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RESUMO 

 

Ao longo da história ocidental o pitagorismo figura entre as primeiras, mais originais e 

significativas tradições filosóficas. A abrangência e a influência do pensamento 

pitagórico são, por assim dizer, a pedra angular de toda nossa cultura, é o que 

fundamenta originalmente todo nosso ideal de racionalidade, ideal gestado no contexto 

da poesia épica grega, concebido pelos prê-platônicos e pelos primeiros filósofos, 

desenvolvido no âmbito da filosofia em geral, e que tem na ciência sua forma 

privilegiada de expressão. O pensamento pré-platônico e a tradição do pitagorismo 

inauguram um modo de conhecer e expressar o mundo através das arqué, os princípios 

que engendram todo o real. Enquanto os jônicos atribuíam a arqué ao fogo, ao ápeiron, 

ao ar e à água, os pitagóricos identificavam o princípio de todas as coisas ao número ou, 

em outros termos, a realidade para os pitagóricos é constituída, gerada e expressa 

numericamente. Tudo o que é pode ser manifesto através de relações matemáticas, essa 

expressividade numérica e essa manifestação eminentemente matemática do real 

ganhavam forma pela harmonia, era demonstrável através do exercício musical. Ao 

lançar-se no exercício contemplativo e noético da natureza, ao buscar compreender o ser 

humano, a matéria, o céu, os pitagóricos nos legaram uma intuição primordial, a de que 

somos guiados por um impulso cognitivo imanente que nos instiga permanentemente a 

reconhecer as relações de proporção e equilíbrio que resultam do movimento de 

elementos aparentemente contrários, elementos que constituem a natureza, o cosmos e 

tudo o que nele existe. Os pitagóricos foram os primeiro cultores sistemáticos das 

matemáticas e ciências, levaram-nos a conceber um mundo no qual somos 

permanentemente exortados a buscar uma noção de ordem diante de tudo o que 

sentimos e nos é apresentado de maneira caótica. O impulso cognitivo imanente que os 

pitagóricos intuíram revela uma necessária harmonia do cosmos, uma harmonia 

matemática que se manifesta como relação numérica. Se hoje formulamos e 

concebemos a proporção, a ordem, o equilíbrio, a beleza e a harmonia, seguramente os 

pitagóricos ocupam um lugar de extrema relevância neste processo de formulação e na 

construção desta concepção. 
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Pouco se sabe a respeito de Pitágoras. Uma figura nebulosa que, por um lado, é tido 

como fundador de noções religiosas e de uma ordem de pensadores com forte aspecto 

moral, doutrinário e ritualístico. Por outro lado, também é tido como autor de 

especulações científicas, matemáticas e metafísicas. Não há registros históricos de 

escritos do próprio Pitágoras, todos os relatos que possuímos de seu pensamento e de 

sua doutrina matemático-religiosa são de segunda mão, tendo na obra de Filolau o 

primeiro registro historiográfico. Este caráter secundário das fontes históricas referentes 

ao primeiro momento do pitagorismo torna difícil estabelecer o que pertence a uma 

tradição mais originária e o que constitui interpretações posteriores da tradição 

pitagórica. Somado a essa dificuldade temos o fato de que o pitagorismo era, a um só 

tempo, uma escola filosófica e uma espécie de confraria religiosa, com uma série de 

preceitos e proibições, entre as quais podemos destacar: guardar segredo das doutrinas, 

atribuir toda e qualquer descoberta ao mestre, se abster de comer carne, e atribuir ao 

número qualidades ontológicas, metafísicas, físicas e morais. Ora, o preceito segundo o 

qual deve-se guardar segredo, que as doutrinas da escola só serão do conhecimento 

daqueles nela iniciados, aliado ao ensinamento de ordem exclusivamente oral por parte 

de Pitágoras, contribuiu para agravar a dificuldade em precisar, com certeza, o que 

pertence ao velho sábio e o que pertence aos seus discípulos. 

 Desse modo, todos os relatos que possuímos de seu pensamento e de sua doutrina 

matemático-religiosa são interpretações de seus seguidores, frutos da chamada segunda 

fase do pitagorismo (a partir do séc. V a.C) e do desenvolvimento dessa tradição ao 

longo da história da filosofia, culminando com aquele que é conhecido como o último 

grande pitagórico, Johannes Kepler (séc. XVI-XVII), cujo Deus era um geômetra 

consumado, e para quem o arquétipo da criação na mente de Deus deveria ter forma 

matemática, ou seja, tudo o que existe poderia ser conhecido na medida em que 

decifrássemos as relações matemáticas concretizadas nos fenômenos celestes.  

Pitágoras nasceu na ilha de Samos no ano aproximado de 582 a.C. e conta-se que 

dentre suas inúmeras viagens manteve contato com a Ásia Menor, a Índia, o Egito e a 

China.  Por volta de 529 a.C Pitágoras chega a Crotona, uma colônia Dórica do sul da 

Itália, chamada Magna Grécia. Em Crotona tornou-se a figura central de uma 

amplamente disseminada organização que era, em sua origem, uma irmandade, uma 

associação voltada para a reforma moral da sociedade. A irmandade Pitagórica tinha 

muito em comum com as comunidades Órficas que manifestavam, através de práticas 

rituais e ascéticas, um modo de comunhão da alma com o corpo, purificação do espírito 
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e de libertação da alma do ciclo de renascimentos. Embora o seu objetivo inicial tenha 

sido muito mais fundar uma ordem religiosa do que um partido político, a Escola de 

Pitágoras apoiou ativamente os governos aristocratas e manteve o controle político de 

algumas colônias da Grécia Ocidental no sul da Itália. Na Magna Grécia a ordem 

pitagórica manteve sua influência até metade do séc. V a.C. 

