
Em uma carta ao matemático 

Dangiocourt, Leibniz diz o seguinte sobre as 

mônadas e os infinitesimais: 

 

“Também sou da opinião que, falando 

de modo adequado, não existe qualquer 

substância extensa”. Leibniz) 

 

Com isso Leibniz está dizendo que a 

matéria não é substância, mas sim 

substanciada, materializada, ou seja, a matéria 

atualmente dividida ao infinito está na 

dependência de uma infinidade de 

substâncias. Essa relação pode ser expressa 

matematicamente da seguinte forma: 
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“A matéria não é senão um fenômeno 

regrado e exato que de modo nenhum 

engana, quando ficamos atentos às regras 



abstratas da razão5. As verdadeiras 

substâncias são apenas as substâncias 

simples, ou aquilo que denomino 

Mônadas”. 

 

As mônadas de Leibniz pode ser 

representadas pelos números primos, que são 

substâncias matemáticas simples, que só são 

divisíveis por um e por elas mesmas. 
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“Cada mônada é um espelho do universo 

segundo seu ponto de vista, acompanhada 

de uma multiplicidade (multitude) de 

outras mônadas que compõe seu corpo 

orgânico da qual ela é a mônada 

dominante”. 

O exemplo do estádio do espelho de 

Lacan demonstra muito bem essa 

particularidade da mônada de ser um espelho 

do universo. 



 

 

 

E nela mesma só existem percepções e 

tendências a novas percepções e apetites; 

como no universo dos fenômenos não há 

senão figuras e movimentos. Então, a 

mônada envolve previamente (par avance) 

em si mesma seus estados passados e 

futuros, de modo que um onisciente os pode 

ler, e as mônadas entram em acordo entre 

si sendo espelhos de um mesmo universo, 

mas diferentemente representado: é como 

uma multiplicação de um mesmo universo 

ao infinito, embora o próprio Universo seja 

de uma difusão infinita. É nisso que 



consiste minha Harmonia preestabelecida. 

As mônadas (as que conhecemos são 

chamadas de almas) mudam o estado de si 

mesmas conforme as leis das causas finais 

e dos apetites, mas o reino das causas 

finais entra em acordo com o reino das 

causas eficientes, que é aquele dos 

fenômenos. No entanto, eu jamais diria 

que o continuum é composto de pontos 

geométricos, pois a matéria não é 

absolutamente o continuum, e a extensão 

contínua é apenas uma coisa ideal, 

consistindo em possibilidades que de modo 

algum tem nela partes atuais6. Os todos 

intelectuais não têm partes, a não ser em 

potência. Assim, a linha reta não tem 

partes atuais, exceto na medida em que ela 

seja atualmente subdivida ao infinito; mas, 

se existisse uma outra ordem das coisas, os 

fenômenos fariam com que ela fosse 

subdividida de outro modo. 

 

∑  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

  
  

 

   

 



 

Cada denominador da série é um 

espelho infinito um do outro, pois todos os 

denominadores são números primos. 

 

“Embora as localizações das mônadas 

sejam designadas pelas modificações ou 

limites das partes do espaço, todavia, as 

próprias mônadas não são modificações 

da coisa contínua. A massa, e sua difusão 

(diffusio), surge (resultat) das mônadas, 

mas não o espaço. Porque o espaço, bem 

como o tempo, é certa ordem, [entendo] 

(por espaço) naturalmente as [coisas] que 

coexistem, tal [ordem] compreende 

(complecitur) não só as [coisas] atuais, 

mas também as possíveis. Por isso ela é 

indefinida, como toda [coisa] contínua 

cujas partes não são em ato, mas podem 

ser assumidas arbitrariamente, assim 

como as partes da unidade ou as frações21. 

Se na natureza das coisas as subdivisões 

dos corpos orgânicos em corpos orgânicos 

fossem outras, [isso é,] outras fossem as 



mônadas, outra seria a massa, ainda que 

fosse o mesmo o espaço preenchido. Com 

efeito, o espaço é algo contínuo, mas ideal; 

a massa é [algo] discreto, [que se refere] 

evidentemente à multiplicidade atual, ou 

ente por agregação, mas a partir de 

unidades infinitas. Nas [coisas] atuais os 

simples são anteriores aos agregados, 

[enquanto] nas [coisas] ideais o todo vem 

antes da parte. E se essa consideração for 

negligenciada tem origem aquele 

labirinto”. 

 

Aqui Leibniz expõe sua preocupação 

com a distribuição das mônadas, em outras 

palavras, com a distribuição dos números 

primos, que representam cada mônada do 

universo. E mais uma vez o teorema 

fundamental da aritmética está presente. 

Leibniz especula que a massa da matéria surge 

das mônadas, ou seja, os átomos surgem dos 

números primos, posto que os números 

primos são os ástomos da aritmética, pois só 



são divisíveis por 1 e por eles mesmos, 

representando assim blocos de construção 

física. 

Eis o que nos diz Leibniz em uma carta 

a Princesa Sofia: 

 

“A fim de melhor conceber a divisão atual 

da matéria ao infinito e a exclusão que 

há de toda continuidade exata e 

indeterminada, é preciso considerar que 

Deus já produziu tanta ordem e variedade 

quanto era possível de ser introduzido até 

então, e que, portanto, nada restou de 

indeterminado, enquanto o indeterminado 

constitui a essência da continuidade. É isso 

que a perfeição divina ensina ao nosso 

Espírito e que a própria experiência 

confirma por dos nossos sentidos. Não 

existe gota d’água tão pura na qual não 

observemos alguma variedade ao 

examiná-la adequadamente. Um pedaço de 

pedra é e certos grãos e, por intermédio do 

microscópio, estes grãos se parecem com 

rochas nos quais existem uma infinidade 



de combinações da natureza (mil jeux de la 

nature). Se a capacidade de nossa visão 

fosse sempre aumentada, ela sempre  em 

que se exercer. Por toda parte há 

variedades atuais e jamais uma perfeita 

uniformidade, nem duas partes de matéria 

inteiramente semelhantes uma à outra, 

tanto no grande como no pequeno”. 

