With Regard to the Actual Infinite por Chaitkin (1994).  
231 “examination from the standpoint of the christian-catholic philosophers”. 
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concernentes ou, pelo menos, embasadas pelos escritos do filósofo, majoritariamente por 

sua Ethics. Spinoza é considerado tradicionalmente um filósofo panteísta232, pois 

identifica Deus com a totalidade da natureza, Deus sive natura233. Neste sentido, Cantor 

evidentemente não era um panteísta, pois nunca rejeitou a ideia de um Deus transcendente 

além da criação. No entanto, como demonstrado no Grundlagen, Cantor compartilha das 

ideias de Spinoza o primado de que a realidade imanente é suficiente para atestar a 

realidade transubjetiva. Esse princípio leva à instantaneidade do possível na instância do 

real. A coincidência entre possível e real é, de fato, independente da perspectiva panteísta. 

Todavia, dada a essência divina concebida como um mundo de todas as possibilidades, a 

coincidência entre possibilidade e existência advém da doutrina panteísta que assevera a 

emanação necessária das coisas de uma essência divina. Dessa forma, Cantor se prendera 

em um jogo filosófico, que não panteísta, porém fundamentado em um princípio básico 

do mesmo (DAUBEN, 1990; NEWSTEAD, 2009). 

Na Alemanha do séc. XIX, o panteísmo era uma categoria de pensamento tão 

elegante quanto herege. Em 1861, o Papa Pio IX escreveu uma proibição formal contra 

tal vertente de pensamento, uma clara evidência de que a perspectiva panteísta era popular 

e perigosa. Dado o forte apoio moral recebido por Cantor dos teólogos católicos neo-

escolásticos, principalmente Constantin Gutberlet – que mantinha clara a sua divergência 

com Cantor em algumas questões, e, como seu professor, o Cardeal Franzelin, negava a 

possibilidade de um transfinito concreto e objetivo – colocado em relação às fortes críticas 

recebidas do meio matemático, Cantor foi motivado a esquivar-se da, pelo menos 

aparente, heresia panteísta. O matemático estava preocupado com a possibilidade de suas 

opiniões serem contrárias ao pensamento de São Tomás de Aquino, cuja filosofia se 

tornava cada vez mais presente na igreja. Além de que alguns teólogos também estavam 

preocupados com a possibilidade de a teoria transfinita de Cantor haurir a doutrina da 

criação por via de um retorno à noção da possibilidade de um mundo eterno. Na troca 

epistolar com o Cardeal Fraezelin, Cantor enfrentou um dos maiores desafios dentro de 

seus conhecimentos filosóficos, a ortodoxia postou-se contra suas crenças, e a grande 

contenda enfrentada pelo matemático foi demonstrar que o transfinito não leva ao 

panteísmo (DAUBEN, 1990; NEWSTEAD 2009). 

 
232 O termo panteísta foi usado pela primeira vez em 1705 por F. Toland. O termo denomina a doutrina 

afirmante de que Deus é a natureza do mundo, identificando, desse modo, a causalidade divina com a 

causalidade natural. Existe uma derivação do panteísmo, chamado de panteísmo humanista, também 

conhecida como “teologia sem Deus” (ABBAGNANO, 2007). 
233 “Deus ou natureza”. 
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No ensaio enviado ao Cardeal, para exame sobre possíveis erros, Cantor tece a 

distinção entre três tipos de infinitos: o infinito absoluto que concerne a Deus somente; o 

infinito concreto, encontrado na natureza (transfinitum); e o infinito abstrato, encontrado 

na Matemática, que inclui os números transfinitos e as formas dos tipos ordinais. No 

escrito, Cantor clama para si o título de primeiro filósofo a afirmar a realidade do infinito 

no sentido abstrato e no concreto. Ele identificou o infinito concreto com o conceito 

natura naturata de Spinoza, que remete ao universo criado; o infinito no sentido abstrato 

foi identificado com os ordinais e cardinais transfinitos; o infinito em Deus, por fim, foi 

identificado com natura naturans, o criador do universo.  

Pode-se colocar em questão o infinito atual em três aspectos: primeiramente, 

na medida em que é evocado em deo extramundano aeterno omnipotenti sive 

natura naturante, onde é chamado de Absoluto, em segunda instância, 

conforme ocorre in concreto seu in natura naturata, instância na qual eu o 

nomeei de transfinito, e em terceiro, o infinito atual pode ser evocado na 

questão in abstracto, que corresponde à forma como ele pode ser 

compreendido pela cognição humana [Erkenntnis] na forma de infinito atual 

ou como os nomeei, números transfinitos, ou ainda na forma mais geral de 

tipos ordinais transfinitos (CANTOR, 1885-1886/1994, p. 99 – tradução 

nossa)234. 

 

Cantor (1885-1886/1994) ainda procura esquivar-se do panteísmo afirmando que 

tal doutrina filosófica resulta da falha de distinção entre as duas formas do infinito atual, 

o transfinito e o absoluto. Na concepção do matemático, apenas a ideia de que a infinitude 

absoluta de Deus está completamente lançada na natureza caracteriza o panteísmo 

(NEWSTEAD, 2009). 

Outra frequente confusão ocorre com as formas do Infinito Atual, ocorre 

quando o transinfito é confundido com o Absoluto, enquanto, todavia, tais 

conceitos são estritamente separados na medida em que o primeiro deve ser 

entendido como de fato infinito, mas pode ainda ser aumentado, o último, 

todavia, é essencialmente impassível de aumento e, por consequência, 

matematicamente indeterminável, encontramos tal falha, por exemplo, no 

panteísmo, e isso constitui o calcanhar de Aquiles do Ethics de Spinoza, o qual, 

como narrado por F. H. Jacobi, não pode ser contradito por princípios da razão 

(CANTOR, 1885-1886/1994, p. 100-1 – tradução nossa)235. 

 
234 “One can namely call into question the A.-I. in three main respects: firstly, inasmuch as it is called in 

Deo extra mundano aeterno omnipo tentisive natura naturante, where it is called the Absolute, secondly, 

inasmuchas it occurs in concretoseu in natura naturata, where I name it Transfinitumand th irdly the A . - I 

.can be called into question in a bstracto, that is inasmuch as it may be comprehended by human cognition 

[Erkenntnis] i n the form of actual-infinite, or as I have named them, transfinite numbers, or In the even 

more general form of the transfinite ordinal types”. 
235 “Another frequent confusion occurs with the two forms of the Actual Infinite, in that namely the 

Transfinite is mixed up with the Absolute, while however these concepts are strictly separated, insofar as 

the former is to be conceived as an indeed Infinite, but nevertheless a yet increasable, the latter however 

essentially as un increasable and therefore mathematically indeterminable; we encounter this mistake, for 

example, in pantheism, and it constitutes the Achilles' heel of Spinoza's Ethics, about which, of course, F.H. 

Jacobi has maintained that it could not be refuted with rational arguments”.  
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O psicólogo suíço Carl Gustav Jung (1949/2012), baseado nos escritos de 

Worringer, relaciona a atitude panteísta com a empatia e a extroversão, ou seja, 

justamente o oposto da abstração efetuada por Cantor em seu trabalho. Empatia, conforme 

esta concepção, é a objetivação do complexo do eu em um objeto distinto, um atirar-se 

em direção ao exterior. Em Wundt, a empatia está inclusa nos processos de assimilação 

elementares; trata-se de uma espécie de seguimento perceptivo que é caracterizada pela 

transferência sentimental entre um conteúdo psíquico e um objeto, mantendo um elo tão 

estrito que o sujeito sente por via do objeto. No entanto, é válido explicitar que o 

sentimento concerne mais ao sujeito que ao objeto, apesar de o sujeito não se sentir 

projetado no objeto, mas sim “empatizado” com o mesmo. No geral, a projeção é em si 

um fato inconsciente, ela transfere conteúdos do inconsciente para o objeto, à vista disso, 

a empatia, na psicologia analítica, é denominada transferência236. Logo, a empatia é uma 

extroversão237. A empatia exige um relacionamento panteísta entre o homem e o mundo, 

a saber, a atitude de buscar respostas unicamente nos fenômenos do mundo externo. A 

exigência da abstração, por outra via, é o produto de uma inquietação interna do homem 

sobre os mistérios do mundo externo que religiosamente corresponde a uma tonalidade 

transcendental de todas as representações. Os pressupostos psicológicos da exigência da 

abstração residem na atitude psíquica do homem para com o cosmo. A abstração foge da 

influência do objeto, é centrípeta, tende para a introversão. O sujeito abstrativo trata o 

objeto com atitude fóbica como se fosse um mal do qual é necessário proteger-se. 

Por mais que tenha evitado em seu escrito uma atitude panteísta, Cantor – que era 

portador de uma fortíssima atitude abstrativa, dado evidente em sua defesa pela 

matemática pura e pela liberdade criativa na Matemática – não escapou das críticas de 

Franzelin. O cardeal identificou em suas explicações a postura spinozista e o alertou para 

a natureza panteísta de seus argumentos. Em sua carta, Franzelin (CANTOR, 1885-

1886/1994, p. 102 – tradução nossa) afirma: 

Posso ocupar-me um pouco, no presente momento, com discussões 

metafísicas; confesso, no entanto, que, em minha opinião, o que o autor chama 

de “tranfinitum in natura naturata”, não pode ser defendido e, de certo modo, 

 
236 O termo transferência foi progressivamente introduzido por Freud e Ferenczi (entre 1900 e 1909), para 

indicar um processo específico edificador do tratamento psicanalítico por meio do qual os desejos 

inconscientes do analisando são repetidos – no setting analítico – na figura do analista, fazendo com que 

ele ocupe a posição desses diversos objetos (ROUDINESCO & PLON, 1998).  
237 A extroversão é, conforme Jung (1949/2012), um ímpeto da libido, designa uma relação do sujeito para 

com o objeto no sentido de um interesse subjetivo apontado para o mesmo. É uma transferência do interesse 

do sujeito para o objeto; se é intelectual, ele pensa sobre o objeto, se é sentimental, ele sente no objeto.   
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embora o autor não pareça pretender a tal, poderia conter o erro de 

panteísmo238. 

 

Cantor respondeu a Franzelin em janeiro de 1886 procurando destacar seus 

esforços para evitar o panteísmo e clarificar suas opiniões sobre tal doutrina (DAUBEN, 

1990; NEWSTEAD, 2009; THIELE 2005). No entanto, conforme a perspectiva de 

Newstead (2009), em cada esforço de Cantor para dissociar tecnicamente sua filosofia do 

panteísmo, ele revelava sua simpatia para com a linha de pensamento. Na carta de janeiro, 

já mencionada, Cantor tenta explicar a sentido dado por ele para as expressões de Spinoza 

natura naturata e natura naturans.  

Empreguei as expressões “natura naturans” e “natura naturata” encontradas 

em meu pequeno ensaio “das Varias Perspectivas Sobre o Infinito Atual” 

conforme o sentido dado pelos Thomistas, ou seja, que a primeira expressão 

significa Deus, estando além das substâncias criadas por Ele a partir do nada, 

como Criador e Mantenedor das mesmas, a última expressão, em outra mão, 

significa o mundo criado através D’ele. De modo correspondente, distingo um 

“Infinitum Aeternum sive Absolutum”, que refere a Deus e seus atributos, e um 

“Infinitum creatum sive Transfinitum”, que será expresso em todo lugar aqui, 

onde na natura creata um Infinito Atual deve ser reconhecido como, por 

exemplo, em minha forte convicção, no atual número infinito de entes criados 

não apenas em todo o universo, mas também em nossa Terra e, em toda 

probabilidade, em cada minúscula amostra do espaço, questão sobre a qual 

concordo plenamente com Leibniz (CANTOR, 1885-1886/1994, p. 102 – 

tradução nossa)239.      

 

Na via contrária ao defendido pela tradição panteísta, Cantor não pensava a 

infinitude de Deus exaurida na natureza. Todavia, uma questão se faz presente em seu 

grande endossamento ao ponto de vista de Leibniz sobre o infinito real. A filosofia de 

Leibniz, principalmente sua teoria das infinitas mônadas foi caracterizada algumas vezes 

como panteísmo sobre a qual até chegaram a ser feitas algumas concessões pela religião 

ortodoxa. Cantor (1885-1886/1994, p.102 – tradução nossa) declara estar a par de que 

“essa teoria do Infinitum creatum” é atacada, não por todos certamente, mas pela maioria 

 
238 “I can little busy myself at presente with metaphysical discussions; I confess however, that in my 

opinion, that which the author calls “Transfinitum in natura naturata”, can not be defended, and in a certain 

sense, although the author does not appear to intend it, would contain the error of phanteism”. 
239 “I employ the expressions "natura naturans" and "natura naturata" found in my small essay "On the 

Various Standpoints With Regard to the Actual Infinite" with the same meaning which the Thomists have 

given to them, so that the first expression signifies God, standing outside of the substances created by Him 

out of nothing, as the Creator and Preserver of the same; the later expression, on the other hand, signifies 

the world created through Him. Correspondingly I distinguish an "Infinitum aeternum sive Absolutum," 

which refers to God and His attributes, and an "Infinitum creatum sive Transfinitum,"which will be 

expressed everywhere there, where in the natura creata an Actual Infinite must be confirmed, as for example 

with respect to, in my strong conviction, the actual infinite number of created individual beings, not only 

in the universe but also already on our earth and, in all probability, even in every ever-so-small extended 

part of space, wherein I completely agree with Leibniz”. 
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dos doutores da igreja”240. O matemático de Halle manteve o ponto de vista de Leibniz, 

pois era, segundo o encontrado em sua vasta pesquisa teológica, o único, até o memento, 

a dialogar plenamente com sua teoria. Cantor não interpretava as Sagradas Escrituras 

conforme os mais ortodoxos doutores da igreja. Dizia ele em sua carta para Franzelin 

(CANTOR, 1885-1886/1994,  p. 102 – tradução nossa): 

Do mesmo modo, acredito que as palavras da Sagrada Escritura, como, por 

exemplo, em Sapientia XI-21 “Omnia in pondere, numero et mensura 

disposuisti” [“Tu dispusestes todas as coisas conforme medida, número e peso” 

Sabedoria 11-20], na qual é levantada a suspeição da contradição sobre os 

número infinitos reais, não possui tal significado; para que possamos supor há, 

como acredito ter provado, “potências” infinitas reais [Mächtigkeiten], que são 

os números cardinais, e os números infinitos reais [Anzhalen], que são os 

números ordinais (dois conceitos que, como descobri, são extraordinariamente 

diferentes nos conjuntos infinitos reais, enquanto suas diferenças nos conjuntos 

finitos são dificilmente notáveis), que, assim como os números finitos, 

obedecem estritamente as leis dadas por Deus, então, sem dúvida, esses 

números transfinitos também deveriam ser incluídos naquela santa afirmação 

e, portanto, em minha opinião, isto não deveria ser usado como argumento 

contra a realidade dos números infinitos, se é preciso evitar um círculo 

vicioso241. 