Relatos1 dão conta de que, por volta do séc. V a.C. a escola pitagórica dividiu-se. De 

um lado os chamados matemáticos (mathematikoi), com nomes como Architas e 

Aristóxeno que representavam a face filosófico-científica do pitagorismo. Interessados 

nos estudos científicos, especialmente em matemática e na teoria musical. Para eles o 

número tinha propriedades físicas, ontológicas e morais, não era apenas abstração, 

representação ou simbolismo da realidade, mas, sobretudo, constitutivo da realidade, 

expressava a forma e a essência das coisas. Assim, a partir de uma concepção aritmética 

do cosmos, os mathematikoi entendiam:  

•    o 1 como a razão, a unidade primordial geradora de tudo o que existe, o ponto 

e a unidade de extensão, o mínimo do corpo;  

•    o 2 determinava geometricamente a linha, no plano moral e discursivo 

determinava a opinião;  

•    o 3 gera as superfícies;  

•    o 4 determinava os volumes e designava a justiça. 

  Da soma desses números resulta o número perfeito, o 10, representado na figura do 

tetraktýs.  

 De outro lado tínhamos os chamados akousmatikoi (plural de akousmata, os adeptos 

das tradições orais) que representavam a face religioso-ética do pitagorismo. 

Interessados nos aspectos morais e ritualísticos do pensamento de Pitágoras. A crença 

na imortalidade da alma era a tônica entre os adeptos desta tradição. O cálculo, as 

relações numéricas, proporções, medidas, harmonias, assumiam um caráter ritualístico 

que visava à elevação e purificação da alma, bem como sua libertação do ciclo de 

renascimentos. O entendimento da harmonia mais profunda do cosmos e da physis 

(natureza) estava condicionado ao exercício matemático-religioso no pitagorismo.  

 Contudo, tal divisão dentro da escola pitagórica é, a rigor, virtual, aparente ou parcial. 

Ela não constitui uma cisão absoluta da filosofia de Pitágoras e seus herdeiros, uma 

cisão entre matemáticos, músicos e cientistas por um lado, e religiosos, adeptos das 

                                                 
1 Cf. Bibliografia. LAERTIOS, Diógenes. 
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tradições orais, propugnadores de doutrinas morais e práticas rituais por outro lado. E 

aqui, para compreender melhor essa divisão virtual ou parcial e suas implicações, 

tomamos duas noções centrais em toda filosofia pitagórica: o número e a harmonia ou 

música. 

 

Deve-se julgar as atividades e a essência do número pela potência que 

existe no dez; pois ele é grande, é o-que-tudo-cumpre e o-que-tudo-

efetua, e princípio tanto da vida divina e celeste quanto da humana. 

Participa... potência também do dez. Sem este, todas as coisas são 

ilimitadas, obscuras e imperceptíveis. 

Causa de conhecimento é a natureza do número; capaz de dirigir e 

instruir 

todo homem, se qualquer coisa é duvidosa e ignorada. Pois não seria 

evidente a ninguém nenhuma das coisas, nem em relação consigo 

mesmas, nem relacionadas entre si, se não houvesse número e sua 

essência. Mas, de fato, o 

número, harmonizando todas as coisas na alma com a percepção, torna-

as 

conhecidas e relacionadas entre si, de acordo com a natureza do 

"gnomon", 

dando-lhes corpo e dividindo as relações das coisas, cada uma por si, as 

ilimitadas assim como as limitadas. 

Mas pode-se ver a natureza do número e sua potência em atividade, não 

só nas (coisas) sobrenaturais e divinas, mas ainda em todos os atos e 

palavras humanos, em qualquer parte, em todas as produções técnicas e 

na música. 

Nenhuma falsidade acolhem em si a natureza do número e a harmonia, 

porque não é própria delas. A natureza do ilimitado, do insensato e do 

irracional pertencem a falsidade e a inveja. 

Falsidade de modo algum se insinua no número: pois adversa e hostil à 

sua natureza (é) a falsidade, enquanto a verdade é própria e inata à 

família do número. Frag. 11. FILOLAU. TEO DE ESMIRNA, 206,10.2 

 

 

 

 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

                                                 
2 Cf. Referências bibliográficas. Para a redação do presente projeto de pesquisa utilizamos como fonte 

primeira para citação de fragmentos e excertos de Filolau a tradução de SOUZA, José Cavalcante. 
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Outras fontes das mais significativas do pitagorismo são Arquitas (século V – IV a. 

C), Platão (século V – IV a.C), Aristóteles (século IV a.C), Diógenes Laércio (século III 

d.C), Porfírio (século III – IV d. C) e Jâmblico (século III – IV d.C).  Entre os principais 

discípulos de Pitágoras e representantes da ampla tradição pitagórica destacamos, nesse 

trabalho, Filolau (século V a.C), aquele que é o mais antigo a nos deixar registros 

historiográficos através dos quais podemos desenvolver uma análise mais sólida, lançar 

perspectivas mais amplas e adotar chaves de leituras e campos hermenêuticos mais 

plausíveis e seguros. A escolha de Filolau ocorre também por entender que, dado o 

contexto de sua obra, o pensamento de Filolau é indiciário de pontos de encontro entre 

as escolas pré-platônicas e o posterior desenvolvimento acadêmico, peripatético e neo-

platônico do pitagorismo.  

É fundamental aprender a separar e distinguir as principais fontes de confiança e, ao 

mesmo tempo, trabalhar as fontes disponíveis do chamado segundo momento do 

pitagorismo, isto é, Filolau de Crotona. Nesse sentido, devemos, sobretudo esclarecer 

que o título de nosso trabalho, ao nomear Pitágoras, deve, necessariamente, lembrar que 

este é quase um título e ou um patronímico na medida em que todos atribuem a ele até 

mesmo aquilo que, com certeza, foi pensado e problematizado bem depois de sua morte. 

Em um século de trabalho sobre a doutrina e sobre os ensinamentos não escritos de 

Pitágoras, muita coisa mudou. Embora um século nos pareça muito tempo, entretanto, 

se tomarmos o pitagorismo como um todo, teremos um espaço de mil anos entre o 

nascimento de Pitágoras e o de expansão e revigoramento da doutrina. 