(Leibniz) 

 

              
 

 
 

 

Segundo John Kirkby (1735), um 

infinitesimal é aquilo que é infinitamente 

menor que qualquer quantidade 

concebível; é como um grão de sal 

comparado com o globo terrestre, ou um 

instante de tempo comparado com um 

milhão de eras. Como corolário, quaisquer 

quantidades cuja diferença seja um 

infinitesimal devem ser consideradas 

iguais”. (Kirkby) 

   

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Kirkby&action=edit&redlink=1


Para a antiderivada 
 

 
  , temos: 
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Pelos limites impostos pela mecânica 

quântica, nenhuma partícula pode ter energia 

igual à zero, pois neste caso sua posição no 

espaço e velocidade no tempo seria igual à 

zero. Mas esta série demonstra que cada 

partícula pode estar em seu estado de energia 

mínimo, o seu estado fundamental que a série 

mostra ser igual a 
 

 
. Desse modo, cada 

partícula pode ter determinadas flutuações 

quânticas de vácuo, o que é visto em uma 

colisão de partículas que vem em forma de 

flutuação de energia e posteriormente se 

colidem uma com a outra, se transformando 

em uma partícula de matéria dando origem ao 

universo.  



Para n   , temos a fórmula a função 

seguinte que chamaremos de função delta 

 ( ): 
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E sabemos que esta série é infinita 

porque, se anularmos todos os termos da série 

na diagonal, vai sempre restar o primeiro 

número e o último divisor da série mais o 

infinito, tal que:  
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Que passa para: 
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Vemos aqui que na segunda fase da 

formação do universo, ou seja, para n   , uma 

gama infinita de antimatéria foi gerada do 

átomo primitivo. Esse processo é representado 

pela infinidade crescente de números 

negativos na série, que significa apenas uma 

coisa: presença maciça e infinita de 

antimatéria antes mesmo da formação da 

matéria pela convergência entre o espaço e o 

tempo em n   , dando origem ao nosso 

universo com as leis que lhe são conhecidas.  

Houve um tempo, bem no início da 

formação do universo, em que não existia 

senão o átomo primordial e sua subdivisão 

infinita em antimatéria. A matéria só surge em 

n    quando o espaço e o tempo convergem 

entre si em uma única grandeza física 



formando o espaço-tempo, antes disso tudo o 

que havia no universo nebuloso era energia em 

forma de radiação e antimatéria. Em seus 

primeiros instantes de existência o universo 

não era constituído de matéria, mas somente 

de radiação e antimatéria. A matéria é gerada 

pela primeira vez entre os termos 3 e 4 da 

formação do universo devido a flutuação 

quântica de vácuo e o efeito Casimir 

vivenciado neste instante.  

É a convergência do espaço e do tempo 

em uma única grandeza física que forma a 

matéria pela primeira vez. Após a convergência 

do espaço e do tempo entre os termos 3 e 4em 

uma única grandeza física chamada espaço-

tempo, então o universo começou a se 

expandir de forma acelerada e, 

consequentemente, esfriar-se, gerando a 

possibilidade da formação das galáxias e 

estrelas. 



Aqui temos a função f (x) =   , e 

podemos usar F (x) = 
 

 
   como antiderivada, 

logo: 
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E, em fim, para n  , temos: 
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E quando anulamos todos os termos da 

série na diagonal tendendo ao infinito, os dois 

únicos termos que restam são o número 2, que 

é o primeiro divisor da série, e o número 7, que 

é o último denominador da série.  

Que passa para uma série decrescente: 
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Ou: 
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Para qualquer numerador       o 

resultado é infinitamente igual a 1. Ou seja, o 

limite da série converge para 1. Quando a série 

chega a exatamente 
    

    
 ela converge 

infinitamente para 1. O que nos aponta para o 

número exato de partículas divisíveis no 

universo até chegar ao átomo indivisível, que é 

1. 
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Em uma carta de Leibniz ao matemático 

Dangicourt sobre as mônadas e o cálculo 

infinitesimal, Leibniz diz: 

 

“As verdadeiras substâncias são apenas as 

substâncias simples, ou aquilo que 

denomino Mônadas. E creio que só existem 

mônadas na natureza, o resto sendo 

apenas os fenômenos que dela resultam”. 

(Leibniz) 

 

Esta afirmação de Leibniz pode ser descrita 

em linguagem matemática, e esse é o propósito 

neste ensaio filosófico-matemático, na medida em 

que as mônadas de Leibniz nada mais são do que 

os números primos, que são os blocos da 

aritmética, os átomos da matemática, isto é, as 

partículas do universo que são divisíveis somente 

por um e por elas mesmas, ou seja, os números 

primos são aqui as mônadas de Leibniz. 
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Leibniz afirma ainda que: 

 

“Cada mônada é um espelho do universo 

segundo seu ponto de vista, 

acompanhada de uma multiplicidade 

(multitude) de outras mônadas que 

compõe seu corpo orgânico da qual ela é 

a mônada dominante. E nela mesma só 

existem percepções e tendências a novas 

percepções e apetites; como no universo 

dos fenômenos não há senão figuras e 

movimentos. Então, a mônada envolve 

previamente (par avance) em si mesma 

seus estados passados e futuros, de modo 

que um onisciente os pode ler, e as 

mônadas entram em acordo entre si 

sendo espelhos de um mesmo universo, 

mas diferentemente representado: é 

como uma multiplicação de um mesmo 

universo ao infinito, embora o próprio 

Universo seja de uma difusão infinita”. 

