
Um dia o meu filho, que na 
altura frequentava o 3" Ino da 
Escola 154 cm Lisboa, chegou 
a elsa e l'C"Iunlou-me le labia 
° que cm o InfimlO. Eu. vieia" 
e habituada ao mundo da mall~
millea, prt'parava-me p~11I dar 
uma resposla plauslvcl P'11I • 
lua idilde, quando ouv,: "infini-
to m.illUm t um númerO milIto 
gnmde que nune •• eaba". FiqueI 
cspall!ada e ao mc,mo tempo 
alivia" por nlio ter de el.borar 
um. !'tlposll malemallcamenle 
acelle, daquelu que 01 profe$-
SOrti de malemlluca IClmam cm 
exibir com pormenores Imp'C$Clndl
ve,~ , compreendo dOI .lunO$ e que 
CSlel mUHas Ve7.es respondem: "ah, 
sim e"ou I ver" com ar lijo pollCO 
~onvlncenle que eonciu!mol, lem 
qualquer nfor~o, que elu nio I'Crce
~11Im nada. mls Dio querem que a 
rClpos~ 5CJa ma,s alon&"da 

O leilor que Dio está famlhafl1.a
do com a lmguagem c cOntcildol " 
matcm',iu. certamente entemlem o 
con~ell" Ile Inr,nllO ao delcrever-lie a 
scguinlc quimera: in'agloe-Sç lilulur 
de unll! conta baneiria lio recheada 
que nem. atual Cflse económica do 
pai, o f .... CQibir_se de pilar o que 
bem elllender e quando bem en,m_ 
de.' b,·entua]mcnte. se ulim o de
tejar. poderá compl1lr, por uemp]o. 
Ilhas greg., e par.dililacas, mansões 
de lonho nll carros V1$10'01. Pode, 
inch"ivamenle. ne$l~ quadro nUIIIU
Çla, proporcionar aos seu, familiares, 
• milO' e afins um Nolal majellOSO! 
NelIte cenirio utópico. pode gaslal e 
ubatlJar. ~r ucenlnCQ, com. g.l'I.II
lia de que • SUl eOllta b;J.nci"a le'" 
lempre provlQo. SIm, pode parecer 
UII'" UI'C"Ul:r;.o miTllgcm. poil IIOW de 
lir .. e tirar sem IIUIICP pcabar 6 pl11l 
o~ c","uns mOMoi) um delejo. nada 
moi~ r:SIl li"'.çio Idul, d"s.:rim 
como le de um conlo d~ fadas se t11l· 
tlue, !iÔ é passivei lIC o c.pil.1 dl
Iluda l-ontB fone infinilo. 

Inflniro (do latIm Inrinllu) 6 um 
adjelivo que denota a]go que nlo tem 
IIt"'O nem rml, O" que ~ inumerável. 
e pois um nome que rCI"csenlll" qlle 
nlo lem 1II111Ies. e IIIn conceiro am_ 
" h,menle uudo cm mllilllll áreas do 
llber, 'o"'" II ,,,plem6tica. I fIIolofl. 
e. leololll ou .It mesmo nas "'''Ja' 
v,vêncln. Quem 010 tc ~enle llson. 
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JC8do au IIU~tr, " pessoa amada, MO 
meu amor pof II 6 inrinilOt Inde
pendenlemenle le leI conhecimenlllS 
motemáticos ou nlo. eSle 5Cnlimenlll 
inesaothel faz bem ao cgo. ao corl
çlo e l "udel 

Relallvomenle , hislória do con
ceilO de inrinllO. os povos anteriOT\'J 
ao Grtgo. CQmo os Árabes. Hindus. 
Chinues ou Eglpelos, emm tklcnlo
res de uma matCm',ie. desenvolvIda. 
Conludo, e~la malemAtiea debruç.v._ 
se e~c]ulivamenl e sobre problemps 
do quolilhann. problemas de carix 
pmtico, t.is como o cálculo de Are
as. de volumes ou a mediçlo do peso 
e do tempo. Oeste modo, MO havia 
espaço pal1l abordar um lermo fr.alu_ 
rante como ° infinllo, uma ve:t que 
na<u !UI v,d. do dil-I-d;1 er.a IOrim
to. Efcli .... mente, a necessidade de se 
pensar no infinito só surgiu quandu a 
maternáhca pas",,\! de lima disciplina 
exclusivlmenle prática para umo di)
ciphna te(mc •• o que só acabou poor 
1(01llcecr na 0.«:11 Antiga, no ~culo 
Vla,C, 

Apesar de U infinito matem',icu 
ser reconhecido por ,",ndes ri](nofos 
como Pil'aorls, Parmhnldes e PlafAo. 
era conslderudo como um conceIto 
"negativo" a 110 irraCIOnal, "IIIcessl
vcl c utlraúvcl. 