O cosmos é ordenado, harmônico e por isso, nos limites do humano, cognoscível.  

Não na mesma medida do conhecimento divino, mas, na medida puramente humana, a 

ordem matemática que preside e ordena o universo (a música das esferas) permite ao 

homem sondar e vislumbrar o que o divino conhece absolutamente. Entretanto, como os 

princípios do limitado e do ilimitado das cosmologias eleáta e jônica são considerados 

como dessemelhantes, isto é, opostos, faz-se necessário determinar o que é da ordem do 

harmônico. A harmonia é aquilo que os une, mas como ela se determina e configura? 

Qual a relação entre os intervalos musicais e a harmonia cósmica? Segundo Khan 

(2008), a harmonia tem aqui a mesma função que para Empédocles e Heráclito: 

produzir a unidade a partir da multiplicidade, colocando elementos diversos e 

discordantes em concordância mútua. Entretanto, resta-nos uma dúvida: enquanto em 

Heráclito, o logos desempenha o papel de elemento unificador e em Pitágoras e no 
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pitagorismo a função do logos não é assim tão clara e ou preponderante, em que 

consiste exatamente o conceito de harmonia no pitagorismo e por que foi estendida a 

todo o cosmos e à physis? Qual a relação do número com as coisas? Responder estas e 

outras perguntas justificam esta pesquisa. 

 

 

2 PITAGORISMO E PITAGÓRICOS 

 

Ao falarmos de Pitagorismo em geral estamos nos remetendo a uma idéia de relativa 

unidade de pensamento e homogeneidade teórica que acompanha a própria tradição 

pitagórica desde suas origens até seus desenvolvimentos mais tardios, a idéia de uma 

comunidade com visão de mundo e práticas relativamente coesas, ainda que formadas 

por uma tradição heterogênea. Essa abordagem nos previne contra arbitrárias e 

anacrônicas distinções entre ciência e magia, entre escrita e oralidade, distinções estas 

que estão fundamentadas em uma perspectiva sincrônica e positivista do pensamento 

ocidental, e que podem facilmente resultar em um relativismo estéril de leituras 

divergentes e interpretações múltiplas e contraditórias. Tal perspectiva pode incorrer em 

anacronismos, uma vez que apoia-se em uma tentativa de classificação, definição e 

diferenciação radical entre o que é propriamente do âmbito da filosofia, o que é do 

âmbito da religião, e o que é do âmbito da ciência. 

Por outro lado, ao falarmos de Pitagóricos em particular salientamos as distinções 

interpretativas entre as principais temáticas que constituem a categoria Pitagorismo. São 

elas: 

1) O Número como arqué, princípio, através dele e de suas relações (harmonias) 

expressamos o limitado e o ilimitado. A verdade é essencialmente matemática. O estatuto 

epistemológico do número é claro e privilegiado em toda tradição pitagórica, e pode ser 

constatado no fragmento 4 de Filolau. Para os pitagóricos o conhecimento só é possível 

pelo advento da harmonia, ou seja, conhecer implica, necessariamente, em um exercício 

aritmético. 

2) Enquanto os pensadores da Escola Eleática (Xenofanes, Parmênides, Zenão, Melisso) 

afirmam a unidade primordial de tudo o que há, o ‘limitado’ como constituinte de toda a 

existência e o ‘ilimitado’ (ápeiron na cosmologia do milésio Anaximandro ) como princípio 

que engendra toda realidade, os pitagóricos, por sua vez, concebem a própria unidade 

como resultante da relação entre o ilimitado (identificado com os números de forma par) e 
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o limitado (identificados com os números na forma ímpar), entre tudo aquilo que é infinito 

e as coisas finitas. Assim, a forma dualista da teoria dos opostos ou dos contrários junto da 

noção de arqué que marca profundamente todo o pensamento pré-platônico, também 

pode ser notada claramente no pitagorismo.  

O ilimitado (apeiron) é naturalmente, o ponto inicial a partir do qual o 

mundo se desenvolve na cosmologia milésia. A noção contrastante do 

limite (peras) é enfatizada por Parmênides (fr. 8.30, 42) como marca da 

perfeição do Ser. Portanto os dois princípios de Filolau combinam a 

filosofia natural jônica e a ontologia eleática, e eles são unidos aqui por 

meio do conceito de harmonia ou consonância. A harmonia é conhecida 

como um princípio de união cósmica no sistema ligeiramente anterior de 

Empédocles (frs. 27 e 96) e, mais anteriormente ainda, nos fragmentos de 

Heráclito (51 e 54), mas no trabalho de Filolau este princípio receberá 

um desenvolvimento sem precedentes, especificamente pitagórico, em 

termos de razões numéricas e escalas musicais.3 

 

... na origem há a descoberta das analogias numéricas no universo, 

ponto de vista inteiramente novo. Para defender essa idéia contra a 

doutrina unitária dos eleatas, tiveram de erigir a noção de número, foi 

preciso também que a Unidade tivesse vindo a ser; retomaram então a 

idéia heraclítica do pólemos, pai de todas as coisas, e da Harmonia que 

une as qualidades opostas; a esta força Parmênides chamava Aphrodite. 

Simbolizava a gênese de todas as coisas através da oitava. 

Decompuseram os dois elementos de que nasce o número em par e 

ímpar. Identificaram essas noções com termos filosóficos já usuais. 

Chamar o Apeíron de par é sua grande inovação; isso porque ímpares, 

os “gnómones”, davam nascimento a uma série limitada de números, os 

números quadrados.4   

 

3) A imortalidade e transmigração das almas: outra noção fundamental no pensamento 

pitagórico é a concepção da imortalidade da alma, e conseqüentemente para os gregos, a 

noção herdada da tradição órfica5 de transmigração e de uma alma potencialmente 

divina. 