(Leibniz) 
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 Podemos ter dois tipos de associação das 

Mônadas que formam o universo. Vejamos a 

figura abaixo e analisemos seus respectivos 

reflexos nos espelhos. 

 

 

 

 “É nisso que consiste minha Harmonia 

preestabelecida. As mônadas (as que 

conhecemos são chamadas de almas) 

mudam o estado de si mesmas conforme as 

leis das causas finais e dos apetites, mas o 

reino das causas finais entra em acordo 

com o reino das causas eficientes, que é 



aquele dos fenômenos. No entanto, eu 

jamais diria que o continuum é composto 

de pontos geométricos, pois a matéria não 

é absolutamente o continuum, e a extensão 

contínua é apenas uma coisa ideal, 

consistindo em possibilidades que de modo 

algum tem nela partes atuais”. (Leibniz) 

 

Cada imagem de um espelho faz o papel 

de uma nova Mônada para outro espelho, e 

assim ao infinito. Isso é o mesmo que dizer que o 

espaço faz o papel de uma nova Mônada para o 

tempo.  

 

 

 



Quando a luz refletida por um espelho 1, 

que representa o espaço, atinge outro espelho 

2, que representa o tempo, os espelhos se 

associam em uma harmonia de imagens 

infinitas formando a relação de causalidade 

infinita do espaço-tempo. Onde uma imagem 

sempre gera outra, e outra, e outra 

sucessivamente até o infinito.      

O objeto de origem deve ficar no plano 

bissetor do ângulo a. O objetivo é descobrir qual é 

o objeto real enfrente ao espelho. Esse experimento 

simula com perfeição as mônadas de Leibniz, que 

são os espelhos do universo.  

 

Como propôs Euclides: 

 

“É verdade que, se uma reta ao cortar duas 

outras, forma ângulos internos, no mesmo 

lado, cuja soma é menor do que 

dois ângulos retos, então as duas retas, se 

continuadas, encontrar-se-ão no lado onde 

estão os ângulos cuja soma é menor do que 

dois ângulos retos.” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82ngulo_interno
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82ngulo_reto
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1x + 1 = 1x – 1  

1x – 1 = 1 + 1 

1 x = 1x 

x = 
 

 
 

x =1 

 

Quanto menor o ângulo da tangente que 

corta a paralela, mas perto da convergência 

para 1 ela estará, formando uma única reta, de 

modo que, sendo ao ângulo muito pequeno, as 

duas paralelas inevitavelmente em algum 

momento vão se cruzar formando uma única 

reta, pois quanto menor o ângulo da reta entre 

as paralelas, menor o valor da diferença entre 



elas, de modo que se formos reduzindo o grau 

da curvatura da reta nas paralelas, em algum 

momento ambas as paralelas se tornarão uma 

única reta. 

As mônadas podem ser simuladas por 

um experimento simples por meio de uma luz 

refletida por um espelho que reflete outro 

espelho sucessivamente ao infinito; neste caso, 

as mônadas são espelhos associados. O 

número de imagens formado do ponto de 

origem é infinito. Cada espelho faz o papel de 

um novo espelho, e assim sucessivamente. 

Seja a o ângulo formado por dois 

espelhos planos com as superfícies refletoras 

apontadas uma para a outra. O número de 

imagens distintas do ponto de origem é dado 

por uma associação em paralelo:  

 

  
    

 
   

 

Esta fórmula é válida para os casos: 



 

    

 
          

 

 A Mônada pode ficar em qualquer lugar 

entre os espelhos. 

 

    

 
        

 

 A Mônada deve ficar no plano 

bissetor do ângulo a. 

 

              
    

 
         

 

 A Mônada pode estar em qualquer 

lugar do espelho. 

 

Calculemos o número de imagens 

virtuais formados de uma mônada colocada no 

plano bissetor do espelho do espaço e do 



espelho do tempo, ambos sendo planos e 

angulares entre si de 45º. 

 

  
    

 
   

 

  
    

   
                 

 

 Neste caso nossa teoria das cordas terá 

tantos universos virtuais quanto maior for o 

grau de espaçamento entre os espelhos que 

formam o mundo sensível e o mundo 

inteligível, cada um sendo formado por um 

espelho       . 

Portanto para um universo com ângulo 

de 45º graus, temos exatamente um total de 7 

dimensões virtuais e não reais; mas como o 

número de universos é ímpar, logo a Mônada 

de origem deve estar no ângulo a. De modo 

que as teorias das cordas em voga no momento 

podem muito bem estar erradas quanto ao 

número de dimensões que cada uma delas 



prediz, posto que estas dimensões sejam 

virtuais e não reais, como um feixe de luz 

refletido em dois espelhos planos como o 

espaço e o tempo. 

 Na formulação de Everett para a teoria 

de muitos mundos, um aparato de medição M 

e uma mônada P formam o sistema de 

composição espelhada do universo que 

existem em estados bem definidos. Neste caso 

a medição é tida como a gênese da interação M 

e S. Posteriormente à interação de S com M, 

não se torna mais possível descrever ambos os 

espelhos com sendo independentes. Neste 

caso, o observador perder-se-á em labirinto de 

espelhos onde não saberá que é ele próprio. 