O utfinl10 pode ~r visto por mUI
las I'Cnpelivn A nOlla intuIção cOn
cebe--o como uma espkte de ~coi~~ 

m~tor do '1ue qualquer oum.. No en
tanl", pam a]gumlllribol pnrnlhvas 
II in"nito erl I]ao maIor do que trê! 
c representava MmUl!US", sendo I]ao 
Inc"nt~vel. Pam um fOlógrafo \I IIt 
finito começa a uns metros da lente. 
Para um eosmó]OlO o infinito pude 
não ter sufiCIente para alberalr lodo 
o uoivCI'IO. Para um filósofo ~ 1110 
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que esti relacionado com a etemida· 
de e a diVIndade. Para um professor 
de matemática ~ um conceito cxiaen· 
te que pode atrair ou repclir a atenção 
d05 alunos. Para um aluno de mate
mi,icl pode ser umil grande compli
cação! Contudo, t n. m.tcm'tica que 
o inrinito lem as sUll.'ll1lh:es m.is pro
fun<UI, sendo I diKiplin~ que ITUII' 
conlribul para a SUl comprunJftll. 

Apesar do cOllceilo de infinito ler 
dado mUl las dores de ubeça. princi
palmente lOS matemállcos e 80' filÓ
sofos, a verdade t que destk sempre 
bouve um fasclnio quase ,"e~plic've] 
deste emgma. N •• rquitelura. na jo
a]haria, na arte. na IIlcllllura. IIU na 
rellglillo o infinito t abord.do e e~
pIorado exaustivamente 5Cm nunu 
es&O!ar o seu lado misterioso, $CC.elll 
e oculto. 

Na ane. a pcrspcliv. utl] i ~.a o con· 
ccito de 0111 ponlo de fuga imaain'rio. 
ou ponlOS no infinIto. locall7.ados a 
uma dl!ltAnci. inrinill do observador . 
[uo permile aos aMlsta! erilr pinto· 
f1IS que rem.tem de forma .eall$llca 
o espaço. as dlslAnciu e 01 objetos. 
A pnneipa] diferenea cntre a arte da 
Idade Média e a do Rena!l('ImentO foi 
a Inlroduçllo da terceira dimenslio. Na 
pintura renascentiSla cslA Impregnadn 
o rnhsmo, inlTodul-Ído pc]a pcnpeti
vi com o auxilio da mllemiliu. 

MaurilS Comelil ElCber (1898· 
]972) foi um notável.nislI bo].~s 
conhecIdo pelas SUIS xilogravul1ls. 
hlograrias c meilll_lonl que lendem 
• representar COIIStruÇõeS Impus,l
veIS e e~plolllçõcs do infinito, AluI 
principal earalerillica reside na sua 
e~imia capacidade do ge", r imalens 
com efeilol de ilU5ÕcS de óllca. Nas 
~ua. obras. cada detalhe p.reee nlar 
perfeitamente ""mool ao Ilbscrv.dor. 
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lodavia a imagem I]obal 
confronta a realidade. 

Na literatura, Lull 
B0'8e5. autor ar8enli"". 
tkstacou-$C por escrever 
temu ",tacio .... du. com. 
l'ilosofi. e metafllica. Nos 
seUl contos ~ comum des
crever labirintos. repeli
çõcs e a]usôcs ao infinito. 
"A Biblioteca de Babel" 6 
exemplo i]USlrativo dessa 
forma peculiar de escrila. 
Nu~ conlo, luis Bo'llCl 
dCfCre\'e um mundo CQns
tituldo poor uma biblioleca 
que ,eria lodos os livrol 
posslveis. discursando s0-

bre JS imp]icaçõcs de 1.1 
biblioteca 

Na malemátiea, ° in
finito 6 representado pelo 
I]aaritmo oilo deit.do, 
'SIO t, pe]o limbolo c 
• curva matem"ica que 
acra esse simbolo ~ I lem-

niscata , CUJo g"'fico se ilustra n. ri
gUI1l. 

Flli ° matem', i~o brilânico John 
Wallis (16Ió_1703) que cm ]655 in
Irodu:tiu o slmbolo de infinito. Uma 
conjelul1l $Obre o porquê da escollu. 
deste slmbolo 6 que de deriva <U le· 
1111 ómega, ,a ~iatsim ~ qUlrta c últi
ma lell1l do alfabeto grego. No ~eulo 
XIX. o mltemitieo russo de ongem 
alemi Geors Ferdinand Ludwia C.n
toro (]845-1918) desafiou a visfto do 
infinilo como 8180 que nlo podia ler 
tralado rac ionalmente e desenvolveu 
a sua tenria dos lI'ansfinitos (forma 
rigorosa ullda na malemilic. paTll 
conlar o número de e]emenlos dc um 
conjunto infinIto, Isto t,. "pool~nci.M 
da cardinalid.de de um conjunto). 
Sem enlrar em pormenores ttcnico. 
c aborrecidot. dei~o a seguinte Qun
tio: qual 6 o conjunto que conttm 
mai , elementos: o conjunlo dos nú
mer05 nltUI1l;' ou o conjunlo dO$ nu
InCros pares? Imagine um hotel com 
um n~mcro Inlin,'O de quanos e c.da 
quano com um numero infinilo de j._ 
ne]u. Nesse hole] há mais j~ncllS ou 
mais qu.nos? foi C.nlOr que conse· 
gui" 111118' elclantemente e de forma 
brilbante C5tc (ipo de problema. 

Sendo ou nao matcmitieo. 80st.n
do ou nio de malemilica. lendo ou 
nlio a oponllnidade de diseutir estas 
desafios na eonso.da, desejo-v05 ilU
de e Pu Infinitas e um Feliz Natal! 
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