 4) Nada é inteiramente novo, tudo ocorre de forma cíclica. O trabalho intelectual, a 

descoberta da estrutura numérica das coisas, exercia, para os primeiros pitagóricos, uma 

função ritual, visava o equilíbrio da alma como harmonia do corpo em uma tradição 

mais original do pitagorismo, ou ainda, em uma tradição posterior, mais pitagórico-

                                                 
3 KAHN, Charles. pp 42 
4 SOUZA, José Cavalcante. pp73 
5 Os primeiros pitagóricos valiam-se do ensinamento oral e não registram nada por escrito; o culto 

órfico é, quase que por definição, baseado em textos escritos, os poemas de Orfeu. A prática órfica é 

associada ao culto extático de Dioniso; a tradição pitagórica prefere o Apolo pítio ou hiperbóreo e prega 

uma vida austera. KAHN, Charles p. 39 Não obstante os traços distintivos das duas tradições, as 

semelhanças e aproximações entre os ensinamentos órficos e pitagóricos, evidenciados nas noções de 

imortalidade e transmigração das almas, são bem mais notáveis. 
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platônica, visava à purificação e libertação da alma da forma corpórea, uma libertação 

do ciclo de renascimento do qual somos todos passivos, enquanto mortais. A ênfase no 

entendimento, o nous como forma privilegiada de conceber o cosmos e decifrar os 

segredos e destino da alma humana, em detrimento de dimensões e concepções 

sensíveis como a visão e a audição que são limitantes e sempre parciais, este será um 

tema amplamente desenvolvido por Platão em seus diálogos - notadamente no diálogo 

Fédon, acerca da imortalidade e do destino da alma -, o que marca claramente uma forte 

herança pitagórica. 

 5) Todos os seres vivos são ligados por laços de amizade: no pitagorismo uma 

identidade profunda entre todos os seres vivos era pressuposta, tal identidade ocorria 

sob a forma de um acordo imperativo, uma harmonia com a natureza que demonstrava a 

necessária presença do divino em todas as coisas, um exercício de reciprocidade para o 

qual o homem era impelido e que revelava a necessária harmonia, as relações de 

equilíbrio para a qual todas as coisas e todos os fenômenos tendiam naturalmente. Este 

acordo também apresentava uma dimensão política, na medida em que levava os 

homens a reconhecê-lo e agir segundo ele, o que implicava na existência de uma 

kainonía, um modo de vida ou um ethos propriamente pitagórico.  

 

E conta-se que passava Pitágoras ao ser castigado um pequeno cão; 

sentiu piedade e pronunciou as seguintes palavras: “Pára de bater. Pois 

é a alma de um amigo meu, que reconheci ao ouvir os seus gemidos 

(Xenof., frag. 7)6  

 

 

6) Heliocentrismo: Os pitagóricos, e Filolau expressamente no fragmento 7, foram os 

precursores do pensamento ocidental a empreender uma mudança radical no modo 

como se entendia o posicionamento e a função dos astros e do ser humano no cosmos. A 

Terra, que era vista como plana, passa a ser esférica, e o sol que até então movia-se 

junto com o céu em torno da terra, passa a ser visto como o fogo central em torno do 

qual a Terra orbita. 

 

 

O primeiro unido, a unidade, no centro da esfera chama-se fogo. Frag. 

7 

 

Enquanto a maior parte afirma que a Terra está colocada no centro, 

os itálicos, chamados pitagóricos, dizem o contrário: asseveram que o 

fogo ocupa o lugar central; a Terra, sendo um dos astros, move-se 

                                                 
6 Cf. BORNHEIM, Gerd. p.48. 
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circularmente em torno do centro, e produzindo assim noite e dia. 

Constroem outra Terra contraposta a esta, que chamam de antiterra, 

buscando suas hipóteses e causas, não nas manifestações celestes, mas 

na subordinação destas a certas teorias e opiniões suas, tentando 

combiná-las harmonicamente. (Arist., De Coelo II, 13 293a)7. 

 

Neste peculiar sistema de mundo, a terra, por assim dizer, é um corpo 

celeste girando em torno do fogo central e produzindo a noite e o dia por 

sua posição relativa ao sol (DK 58B 37). Isto permitiu a Copérnico 

nomear ‘Filolau, o pitagórico’ como seu predecessor, e, na verdade, o 

sistema copernicano foi originalmente conhecido como astronomia 

pythagorica ou philolaica. O fato de que o esquema de Filolau não é 

geocêntrico levou alguns estudiosos a admirar o gênio científico dos 

primeiros pitagóricos e outros a negar que tal retrato cósmico avançado 

fosse possível no século V a.C8 

   

_______________________________________ 

 

Pensar as diferenças entre falar em pitagorismo em geral e pitagóricos em particular 

chama a atenção para diferentes abordagens historiográficas e linhas hermenêuticas do 

pensamento pitagórico. De um lado temos uma visão sincrônica da tradição pitagórica 

que favorece interpretações teleológicas da história, onde o pitagorismo cumpriria uma 

função plenamente determinável no desenvolvimento e progresso do pensamento 

ocidental. Por outro lado temos uma abordagem diacrônica da história que nos leva a 

distinguir e atribuir originalidade e autonomia às recepções e interpretações acadêmicas, 

peripatéticas e neoplatônicas da tradição pitagórica. Tratar conscientemente as 

diferentes abordagens hermenêuticas é, assim, de fundamental importância para uma 

compreensão mais abrangente, não limitadora, e ao mesmo tempo um entendimento 

mais seguro do ponto de vista histórico de uma tradição que influenciou todo o 

pensamento ocidental. Se de um lado a visão sincrônica nos faz pensar o caráter 

homogêneo do pensamento pitagórico enquanto um fenômeno total, um fato social 

total, de outro lado, uma visão diacrônica nos conduz ao entendimento do pitagorismo 

em sua heterogeneidade, sua pluralidade de perspectivas ao longo da história, o que, em 

certa medida, também nos dá a noção de totalidade do pitagorismo e nos chama a 

atenção para os perigos de compreender teleologicamente a filosofia antiga e reduzir o 

passado a uma prova geral do presente. 