 De acordo com Everett a única solução 

possível para sair desse labirinto de espelhos 

anteriormente proposto por nós seria a 

descrição única de espelhos relativos. Por 

exemplo, o estado relativo de S dado o estado 

de M ou o estado relativo de M dado o estado 

de S. O estado de S após a medição é dado pela 



superposição quântica das histórias 

alternativas virtuais de S. 

 Após a interação o sistema de espelhos 

(espaço-tempo) é descrito por um espaço de 7 

dimensões. Este objeto de 7 dimensões pode 

ser concebido como uma superposição 

quântica de duas histórias alternativas ou dois 

espelhos refletindo sua auto imagem no 

sistema original de S. Uma das quais para a 

direita e uma das quais para a esquerda  

invertida, formando imagens ao infinito. Cada 

subsequente reflexo binário (que é uma 

interação com o espelho) causa uma divisão 

similar nas imagens refletidas nos espelhos, 

produzindo imagens infinitas. Neste caso, após 

três medições o sistema de espelhos pode se 

apresentar como uma superposição quântica; 

o sistema de espelhos pode ser representado 

inicialmente como uma superposição quântica 

de 8 = 2 x 2 x 2 cópias virtuais do sistema 

original de S.  



Portanto, não existem infinitos 

universos alternativos, o que existem são 

infinitos universos virtuais alternativos, e não 

reais. O experimento do espelho comprova 

isso, mostrando serem os possíveis universos 

alternativos, apenas ilusões de óptica causadas 

por dois espelhos, o espaço e o tempo, e 

encerra a discussão da teoria de muitos 

mundos e as dimensões extras da teoria das 

cordas além de 3 dimensões espaciais e 3 

dimensões temporais, tal como a formulamos. 

 Segundo a interpretação de 

Copenhague, a mecânica quântica permite 

prever a probabilidade para a ocorrência de 

vários eventos. Por outro lado, na 

interpretação de muitos mundos, todos os 

eventos ocorrem em apenas uma dimensão do 

tempo, que é a simultaneidade, O que se 

obtém por esses cálculos de probabilidade é o 

resultado da probabilidade de todas as 

probabilidades. Mas seria esse problema 

tratável? 



Quanto à teoria das cores. Um 

experimento comum que realizamos na escola 

é o conhecido disco de Newton, onde um disco 

com as sete cores do arco-íris quando girado a 

certa velocidade produz a cor branca, o mesmo 

acontece com o prisma.  

O que me intriga é o fato de a 

experiência oposta não gerar o mesmo 

resultado. Por exemplo: se eu girar um disco 

branco a certa velocidade a lógica diz que ele 

deveria formar as sete cores do arco-íris, e que 

o prisma composto pelas sete cores deveria 

formar a cor branca. Mas por que isso 

acontece? Se a teoria das cores de Newtons 

estivesse certa, o experimento oposto 

produziria o mesmo resultado! 

Tenho para mim que na verdade a luz 

não é branca, mas sim composta pelas sete 

cores do arco-íris, ao contrário do que nos é 

ensinado na escola. Pois se a luz branca 

contivesse em si as sete cores, o disco de 

Newton de cor branca deveria gerar as sete 



cores e não o branco. O Sol não possui uma luz 

branca, o Sol possui as cores do arco-íris. Mas 

por que então as sete cores do sol chegam a 

terra como uma luz branca? Ora, pela rotação 

dos planetas, de modo que se algum planeta 

parasse de girar em torno de si e em torno do 

sol os habitantes desse planeta veriam a luz do 

sol com as sete cores do arco-íris. Só o 

experimento oposto do disco de Newton de cor 

branca já prova que o nosso entendimento da 

luz está errado. 

Voltando à Monadologia do mestre 

Leibniz: 

 

“Os todos intelectuais não têm partes, 

a não ser em potência. Assim, a linha 

reta não tem partes atuais, exceto na 

medida em que ela seja atualmente 

subdivida ao infinito; mas, se existisse 

uma outra ordem das coisas, os 

fenômenos fariam com que ela fosse 

subdividida de outro modo. É como a 



unidade na Aritmética, que é também 

um todo intelectual divisível em partes, 

como em frações, por exemplo, não 

atualmente em si (de outro modo ela 

seria redutível a partes mínimas que 

jamais se encontram em números), 

mas na medida em que tiver frações 

determinadas. Eu afirmo, então, que a 

matéria – que é algo de atual – não 

resulta senão das mônadas, isso é, das 

substâncias simples indivisíveis, mas 

que de nenhum modo a extensão ou a 

grandeza geométrica é composta das 

partes possíveis que somente aí se pode 

designar (assigner), nem se resolve em 

pontos, e que os pontos também são 

apenas extremidades e de nenhum 

modo partes ou aquilo que compõe a 

linha”. (Leibniz) 

 

Esta proposição de Leibniz pode muito 

bem ser visualizada através da função zeta: 
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Numa carta de Leibniz a Princesa 

Sophia, ele escreve: 

 

“Sem dúvida a V. A. E. se lembra que 

quando vossa curiosidade e a da 

rainha, vossa filha, fez-me falar de 

filosofia e dos fundamentos da 

imortalidade da alma, eu 

apresentei [minha doutrina d]as 

Unidades sustentando que as almas 

eram verdadeiras unidades, isso é, 

substâncias simples onde não entram 

outras substâncias para compô-las; 

mas que os corpos são apenas 

multiplicidades e, consequentemente, 

que os corpos pereciam pela dissolução 

de suas partes, a partir das quais eles 



são compostos, enquanto as almas são 

imperecíveis. Mas que os corpos são 

apenas multiplicidades e 

consequentemente, que os corpos 

pereciam pela dissolução de suas 

partes, a partir das quais eles são 

compostos, enquanto as almas são 

imperecíveis”. (Leibniz) 
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É possível provar matematicamente a 

imortalidade da alma por meio do argumento 

de Euclides de que existem infinitos números 

primos. 