 

É possível também encontrar alguns traços da postura panteísta na forma como 

Cantor descreve o princípio de plenitude como forma de provar a existência do Infinitum 

creatum: 

Uma prova [da realidade do transfinitum] procede do conceito de Deus e 

conclui, antes de tudo, partindo da grande perfeição do Ser de Deus, a 

possibilidade da criação de um tranfinitum ordinatum, então da suprema 

bondade e magnificência d’Ele parte a necessidade de que haja o transfinito 

(CANTOR, 1885-1886/1994, p. 103 – tradução nossa)242. 

 

Mas sua carta ainda termina com uma vasta apologia ao cristianismo e uma 

sentença de repúdio à perspectiva panteísta: 

As visões, no entanto, com as quais me desenvolvi no decorrer dos anos, nunca 

me removeram das verdades fundamentais do Cristianismo, mas me 

fortaleceram; harmonizo apenas com uma pequena parcela das escolas 

 
240 “... this theory of the “infinitum creatum” is attacked, certainly not by all, but by most church doctors...”. 
241 “Likewise, I believe that the words of the Holy Scripture, as, for example, in Sap. c. 1 1 , v. 2 1 "Omnia 

in pondere, numero et mensura disposuisti" ["You have d isposed all things by measure, number, and 

weight." Wisdom 1 l :20--ed.], in which a contradiction against the actual infinite numbers was suspected, 

do not have this meaning; for let us suppose, there were, as I believe to have proven, actual infinite "powers" 

[Machtigkeiten], that is cardinal numbers, and actual infinite numbers [Anzahlen], that is ordinal numbers 

(which two concepts, as I have discovered, are extraordinarily different in actual infinite sets, while their 

difference in finite sets is hardly noticeable), which just as the finite numbers obey strict laws given by 

God, so quite undoubtedly these transfinite numbers were also meant to be included in that holy utterance 

and therefore, in my opinion, it may not be used as an argument against theactual infinite numbers, if a 

vicious circle shall be avoided”. 
242 “One proof proceeds from the concept of God and concludes first of all from the highest Perfection of 

God's Being the possibility of the creation of a Transfinitum ordinatum, then from His Benevolence and 

Magnificence the necessity of the actually ensued creation of a Transfinitum”. 
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filosóficas modernas, por outra via, travo batalhas com a maioria delas; 

nenhum outro sistema leva a caminhos mais distantes de minhas convicções 

que o panteísmo, além do materialismo, com o qual não tenho absolutamente 

nada em comum (CANTOR, 1885-1886/1994, p. 103 – tradução nossa)243. 

 

Cantor (1885-1886/1994) acreditava que, com o passar do tempo, o panteísmo 

seria devidamente superado. Para sustentar tal previsão, o matemático de Halle evocou 

os dizeres daquele que ele acreditava ser o mais genial dos panteístas: Goethe que, um 

pouco ante de seu fim, em seu octogésimo segundo aniversário escreveu (p. 103)244: 

Por muito resisti, 

Finalmente me entrego: 

Quando o velho homem poeira se tornar,  

O novo acordará, 

E enquanto você não tiver isso: 

Morra e torna-te! 

Você é um sombrio convidado  

Sobre a Terra escura245. 

 

O Cardeal respondeu ao matemático recomendando que se afastasse mais do 

panteísmo. Essa segunda resposta foi mais vigorosa que as marcações feitas sobre a carta 

anterior de Cantor (DAUBEN, 1990; NEWSTEAD, 2009). Para Franzelin (CANTOR, 

1885-1886/1994), a conclusão do matemático sobre a possibilidade de criação de um 

transfinitum a partir da onipotência de Deus é completamente certa. Porém, o mesmo foi 

longe demais ao afirmar que da absoluta bondade e glória de Deus segue a necessidade 

da criação do transfinito, pois tal sentença coloca em contradição o princípio da liberdade 

de criação. Conforme a visão do Cardeal, as qualidades de deus não aumentam ou 

diminuem a necessidade de criação de algo. Nos conselhos enviados para Cantor, em 

epístola, Franzelin opina que a necessidade de criação poderia ser, na verdade, um grande 

obstáculo na luta contra o panteísmo, além de enfraquecer os argumentos das provas 

levantadas pelo matemático. Se o transfinito real é aumentável, como Cantor alegara, ele 

 
243 “The views, however, which I myself have developed in the course of the years, have never removed 

me from the fundamental truths of Christianity, but have rather strengthened me therein; I harmonize only 

very little with the modern philosophical schools, on the contrary I am doing battle with most of them; no 

system is further removed from my essential beliefs than pantheism, apart from materialism, with which I 

have absolutely nothing in common”. 
244 “Long have I resisted, 

Finally I give in: 

When the old man turns to dust, 

The new one will awaken. 

And so long as you have not that, 

This: die and become! 

You are but a gloomy guest 

Upon the dark earth”. 
245 Cantor atribui tal escrito a Goethe apesar de não citar em sua carta qual a providência de tais palavras.  
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não poderia ser fruto de uma necessidade provinda da magnificência e benevolência de 

Deus, pois, se o fosse, não seria passível de aumento, o que contradiz um dos próprios 

fundamentos do transfinito. 

De modo resumido, conforme o pensamento de Cantor, o elemento basal para 

atestar a existência de um ente matemático é a consistência lógica. Em Matemática, o 

Onipotente Criador é apenas limitado pela base lógica; na natureza, por outro lado, o 

Criador goza de plena liberdade para formular leis246. Trata-se de uma perspectiva 

fundada por Baron Christian Wolff – que há anos havia sido professor em Halle – adotada 

de bom grado por Cantor (THIELE, 2005).    

Em uma carta resposta, datada de 29 de janeiro de 1886, Cantor (CANTOR, 1885-

1886/1994) se retrata com Franzelin por seus posicionamentos anteriores, optando por 

abandonar precocemente sua primeira filosofia e modificando suas premissas de modo a 

entrar em consonância com as demandas da ortodoxia. Nesse novo escrito, Cantor 

argumenta que a criação do mundo finito, assim como do transfinito, tem para o homem 

uma mera necessidade subjetiva, que são dispositivos auxiliares para a contemplação da 

natureza divina247. 

Para Newstead (2009), esta noção de “necessidade puramente subjetiva” poderia 

ser um malabarismo teórico de Cantor – ou, até mesmo, um contorcionismo – a fim de 

adaptar suas visões ao modelo ortodoxo. Ele teria que escolher um lado, tomar um 

posicionamento: ou seus números transfinitos eram necessários e Deus não os criara 

livremente, ou são seres contingentes e Deus os cria livre e espontaneamente. No findar 

das contas, Cantor optou por sustentar a tese da liberdade divina, ignorando sua busca por 

uma argumentação metafísica em prol dos números transfinitos. É válido trazer à baila o 

quão sincero fora Cantor em relação às modificações feitas em suas visões. Newstead 

(2009) lança mãos a uma carta não publicada de 6 de fevereiro de 1887, endereçada por 

 
246Exempli gratia, o Criador é livre para determinar a gravitação como dependente da massa e da 

distância conforme sua vontade.  
247 Este é o ponto em que cessa a permuta epistolar entre Cantor e Franzelin, já que, em seu último escrito 

a Cantor, o Cardeal alegou não estar plenamente disponível e nem qualificado para debater sobre tais 

questões filosóficas, tendo aconselhado Cantor, inclusive, a descontinuar as tentativas de defender seu 

sistema filosófico: “Não estou tão capacitado para engajar uma longínqua correspondência sobre suas 

visões filosóficas, tendo em vista minhas muitas ocupações para as quais dependo de um campo 

inteiramente diferente; você pode então me desculpar, se não estarei disponível para responder suas 

possíveis réplicas que, no entanto, na medida em que referem ao seu sistema, peço-lhe que descontinue” 

(CANTOR, 1885-1886/1994).  – Im not able to engage in a further correspondence about your 

philosophical views, with my many occupations, through wich I am dependente upon na entirely different 

field; you may thus excuse me, if I will not be able to answer your possible replies, wich however, inasmuch 

as they refer to your system, I ask you to discontinue.  
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Cantor para o teólogo Constantin Gutberlet, a fim de mostrar que o matemático ainda 

mantivera-se ambivalente quanto a alguns pressupostos filosóficos. No escrito, Cantor 

mantém a opinião do Cardeal e as modificações em seu sistema, todavia ele também 

caracteriza o criticismo de Franzelin como polêmico: “Agora, contudo, segue uma 

polêmica contra tal criação [do transfinito] sendo necessária consequência da 

benevolência e glória de Deus, na qual o Cardeal está completamente certo” (CANTOR 

apud NEWSTEAD, 2009, p. 552 – tradução nossa)248. 

 

Não há sombra de dúvidas sobre o respeito que Cantor sentia por Franzelin, o 

matemático estava, acima de tudo, bastante orgulhoso por ter conquistado o apoio do 

Cardeal e se via como um servo da Igreja, designado ao desenvolvimento da correta teoria 

matemática do infinito. Cantor factualmente acreditava no infinito genuíno à mesma 

maneira que Bruno e Spinoza, e sabia, também, que se tratava de uma visão herética249. 

Entretanto, ao modificar seu sistema, Cantor, como fez Leibniz, estava apto a estruturar 

as distinções entre o infinito do mundo, do número e de Deus. Desse modo, o matemático 

de Halle evitou a heresia e a contradição, de modo bastante estreito, no entanto 

(NEWSTEAD, 2009; THIELE, 2005).   

 

O Aleph e o arquétipo da totalidade  

“Só os mistérios divinos resistem ao embate 

violento dos números.” 

- Tristão de Ataíde 

O diálogo com a Igreja era mantido por Cantor não apenas pelo apoio recebido do 

clero, o próprio matemático acreditava que suas descobertas eram de origem divina. Em 

uma carta para seu amigo Gösta Mittag-Leffler, Cantor (1885-1886/1994, p. 104-5 – 

tradução nossa) expressa suas expectativas sobre a teoria em desenvolvimento e declara 

a origem de sua inspiração. 

...Certamente sei que as ideias nas quais trabalho com meus fracos poderes 

ocuparão por gerações as mentes pensantes, mesmo quando eu e meus bons 

amigos, os cavalheiros metamatemáticos, já tivermos passado o caminho de 

 
248 “Now however follows a polemic against such creation [of the transfinite] as the necessary consequence 

of God’s goodness and glory, in wich the Cardinal is thoroughly correct”. 
249 Muitos perigos haviam na crença de um infinito atual à parte de Deus. Giordano Bruno fora queimado 

por acreditar na existência de infinitos mundos; Spinoza foi marcado com o estigma do ateísmo por cerca 

de dois séculos. Somente mediante o advento do romantismo alemão, a obra de Spinoza foi resgatada. A 

renascença de Spinoza floresceu na Alemanha, seu monismo influenciou grandes pensadores como Hegel, 

Schelling e Goethe. Ao alcançar a Universidade de Halle, o renascimento de Spinoza também chegou à 

mente de Cantor (NEWSTEAD, 2009).   
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todos os mortais. Estou longe de atribuir minhas descobertas ao mérito pessoal, 

pois sou apenas um instrumento de um poder superior cujo trabalho será 

continuado depois de mim, da mesma forma como foi manifesto há centenas 

de anos em Euclides e Arquimedes...250 

 

No decorrer de sua jornada pelo descobrimento do infinito, Cantor percebeu que 

os números cardinais infinitos precisavam de novos símbolos e resolveu nomeá-los. Para 

isso, recorreu à primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, ℵ. Frequentemente, o 

matemático relatava a seus amigos a satisfação e júbilo por ter escolhido tal caracter para 

simbolizar os transfinitos. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e Cantor via na 

transfinitude um novo começo para a Matemática, o proêmio do infinito real (ACZEL, 

2003; DAUBEN, 1990). 

O Aleph é originário da Cabala, um conceito central da cosmologia judaica. No 

entanto, não foi necessário que Cantor conhecesse as profundezas da gematria para 

associar o infinito à letra. Bastava-lhe ter ciência da mais básica oração judaica, Adon 

Olam251. Conforme os dizeres de um dos versículos recitados duas vezes ao dia pelos 

 
250 “...I surely know, that the ideas on wich I work with my weak powers will engage for generations the 

thinking minds, even when I and my good friends, the gentlemen metamathematicians have long gone the 

path of all mortals. I am far from attributing my discoveries to personal merit, because I am only na 

instrument of a higher power, wich will continue to work after me, in the same way as it manifested itself 

thousands years ago in Euclid and Archimeds...”.   
251 Senhor do Universo, em hebraico, trata-se de uma canção fundamental da liturgia hebraica. Seus versos 

são os seguintes: 

Senhor de tudo, que reinou supremo 

antes de qualquer forma ser criada; 

No momento em que a Sua vontade trouxe tudo à existência,  

Seu Nome todo poderoso foi proclamado. 

Depois de tudo ter deixado de existir,  

Em majestade ele ainda reinará, 

É Ele que era, que é, e que será 

permanecerá, em glória sem fim.  

Ele é Único, além do comparável, 

Sem divisão ou par.  

Sem princípio e sem fim,  

Onipotente ele governa no alto. 