A distinção entre as dimensões epistemológica, ontológica e místico-numerológica do 

pitagorismo (distinção a partir da qual fundamentam-se as principais linhas 

                                                 
7 Idem, pp. 49 
8 KAHN, Charles. pp 45 
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interpretativas do pensamento pitagórico) é fruto de caminhos historiográficos 

marcadamente positivistas do pensamento ocidental. Tais caminhos pressupõem noções 

cíclicas, evolutivas e mecânicas da história e da cultura, noções estas que apresentam 

um caráter de progresso e continuidade em direção a uma idéia de racionalidade 

ocidental autóctene que encontraria, por sua vez, seu ápice em um ideal moderno de 

razão, onde o raciocínio matemático desenvolvido pelos pitagóricos alcançaria seu 

estágio máximo, abarcando toda a realidade. Indiciário disso tudo é a própria coleção de 

Hermann Diels da filosofia pré-socrática, que sugere uma sucessão de sistemas 

filosófico ao longo da história, em uma espécie de sistematização ou compilação 

hegeliana do pensamento pré-platônico. 

Criticar, saber apropriar-se e desfazer-se dessas perspectivas positivadas do 

pensamento ocidental, evitando assim interpretações tendenciosas e hermenêuticas que 

induzam a anacronismos e leituras ideologizantes, esta deve ser uma preocupação 

reiterada para todos os que se debruçam sobre o pitagorismo e buscam pensa-lo em suas 

dimensões mais marcantes e intelectualmente estimulantes ao longo da Antiguidade: a 

diversidade de leituras e apropriações da tradição pitagórica, bem como a amplidão e 

polifonia dos conceitos e fenômenos tipicamente pitagóricos como a harmonia, o 

número, a mentempsicose e a transmigração das almas.   

A imortalidade da alma, a metempsicose e o número como arqué, estes três conjuntos 

de idéias que fundamentam a tradição pitagórica, são expressos, didaticamente, na 

distinção entre akousmátikói e mathematikoi . O primeiro refere-se à comunidade 

pitagórica como seita, culto religioso e com implicações políticas9 mais evidentes, já o 

segundo diz respeito àqueles pensadores cujas preocupações estão mais facilmente 

associadas ao fazer filosófico e científico. Contudo, tal distinção (que remete mais 

propriamente à tradição aristotélica) deve ser tomada em sua função estritamente 

didática, uma vez que não expressa o contexto pré-platônico, onde o entendimento da 

natureza não estava dissociado (ou estava em vias de dissociação) de noções míticas e 

de condutas ritualísticas, garantidas pelos deuses e em observância a estes mesmos 

deuses (ou seja, ainda em profunda consonância com a tradição mito poética de Homero 

                                                 
9 Esse componente sociopolítico determina também o pitagorismo e o neopitagorismo da antiguidade 

tardia. Aqui deve provavelmente ser revisado o julgamento quase unânime dos pesquisadores. Isso 

acontece especialmente porque entre os neopitagóricos tardios como Iâmblico (e também outros 

platônicos da Antiguidade tardia como Proclo e Plotino)  não se encontra apenas muita reflexão sobre 

teoria política e filosofia, mas podemos deduzir de indicações bibliográficas e cartas preservadas de 

Iâmblico, um papel bastante ativo na política e na sociedade.  GERALD, Bechtle “Os filósofos da 

Antiguidade 1: Dos primórdios ao período clássico. pp 65 
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e Hesíodo). A distinção (científico, não científico), portanto, é virtual e não constitui um 

traço característico da cultura e sabedoria gregas, visa somente estimular a imaginação 

especulativa e potencializar modos de conhecer a tradição pitagórica que tanto legou à 

cultura ocidental. E estimular a imaginação especulativa é, talvez, a lição e o legado 

mais profícuo que a tradição dos primeiros pitagóricos nos deixou. As especulações 

astrológicas, matemáticas e musicais acerca dos fenômenos e de nossos modos de 

entendê-los, para além de suas comprovações científicas posteriores, representaram os 

motores de todo espírito científico que caracteriza a civilização ocidental desde os 

gregos pré-platônicos. Assim, com a distinção “científicos e não científicos”, pretende-

se tão somente criar um recurso metodológico, utilizar instrumentos filológicos, 

filosóficos e hermenêuticos capazes de lançar perspectivas atemporais sobre a herança 

pitagórica e de seus seguidores, sem, contudo, incorrer em anacronismos ou 

perspectivas tendenciosas. 

 

 

3 FILOLAU E A TRADIÇÃO PRÉ-PLATÔNICA (JÔNICOS, 

ELEATAS, ITÁLICOS) 

 

A primeira fase do pitagorismo (que refere-se ao próprio Pitágoras) e o início da 

segunda fase com Filolau podem ser pensadas a partir de uma perspectiva de fusão entre 

duas tradições pré-platônicas, o eleatismo e a tradição jônica. Os pensadores da Escola 

Eleática (Xenofanes, Parmênides, Zenão, Melisso) afirmam a unidade primordial e 

imutável de tudo o que há, o ilimitado (apeiron) como gerador de toda a existência. Os 

Jônicos, representados por Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro e Heráclito de 

Éfeso, convergiam com os eleátas na busca pelo princípio ou arqué das coisas, princípio 

que eles identificavam (ou aproximavam por analogia) a elementos físicos, tais como o 

fogo, a água e o ar. Porém, os jônicos indicavam divergências quanto à tese da 

imutabilidade, afirmando, numa direção aparentemente contrária, uma inerente 

mutabilidade dos fenômenos que fundamenta todo entendimento cosmológico.  