O infinitesimal é uma Tao, um caminho 

para o cálculo. Sendo concebido como um 

número muito pequeno, tão pequeno quanto o 

axioma da escolha o faz desejar. Aonde houver 

objeto vazio há uma função de escolha, e, 

apesar de todos os defeitos do axioma da 



escolha, ele é fundamental para determinadas 

áreas da matemática. O infinitesimal é tão 

pequeno quanto se queira, mas é    por 

intuição. 

Os infinitesimais foram originalmente 

criados por Leibniz, para determinar a 

derivada de uma quantidade. Neste caso, a 

derivada de xy era calculada somando os 

infinitesimais dx e dy respectivamente a x e y, 

subtraindo o valor inicial e cancelando os 

infinitesimais de ordem maior que dx dy.  

 

d(xy) = (x + dx) (y + dy) – xy + xdy+ ydx + 

dxdy – xy = xdy + ydx  

 

Numa integral para a antiderivada igual 

a 
 

 
  , temos: 

 

∫      ( )   ( )  
 

 
 
 

 
 
 

 
     

 

 

 

 



Quanto à mortalidade da alma, temos a 

seguinte demonstração matemática: suponhamos 

que a alma tenha apenas uma existência finita, que 

após a morte do corpo a alma também perece, não 

mantendo sua individualidade após a morte do 

corpo. Sendo cada alma uma mônada, e sendo cada 

mônada um número primo, temos:            . 

Agora considere o número natural n = 

            . Como podemos ver, o número n 

possui um fator primo p que, naturalmente deve 

ser um dos fatores            , mas isso 

implicaria que p divide por 1, o que naturalmente é 

um absurdo. Portanto, todas as almas são imortais. 

Do mesmo modo é possível provar 

matematicamente a existência da reencarnação. 

Suponhamos que a alma tenha apenas uma 

existência em um mundo possível, uma existência 

finita, que após a morte do corpo a alma não 

renasce em outro corpo. Sendo cada vida uma 

existência, e sendo cada existência uma mônada, 

um número primo; temos         . Agora 

considere o número natural n =           . 

Como podemos ver, o número n de existências 

possui um fator primo p designado pela mônada, 



que, naturalmente deve ser um dos fatores 

           , mas isso implicaria que a mônada p 

divide por 1, o que naturalmente é um absurdo. 

Portanto, todas as almas quando morrem passam 

por um período de suspensão e posteriormente 

reencarnam em outro corpo sucessivamente. 

 

“E o Autor da Natureza pôde praticar este 

divino e infinitamente maravilhoso 

artifício porque cada parte da matéria não 

só é divisível ao infinito, como 

reconheceram os antigos, senão que está 

atualmente subdividida sem fim, cada 

parte em partes, cada uma delas tendo um 

movimento próprio. De outro modo seria 

impossível que cada porção da matéria 

pudesse exprimir todo o universo”. 

(Leibniz) 

 

E Leibniz ainda diz que jamais poderia 

haver número se não houvesse unicidade, ou seja, 

primalidade, isto é, aqui ele está afirmando o 

teorema fundamental da aritmética. De modo que 

a própria existência dos números primos já indica 



a existência das mônadas como o conjunto de 

almas infinitas frente a uma matéria finita. 

 

Mas quanto menor for a parte que se 

tomar por medida, mais se aproximará do 

exato valor, pela milésima mais do que 

pela centésima parte, e assim ao infinito. 

Donde se segue que uma linha pode ser 

dividida ao infinito e nela podemos 

considerar um sem-número de pontos, mas 

que, entretanto, de maneira alguma ela é 

composta de pontos. Porém, depois de ter 

considerado estes tipos de verdades, é 

preciso observar que, por outro lado, 

“quando se considera atentamente a 

existência dos Seres (estas são as próprias 

palavras da reprodução parcial do livro), 

compreende-se muito claramente que a 

existência pertence às Unidades, e não aos 

números (ou às Multiplicidades). Vinte 

homens só existem porque cada homem 

existe. O número é apenas uma repetição 

das Unidades, somente a elas pertence a 

existência. Jamais poderia existir número 



se não existisse Unidade. Isso bem 

entendido (diz o ilustre autor deste livro): 

este pé cúbico de matéria é uma única 

substância, [ou] são muitas? – Não se pode 

dizer que seja uma única substância; pois 

(neste caso) não se poderia dividi-lo em 

dois (se a substância não estivesse no 

corpo antes da divisão, a todo momento se 

faria nascer novas substâncias). Se 

dissermos que são muitas, já que há 

muitas, esse número, independente de qual 

seja, é composto de Unidades. Se dissermos 

que existem muitas substâncias, é preciso 

que exista uma, e esta uma não pode ser 

duas. Portanto, a matéria é composta de 

substâncias indivisíveis. Eis nossa razão 

(acrescenta este príncipe perspicaz) 

reduzida a estranhos extremos. A 

Geometria nos demonstra a divisibilidade 

da matéria ao infinito e, ao mesmo tempo, 

nós descobrimos que ela é composta de 

indivisíveis”. (Leibniz) 

 



Esse resultado demonstra que existe 

algo infinito, e com isso estamos dizendo, de 

toda eternidade, que existe antes da origem do 

próprio universo no termo 3 da série do 

espaço-tempo, pois este Ser existe no termo 1. 