Ele é o meu D’us e meu Redentor,  

a quem fujo em tempos de tribulação – 

Ele é o meu estandarte e o meu refúgio certo – 

que me ouve e responde com seu poder.  

Então em suas mãos me deito 

E confiando, durmo; e acordo com ânimo; 

Minha alma e corpo são Seu cuidado; 

O Senhor faz guarda, Eu não temo! (SINGER et al, 1900, p. 206 – tradução nossa) 

The Lord of all, who reigned supreme 

Ere first creation’s form was framed;  

When all was finished by his will 

His name almighty was proclaimed. 

When this our world shall be no more, 

In majesty he still shall reign,  

Who as, who is, who will for aye 
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judeus, Deus é o regente do universo beli reshit, beli tahlit, ou seja, sem começo nem fim 

(ACZEL, 2003; SCHOLEM, 1972). 

Durante suas descobertas, Cantor levantou a hipótese de uma sequência de 

Alephs, denominou a ordem inferior de infinito, o infinito dos números naturais, de 

Aleph-zero, escrito do seguinte modo: ℵ0. O matemático acreditava que as diferentes 

ordens de infinitos jaziam em uma linha de alephs. Suas investigações permitiram-lhe 

verificar que os números irracionais eram mais abundantes que os racionais, sendo 

necessário, então, outro Aleph para descrevê-los. O que não era do conhecimento de 

Cantor, todavia, era se entre o infinito dos racionais e dos irracionais existia ou não 

qualquer ordem diferente de infinito. Eis a questão que intrigaria Cantor pelo resto de sua 

vida (DAUBEN, 1990; ACZEL, 2003). 

Georg Cantor erigiu, de qualquer modo, a hipótese de que existia uma série de 

alephs dispostos em uma reta para descrever ordens cada vez mais extensas de infinitos. 

Mesmo não sabendo ao certo onde estava cada Aleph na reta da transfinitude, Cantor 

conhecia bem como os Alephs interagiam entre si, e foi partindo das leis basais dessas 

interações que o matemático de Halle edificou a aritmética transfinita252. O matemático 

ficou fascinado diante das excelsas novas leis numéricas trazidas à luz por ele. Defronte 

a uma sequência completamente nova de números infinitos que seguiam sua própria 

lógica e eram regidos por suas próprias leis aritméticas, Cantor gozaria de pleno deleite 

caso pudesse levar a boa nova aos seus amigos matemáticos. Todavia, majoritariamente 

os teólogos eram quem se interessava pelo trabalho desenvolvido. Os estudiosos da 

natureza divina entendiam a disciplina desenvolvida por Cantor como uma elegante e 

profícua estrutura para o entendimento da imensidão de Deus. Georg Cantor não apenas 

 
In endless glory still remain. 

Alone is He, beyond compare, 

Without division or ally; 

Without initial date or end, 

Omnipotent he rules onn high. 

He is my God and savior too, 

To whom i turn in sorrow’s hour – 

My banner proud, my refuge sure – 

Who hears and answers with His power. 

Then in his hand myself I lay, 

And trusting, sleep; and Wake with cheer; 

My soul and body are His care; 

The Lord doth guard, I have no fear!  

 
252 As propriedades da aritmética transfinita estão descritas no capítulo III deste escrito, denominado Cantor 

sobre o Infinito. 
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descobriu um paraíso253, ele edificou um templo divino, nível por nível de números 

infinitos (DAUBEN, 1990; ACZEL, 2003).    

O professor Aczel (2003) volta seus olhares para a notável semelhança entre as 

estruturas dos alephs de Cantor – cada qual firmado sobre um Aleph anterior – e uma 

imagem muito popular da Cabala, a qual representa os círculos concêntricos do Ein Sof 

que são, pois, infinitos igualmente representados por Alephs. 

 

Figura 11: Imagem popular da Cabala com círculos concêntricos. In: Aczel (2003, p. 130).  

 

 E, factualmente, a narrativa subjacente às descobertas de Cantor se assemelha 

muito aos ditos obtidos na disciplina cabalística. O paralelo intertextual traçado pelo 

professor Aczel é de coerência notável e isso pode ser perfeitamente verificado em um 

estudo – até mesmo elementar – da cabala e da cosmologia judaica. Como bem fora 

explicado no início deste audacioso capítulo, a Cabala e boa parte da tradição judaica 

começa, não por coincidência, com uma busca pelo vislumbre do infinito, iniciada de 

modo sistemático por um dos mais importantes espiritualistas do judaísmo, o Rabi Iossef 

ben Akiva. 

A cabala toma como objeto de estudo “a única criação, a única coisa que existe 

além do Criador, o próprio homem, ou o ‘eu’” (LAITMAN, 2012, p. 45). No cerne da 

Cabala, em sua essência, estão as dez sefirot, ou “contagens”, o que confere ao número 

dez um significado especial para o misticismo judeu, à mesma maneira que aos 

 
253 Conforme as palavras de David Hilbert. 
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pitagóricos em relação ao τετρακτύς (tetractys)254. Parte significativa do pensamento 

cabalístico circunda a formação de permutações do τετραγραμματον (tetragramaton), o 

nome de Deus, YAHWEH, e dos significados de cada um desses conjuntos resultantes.  

O número possível de permutações, uma vez que são contadas apenas as consoantes, é 

exatamente 10, uma coincidência bastante interessante (ACZEL, 2003; JUNG, 

1954/2012a)255. 

Vários ramos da escrita semítica desenvolveram-se a partir do antiquíssimo 

alfabeto fenício, de escrita silábica, no qual é grafada a consoante que “dita” a sílaba e as 

vogais ficam ao critério do leitor256. Do mesmo modo, na escrita hebraica gravam-se 

apenas as consoantes partindo da direita para a esquerda, em alguns textos de caráter mais 

didático, no entanto, são colocados sinais vocálicos (DIRINGER, 1953; KRISTEVA, 

1969). Justamente por isso, se permuta a palavra YHVH (sem vogais). O próprio 

τετραγραμματον, o nomen essentialen (nome essencial), ou seja, o nome de Deus em 

hebraico, remete à quantia de quatro letras, é o nome referente à escrita não vocalizada, 

JHWH257 (Jahweh, Javé) composto por três consoantes, sendo uma repetida (ACZEL, 

2003; JUNG, 1954/2012a).  

Cada letra do τετραγραμματον representa um mundo. Ao mesmo modo que há 

dez anagramas para o nome de Deus, existem também dez sefirot. A primeira delas é 

Keter, a “coroa”, representa vontade, humildade e consciência pentadimensional, é de 

caráter alvinegro. Binah é a segunda sefirá, significa “entendimento”; de caráter 

esmeraldino, representa a felicidade. Representando a sabedoria há a terceira sefirá, de 

nome Hohmá; é associada à cor azul e representa também a ausência de ego. Guevurá, 

“poder” ou “heroísmo”, de aspecto rubro, está associada com força, reverência e 

autocontrole. Hessed é a sefirá da “misericórdia” ou “bondade”, de cor alva, está ligada 

ao amor e à criação. Compaixão é associada à também alva Tiferet cujo nome significa 

“beleza” ou “elegância”. Hod, “majestade”, é associada à flexibilidade e sinceridade, 

possui cor verde. A rubra Netzahh, a “eternidade”, diz sobre o esplendor, a vitória e a 

segurança. Iessod, “fundação”, é a alva representação da verdade e da formação. E, por 

 
254 O τετρακτύς é um conceito pitagórico de completude, consiste em um triângulo numérico formado pelos 

primeiros quatro números naturais (1, 2, 3 e 4), a soma de todos esses elementos é 10, também um número 

“mágico” para os pitagóricos (MATTÉI, 2000; 2005). 
255 O conjunto de permutações possíveis é o seguinte: {YHVH, YVHH, VYHH, VHYH, HVYH, HYVH, 

HVHY, HYHV, HHYV, HHVY}.  
256 O tronco fenício é estremamente vasto, é a fonte lexicogênica de diversos outros sistemas de escrita 

como o paleo-hebraico, a escrita samaritana, o árabe et cetera (KRISTEVA, 1969; BERLITZ, 1988). 
257 JHWH e YHVH são equivalentes.  



140 
 

último, a sefirot Malhhut, o “reino”, também de coloração alva é associada à ação e à 

percepção (ACZEL, 2003; LAITMAN, 2012; SCHOLEM, 1972).    

 

Figura 12: O Mundo das Sefirot sob a forma de árvore. In: SCHOLEM (1972, p. 216). 

Cada sefirot é a representação de um conjunto de qualidades divinas. São, na 

verdade, dez aspectos de Deus que traçam diretrizes para quem aspira aproximar-se do 

divino, são degraus para o transcendente (ACZEL, 2003; SCHOLEM, 1972). 

No todo, existem dez degraus chamadas “dez sefirot”: Keter, Chochmá, Biná, 

Chessed, Guevurá, Tiferet, Netzach, Hod, Yessod e Malchut. Como dez telas 

ou cortinas, estas dez sefirot ocultam de nós a luz do Criador ou o próprio 

Criador (que são a mesma coisa). Essas dez telas constituem os dez degraus de 

nosso distanciamento do Criador. 

Assim para que nos aproximemos do Criador em um degrau, o primeiro acima 

de nossas próprias qualidades, devemos adquirir as qualidades daquele degrau 

(o mais baixo). Isto significa que nossas qualidades se tornam semelhantes às 

daquele degrau, em vez de continuarem inferiores a ele (LAITAMAN, 2012, 

p. 47-8). 

 

Detrás das dez sefirot está Deus, entidade tão vasta e tão suprema e além de 

qualquer nome. Para descrevê-lo, os cabalistas recorreram a duas palavras: Ein Sof. Essas 

palavras significam “infinito”. Deus é o infinito. O Ein Sof é o ponto de Arquimedes de 

toda a tradição cabalística. O primeiro a usar esse nome para designar Deus foi Isaac, o 

Cego, rabi do século XII (ACZEL, 2003). O Ein Sof é o ponto a partir do qual todo o 

universo é originado, ele é o generalíssimo Um, id est, o Adam Kadmon, a representação 

psicológica de Adão enquanto totalidade (JUNG, 1954/2012a).    
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O Adam Kadmon é o homem interior, inundado por Vênus, a deusa do amor; trata-

se de um psicologema que exprime por via simbólica o entrelaçamento amoroso entre 

nous (inteligência) e physis (natureza), é o homo spiritalis (homem espiritual) em sua 

forma mais elevada, ou a totalidade mais abrangente, designada na Psicologia Analítica 

como Si-mesmo (das Selbst). A figura de Adão evoca o contato com o divino. Na obra 

de Martinus Rulandus258 (Martin Ruland, the Elder), por exemplo, Adão é mencionado 

como sinônimo de aqua permanens (água eterna). A água é, conforme as tradições 

alquímicas, a substância do arcano por excelência, aquilo que transforma e que permite a 

transformação259 (JUNG, 1954/2012a). No Lexicon Alchemie, no verbete “Adão” 

(Adam), Rulandus (1612/2010) afirma que este é o nome dado pelos filósofos ao 

magistério (magisterium) quando este alcança a perfeição do vermelho, pois a substância 

desse ensino almeja a quintessência do universo e da prima matéria de todos os indivíduos 

in natura e possui perfeita correspondência com o Adão original, a quem Deus unificou 

com a mais pura substância de todos os seres. Outro motivo para tal nomeação reside no 

fato de Adão significar vermelho, palavra que expressa a cor e as qualidades do 

Magistério, a saber, a Terra Vermelha, o Mercúrio dos Sábios, o Enxofre, a Alma e o 

Fogo da Natureza. Rulandus ainda relaciona Adão, enquanto substância do arcano, com 

o chumbo e Azoch, que se trata do Mercúrio em forma dupla extraído da Pedra Material. 

Adão é também, conforme os escritos arcaicos de Matthaeus Merian (1678, p. 269 – 

tradução nossa), “Senhor, Rei e Imperador de todas as outras criaturas”260. O alquimista 

Rulandus, ainda, em outro verbete de seu index, compara Adão à água e em outros escritos 

o chama de “homem alto”. É válido colocar em jogo o dado de que Rulandus era um 

sucessor de Paracelso, a caracterização de homem grande dada por Rulandus ao Adão é 

muito similar ao conceito paracelciano de Adech, também “homem grande”. Rulandus 

descrevia o Adech como interiorem hominem nostrum et invisibilem (nosso homem 

interior e invisível), ou seja, o Adam Kadmon (JUNG, 1954/2012a). 

Jung (1954/2012a) chama atenção para a natureza dualística da figura de Adão. 

Há, de início, conforme explica o psicólogo de Zurique, a tendência de imaginar Adão 

como uma figura puramente clara, em comparação como sol e o brilho dos astros. Mas 

os alquimistas não insistiam em tal ideia. Em muitos escritos antigos, Adão é tido como 

 
258 Martin Ruland foi um polímata e discípulo de Paracelso que viveu na Germânia entre 1532 e 1602 

(RULANDUS, 1612/2010).  
259 Boa parte das reações químicas acontece em meio aquoso. No domínio da bioquímica todas as reações 

basais para a manutenção da vida acontecem interiormente ao indivíduo em meio aquoso (NELSON, 2014).  
260 “[...] Dominus, Rex, et Imperator omnium aliarum creaturarum [...]”. 
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luminoso, no entanto, perdera o brilho pela queda do pecado. Nesse exato ponto jaz sua 

dupla natureza: é, por um lado, criatura radiante e divina; e, por outro, de aspecto 

tenebroso e telúrico. Para melhor embasar tal argumento, Carl Jung lança mão à 

interpretação agádica261 que deriva o nome de Adão da palavra adamah que significa 

Terra, também há a possibilidade de conexão com dam, sangue em hebraico. Ainda não 

satisfeito com seus argumentos, Jung recorre aos escritos de Orígenes que atestam Adão 

como dual no tocante em que é feito do barro, mas conforme a imagem e semelhança de 

Deus, sendo o varão interior, imortal, incorpóreo e imaculado dentro de cada homem262. 