A imutabilidade do ser parmenídico, a inerente mutabilidade fenomênica, o 

necessário movimento do logos heraclítico e a imanente cognoscibilidade do real 

constituído de números a partir dos fragmentos de Filolau, tudo isso parece convergir, a 

despeito de interpretações que negam um diálogo direto entre as escolas pré-platônicas. 
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Além dessa convergência, a investigação da physis e o conhecimento da arqué são os 

fatores que aproximam e unem as escolas, eleáta, jônica e itálica ou pitagórica. 

Em Parmênides, o ser se diz de muitas formas, inclusive de maneira ambivalente, 

afirmando e negando. Porém, o objeto, por assim dizer, permanece o mesmo, ou seja, o 

fato de ser. O poema de Parmênides constitui uma expressão axiomática do ser, uma 

analítica do quanto e de como se pode expressar o fato de ser, e uma demonstração da 

impossibilidade de se afirmar o contrário, ou seja, a existência do não ser enquanto não 

ser. O ser parmenídico se diz de inúmeras maneiras, maneiras inclusive inverossímeis e 

enganosas. Pensar o ser e suas implicações necessárias (o fato de ser, suas 

consequências discursivas) é, sobretudo, imperioso. Esse imperativo noético assemelha-

se a necessária cognoscibilidade do real e ao impulso intelectivo imanente que os 

primeiros pitagóricos intuíram como sendo, simultaneamente, constitutivo e 

representativo das coisas. Para os primeiros pitagóricos, esta cognoscibilidade e impulso 

operavam através de relações aritmogeométricas capazes de presentificar a potência 

ontológica e epistemológica de todas as coisas. Em Parmênides, por sua vez, há um 

nexo necessário entre ser, pensar e dizer, nexo que fundamenta os caminhos pelos quais 

somos exortados a trilhar ao longo do Poema. 

As propriedades físicas e ontológicas10 dos números, não indicavam que eles eram 

simples abstrações, como entendido numa perspectiva posterior, sobretudo a partir do 

desenvolvimento das idéias pitagóricas por Platão11, primariamente nos diálogos Timeu 

e Fédon. Para os pitagóricos o Um primordial não é apenas um ente abstrato, mas uma 

unidade ígnea posicionada no centro da esfera celeste, ou seja, possuía uma dimensão 

física e geométrica determináveis, além de expressar o ser em si das coisas que 

determinava. Na concepção aritmogeométrica dos pitagóricos os números eram 

simultaneamente matéria e forma, não havia distinção entre a geração dos números, o 

                                                 
10 No esquema pitagórico, os números parecem levar uma vida dupla: eles são, por assim dizer, tanto 

universais quanto particulares privilegiados: há muitos no cosmos e o próprio cosmos é um (fr. 17). Mas 

o primeiro um é o fogo central. O número dois é tanto o limite superior da oitava (2:1) como o limite 

inferior da terça musical (3:2). Portanto, podemos imaginar que, para os pitagóricos, o primeiro número 

dois poderia ter vindo a ser como o fogo celestial, o limite exterior (“superior”) do cosmos, 

completando, assim, a oitava celestial.  KAHN, Charles pp 47 
11 Platão teve um papel historicamente determinante nessa filosofização do pitagorismo, que levou a uma 

pitagorização da filosofia (...) Mas exatamente para o pitagorismo inicial deve-se ter em mente – e 

insistimos nisto – que o emprego do termo “filosofia” na Antiguidade não coincide com nosso uso 

moderno relativamente limitado do vocábulo, que, na essência, descreve uma disciplina teórica e 

científica. Se filósofo e filosofar naquele tempo não excluíam – muito ao contrário, ser também um ser 

humano com interesses em ciências naturais e cosmologia, portanto de interesse religiosos e até político. 

GERALD, Bechtle “Os filósofos da Antiguidade 1: Dos primórdios ao período clássico. pp 60 



15 

 

surgimento dos pontos geométricos e a produção de magnitudes sensíveis. Assim, os 

primeiros números eram suficientes para designar e compreender tudo o que há de 

fundamental no universo: o um é a razão, o ponto, unidade de extensão, mínimo do 

corpo; o dois determina geometricamente a linha, no plano moral e discursivo determina 

a opinião, e representa o feminino; o três gera as superfícies e representa o masculino; o 

quatro determina os volumes e designa a justiça. A soma desses números resulta no 

número 10 que, para os pitagóricos (sobretudo a partir do registro do fragmento 11 de 

Filolau), era o número que expressava a perfeição do cosmos, representado pela figura 

do Tetrakýtis. O exercício aritmético entre os pitagóricos era, sobretudo, uma busca por 

encontrar respostas para as questões referentes à natureza e princípio das coisas.  

A arqué pitagórica possui valor ontológico e epistemológico, simultaneamente. O 

número possui propriedades físicas, constitui temporal e espacialmente as coisas, e, ao 

mesmo tempo, emana a cognoscibilidade inerente da realidade, expressa tudo aquilo 

que é possível conhecer. Assim, as operações aritméticas, exercícios de medida, 

proporção e equilíbrio constituem a própria harmonia. Para os pitagóricos há uma 

intrínseca relação entre música, matemática e fenômenos celestes, esta íntima relação é 

expressa na noção de harmonia das esferas. A harmonia, a música das esferas é, por 

assim dizer, um necessário exercício aritmético onde o número é como o fogo 

heraclítico que atua em medidas. E justamente essa medida possibilita o conhecimento. 