Este Ser infinito de toda eternidade que existe 

antes do próprio universo é único, como prova 

o resultado da série de 1. Se o resultado desta 

série decrescente fosse igual a zero como era 

de se esperar a princípio, então isso seria uma 

sugestão dos cálculos de que Deus não existe; 

mas surpreendentemente o resultado da série 

é igual a 1 infinitamente, demonstrando não 

somente que existe um Deus eterno, mas que 

existe um único Deus desde toda a eternidade. 

 

   
   

   ( )∑   

 

   

 

 

Na Monadologia, Leibniz diz: 

 



“A Mônada, da qual vamos falar aqui, não 

é senão uma substância simples, que entra 

nos compostos. Simples, quer dizer, sem 

partes”. (Leibniz) 

 

A mônada pode, portanto, ser definida pelo 

teorema fundamental da aritmética.  

 

“Todos os números inteiros positivos ou 

são primos ou podem ser decompostos em 

fatores primos”.  

 

Os números primos são os átomos da 

Metafísica descritos pela matemática. Se 

quiser conhecer a Metafísica, devemos 

conhecer melhor os números primos. 

Portanto, todo número que não é múltiplo de 2 

não é uma mônada, pois as mônada só são 

divisíveis por 1 e por elas mesmas. 

 

“Ora, onde não há partes, não há extensão, 

nem figura, nem divisibilidades possíveis. 

E tais Mônadas são os verdadeiros Átomos 



da Natureza e, em uma palavra, os 

Elementos das coisas”. (Leibniz) 

 

∑                

 

   

 

 

“Pela mesma razão, não há modo pelo qual 

uma substância simples possa começar 

naturalmente, já que não pode ser 

formada por composição”. (Leibniz) 

 

Com isso Leibniz quer nos dizer que de 

modo algum números compostos p    podem 

gera números primos. Exemplo: 

 

                       4 + 6 = 10 

 

De modo contrário, números primos p 

   só geram números compostos: 

 

                         3 + 5 = 8 

 



 Do mesmo modo, a soma de números 

primos P    de modo algum gera um número 

primo. Exemplo: 

 

                                    3 + 5 = 8 

 

São exatamente os números primos que 

geram todos os outros números, sendo eles os 

blocos de construção da matemática e do 

universo. Exemplo: 

 

                         2 + 3 = 5 

 

Os números primos são os blocos de 

construção das mônadas, as partículas simples 

e divisíveis apenas por 1 e por elas mesmas. 

 

“Portanto, pode dizer-se que as Mônadas 

só podem começar e acabar 

instantaneamente, isto é, que só podem 

começar por criação e acabar por 



aniquilamento, ao passo que o composto 

começa e acaba por partes”. (Leibniz) 

 “Todavia, as Mônadas precisam ter 

algumas qualidades, do contrário nem 

mesmo seriam entes. E se as 

substâncias simples não diferissem por 

suas qualidades, não haveria modo de 

apercebermos qualquer modificação 

nas coisas, já que aquilo que está no 

composto só pode vir de seus 

ingredientes simples, e se as Mônadas 

carecessem de qualidades, seriam 

indistinguíveis umas das outras, já que 

também não diferem em quantidade; e, 

consequentemente, suposto o pleno, 

cada lugar receberia sempre, no 

movimento, só o Equivalente do que 

antes havia tido, e um estado de coisas 

seria indiscernível de outro”. (Leibniz) 

 

∑            

 

   

 



 

“É mesmo necessário que cada Mônada 

seja diferente de qualquer outra. Pois 

nunca há, na natureza, dois seres que 

sejam perfeitamente idênticos e nos quais 

não seja possível encontrar uma diferença 

interna, ou fundada em uma denominação 

intrínseca”. (Leibniz) 

 

Como os números primos só são 

divisíveis por um e por eles mesmo, cada 

número primo possui assim uma identidade 

própria, uma espécie de digital, uma chave 

secreta. Nunca há na natureza, dois números 

primos que sejam perfeitamente idênticos e 

dos quais não seja possível decompor todo 

número natural ℕ    em fatores primos, e 

nisso consiste o teorema fundamental da 

aritmética.  

 

“Dou também por aceito que todo ser 

criado está sujeito à mudança, e, 



Consequentemente, também a Mônada 

criada e inclusive que tal mudança é 

contínua em cada uma delas”. (Leibniz) 
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“Segue-se, do que acabamos de dizer, que 

as mudanças naturais das Mônadas 

provêm de um princípio interno, posto que 

uma causa externa não pode influir em seu 

interior”. (Leibniz) 

 

Por esta razão colocamos no numerado 

e no denominador algumas incógnitas que 

podem valer infinitos valores. 

 

“Porém, também é necessário que, além do 

princípio da mudança, haja um detalhe 

daquilo que muda, que produza, por assim 

dizer, a especificação e a variedade das 

substâncias simples”. (Leibniz) 

 



O detalhe daquilo que muda são as 

variáveis da série que podem assumir valores 

infinitos conforme estabelecido pela mônada 

primitiva em 1. 

 

“Este detalhe deve envolver uma 

multiplicidade na unidade ou no simples. 

Pois como toda mudança natural ocorre 

gradativamente, alguma coisa sempre 

muda e outra sempre permanece. 

Consequentemente, é necessário haver 

uma pluralidade de afecções e relações na 

substância simples, embora ela não possua 

partes”. (Leibniz) 
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“Nós próprios experimentamos uma 

multiplicidade na substância simples, 

quando verificamos que o menor 

pensamento do qual nos apercebemos 

envolve uma variedade no objeto. 