 Essa série de amplificações apresentadas permitem-nos compreender melhor a 

natureza ambivalente e a função psíquica do Adam Kadmon e do Ein-Sof. O homo 

primordialis (Homem Primordial) ou ser de Adão é uma natureza radical de opostos, é a 

vívida contradição entre as naturezas corpórea e espiritual. Jung (1954/2012a) recorre à 

interpretação islâmica segundo a qual a alma de Adão fora criada milênios antes de seu 

corpo e recusara entrar naquele receptáculo de barro. Desse modo, Deus forçou por 

violência sua entrada. No âmago do gnosticismo há a figura do homem primordial como 

Adamas, nada mais que um tautologismo para Adão. Adamas é emparelhado com a figura 

arguta e dual do itifálico Hermes, o Mercurius. Outra evidência do dualismo de Adão 

aparece na doutrina dos bogominos263. Segundo essa crença, Adão foi criado por Satanael, 

o primeiro filho de deus e anjo decaído, todavia o anjo não conseguiu soprar a vida em 

Adão, quem o fez fora Deus. 

Sendo o primeiro homem, Adão é o homo maximus (homem máximo) ou o 

ανθρωπος (homem) do qual provem o macrocosmo. Adão não é apenas a prima materia, 

é também a anima universalis (alma universal), a alma de todos os homens. Na concepção 

mandeísta264, Adão é o mysterium mundorum (mistério dos mundos). O sistema das 

 
261 Feita conforme os escritos da tradição judaica do Hagadá de Pessach. O Pessach é a comemoração semita 

que relembra o Êxodo e o Hagadá o livro contendo os escritos que devem ser recitados. Esse livro foi, 

conforme a tradição judaica, deixado pelos sábios e contém “todos os detalhes importantes do milagre 

histórico do êxodo que devem ser relembrados, recontados e revividos” (BEGUN, 2014, p. 7).  
262 É válido ressaltar que muitos estudos ainda apontam para uma dualidade sexual de Adão. Alguns antigos 

polímatas como Dorneus, Fílon e Hipólito ressaltam em seus estudos tal dualidade (JUNG, 1954/2012a). 
263 O bogomilismo foi uma seita gnóstica-cristã fundada no século X em meio ao Primeiro Império Búlgaro. 

Surgiu, sobretudo, como uma resposta à estratificação social, consequente ao advento do feudalismo, ao 

estado búgaro e à Igreja. O bogomilismo era uma religião dualista, acreditando que o Deus criador da 

matéria deferenciava-se do criador do espírito, sendo o criador da matéria de índole malévola e o do espírito 

um ser benéfico (PETERS, 1980).  
264 Mandeísmo é a prática derivada da tradição do povo mandeu. Os mandeus derivam do antigo 

gnosticismo, originários do sul do Iraque e do sudoeste do Irã. A primeira referência a esse povo data do 

fim do século XIII. Foram identificados no século XIV como cristãos descendentes do movimento de João 

Batista, fugidos de perseguições após a queda de Jerusalém em 70 A.D. (PEREIRA, 2003). 
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Sephirot é imaginado como uma árvore265 e no cerne desta árvore está o Adam Kadmon. 

Ele também pode ser imaginado como a totalidade da árvore ou a figura mediadora da 

instância suprema Ein Soph com as Sephirot (JUNG, 1971/2012). A dualidade e 

transcendência do Adam Kadmon se fazem mais evidentes na Cristologia Paulina, sendo 

o fulcro para o entendimento da Doutrina do Primeiro e Segundo Adão de Paulo. A 

passagem central do princípio de Paulo está em Ad Corinthios I 15, 45-7 (tradução 

nossa):  

45 Fez-se o primeiro homem, Adão, em alma vivente, o novíssimo Adão em 

espírito vivificante. 46 Mas o espiritual não é o primeiro, o animal entretanto 

o é: depois o espiritual. 47 O primeiro homem vindo da Terra, terreno: o 

segundo homem do céu, celeste266. 

 

Conforme a passagem, há uma dupla forma para a existência do homem, pois 

Deus criou o Adão celeste no mundo espiritual e outro telúrico, feito do barro, a partir do 

mundo material. O primeiro Adão era de carne e sangue, sujeito então à morte inevitável. 

O segundo era um “espírito de vida dada”, um espírito cujo corpo – como todos os seres 

celestes – era de natureza exclusivamente espiritual. Para Paulo, o segundo Adão 

(espiritual) é o homem original e a personalidade de Jesus (SINGER et al, 1901). 

 
265 Vale aqui retomar os estudos sobre a figura arquetípica da árvore (carvalho) feito há trinta e nove 

páginas.  
266 45 Factus est primus homo Adam in animam viventem, novissimus Adam in spiritum vivificatem. 46 

Sed non prius quo spiritale est, sed quod animale: deinde quod spiritale. 47 Primus homo de terra, terrenus: 

secundus homo de caelo, caelestis.  
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Figura 13 Adam Kadmon – Diagrama ilustrando as Sephirot. in: SINGER et al (1901,  p. 181). 

Na simbologia de Adão está o homem, a princípio, psico-hílico (psíquico material) 

que é, posteriormente, contraposto ao homem pneumático (espiritual). Essa doutrina 

paulina do primus secundus que Adam é a matriz cristã das ideias alquímicas (JUNG, 

1954/2012a). A dualidade de Adão pode ser entendida como uma totalidade psíquica, 

uma presença marcante tanto na instância consciente como inconsciente, tanto na 

racionalidade como na irracionalidade, no campo pessoal (psique pessoal) como no 

impessoal (psique coletiva). É o infinito, mas não um infinito qualquer, é o infinito 

genuíno advogado por Cantor e também o Aleph, inaugurado por ele, é o infinito que se 

conhece e não se conhece ao mesmo tempo, que jaz no espírito, mas que deve ser ainda 

descoberto, do homem e de Deus, é o transfinito. 

De modo claro, o Adão representa, por via da simbologia judaico-cristã (o Ein-

Sof), a dualidade e a totalidade na obra de Cantor, a dualidade entre a razão e o 

inconsciente e a totalidade sempre – em certa medida – incognoscível dos números. Na 

tradição cabalística, o Adam Kadmon não é apenas a alma universal ou o Si-mesmo 

psicológico, ele é o ser da transformação em si, a transformação do três para o quatro, ou 

seja, o axioma de Maria, a tendência para a totalidade que se realiza na completude. Jung 

(1954/2012a) recorre ao escrito Tractatus Revolutionibus Animarum para melhor 

esclarecer a relação entre o Adam Kadmon e a totalidade (ou Deus, o próprio). Na 

narrativa do antigo livro, o universo fora produzido por Ein-Soph ou o generalíssimo Um, 
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que é o Adam Kadmon. Em outra passagem da obra é afirmado que o Adam Kadmon é ao 

mesmo tempo o um e o múltiplo, que tudo provêm dele e está nele: “Ele é, pois, algo 

como uma estrutura psíquica, no qual as diferenças específicas são expressas pela linha 

reta, isso é, pelos raios em um sistema concêntrico” (p. 213). O Adam Kadmon representa, 

desse modo, a ordem de tudo o que há, do gênero, das espécies, dos indivíduos e até dos 

números (SCHOLEM, 1972). 

No sistema judaico, homem e árvore permutam constantemente de lugar. Sobre 

tal comutação, Scholem (1972, p. 217) apresenta uma argumentação instigante: 

A palavra bíblica de que o homem foi criado à imagem de Deus significa duas 

coisas para o Cabalista: primeiro, que o poder das Sefirot, o paradigma da vida 

divina, existe e é ativo também no homem. Em segundo lugar que o mundo 

das Sefirot, isto é, o muno de Deus, o Criador, é capaz de ser visualizado sob 

a imagem do homem, o criado. Disto segue que os membros do corpo humano 

[...] não são nada exceto imagens de um certo modo espiritual de existência, 

que se manifesta na figura simbólica de Adam Kadmon, o homem primordial. 

Pois, repetindo, o próprio Ser Divino não pode ser expresso. Só é possível 

expressar seus símbolos. A relação entre o Ein-Sof e suas qualidades místicas, 

as Sephirot, é comparável àquela entre a alma e o corpo, mas com a diferença 

de que o corpo e alma humana diferem em natureza, sendo um material e a 

outra espiritual, ao passo que, no todo orgânico de Deus, todas as esferas são 

substancialmente o mesmo. 

 

 As descrições dadas por Scholem sobre as relações entre o Adam Kadmon, as 

Sephirot e o Ein-Sof com o mundo, lembram em muito as descrições e funcionamentos 

erigidos pelo professor Jung ao falar sobre o arquétipo do Self, além de que – e aqui jaz o 

ponto de Arquimedes desta pesquisa – também apresentam muitos pontos em comum 

com as hipóteses levantadas por Cantor sobre o Aleph. Dentre elas, uma das mais 

fascinantes, a hipótese de que o Aleph, além de ser a quantia de números naturais, 

números inteiros, números racionais, pontos em um intervalo n na reta real, pontos em 

um plano (o que fora devidamente comprovado dentre dos ditames da Matemática) 

também seria o número de partículas no universo.   

Ao mesmo modo que a Cabala (ver figura 9), o inconsciente também se ordena 

como um campo no qual o arquétipo do Si-mesmo ocupa o posto central. Conceitos 

mitológicos como o Adam Kadmon, o Ein-Soph, o Aleph ou Deus são manifestações desse 

arquétipo ordenador. Se pensarmos o inconsciente coletivo como um campo, os pontos 

excitados seriam os arquétipos e a geratriz o Self (ou Si-mesmo). O que significa que esses 

pontos excitados, ou seja, os demais arquétipos são ordenados pela geratriz, o arquétipo 

do Self267 (JUNG, 1950/2013a, 1950/2013b, 1954/2012a; VON FRANZ, 1997).  

 
267 A ideia de que os arquétipos podem ser ordenados como um campo é, na verdade, bem antiga. Platão 

tentou construir um campo piramidal – provavelmente influenciado pela ideia pitagórica do τετρακτύς – na 
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O Si-mesmo é uma instância psíquica abrangente, ele transcende o Ego ao mesmo 

tempo em que o contém. Na Psicologia Analítica, o Ego é entendido como um complexo 

com o qual todos os conteúdos consciente dialogam, seja passiva ou ativamente. O fator 

Ego constitui o centro do campo da consciência. Tal campo inclui a personalidade 

empírica, ou seja, apresentada, assentando na instância do Ego o sujeito de todos os atos 

conscientes do indivíduo. No relacionar entre qualquer conteúdo psíquico e o ego é 

baseado o critério para determinar se o conteúdo é consciente ou não, dado que não há 

elemento presente na nave da consciência que não tenha antes se apresentado ao 

concierge, ao sujeito (JUNG, 1950/2013b). 

Na busca por um entendimento possível do funcionamento de mesmo, cabe lançar 

mão à definição de ego, porém não uma definição comum, mas aquela que apresente os 

limites do sujeito. É notório que a psicologia não dita precisamente a fronteira do campo 

da consciência, pois – como foi bem explicado nas páginas passadas – este pode estender-

se de modo indeterminado. Empiricamente, todavia, o traço limítrofe é alcançado no 

confronto com o ignoto. Este desconhecido é constituído por tudo o que fora e é ignorado, 

por tudo que não se relaciona com ego enquanto meão da consciência. Em prol da didática 

dever-se-ia diferenciar o desconhecido em dois conjuntos: sendo o primeiro concernente 

aos fatos exteriores que alcançam os sentidos, o segundo alusivo ao mundo interior que 

pode vir a ser objeto da experiência imediata. O primeiro conjunto diz sobre o 

desconhecimento do mundo externo, o segundo sobre o interior humano, sobre o 

inconsciente. Enquanto conceito empírico, o Si-mesmo designa o âmbito sincrético da 

psique humana – id est, o somatório consciente-inconsciente – expressando a totalidade 

e a unicidade da personalidade global. Entretanto, uma vez que essa personalidade global, 

devido à sua participação inconsciente, só é consciente de modo fracionário, o conceito 

de si-mesmo é potencialmente empírico em parte, tornando-se um postulado na mesma 

proporção de cuja realidade pouco conhecemos. Ou seja, abarca o experimentável, o não 

experimentável e o ainda não experimentável; característica fascinante que muito tem em 

comum com diversos conceitos de outros campos científicos, notavelmente a física268. 

Por definição, se o Si-mesmo é a totalidade psíquica, o ego está subordinado a ele e está, 

 
qual a ideia de bem, que corresponde à imagem de Deus, estaria no topo e o mal nas camadas mais inferiores 

(VON FRANZ, 1997). Um empreito bastante semelhante é feito por Johannes Kepler (1619), para o 

Astrônomo, a alma tem a estrutura de um ponto e a figura de um círculo enquanto potência (PAULI, 1996a).    
268 Uma alusão a conceitos como energia, massa, movimento, campo e o próprio átomo que, na física 

contemporânea, são dificilmente definíveis quando não-definíveis, mas, muitas vezes, intuitivos (HEWITT, 

2015; JUNG, 1950/2013a; 1928/2012; 1949/2012; PAULI, 1996; VON FRANZ, 1997).  
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para o mesmo, como qualquer parte é para o todo. O ego, obviamente, porta o livre-

arbítrio, porém interiormente às raias da consciência269. Tal como o mundo exterior, o Si-

mesmo também impõe ao ego uma realidade objetiva com a qual deverá lidar. Além de 

incapaz perante a imposição do Si-mesmo, o ego ainda sofre alterações diante da realidade 

colocada pela instância inconsciente (JUNG, 1950/2013b; 1949/2012).       

O Si-mesmo expressa a completude, é um arquétipo da totalidade, e uma de suas 

muitas expressões simbólicas é a Imago Dei, a figura divina que arrebata e deslumbra o 

expectador. Outras formas frequentes de manifestação desse arquétipo são: o motivo da 

criança, o redondo (Rotunda), o círculo, o orbe, o Lapis Philosophorum e a quaternidade 

ou qualquer outro símbolo que remeta ao mote da completude. O Si-mesmo é o arquétipo 

da inteireza que transcende a consciência, a própria totalidade (JUNG, 1951/2013, 

1954/2012a). 