Porém, enquanto a verdade em Heráclito reside na unidade harmônica dos opostos e no 

movimento permanente dos contrários determinado pelo logos, e possui caráter 

oracular, indiciário, alusivo, a verdade pitagórica, por outro lado, é essencialmente 

computo, relação matemática. A busca por uma sistematização metódica do real, o 

movimento intelectual sobre as proporções matemáticas que constituem o cosmos é um 

imperativo, uma condição necessária da nossa existência enquanto seres humanos, 

dotados de razão. A verdade que em Heráclito apresenta-se de forma enigmática e 

imperscrutável em sua totalidade, entre os pitagóricos, apresenta-se enquanto 

inteligibilidade imanente, necessário exercício da razão, movimento noético do logos, 

que não substitui a realidade fenomênica, mas antes, constitui e engendra todo o real.  O 

conhecimento do vir-a-ser que, em Heráclito, dá-se através do movimento do logos 

como discurso, é, para os pitagóricos, essencialmente um cálculo, ou seja, o 

conhecimento do vir-a-ser é fruto do computo, da razão numérica. Tal conhecimento 

ocorre em medidas como o fogo heraclítico. O fogo em Heráclito e o número no 

pitagorismo (a partir de Filolau) são arqué, respectivamente medida e computo, 
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expressão do logos enquanto proporção e ordenamento da physis, harmonia cósmica, 

música das esferas. Os enigmas heraclíticos, os caminhos parmenídicos e o computo 

pitagórico são equivalentes. A verdade em Heráclito reside na unidade harmônica dos 

opostos, no movimento permanente dos contrários - determinado pelo Logos, de caráter 

oracular e indiciário –, a verdade pitagórica e essencialmente computo. Em Parmênides, 

por sua vez, o caminho da verdade consiste na afirmação do Ser enquanto Ser, que 

implica no entendimento ou na postulação de outros caminhos. 

 

Este mundo, o mesmo de todos os (seres), nenhum deus, nenhum 

homem o fez, mas era, é e será um fogo sempre vivo, acendendo-se 

em medidas e apagando-se em medidas. (DK.22 B.30 – Heráclito 

de Éfeso)12 

 

O que é o oráculo em Delfos? O Tetraktýs, que é justamente a 

harmonia na qual estão as Sirenas. (Iâmblico, De Vita Pythagorica 

82)13  

 

O senhor, de quem é o oráculo em Delfos, nem diz nem oculta, mas 

dá sinais. (DK22 B93 – Heráclito de Éfeso) 

. 

A NATUREZA FOI construída no cosmos de (elementos) 

ilimitados e de limitados, tanto o cosmos como um todo quanto 

todas as coisas nele (existentes). Frag. 1. Filolau. DIÓGENES 

LAÉRCIO, VIU, 85. 

 

De princípio, com efeito, nem o para ser conhecido haverá, se 

tudo for ilimitado. Frag. 3. Filolau.  JÂMBLICO, Nicômaco, p. 7. 

24. 

 

O um (unidade) é o princípio de tudo. Frag. 8. Filolau.  

JÂMBLICO, Nicômaco, p. 77, 9. 

 

                                                 
12 Idem, pp.90. Para fragmentos de Heráclito de Éfeso Cf. SOUZA, José Cavalcante.  
13 Cf. CORREA, Paula da Cunha. pp.35.   
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E realmente tudo que é conhecido tem número; pois nada é 

possível pensar ou conhecer sem ele. Frag.4. Filolau. ESTOBEU, 

Éclogas, I, 21, 7 b.  

 

Com natureza e harmonia, dá-se o seguinte: a essência das 

coisas, que é eterna, e a própria natureza requerem conhecimento 

divino e não humano, e seria absolutamente impossível que alguma 

das coisas existentes se tornasse conhecida por nós, se não 

existisse a essência das coisas das quais se constitui o cosmos, 

tanto das limitadas como das ilimitadas. Mas, visto que estes 

princípios (1 e 2) não são iguais, nem de iguais famílias, já seria 

impossível criar-se um cosmos com eles, se não se acrescentasse a 

harmonia, de qualquer maneira que ela tenha vindo a ser. As 

coisas iguais e de iguais famílias em nada precisam, pois, de 

harmonia; mas as desiguais, não de famílias iguais e não 

igualmente dispostas, são necessariamente fechadas em tal 

harmonia que se destinam a se conter numa ordem. 

A harmonia (oitava 1:2) abrange uma quarta (3:4) e uma quinta 

(2:3); a quinta é maior que a quarta por um tom inteiro. Pois do mi 

grave ao lá há uma quarta, e do lá ao mi agudo, uma quinta; do mi 

agudo ao si, uma quarta, e do si ao mi grave, uma quinta; do mi 

agudo ao si, uma quarta, e do si ao mi grave, uma quinta; o 

intervalo de lá a si é de um tom; a quarta está na relação de 3:4; a 

quinta na de 2:3, e a oitava, na de 1:2. Assim, a harmonia (oitava) 

(abrange) cinco tons e dois semitons; a quinta, três tons e dois 

semitons, e a quarta, dois tons e um semitom. Frag. 6. Filolau. 

ESTOBEU, ÉCLOGAS, 1,21,7 d. 

 

 

 

4 A FORMA DUALISTA DA TEORIA DOS OPOSTOS 

 

A harmonia é também o que nos permite pensar e expressar as relações entre os 

contrários. É uma fórmula axiomática14 e um corolário do modo aritmogeométrico de 

exprimir a realidade em seus elementos constitutivos (ilimitado e limitante), é, ao 

mesmo tempo, matéria e forma de uma potência cognitiva imanente que atualiza e 

instaura permanentemente o real e nos revela a noção de totalidade indivisível e unidade 

primordial de todas as coisas. A música ou harmonia realiza, aproxima-nos e nos 

concede as razões lógicas, físicas, metafísicas e cosmológicas dos princípios do 

                                                 
14 Toda a filosofia se baseia no postulado de que o mundo tem de ser uma ordem inteligível e não apenas 

uma confusão de vistas e sons a inundarem-nos os sentidos a cada momento. A nossa percepção desta 

ordem não nos vem através da experiência dos sentidos e da observação seguida de generalizações 

prudentes e de deduções hipotéticas. E a inteligência do filósofo, segura da sua capacidade intuitiva e 

racional, vai ao seu encontro. Cf. Tomás, Lia, p 53 (Cit. Conford 1989,p.252) 
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ilimitado e limitado, princípios opostos que são indiciários da contrariedade e unidade 

substanciais. Os contrários constituem os fenômenos e é a partir do movimento 

imanente da realidade fenomênica que entendemos e podemos conceber tudo o que 

existe. Concebemos o real na medida em que nos lançamos na existência musical e nos 

permitimos consciente e deliberadamente ser afinados, entrar em consonância com a 

estabilidade reguladora que se encontra na substância originária do mundo15, 

entendendo a harmonia que determina a necessária relação entre princípios contrários. 