Portanto, todos aqueles que reconhecem 

que a Alma é uma substância simples, 

devem reconhecer essa multiplicidade na 

Mônada. E Bayle não deveria, nisto,ter 

encontrado dificuldade alguma, como 

encontrou em seu Dicionário, no artigo 

Rorarius” (Leibniz) 

 

 Conforme a descoberta de Ramanujan, 

podemos interpretá-lo a partir da seguinte 

proposição de Leibniz sobre o sobre o tempo e 

a relação existente entre o presente e o futuro 

por meio de um jogo de raízes de 3 que nos 

levam a raiz infinita descoberta por 

Ramanujan. 

 

 

3 = √  

2 = √    

3 = √       

 

3 = √    √   



 

3 = √      √     

 

3 = 
√
   √   √   √   √   √   ... 

 

“E como todo estado presente de uma 

substância simples é naturalmente uma 

continuação de seu estado anterior, assim 

também o presente está prenhe do futuro”. 

(Leibniz) 

 

Este resultado obtido por Ramanujan é 

simplesmente divino, pois demonstra 

exatamente como o presente influencia o 

futuro parte a parte, em cada um de seus 

detalhes sórdidos. 

 

“Ora, sendo esta substância uma razão 

suficiente de todo este detalhe, que 



também está vinculado em toda parte, 

só há um Deus e esse Deus é suficiente”. 

(Leibniz) 

 

A mônada como substância simples e 

indivisível é representada nos nossos cálculos 

pelo resto um da divisão do espaço pela 

tempos, e Deus como um ser idêntico a si 

mesmo e simétrico, é representado pela 

expressão do resultado obtido anteriormente 

pela função delta: 

 

   
   

   ( )∑    

 

   

 

 

“Podemos também julgar que essa 

substância suprema, que é única, universal 

e necessária, nada havendo fora dela que 

lhe seja independente, e que é uma simples 

consequência do ser possível, deve ser 

incapaz de limites e há de conter tanta 

realidade quanto possível. Disto se segue 



que Deus é absolutamente perfeito, não 

sendo a perfeição outra coisa senão a 

grandeza da realidade positiva tomada de 

forma precisa, excluindo-se os limites ou 

restrições nas coisas que os têm. E onde 

não há limites, ou seja, em Deus, a 

perfeição é absolutamente infinita”. 

(Leibniz) 
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“Assim, apenas Deus é a unidade 

primitiva, ou substância simples 

originária da qual todas as Mônadas 

criadas ou derivadas são produções, e 

nascem, por assim dizer, por Fulgurações 

contínuas da Divindade de momento em 

momento, limitadas pela receptividade da 

criatura, à qual é essencial ser limitada”. 

(Leibniz) 

 



 ( )∑    

 

   

 

 

“Porém, nas substâncias simples não há 

senão uma influência ideal de uma 

Mônada sobre outra, que não pode ter 

efeito a não ser por intervenção de Deus, 

enquanto que, nas Ideias de Deus, uma 

Mônada solicita, com razão, que Deus, ao 

regular as outras desde o começo das 

coisas, a considere. Pois, já que uma 

Mônada criada não pode ter uma 

influência física no interior de outra, só 

por esse meio uma pode estar dependente 

da outra”. (Leibniz) 

 

∑  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

   

 

 

Assim, embora cada Mônada criada 

represente todo o universo, representa 

mais distintamente o corpo que 

particularmente lhe está afeto e de que 



constitui a Enteléquia; e como este corpo 

exprime todo o universo, pela conexão de 

toda a matéria no pleno, a alma 

representa também todo o universo ao 

representar esse corpo que lhe pertence de 

modo particular. (Leibniz) 

 

∑
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
    

 

   

 

 

“E o Autor da Natureza pôde praticar este 

divino e infinitamente maravilhoso 

artifício porque cada parte da matéria não 

só é divisível ao infinito, como 

reconheceram os antigos, senão que está 

atualmente subdividida sem fim, cada 

parte em partes, cada uma delas tendo um 

movimento próprio. De outro modo seria 

impossível que cada porção da matéria 

pudesse exprimir todo o universo”. 

(Leibniz) 

 



Podemos distribuir essa proposição de 

Leibniz em uma integral infinita para a 

antiderivada igual a 
 

 
  . Vejamos: 

 

∫       (  )   ( )
  

 
 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

Para a antiderivada 
 

 
  , este seria um 

universo sem princípio, meio ou fim, um universo 

eterno sem um criador original, como idealiza o 

Budismo. 

 

∫       (  )   ( )
  

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

 

 

“Cada porção da matéria pode ser 

concebida como um jardim repleto de 

plantas e como um lago repleto de peixes. 

Porém, cada ramo de planta, cada 

membro de animal, cada gota de seus 

humores é ainda um jardim ou um lago.”. 

(Leibniz) 
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 O que Leibniz está nos dizendo é que 

cada átomo que forma a matéria é análogo a 

uma mônada repleta de átomos, que são, em 

sua origem etimológica, entes indivisíveis, ou 

seja, a menor unidade da matéria. 

 

“Assim não há nada inculto, estéril e morto 

no universo; nem caos, nem confusão, 

senão em aparência; mais ou menos como 

em um lago, a certa distância, se veria um 

movimento confuso e, por assim dizer, uma 

agitação de peixes, sem que se 

discernissem os próprios peixes”. (Leibniz) 

 

 Este postulado de Leibniz está em 

comum acordo com o princípio da conservação 

da massa, onde no universo nada se perde, 

nada se cria, tudo se transforma, lei esta 



descoberta pelo genial Lavoisier. 