Se não souber lidar com as manifestações do Si-mesmo, o sujeito fará da 

experiência um desastre. A assimilação do ego pelo Si-mesmo é uma calamidade psíquica 

de ordem maior. A imagem da totalidade está imersa no inconsciente, por isso ela 

participa da natureza arcaica do inconsciente – enquanto arquétipo – e responde às 

coordenadas espaço temporais características da psique inconsciente. São duas 

propriedades numinosas e, justamente por isso, determinantes para a diferenciação da 

consciência do eu, que é naturalmente diferenciada – de modo mais elementar, separada 

do inconsciente – sob o julgo de um continuum espaço-temporal diferente. Devido a isso, 

se o eu cai sob o encanto de qualquer fator inconsciente, seu processo adaptativo é 

perturbado, criando assim uma situação eliciadora de diversos tipos de casos (JUNG, 

1950/2013b).   

Compreender o Si-mesmo é uma atividade hercúlea, seja enquanto símbolo, 

tratado em uma dimensão hermenêutica ou enquanto dado da experiência, pensado em 

uma perspectiva epistemológica. A fim de melhor elucidar as relações entre o Ego e o Si-

mesmo, Jung (2014, p. 73) faz uma alusão à luminescência divina. Para o fundador da 

Psicologia Analítica, a luz do ego é infinitamente pequena, porém mais concentrada que 

a do Si-mesmo.  

Portanto o homem ou a consciência humana teria uma luz mais concentrada 

que Deus, quer dizer, que a imagem de Deus. Pois sempre temos apenas uma 

imagem – certo? – pois falamos das imagens, da psicologia da imagem e não 

sabemos o que Deus é em si, é um ineffabile [inefável], um ahrrêton 

 
269 À mesma maneira que o livre arbítrio se choca com inúmeras fronteiras do mundo exterior, como a 

sociedade, o tempo, as leis et cetera. Seus limites também habitam o mundo interior, lá distante, nos ermos 

da psique, muito além do campo da consciência (1950/2013b). 
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[incompreensível/indefinível]. A sua pergunta então é: “Em que medida o eu 

é maior que o si-mesmo? A imagem de Deus não é sempre mais ampla que a 

consciência? 

 

A concentração de uma luz fraca nos permite ver algo em seus limites, já ao 

confrontar a totalidade, o investigador sempre se deparará com o indeterminado, pois ela, 

a completude, não é familiar ao homem telúrico. O homem ocidental se orienta 

majoritariamente pelo bom conhecimento das frações e, infelizmente, despreza o todo, 

por confrontar nele o incognoscível. Desde o nascimento, o homem se coloca como um 

especialista: um nasce com bom intelecto, outro com benévolo coração , o terceiro goza 

de perspicácia para o entendimento das sensações o quarto se abstrai do meio e da 

materialidade, guiado por analogias e palpites sobre o porvir. Ipso facto, o Si-mesmo 

enfrenta um grande obstáculo em seu ímpeto de realização, tornando – teoricamente – 

impossível a sua plena realização. A totalidade sempre será inalcançável, quando não 

escapa ao intelecto por sua infinitude ou mistério, ofusca o observador com sua intensa 

luz, deixando ao pobre antevieiro apenas o fascínio e a cegueira (JUNG, 2014; VON 

FRANZ, 1993). 

 A relação entre o Si-mesmo e o ego é, na opinião de Jung (1939/2012b), bem 

ilustrada na relação entre o homem e Cristo. Para o psicólogo, Cristo fascinava seus 

adeptos, pois expressava algo que era vívido e operante no inconsciente deles. O próprio 

cristianismo não haveria fecundado a alma dos europeus e propagado de forma tão efetiva 

no antigo mundo pagão se não contasse com uma disposição psíquica correspondente que 

adviesse ao encontro de seu mundo de imagens e representações. Tal dado faculta a 

afirmação de que não apenas aquele que crê em Cristo está nele contido, como também 

Cristo habita o âmago dos cristãos. A figura de Cristo é, no imo de cada homem, o homo 

primordialis, o homem semelhante a Deus e perfeito, o Adam Secundus; isto é, a mesma 

estrutura que o atman-purusha, o homem pleno, τέλειος (Teleios), o ser enquanto 

totalidade psíquica.   

Como símbolo da totalidade psíquica, o Si-mesmo é sempre manifesto na forma 

de complexio oppositorum e seu modo de aparecer é, sobretudo, ameaçador e cada vez 

mais obscuro conforme a consciência revoga para si uma natureza luminosa. Ele alimenta, 

então, a pretensão de uma autoridade moral (JUNG, 1939/2012b). Todas as dificuldades 

que o homem mundano enfrenta ao postar-se diante do enigma do Si-mesmo também 

foram enfrentadas por Cantor quando o vislumbrou sob o símbolo do Aleph. Ao mesmo 

tempo em que o Aleph e a hipótese do continuum podem ser considerados as obras primas 
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de Cantor, também são, de certo modo, seus nemeses. O fascínio e a dificuldade em 

compreender o todo enunciado pelo Aleph, assim como – obviamente – a oposição 

virulenta por parte de Kronecker e outros matemáticos, levaram Cantor a uma série de 

crises nervosas (ACZEL, 2003; DAUBEN, 1990). Compreender o que quer que seja o 

Aleph não é uma tarefa mundana, talvez tenha sido esse um dos motivos pelos quais 

Cantor nomeou o infinito dos números naturais de  ℵ0, não apenas pelo fato de o novo 

número significar uma nova “palavra” na Matemática, mas talvez o tenha escolhido 

também pela dificuldade em desvendar seus mistérios.  

Borges (1949/1999), distinto escritor Argentino, também tentara compreender o 

Aleph em seu conto homônimo à letra. Na narrativa, Carlos Argentino, um amigo do eu 

lírico – o próprio Borges – descobre em seu porão o Aleph e o descreve como (p. 92): “O 

microcosmo de alquimistas e cabalistas, nosso concreto amigo proverbial, o multum in 

parvo270!”. Logo em seguida, o eu lírico também decide ver o Aleph, mas para tal era 

necessário tomar uma série de medidas. Cumprindo o narrador tais exigências, Borges 

nos fornece o estonteante relato da visão do Aleph, mas não sem antes confessar o quanto 

relatar a experiência seria uma tarefa supra-humana (p. 93).  

Chego, agora, ao inefável centro de meu relato; começa aqui meu desespero de 

escritor. Toda linguagem é um alfabeto de símbolos cujo exercício pressupõe 

um passado que os interlocutores compartem; como transmitir aos outros o 

infinito Aleph, que minha temerosa memória mal e mal abarca? Os místicos, 

em análogo transe, são pródigos em emblemas: para significar a divindade, um 

persa fala de um pássaro que, de algum modo, é todos os pássaros; Alanus de 

Izulis, de uma esfera cujo o centro está em todas as partes e a circunferência 

em nenhuma; Ezequiel, de um anjo de quatro faces que, ao mesmo tempo, se 

dirige ao Oriente e ao Ocidente, ao Norte e ao Sul. [...] É possível que os deuses 

não me negassem o achado de uma imagem equivalente, mas este relato ficaria 

contaminado de literatura, de falsidade. Mesmo porque o problema central é 

insolúvel: a enumeração, sequer parcial, de um conjunto infinito.  

 

A dificuldade de compreender a infinitude enfrentada por Cantor pela primazia da 

Matemática, por Borges no campo literário e por Jung em dimensão psicológica, 

demonstra que apreender o infinito não envolve apenas um problema epistemológico271, 

mas também um problema ontológico. Enquanto humano, é de fato, como já demonstrado 

aqui, impossível apreender a totalidade. Ao trazer o infinito para a psique consciente (ou 

cognição, se preferir) sempre faltará algo. O incognoscível é gritante e arrebatador na 

 
270 Muito no pouco. 
271 O qual fora muito bem edificado por Cantor (1883/1974) no Grundlagen quando se opera sobre as bases 

matemáticas e filosóficas; e trabalhado também – na esfera psicológica – com maestria por Jung no decorrer 

de suas obras completas, notavelmente os escritos Aion (1950/2013b), Mysterium Coniunctionis 

(1954/2012a; 1954/2012b), Simbolismo do Mandala (1950/2013d) e Sincronicidade (1950/2013a).     
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dimensão do sem fim. Na tentativa de desvendá-lo, o homem sempre cai de joelhos 

devido àquilo que possui de mais frágil, a própria humanidade; angustia-se e, se não for 

cauto o bastante, poderá encantar-se pela imagem divina. O relato de Borges (1949/1999, 

p. 93-4) mostra o misticismo, a angústia e o não-entendido, assim como a fascinação ao 

confrontar o sem fim. Admirar e se espantar foi única reação possível ao autor diante da 

impossibilidade de seu mundanismo abarcar a completude. 

[...] vi uma pequena esfera furta-cor, de quase intolerável fulgor. A princípio, 

julguei-a giratória; depois, compreendi que esse movimento era uma ilusão 

produzida pelos vertiginosos espetáculos que encerrava. O diâmetro do Aleph 

seria de dois ou três centímetros, mas o espaço cósmico estava aí, sem 

diminuição de tamanho. Cada coisa (o cristal do espelho, digamos) era infinitas 

coisas, porque eu via claramente de todos os pontos do universo. Vi o populoso 

mar, vi a aurora e a tarde, vi as multidões da América, vi uma prateada teia de 

aranha no centro de uma pirâmide, vi um labirinto roto (era Londres), vi 

intermináveis olhos próximos perscrutando-me como num espelho, vi todos os 

espelhos do planeta e nenhum me refletiu, vi num pátio da rua Soler as mesmas 

lojas que, há trinta anos, vi no vestíbulo de uma casa em Fray Bentos, vi cachos 

de uva, neve, tabaco, veios de metal, vapor de água, vi convexos desertos 

equatoriais e cada um de seus grãos de areia, vi em Inverness uma mulher que 

não esquecerei, vi a violenta cabeleira, o altivo corpo, vi um câncer no peito, 

vi um círculo de terra seca numa calçada onde antes existira uma árvore, vi 

uma chacra de Adrogué, um exemplar da primeira versão inglesa de Plínio, a 

de Philemon Holland, ao mesmo tempo, cada letra de cada página (em 

pequeno, eu costumava maravilhar-me com fato de que as letras de um livro 

fechado não se misturassem e se perdessem no decorrer da noite), vi a noite e 

o dia contemporâneo, vi um poente em Querétaro que parecia refletir a cor de 

uma rosa em Bengala, vi meu dormitório sem ninguém, vi num gabinete de 

Alkmaar um globo terrestre entre dois espelhos que o multiplicam 

indefinidamente, vi cavalos de crinas redemoinhadas numa praia do mar 

Cáspio, na aurora, vi a delicada ossatura de uma mão, vi os sobreviventes de 

uma batalha enviando cartões-postais, vi numa vitrina de Mirzapur um baralho 

espanhol, vi as sombras obliquas de algumas samambaias no chão de uma 

estufa, vi tigres, êmbolos, bisões, marulhos e exércitos, vi todas as formigas 

que existem na terra, vi um astrolábio persa, vi numa gaveta da escrivaninha 

(e a letra me fez tremer) cartas obscenas, inacreditáveis, precisas, que Beatriz 

dirigia a Carlos Argentino, vi um adorado monumento em La Chacarita, vi a 

relíquia atroz do que deliciosamente fora Beatriz Viterbo, vi a circulação de 

meu escuro sangue, vi a engrenagem do amor e a modificação da morte, vi o 

Aleph, de todos os pontos vi no Aleph a terra, e na terra outra vez o Aleph, e 

no Aleph a terra, vi meu rosto e minhas vísceras, vi teu rosto e senti vertigem 

e chorei, porque meus olhos haviam visto (esse objeto secreto e conjetura) cujo 

nome usurpam os homens, mas que nenhum homem olhou: o inconcebível 

universo. 

Senti infinita veneração, infinita lástima.   

 

Como Cantor, Borges também experimentou o dualismo entre glória e angústia, 

entre euforia e depressão e, sobretudo, a limitação ao confrontar o infinito e os mistérios 

do Aleph. Todavia, o matemático de Halle, não se deixou intimidar pela complexidão do 

assunto. Cantor descobriu que havia outras ordens de infinitos e estava ansioso para 

identificá-las, para descobrir novos alephs e as relações entre eles. Cantor sabia que o ℵ0 

era o menor dos infinitos, e sabia – por meio de um extraordinário teorema que construíra 
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na década de 1870 – que para qualquer conjunto, seja qual for, existe sempre um maior: 

o conjunto dos sub-conjuntos do conjunto primigênio272 e que o conjunto de todos os 

números reais compreendia todos os possíveis conjuntos de subconjuntos derivados do 

conjunto dos números inteiros273. Sendo assim, o número de elementos do continuum, 

que seria, para Cantor, o seguinte número transfinito, haveria de ser expresso por 2 

elevado à potência do número infinito de inteiros. Desse modo, o número cardinal do 

continuum seria expresso pela fórmula 𝑐 = 2ℵ0 (ACZEL, 2003; DAUBEN, 1990). 

Georg Cantor passou a buscar incessantemente pela ordem dos números cardinais 

transfinitos, ele almejava ser capaz de nomeá-los e dispô-los em uma reta, tal quais os 

naturais, seria esta a reta dos números transfinitos274. Em especial, o matemático 

questionou-se se existiria algum número cardinal entre o ℵ0 e c (o número cardinal do 

continuum). Se a resposta fosse negativa, Cantor poderia denominar a ordem de infinito 

do continuum de ℵ1. A ordenação dos transfinitos dependia da resposta à indagação 

formulada por Cantor. Sua intuição afirmava que a ordem do infinito do continuum 

deveria ser o aleph consequente ao ℵ0. Pois a multiplicação entre alephs não os variava, 

no entanto, a potenciação, em outra mão, os tornava mais elevados. Para Cantor, fazia 

pleno sentido de que não havia aleph algum entre ℵ0 e c, mas ele deveria provar seus 

argumentos. Na mente de Cantor, c era o aleph seguinte a ℵ0 (portanto, c = ℵ1). Sabendo 

que 𝑐 = 2ℵ0, Cantor não apenas acreditava, mas pretendia também provar que 2ℵ0 = ℵ1. 

Esta afirmação recebeu o nome de hipótese do continuum (DAUBEN, 1990; ACZEL, 

2003). 

O matemático de Halle tentou e tentou exaustivamente desvendar a hipótese do 

continuum. Horas endereçava epístolas à Mittag-Leffler afirmando ter provado a hipótese, 

dias depois, novas cartas eram enviadas afirmando ter refutado a hipótese; e assim foi 

durante muito tempo. Tal como Sísifo, Cantor empurrava e empurrava a pesada pedra 

morro acima, mas, ao fim do dia, via seu trabalho ruir (ACZEL, 2003; DAUBEN, 1990; 

BULFINCH, 2006).    

Cantor acreditava ser um mensageiro de Deus, na verdade, acreditava ser o fiel 

secretário do Onicriador. Nos pensamentos do matemático, a matemática transfinita era 

 
272 Por exemplo, tomando um conjunto de três número {1, 2, 3}, o conjunto de todo os subconjuntos  deste 

conjunto, também chamado de conjunto potência, contêm { }, {1}, {2}, {3}, {1,2}, {1,3}, {2,3} e {1,2,3}. 

Trata-se de um conjunto de 8 elementos (23 = 8) (ACZEL, 2003).   
273 Todo inteiro pode estar incluído ou não em qualquer posição infinita de um número decimal (ACZEL, 

2003 p. 132). 
274ℵ0, ℵ1, ℵ2, ℵ3, ℵ4, ℵ5, ℵ6, ..., e continuamente.  
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uma verdade divina que lhe fora revelada e cabia a ele, enquanto servo do Senhor, 

propagá-la ao mundo. As inconstâncias na busca de alguma verdade sobre a hipótese do 

continuum frustravam Cantor cada vez mais; isso, somado às oposições de Kronecker, 

desestabilizou o matemático levando-o a uma crise nervosa. No decorrer da vida, Cantor 

sofreu diversas crises que o levaram à Halle Nervenklinik (uma clínica para doentes 

mentais em Halle), não coincidentemente elas aconteciam toda vez que o matemático do 

infinito falhava em algum de seus métodos para encontrar uma verdade sobre a hipótese 

do continuum. A primeira internação ocorrera em setembro de 1904 e durou até março de 

1905. Ao sair da clínica, Cantor declarou ter recebido durante a internação uma inspiração 

superior que sugeriu a ele estudar a Bíblia com “olhos abertos e suspenção de todas as 

preconcepções”275 (DAUBEN, 1990 p. 289). Cantor escrevera para seu amigo, e também 

matemático, Phillip Edward Bertrand Jourdain contando como o aprisionamento e a 

solidão de seu confinamento trouxeram-lhe à mente extraordinários insights com os quais 

escreveu um panfleto, sob o título de Ex Oriente Luz, constituído por diálogos entre um 

mestre e seu aprendiz. O principal argumento do escrito era o de que Cristo era filho 

natural de José de Arimatéia.  

Durante os longos meses de reclusão sua mente estava livre para pensar sobre o 

que quisesse, e então Cantor pode ouvir no silêncio a voz de uma musa divina que lhe 

soprava ideias, trazendo inspiração e iluminação. A musa de Cantor não lhe inspirava 

apenas sobre coisas divinas, ela também era uma matemática276. Em 1908, Cantor 

(DAUBEN, 1990, p. 290) escreve à sua amiga Grace Chrisholm Young um estonteante 

relato: 

Um destino peculiar, o qual, graças a Deus, de nenhum modo me quebrou, mas 

de fato me fez interiormente mais forte, mais feliz e mais esperançosamente 

alegre do que tenho sido em uma porção de anos, me manteve longe de casa – 

posso dizer também longe do mundo – de 22 de Outubro de 1907 até 15 de 

Junho de 1908, logo, até a última segunda-feira ... Em meu longo isolamento 

nem a matemática ou em particular a teoria dos números transfinitos 

adormeceu ou repousou em mim; a primeira publicação em anos que devo 

fazer nessa área é endereçada aos “Proceedings of London Mathematical 

Society,” a qual, em decorrência da grande honra de ter me nomeado como 

membro, devo ser sempre grato, assim como à Royal Society por ter conferido 

a mim a medalha de prata há três anos e meio277. 

 
275 “With oppened eyes and with banishment of all previous conceptions”. 
276 Não que a matemática também não seja divina. 
277 “A peculiar fate, which thank goodness has in no way broken me, but in fact has made me stronger 

inwardly, happier and more expectantly joyful than I have been in a couple of years, has kept me far from 

home-I canalso say far from the world-since October 22, 1907, until June 15, 1908, thus until last Monday 

... In my lengthy isolation neither mathematics nor in particular the theory of transfinite numbers has slept 

or lain fallowin me; the fi~st publication in years which I shall have to make in this área is designated for 

the "Proceedings of the London Mathematical Society," to which, for the great honor of having named me 



153 
 

 

Não há equívoco algum na afirmação de que Cantor identificava sua Matemática 

com algum tipo maior de unidade absoluta em Deus. Isso pode ser emparelhado com a 

convicção que o matemático tinha de que a teoria transfinita de conjuntos provinha de 

uma inspiração divina. Mesmo antes de sua crise nervosa, Cantor já havia escrito a 

Mittag-Lffler que seus números transfinitos foram-lhe comunicados “de uma energia 

mais poderosa”278 (DAUBEN, 1990, p. 290). Da mesma maneira que Cantor foi inspirado 

pela musa para escrever Ex Oriente Lux, sua Matemática também poderia ter sido 

inspirada por uma musa no empíreo.  

 Muitos psicólogos analisaram a história de Cantor, seus ataques nervosos e todo 

seu drama familiar, dentre eles E. T. Bell e Nathalie Charraud. Mas ambos, apesar de 

terem lançado mão à teoria psicanalítica, ou apegaram-se excessivamente à metáfora 

edípica e perceberam no fervoroso e exigente pai de Cantor a grande problemática, ou 

reduziram seu fenômeno psíquico ao quadro sintomatológico do transtorno afetivo 

bipolar (ACZEL, 2003; DAUBEN, 1990). Neste escrito, porém, é iluminada uma nova 

explicação: a fantasia apresentada por Cantor era natural e parte integrante de suas 

descobertas matemáticas. As crises nervosas podem ter se originado em decorrência da 

oposição virulenta de Kronecker e a insatisfação com sua posição em Halle. No entanto, 

é perceptível que há um tema central em todo o trabalho de Cantor, seja no âmbito 

matemático, filosófico ou teológico. Na plena razão das demonstrações matemáticas ou 

nos “delírios mitológicos”, o matemático de Halle fala basicamente sobre uma nova 

verdade para além do já conhecido, ele verbaliza, seja com números ou palavras, a 

possibilidade de conhecer o que até então fora tido como incognoscível. Se o aleph é a 

verdade de Deus, o início da enunciação, o princípio da comunicação entre o homem e o 

divino (KRISTEVA, 1969), logo era estritamente necessário que Cantor recebesse tal 

verbo dos céus, e isso faz pleno sentido psicológico. Como explicado nos tópicos 

anteriores, a manifestação do arquétipo da totalidade é objetiva, ou seja, psiquicamente 

afastada do ego, é a manifestação de uma divindade. Em muitos casos, a manifestação do 

arquétipo do Self é entendida como voluntas dei (vontade de Deus). Carl Gustav Jung 

(1950/2013b) considera mais vantajoso e psicologicamente correto tomar certas forças 

 
to its membership,I shall always remain grateful as well as to the Royal Society for conferring upon me the 

Sylvester Medal three and one-half years ago”. 
278 “From a more powerful energy”. Atente-se para o uso da partícula “from” que exerce a função sintática 

de adjunto adverbial de lugar “donde”, indicando uma fonte, uma origem.  
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naturais que se manifestam no humano, notavelmente as imagens do Self, por vontade de 

Deus. Desse modo, conforme o psicólogo, é possível que o indivíduo se coloque em 

consonância com o habitus da vida psíquica ancestral, id est, o psiquismo do indivíduo 

passa a operar do mesmo modo que operou o psiquismo humano em todos os lugares e 

em todas as eras. O habitus possibilita a sobrevivência do indivíduo enquanto sujeito 

psiquicamente saudável. Ao estar em consonância com ele, haverá sempre uma 

possibilidade racional de sobrevivência. Se uma condição tradicional assegura tal 

possibilidade, não é apenas por não existir algum motivo para considerá-la equivocada, 

mas também por existir razões para considerá-la verdadeira, precisamente em sentido 

psicológico. O que Jung tenta explicar é que – tomando o Caso de Cantor como exemplo 

– uma imagem divina que repentinamente acomete um cientista, se for entendida como 

uma vontade de Deus ou uma iluminação dos céus, pode motivá-lo a progredir e até 

mesmo elevar sua vontade para continuar as pesquisas. O cientista acometido pela 

imagem não é mais apenas um delirante (como seria considerado nos séculos XIX, XX e 

XXI), ao assimilar o habitus de outra época, o indivíduo pode lidar com essa imagem 

como se ela fosse uma dádiva, e não uma praga oriunda de uma doença mental. Entre a 

iluminação e a demência, o caminho da iluminação sempre será mais positivo. É válido 

lembrar que verdades psicológicas não são conhecimentos metafísicos. São, na verdade, 

modos de pensar, sentir, agir, mais precisamente, são modos de ser que se revelam úteis 

e proveitosos diante da experiência.  

Encarar os impulsos do interior como voluntas Dei279 não é considerá-los como 

desejos e vontades arbitrárias, mas como dados objetivos com os quais é necessário lidar. 

A vontade só os dominará parcialmente e é importante que o vocábulo “Deus” não seja 

entendido apenas como o Deus judaico-cristão, mas como uma manifestação do arquétipo 

do Self, ou seja, qualquer figura numinosa que exprima a totalidade. Mais precisamente, 

a figura de Deus deve ser encarada, nesse caso, no mesmo sentido que Diotima ao afirmar 

que o Eros é um grande demônio. A palavra demônio (daimon) nesse contexto expressa 

uma força que vem de fora do homem e o arrebata, um poder determinante, tal como o da 

Providência. Mas, mesmo diante de tal poder, cabe ao homem decidir sobre sua conduta 

(JUNG, 1950/2013b).      

A musa de Cantor é uma figura de inspiração que o auxilia a desvendar o infinito, 

a lidar com o desconhecido, exercendo assim a mesma função que Diotima. Não se sabe 

 
279 Vontade de Deus 
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ao certo se essa figura feminina que ensina a Sócrates sobre o amor, realmente existiu ou 

se era uma musa celeste como a de Cantor ou aquela invocada por Milton (1667/2013, p. 

24) para abrir o seu grande épico Paraíso Perdido. 

Do homem primeiro canta, empírea Musa,  

A rebeldia – e o fruto, que, vedado,  

Com seu mortal sabor, nos trouxe ao Mundo 

A morte e todo o mal na perda do Éden, 

Até que homem maior pôde remir-nos 

E a dia celestial, dar-nos de novo.   

 

À mesma maneira que a musa de Milton, Diotima também possuía poderes 

incomuns. 

- E a ti eu te deixarei agora; mas o discurso que sobre o Amor eu ouvi um dia, 

de uma mulher de Matinéia, Diotima, que nesse assunto era entendida e em 

muitos outros – foi ela que uma vez, porque os atenienses ofereceram 

sacrifícios para conjurar a peste, fez por dez anos recuar a doença, e era ela 

quem me instruía nas questões de amor, o discurso então que me fez aquela 

mulher, eu tentarei repetir-vos, a partir do que foi admitido por mim e por 

Agatão com meus próprios recursos e com o que eu puder (PLATÃO, 1991, p. 

73-4).  

 

Outro que ouvira inspirações e soluções de uma musa fora Wolfgang Pauli. O 

físico frequentemente sonhava com uma figura feminina que nomeou de Black Anima, 

esta lhe falava principalmente sobre assimetria, uma ideia que Pauli era resistente em 

aceitar. Jung e Pauli travavam inúmeros diálogos sobre as realções entre a instância 

consciente e inconsciente. Os dados obtidos por Jung o levavam a acreditar que o aparelho 

psíquico é assimétrico, sendo o inconsciente maior e mais potente que a consciência; 

Pauli, no fundo, também acreditava no mesmo, todavia possuía grande resistência em 

aceitar tal ideia. O físico possuía certa obsessão com simetria, para Pauli, era mais que 

agradável que a natureza fosse simétrica e que a terceira lei de Newton reinasse absoluto. 

Pouco mais tarde, no entanto, Pauli percebeu que a assimetria era inevitável, ela 

simplesmente existia, mesmo a seu contragosto. O físico acabou admitindo – mesmo que 

em tom sarcástico – que “Deus era um grande canhoto”. Apartir de então ele e Jung 

desenvolveriam uma série de estudos sobre a assimetria tanto na natureza como no 

psiquismo (MILLER, 2009)280. 

 
280 O mais interessante nessa história do físico Wolfgang Pauli é a série de coincidências significativas 

envolvendo essa imagem da Black Anima. Pauli descrevia essa figura como uma mulher asiática enegrecida 

que lhe vinha falar sobre assimetria. Alguns anos depois, uma dupla de pesquisadoras sino-americanas 

Tsung Dao Lee e Chen Ni Yang comprovaram a assimetria nas forças intermoleculares frágeis. Walfgang 

Pauli se tornou grande amigo da dupla e escreveu, além dos estudos com Jung sobre assimetria na 

psicologia, um belíssimo artigo sobre o mesmo tema na física, intitulado La Violation des Symétries 

Spéculaires dans les Lois de la Physique Atomique (MILLER, 2009; PAULI, 1961/1999; 1996c). 
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Todas essas imagens presentes como pano de fundo na obra de Cantor são de basal 

importância para entender não apenas a descoberta matemática que o professor de Halle 

almejava levar ao mundo, mas também os processos psíquicos subjacentes à construção 

matemática. Não são dejetos, resquícios ou meros substratos de uma construção 

matemática, mas sim insumos, materiais cruciais para o desenvolvimento do 

conhecimento e fecundos objetos de pesquisa. Na obra de Cantor não há apenas uma 

mensagem matemática, mas também – como vem sendo mostrado exaustivamente aqui – 

uma importantíssima mensagem psicológica.  