Considerando com Leibniz que cada mônada 

possui uma massa, então cada número primo 

possui sua massa própria, enquanto que os 

números compostos são massas divisíveis os 

números primos só são indivisíveis. E isso é 

possível perceber pela analogia de Leibniz, 

onde os números naturais formam um lago, e 

os números primos formam os peixes que 

nadam sobre o lado, enquanto os números 

compostos são as ondulações produzidas pelos 

peixes, que são as mônadas, os números 

primos. 

 

“Almas em geral são espelhos vivos ou 

imagens do universo das criaturas; porém, 

os Espíritos são, ainda, imagens da 

própria Divindade ou do próprio Autor da 

Natureza, capazes de conhecer o sistema 

do Universo e de imitar algo dele através 

de amostras arquitetônicas, sendo cada 

espírito como uma pequena divindade em 

seu domínio”. (Leibniz) 



 

Os números primos são os espelhos de 

todos os outros números assim como uma mônada 

é um espelho do universo. As mônadas de Leibniz 

tomada como contendo valores primos específicos 

com 2, 3, 5, 7... ajuda-nos a compreender os 

mistérios do universo. Se pudéssemos visualizar 

uma única mônada seríamos capazes de visualizar 

todo o universo, por isso os números primos são a 

fonte, a matriz e a origem da descoberta da origem 

do universo, posto que todo número primo seja um 

espelho do universo. 

 



 

Em uma carta a Des Bosses datada de 

31/071709, Leibniz diz: 

 

“Certamente é possível para Deus fazer 

(constitui), por um milagre, a alma fora do 

corpo, mas isso não convém à ordem das 

coisas. Separada do que é primeiro e 

passivo, não resultará em uma coisa 

completa ou mônada”. 

  

A natureza dos números primos revela 

também a natureza do átomo indivisível que é 

a mônada de Leibniz. Pela segunda forma do 

princípio de indução podemos provar essa 

proposição de Leibniz. Vejamos: 

Seja n = 2, sabemos de imediato que ele 

é uma mônada, pois é um número primo. 

Agora suponhamos o mesmo resultado para 

todo número natural n    e vamos provar que 

a mônada vale para n. Observe que, se n é uma 

mônada, ou seja, um número primo; então 

nada temos para provar, pois todos os primos 



são mônadas. No entanto, sendo n um número 

composto, existem números naturais tais que n 

= xy com               . Por hipótese 

de indução, temos que existem mônadas 

           ...        ...   tais que x = 

        ...   e y =         ...  , logo n = 

              ...        ...  . 

Dado uma mônada p, tem-se que a 

mônada divide o número      para todo a   

ℕ. 

Pelo princípio da indução infinita, o 

resultado vale para a = 1, já que p|0. Supondo 

válido para o número natural a, provaremos 

que também é valido para o número natural (a 

+ 1). 

 

(a +  )  – (a + 1) =      ( 
 
)       

(  
   
) 

  

Onde o segundo membro da igualdade é 

divisível por uma mônada p, e como toda 



mônada é divisível por 1 e por ela mesma, 

então a não é uma mônada. Logo, dado uma 

mônada p, tem-se que a mônada divide o 

número      para todo a   ℕ. 

Assim podemos distinguir um átomo de 

uma mônada, onde os átomos são todos os 

números compostos e as mônadas são todos os 

números primos. Se um número natural n    

não é divisível por nenhuma mônada p tal que 

    , então este número é uma mônada. 

Suponhamos, por absurdo, que n não 

seja divisível por nenhuma mônada p tal que 

    , e que não seja uma mônada. Seja q a 

menor mônada que divide n, logo n = q   k com 

q   . Assim temos        , o que prova 

que n é divisível por uma mônada q tal que 

    , o que é um absurdo.  

Na cosmogonia tupi-guarani, o conjunto 

de todas as coisas que formam o universo 

nasce e é nomeado por um Som Primordial, 

um som emanado de uma esfera superior, 

conhecido como o Espírito-Música, ou O 



Grande Som Primitivo, que deu origem às 

formas de pai e mãe de seus filhos, que são as 

palavras-almas. Essa bela cosmogonia 

brasileira explica porque razão a música 

brasileira é a melhor música do mundo, pois a 

música é algo que está entranhado em nossas 

palavras-almas. Esta concepção cosmogônica 

da mitologia tupi-guarani está na base da mais 

sofisticada teoria cosmológica da história da 

física: a teoria das cordas. 

Depois de cientistas terem dividido 

átomos em prótons e elétrons, ainda dividiram 

os prótons em quarks e nêutrons. Existe um 

átomo primordial ou esse processo de divisão 

do átomo é um processo infinito? A teoria das 

cordas foi elaborada como uma forma de 

solucionar esse problema da divisão infinita da 

matéria, e para isso, teóricos da física forjaram 

o conceito de corda, que seria o átomo 

indivisível.  
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Ao anularmos os quatro primeiros uns 

da série, ela passa para: 

 

 ( )  ∑  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

   

 

 

Mas este átomo realmente existe ou é só 

um conceito físico para não lidar com a divisão 

infinita da matéria? Bem, a nossa função delta 

demonstra que sim, que a teoria das cordas é 

plausível e que deve existir um átomo 

indivisível, o átomo primitivo, que é expresso 

na função delta. E pode ser demonstrado pela 

subtração das seguintes séries: 

 

(  
 

 
 
 

 
 
 

 
  )  (

 

 
 
 

 
 
 

 
  )    

 



Anulando todos os termos da série o 

único termo que resta é o 1, o átomo 

primordial indivisível, pois nenhum dos 

números primos que formam os blocos da 

natureza, que são os átomos da matemática, é 

divisível por 1, que só tem ele próprio como 

divisor, assim como o primo, que só é divisível 

por 1 e por ele mesmo.  

 