 

V – Coordenadas para uma Epistemologia  

 

O matemático, a linguagem e Moisés – ciência demasiada humana 

 

“Nunca será um verdadeiro matemático quem 

não for um pouco poeta.” 

- Karl Wiestrass 

 

Uma das imagens mais instigantes ao pensar a trajetória, o objeto de estudo e a 

narrativa de Cantor é a do enunciador, o portador da palavra de Deus. Cantor investigou 

um campo do conhecimento que ainda pertencia ao inconsciente, o infinito real. Se 

pensado de um ponto de vista psicológico, o infinito potencial é uma forma de ainda 

manter o sem-fim preso a uma instância imaginária, afinal, de modo resumido, o infinito 

potencial é apenas um tautologismo floreado para o “muitos” já usado por diversos povos 

primitivos. Ao abraçar o infinito real, Cantor procura saber quanto é esse “muitos” que 

jaz para além dos números conhecidos. Retomando a teoria exposta por Jung 

(1950/2013a; 1958/2013) e Von Franz (1997; 2008) de que ao contar o homem retira os 

números do inconsciente e os disputa com ou recebe de Deus, é possível identificar 

sentido pleno nas narrativas de Cantor. O matemático contou – e podemos pensar aqui no 

sentido literal, pois Cantor construiu toda sua teoria traçando funções bijetoras entre os 

conjuntos – até onde ninguém jamais contara, rompeu com os limites conhecidos para 

encontrar o aleph e depois, ainda não satisfeito, tentou caminhar para descobrir o que há 

além da letra primordial por meio da hipótese do continuum.  

Mas o matemático não foi o primeiro a revelar o aleph para a humanidade, muitas 

eras antes, outro fiel secretário de Deus o fez, seu nome era Moisés. Se tomado como 
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símbolo, é possível erigir o aleph como um tertium comparationis, entre a figura de 

Cantor e a figura de Moisés em um movimento de amplificação, a técnica central da 

Psicologia Analítica para a compreensão de símbolos. Entretanto, no caso de Cantor em 

especial, as semelhanças e a simbologia são tão fortes que basta uma percepção um pouco 

mais acurada para traçar a intertextualidade. É possível ver esse movimento de forma 

natural no relato do professor Irineu Bicudo (2003, p. 20): 

Lembro que Cantor era de ascendência judaica e que há, na tradição mística do 

povo judeu, a ideia de Moisés como intérprete da voz divina para o povo de 

Israel. Essa versão foi desenvolvida mais radicalmente, por Maimonides, cujo 

pensamento encontra no rabino Mendel de Rymanov, seu mais importante 

porta-voz. Segundo este, tudo o que Israel ouvira da revelação no Monte Sinai 

foi o Aleph, com que o texto bíblico começa o primeiro Mandamento – o Aleph 

da palavra “anokhi” (eu). Aliás, o Aleph sempre foi tido, pelos cabalistas, 

como a raiz espiritual de todas as outras letras, acompassando, em sua essência 

o alfabeto todo e, portanto, todos os outros elementos do discurso humano. 

Mas, ouvir o Aleph é ouvir quase nada, não transmite um significado 

específico. No entanto, por isso, o ocorrido no Monte Sinai transforma-se em 

uma revelação mística, impregnada de um significado infinito e que, para 

tornar-se uma fundamentação da autoridade religiosa, deve ser traduzida na 

linguagem humana. Foi o que fez Moisés. 

O verbo desempenha uma função crucial na cosmologia hebraica, a linguagem vai 

desde a origem de tudo à componente substancial de Deus, como mostra o evangelho de 

João: “1 No princípio estava o Verbo, 2 E o verbo estava próximo de Deus, 3 E Deus era 

o verbo”281 (JOANESS I, 1-3 – tradução nossa). Também é pela vocalização do verbo 

no modo imperativo que tudo começa: “3 E disse Deus: Haja a luz. E a luz feita é”282 

(GENESIS, I, 3 – tradução nossa). Nomear é um ato divino, bastante visível no Liber 

Genesis quando Deus convoca o homem primordial, Adão, para reconhecer e nomear os 

animais e as coisas do mundo. A palavra é fonte de poder, além das passagens já citadas, 

esse fato fica claro também no Liber Exodus. Para que Moisés pudesse salvar seu povo, 

era necessário determinado poder lingüístico. O próprio ao Deus confessa: “10 Imploro, 

Senhor, não sou eloquente desde ontem e desde os dias anteriores: e desde que és locutor 

ao seu servo; sou impedido e tardio da língua”283 (EXODUS, IV, 10). Tanto Moisés não 

possuía o poder da fala, como a presença de Deus o tornava mais inábil. No auxílio de 

seu agente, Deus intervém de duas formas: primeiro, concede a Moisés um báculo 

milagroso que carregaria o poder de Deus; mais tarde, sob a iluminação de Deus, Moisés, 

para selar a aliança com os israelitas, lhes entrega a tábua com o decálogo escrito por 

 
281 “1 In principio erat Verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum”. 
282 “3 Dixtque Deus: Fiat lux. Et facta est lux”. 
283 “10 Obsecro, Domine, non sum eloquens ad heri et nudiustertius: et ex quo locutus es servum tuum, 

impeditioris et tardioris linguae sum”.  
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Deus. Tudo o que Deus deu a Moisés é o aleph, a primeira letra, o prīncipium primum de 

tudo o que há e Moisés fora o tradutor de todo esse processo. Na gematria, cada letra tem 

um valor, sendo o aleph o “um”; do mesmo modo que todo número é formado a partir do 

número um, toda palavra, omne verba, é provinda do aleph, pois toda letra dele advêm 

(ACZEL, 2003; KRISTEVA, 1969; LAITMAN, 2012). 

Na tradição judaica, as letras são desejos, tanto as letras do alfabeto 

individualmente, como aquelas que são componentes de palavras. Existem duas fontes de 

letras: Yod e Aleph. Além de matriz para as demais, o aleph ainda representa o 

preenchimento pela luz da misericórdia em tudo quanto há (LAITMAN, 2012).  

É curioso como o aleph – conforme a cosmologia judaica – enquanto letra, está 

presente em todas as palavras e em tudo o que é dito. De modo muito semelhante, o Si-

mesmo que, enquanto fato psíquico, ordena o psiquismo e reage em tudo o que é psíquico, 

estando presente em cada projeção, em cada fantasia, em cada conteúdo ideativo. Cantor, 

como Moisés, revela ao povo de seu tempo uma nova terra, lhes tras a palavra de Deus e 

os convida a atravessar um deserto de provação em busca do lar prometido, a teoria 

transfinita. Em seu processo de contagem, Cantor retirou o infinito do inconsciente como 

dado real (infinito genuíno) e o trouxe à luz da razão. Todo número conhecido, um dia 

foi inconsciente, o advento da sociedade, tecnologia e ciência os tornaram conscientes, 

mas foram anos de progresso para que o homem substituísse o “muitos” por algum 

número grande. O que o matemático de Halle fez foi dar um enorme salto, um salto para 

além do número “muitos” e determinar não apenas o infinito, mas ordens de diferentes 

infinitos. O número por si só já é algo especial, misterioso até. Mesmo com a 

desespiritualização das ciências e o advento de perspectivas como o empirismo e o 

positivismo, o número nunca perdeu sua aura numinosa. Se um conjunto de objetos for 

privado de todas as suas qualidades, no fim ainda sobrará o número, intransigente e 

indestrutível; se um material é resfriado o máximo possível, ainda lhe restará uma 

temperatura mínima, sua identidade térmica, seu número mínimo de calor; cada elemento 

possui um número atômico e, na cultura popular, quando não harmonizamos com alguém 

é costumeiro dizer: “não é o meu número”, esses e outros muitos exemplos mostram o 

caráter irredutível do número. A série dos números inteiros, por exemplo, é muito mais 

que um enfileiramento de números, fantasticamente ela contém toda a Matemática. O 

número, portanto, é imprevisível, e não é por completa obra do acaso que o cálculo seja 

o método mais apropriado para tratar do acaso, seja na modernidade, com os cálculos de 

probabilidade e as projeções estatísticas, ou no mundo arcaico, com a numerologia e as 
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adivinhações baseadas em runas e outros métodos geométricos (JUNG, 1950/2013a; 

1950/2013b).   

O papel desempenhado pelo número na mitologia e no inconsciente é nada 

rudimentar. Como uma divindade, o número transita entre o imaginário e o real – como 

já foi dito aqui, os números eram deuses que foram tomados pelo homem. O número não 

apenas conta ou mede, ele também assevera qualidades, habita o interstício entre a ciência 

e a fantasia, por isso carrega tanto mistério, trata-se de um indefinido que transita entre o 

descoberto, o já presente na natureza e o inventado. É realmente fascinante como, muitas 

vezes, equações que foram inventadas (ou descobertas) como pura fantasia matemática, 

revelaram-se, mais tarde, perfeitas descrições quantitativas do comportamento das coisas 

físicas. Por seu aspecto dual, o número é também um portador e medidor de processos 

psíquicos no inconsciente. O mandala, por exemplo, manifestação primordial da tentativa 

de organização psíquica, é, antes de tudo, um problema aritmético (JUNG, 1958/2013). 

Mandala é uma palavra de origem sânscrita que significa, literalmente, círculo; 

são figuras circulares desenhadas, pintadas, configuradas plasticamente ou, até mesmo, 

dançadas. Tais imagens são encontradas nos mais variados tempos e culturas, indo desde 

os templos budistas aos desenhos matemáticos sobre a quadratura do círculo. Como 

fenômenos psicológicos, os mandalas são frequentemente vistos em sonhos, em 

contextos conflitivos e em quadros de esquizofrenia. O mandala é frequentemente 

apresentado sob os padrões da quaternidade ou de múltiplos de quatro, tal motivo surge 

na alquimia e na Matemática sob a figura da quadratura circuli (JUNG, 1946/2013; 

1950/2013a; 1950/213c). 

Na alquimia, em especial, o mandala representa a junção dos quatro elementos 

que tendem à repulsão. No budismo tibetano, ela oferece as coordenadas para a meditação 

e concentração. Geralmente os mandalas aprecem durante estados de desorientação e 

dissociação psíquica, levando a concluir que o mandala surge para ordenar o que está 

caótico. A ordem rigorosa do sistema mandálico tenta compensar a desordem do aparelho 

psíquico, isso pode ocorrer através de um ponto central, uma geratriz, que tece as 

coordenadas da orientação ou pode ser construída uma ordenação concêntrica dos pontos 

irreconciliáveis. O mandala é, portanto, uma manifestação do arquétipo da ordem, o 

mesmo arquétipo do qual o número advém (JUNG, 1946/2013; 1954/2013c). 
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O número sempre foi usado para abordar o numinoso e muitos deles gozam de um 

significado especial284. A título de exemplo breve, é possível mencionar a tradição grega 

que firma o “um” como a totalidade inabalável285, onipotente e onipresente. Zeller em 

Die Philosophie der Criechen, citado por Jung (1939/2013a, p. 21) escreve: 

A unidade é primeiro elemento do qual surgiram todos os outros números; é 

nela, portanto, que devem estar juntas todas as outras qualidades opostas dos 

números: o ímpar e o par; o dois é o primeiro número par, o três o primeiro 

número ímpar e também perfeito, porque é no número três que aparece pela 

primeira vez um começo, um meio e um fim. 

O dois surge do uno e, em consequência, faz surgir o um do uno, pois, ao ser mais 

um, transforma o que era único em comum.  

O número um não é mais do que o uno diminuído e transformado em 

“número”, por causa da divisão. O uno e o outro formam um par de contrários, 

o que não acontece entre o um e o dois, pois estes constituem simples números, 

e só se distinguem entre si exclusivamente por seu valor aritmético. O uno, 

porém, sempre tende a manter sua unicidade e seu isolamento, ao passo que a 

tendência do “outro” é ser justamente o “outro” em relação ao uno (JUNG, 

1939/2013a, p. 22-3). 

O terceiro elemento quebra a tensão entre o uno e o outro, diante do terceiro o um 

recupera o seu status absoluto. A tríade é, então, segundo Jung (1939/2013a; 1950/2013a; 

1935/2013), uma espécie de desdobramento do uno e sua transformação em um conjunto 

cognoscível. O três é o uno compreensível frente à quebra da tensão entre ele e o outro. 

O quarto elemento é, justamente, o resultado da totalidade dos três, uma espécie de um a 

mais que forma mais um, a totalidade em si. Como exemplo de quaternidade 

representando a totalidade é possível mencionar a Assunção de Maria (Pai, Filho, Espírito 

Santo e Maria), os Quatro Evangelistas (Mateus, Marcos, Lucas e João), os quatro pontos 

cardeais, as quatro dimensões et cetera. 

Tudo o que fora até aqui explicado, permite ao leitor mais atento compreender que 

“o confronto entre o mundo dos homens e o mundo superior não é nenhuma 

incomensurabilidade absoluta” (JUNG, 1958/2013, p. 122), mas sim uma 

incomensurabilidade bastante relativa, pois existe uma ponte entre ambos os mundos, a 

saber, o número. O número é capaz de operar essa permuta, pois sua realidade é plausível 

tanto em uma esfera como em outra, ele é o arquétipo de seu próprio ser. O número 

 
284 É possível remeter aqui a números tais como o 1, o 2, o 3 e o 4; muitos outros como o 10, o 8 e o quarenta 

também possuem significados especiais, mas os quatro primeiros são mais comuns não apenas na 

fenomenologia psíquica como também na antropologia, teologia e na história da Matemática.  
285 Essa ideia não aparece apenas na mitologia e na teologia, mas também no pensamento filosófico grego 

antigo (JUNG, 1950/2013a). 
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“pertence aos dois mundos, ao real e ao imaginário; é visível e invisível; quantitativo e 

qualitativo” (p. 123).  

Ao trazer o aleph das profundezas do inconsciente, Cantor invariavelmente trouxe 

para si o papel de Moisés e toda a mitologia inerente ao número. E isso, obviamente, não 

ocorreu em decorrência de George Cantor possuir alguma espécie de pré-disposição 

biológica para a doença mental ou uma relação difícil com o pai. Esses, inclusive, podem 

ter sido fatores de certa relevância, mas a principal geratriz de todas essas peculiaridades 

é o próprio número infinito que fora retirado diretamente do inconsciente e, como 

representação arquetípica que é, trouxe à tona uma série de estranhezas. Estranhezas essas 

que, como mostrado sistematicamente aqui, são inerentes ao número. Cantor foi o Moisés 

de seu tempo, pois o número aleph assim exigiu286 dele e, mais uma vez, em sua admirável 

perspicácia e sem – aparentemente – conhecimento da Psicologia, o professor Bicudo 

(2003, p. 20) nos contempla com a brilhante observação: “Ao escolher o Aleph para 

representar as infinidades, mesmo que não conscientemente, Cantor chama a si o papel 

de Moisés, vertendo para a língua dos homens a, até então inconcebida, linguagem do 

infinito”. 

Desse modo, percebemos que a ciência é demasiada humana. Mesmo no âmbito 

numérico, em que as tradições, como a positivista, oferecem ao mundo objetividade e 

neutralidade, a ciência se mostra demasiado humana, pois os números, que são o recurso 

operante das medidas e do conhecimento objetivo, possuem caráter psíquico compondo-

se em algo dual “contaminado” pela mitologia que jaz em sua origem.  

Tendo em foco a intrigante dualidade do número entre racional e irracional, entre 

científico e mitológico, e o crucial papel da leitura simbólica (psicológica) no 

entendimento das teorias de Cantor, é pertinente concluir que tanto a Matemática como o 

número possuem características que parecem excludentes, porém são complementares, 

assim como o elétron.  

 

Complementando a complementaridade  

 

“Verdade e clareza são complementares.” 

- Niels Bohr 

 
286 Para fins de elucidação e também precaução, é reinterado aqui a não pretenção de entificar o aleph. Ao 

inferir que ele exigiu, fala-se aqui de um funcionamento psicológico. A “exigência” é um recurso 

linguístico, uma alusão a uma lei natural de funcionamento do psiquismo.   
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O Princípio de Complementaridade de Niels Bohr foi enunciado em 1928. No 

entanto, as ideias para formulá-lo acometeram o físico 1927 durante uma viagem de 

quatro semanas aos arredores Guldbrandsdalen, região montanhosa na Noruega onde fora 

esquiar. Foi ali, que, de súbito, durante o lazer, o conjunto de ideias lhe veio à mente. 

Porém, Pais (1991), considerado um dos maiores biógrafos de Bohr, acredita que os 

primórdios da complementaridade ocorreram previamente à viagem às montanhas. Para 

o biógrafo e amigo de Bohr, o embrião da complementaridade surgiu por volta de 1923 

em um diálogo de Bohr com o também físico W. Heisenberg. Foi nessa época que Neils 

Bohr começou a desenvolver uma grande preocupação em relação ao uso da linguagem 

na expressão de conceitos da mecânica quântica. Na opinião de Bohr, a linguagem usada 

até então era insuficiente e pouco cabível para explicar os fatos empíricos. Por uma série 

de meses em 1923, o diálogo entre Bohr e Heinsenberg teve como pauta central a até 

então indigesta noção de dualidade onda-partícula287. Bohr e Heisenberg dialogaram por 

meses e, em maio de 1927, Werner Heisenberg escreve para seu amigo W. Pauli 

noticiando o desejo de Bohr em “escrever um artigo geral sobre as bases conceituais da 

teoria quântica partindo da perspectiva de que existem ondas e partículas” (PAIS, 1991, 

p. 309 Tradução nossa).288   

As ideias de Bohr desenvolveram-se rapidamente após seu retorno da Noruega. O 

físico sueco começou a escrever de modo ávido e, sob forte pressão de seu irmão Harald, 

tentou formalizar um artigo com suas ideias. O termo complementaridade apareceu pela 

primeira vez em um esboço de 10 de julho de 1927, anexado a uma carta endereçada a 

W. Pauli. O mesmo rascunho de 1927 fora usado em 16 de setembro na conferência que 

Bohr ministrou na cidade de italiana de Como, durante um congresso em homenagem ao 

centenário de morte de Alessandro Volta. Naquela ocasião, o mundo científico teve seu 

primeiro contato com o princípio de complementaridade (PAIS, 1999). 

A complementaridade é, antes de tudo, uma ideia epistemológica sobre 

observação e empiria. Na concepção de W. Pauli (1926/1996d), esse princípio edificado 

por Bohr é o ponto de união entre a filosofia e as ciências matemáticas e naturais que 

 
287 No caso da luz, a dualidade era um problema desde 1905, quando Einstein notou que, sob determinadas 

condições, a luz se comporta como um conjunto de partículas (fótons), enquanto, sob outras circunstâncias, 

a já há muito tempo familiar descrição ondulatória da luz continuava irrefutável (PAIS, 1999; HEWITT, 

2015).   
288 [...] wants to write a general paper on the “conceptual basis”of quantum theory, from the point of view 

“there exist [es gibt] waves and particles. 
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permaneciam separadas desde o século XVII. A ideia que junta dois diferentes campos 

do conhecimento advém de dois diferentes modos de comportamento da matéria, da 

dualidade do elétron. Conforme o edificado por De Broglie, a frequência e a longitude da 

onda devem estar relacionadas com a energia e o momento da partícula. Esse vínculo é 

expresso pela seguinte equação: 𝐸 = ℎ𝑣; 𝑃 = ℎ/𝜆. A primeira consequência decorrente 

disso é a assertiva de que existe uma limitação na imagem de partícula para a luz e para 

a matéria289. Sabe-se que, em cinemática ondulatória, essas superposições de ondas – 

denominadas de pacotes de ondas – devem conter um intervalo Δ (
1

𝜆
) de números de onda 

em seu espectro que deve ser inversamente proporcional à extensão espacial do pacote. 

No geral, o produto expresso por:  

𝛥𝑥. 𝛥(
1

𝜆
)~1 

Possui ao menos magnitude próxima do valor 1. Da relação fundamental entre 

longitude de onda e momento, se segue: 

𝛥𝑃. 𝛥𝑥 > ℎ 

Essa é a enunciação matemática do princípio de incerteza de Heisenberg290. Não 

é possível determinar exatamente a posição e o momentum de um corpo se este é 

microscópico ou atômico. Esse princípio universal de incerteza possibilita a compreensão 

de que as imagens de onda e partícula não precisam ser reciprocamente conflitivas, pois 

o que é excludente são os dispositivos experimentais que sustentam um resultado (onda) 

ou outro (partícula). Tais questões, somadas ao fato de o quantum de ação de Plank ser 

uma variável discreta, indivisível por consequência, coloca o físico frente a um grande 

problema: “é impossível ter em conta, mediante correções determináveis, a influência do 

conjunto do aparato de medida sobre o objeto medido” (PAULI, 1996c – tradução 

nossa)291. A informação obtida ao observar objetos atômicos custa o sacrifício de outras 

informações, ou seja, funciona ao mesmo modo que a troca equivalente já enunciada pelos 

alquimistas há muito tempo. As leis da natureza impedem que o cientista adquira, 

simultaneamente, informações sobre a energia e o memento de uma partícula e sua 

 
289 Donde E é a energia do fóton, h é a constante de Plank e ν é a frequência da onda. Na equação seguinte, 

temos a expressão do momentum em que λ é o comprimento de onda; este é o cálculo do momentum para 

partículas desprovidas de massa, uma vez que para corpos maciços usa-se 𝑃 = 𝑚. 𝑣, sendo m é a massa do 

corpo e v a velocidade.  
290 Atualmente, a fórmula é expressa de modo mais preciso, sendo: 𝛥𝑃. 𝛥𝑥 >

ℎ

4𝜋
 (EISBERG & RESNICK 

(1979). 
291 “Es impossible tener em cuenta, mediante correcciones determinables, la influencia del conjunto del 

aparato de medida sobre el objeto medido”. 
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localização no espaço e tempo. De maneira análoga, não é possível observar o elétron 

enquanto onda e partícula simultaneamente. Qual informação obterá e qual sacrificará é 

uma questão que repousa nas mãos do cientista quando escolhe o aparato exprimental que 

é mutuamente excludente. Essa é a situação de complementaridade enunciada por Bohr 

(BOHR, 1931; 1954/2012; PAIS, 1999; PAULI, 1996d). 

A impossibilidade de delimitar, objetificar ou controlar a interferência causada 

pelo sujeito no ato de observação é o cerne da impossibilidade de descrever de modo 

integral os objetos atômicos a partir das propriedades físicas usuais. Os observadores na 

física quântica distinguem-se essencialmente do observador da física clássica, consciente 

de todo o sistema e objetivo. Na física contemporânea, cada observação é também uma 

intervenção de extenção indeterminada entre observador e sistema observado.292 É 

justamente esta interação indeterminável que força o mundo ceintífico a romper com a 

concepção determinista dos fenômenos físicos advinda da física clássica (BOHR, 1931; 

1954/2012; PAULI, 1996d)293. 

Como expressar tais impasses em uma linguagem compreensível era a principal 

preocupação de Bohr, seu foco era a linguagem da ciência. Para o físico de Copenhagem, 

o impasse sobre a dualidade do elétron, se é uma onda ou uma partícula, é uma questão 

sensível no âmbito clássico, o qual a relação entre sujeito e objeto dispensa especificação 

ou, ainda, é uma relação controlável. Na mecânica quaântica, por outro lado, essa questão 

é sem significado. Há a pertinência da pergunta: “o elétron se porta como partícula ou 

onda?” A questão, evidentemente, possui uma resposta, mas apenas se o aparato 

expriemntal for especificado. Segundo Bohr, a única forma de evazão existente em 

relação ao paradoxo onda-partícula se dá por meio da descrição das observações. Onda e 

partícula são comportamentos mutuamente excludentes. Enquanto um físico clássico, 

diente de tal fenômeno diria: “se duas respostas se contradizem, então uma delas deverá 

estar errada”. O físico contemporâneo, em outra via, diria: “se o elétron se comporta como 

onda ou partícula, isso depende da forma como é observado”. Um cientista 

contemporâneo não negaria que onda e partícula são dois estados excludentes, mas 

defenderia a asserção de que ambos são necessários para o completo entendimento do 

 
292 É recomendado ao leitor que pesquise um pouco sobre o experimento de dupla fenda de Thomas Young 

e suas versões atuais. Isso lhe auxiliará na compreensão deste capítulo, além de despertar a mais interessante 

e divertida dúvida sem resposta: terá o elétron vontade própria ou, até mesmo, uma personalidade? 
293 Não entenda esse ponto com uma ruptura absoluta com Newton. A física clássica ainda é muito útíl e 

importante, sendo amplamente aplicada em todas as esferas da física.  
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fenômeno (BOHR, 1931; PAIS, 1999; PAULI, 1996d). Nas palavras de Bohr (1928, p. 

580-1 – tradução nossa): 

A verdadeira natureza da teoria quântica nos força a considerar a coordenação 

espaço tempo e a alegação de causalidade, a união que caracteriza a teoria 

clássica, como caracteríssticas de descrição complementares, porém 

excludentes, simbolizando, respectivamente, a idealização da observação e 

definição. [...] De fato, não lidamos aqui com figuras contraditórias de um 

fenômeno, mas complementares, as quais apenas juntas oferecem uma 

generalização natural do modo clássico de descrição294. 

 

W. Pauli (1996d) propõe o princípio de complementaridade para o entendimento 

do psiquismo, pois, segundo físico, a relação entre inconsciente e consciência apresenta 

aspectos paradoxais. Por um lado, ao passo em que a Psicologia Moderna traz à tona uma 

realidade, em grande parte objetiva, da psique inconsciente. Em outra via, cada 

contribuição à consciência, ou seja, cada observação feita, reverbera no conteúdo 

inconsciente.    

Seguindo a mesma linha de pensamento traçada por Wolfgang Pauli e com base 

no que fora esmiuçado até aqui quanto à natureza psíquica do número e suas propriedades, 

é possível pensar a complementaridade como uma possibilidade para o entendimento 

mais efetivo da natureza numérica. Uma vez que o número é tanto consciente como 

inconsciente – qualidades mutuamente excludentes – é possível confrontar cada uma de 

suas facetas conforme o arcabouço teórico escolhido, seja a Matemática ou a Psicologia 

– aparatos que, bem como na Física, mostram facetas distintas. No entanto, tanto quanto 

o elétron, o devido entendimento do número só é possível se ambas as realidades forem 

entendidas não como excludentes, mas complementares. O número é tanto fato psíquico 

quanto matemático e o elétron é tanto onda como partícula, o estado é definido pela 

observação e pelo contexto, entretanto o entendimento virá apenas da soma, da 

complementaridade.  

Somente por meio do pensamento delineado por Niels Bohr é possível adicionar 

a realidade psicológica da obra de Cantor, explicitada neste escrito à, já bem estabelecida, 

realidade matemática de suas teorias. Deve-se ter em mente que o laboro aqui realizado 

não se aproxima, infimamente sequer, da totalidade de informações psíquicas encontradas 

na obra de Cantor, mas ele é inevitavelmente bem-sucedido ao apontar um novo caminho 

 
294 “The very nature of quantum theory forces us to regard the space-time coordination and the claim of 

causality, the union of wich characterizes the classical theories, as complementary but exclusive features 

of description, symbolizing the idealisation of observation and definition respectively. [...] In fact, here 

again we are not dealing with contradictory, but complementary pictures of the phenomena, wich only 

together offer a natural generalisation of the classical mode description”.  
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para o pensamento epistemológico: a compreensão da ciência como um produto psíquico 

passível de entendimento, um entendimento da ordem do inconsciente que complementa 

o construto racional (consciente). 
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