Os princípios do limitado e ilimitado, expressos nos fragmentos 1, 3 e 6 de Filolau, dão 

a noção dessa relação entre contrários que fundamenta nosso conhecimento.  

   A partir de Aristóteles o que temos é uma tentativa de sistematização dos contrários 

pela adaptação (seja na forma de assimilação ou acomodação) entre a doutrina dos 

opostos e a doutrina numérica em Filolau. Assim, podemos destacar as seguintes 

versões para tal tentativa: 

A) Uma identificação dos números com os objetos sensíveis. 

B) Uma identificação dos princípios dos números (ilimitado e limitante) com os 

princípios das coisas que são. 

C) Uma imitação dos números pelos objetos reais. 

   Esta tentativa de sistematização distingue os números em suas dimensões físico-

corpórea (em A) e teórico-abstrata (em B e C).  

   Ocorre ainda que, a partir das leituras platônicas e aristotélicas, os princípios do 

ilimitado e limitante não são mais entendidos em uma perspectiva monádica, 

tipicamente pitagórica, – e que fundamentam algumas teses monistas do pensamento 

pré-socrático, fazendo o contraponto com o dualismo platônico - onde os opostos ou 

contrários são como modos de uma totalidade substancial una e indivisível. Os 

contrários passam a ser compreendidos como díades, pares de opostos identificados 

com conceitos radicalmente antitéticos e noções essencialmente antinômicas, tais como 

corpo e alma, espírito e matéria, natureza e cultura, plano sensível e plano das idéias, 

etc. Está perspectiva diádica é representada por Aristóteles através da Tábua dos 

Contrários (Livro I Física. Aristóteles): 

 

Limite  -  Ilimitado 

Ìmpar  -  Par 

                                                 
15 A filosofia começou pela crença de que por detrás do caos aparente existe uma permanência oculta e 

uma unidade, discernível pela mente e não pelos sentidos. Cf. Tomás, Lia, p 53 (Cit. Guthrie,1992,p.30). 
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Uno  -  Pluralidade 

Direito  -  Esquerdo 

Macho  -  Fêmea 

Estático  -  Dinâmico 

Reto  -  Curvo 

Luz  -  Escuridão 

Bom  -  Mau 

Quadrado  -  Retângulo 

 

   Não obstante esta abordagem posterior ao período pré-platônico, o fato de Aristóteles 

elencar dez pares de opostos é indiciário de uma possível origem da Tábua dos 

contrários entre os primeiros pitagóricos, visto que o número dez tem um papel 

relevante na doutrina de Filolau. Contudo não há unanimidade com relação a estes 

indícios. Alguns afirmam que a Tábua remonta tempos pré-gregos, outros ainda, 

atribuem-na a Espeusipo, sucessor de Platão na Academia.  

 

 

5 IMORTALIDADE DA ALMA E METEMPSICOSE 

 

A idéia de continuidade da vida através da perenidade da alma é algo tão antigo quanto 

a humanidade. De origem órfica, a noção de imortalidade da alma e de metempsicose 

(ou seja, a transmigração da alma através de vários corpos no intuito de efetivar sua 

purificação, libertação e elevação) está além de um simples consolo para a nossa 

condição mortal, uma fuga fantasiosa para o fato de que a vida, em sua dimensão 

orgânica, é inevitavelmente finita. Para além de um modo de negar ou disfarçar o medo 

da morte e a dor que ela causa, essa idéia de perenidade e movimento da alma no tempo 

e no espaço é algo que guarda intima relação com as noções de unidade e pluralidade, 

os princípios do limite e do ilimitado constituintes de toda a realidade e que operam 

pelo movimento noético e do logos, do entendimento e dos discursos que resultam no 

conhecimento. Na tradição órfica, é da natureza da alma aspirar ao retorno para sua 

gênese cósmica, voltar para seu lar celeste. Ocorre que para superar o ciclo de 

reencarnações ao qual é naturalmente submetida, a alma necessita ser cultivada nas 

práticas catárticas e ascéticas, ela precisa ser preparada nos cultos extáticos dedicados 

ao deus Dioniso. A partir de Pitágoras, essa libertação da alma que estava condicionada 

ao louvor de Dioniso passa a ser um corolário de outros exercícios e rituais, agora não 
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mais dedicados ao deus, mas a matemática. Pitágoras realiza essa modificação na 

religiosidade órfica e transforma o sentido da vida sábia e de salvação. Revestida agora 

de caráter ritualístico e de dever moral, a razão efetivada pelo exercício científico e 

matemático é desenvolvida e ganha um lugar privilegiado na polis, na vida e nas noções 

cosmológicas e cosmogônicas do homem grego.  

 

 

6 COSMOS COMO HARMONIA E NÚMERO 

 

   A harmonia ou música das esferas é o liame teórico, o ponto de encontro conceitual 

entre o conteúdo moral-religioso e o conteúdo matemático e científico do pensamento 

pitagórico, pensamento este que representa a primeira tentativa que temos registro no 

pensamento ocidental de formular uma ciência dos astros e do cosmos. Esse liame 

teórico nos faz aproximar ou confrontar diferentes interpretações da harmonia e dos 

números como conceitos chave dessa tradição que perpassa toda a Antiguidade Clássica 

desde suas reverberações órficas até suas formulações neo-platônicas. Nesse contexto, 

algumas questões apresentam-se como ponto de partida para entendermos as relações 

entre número e música: Há uma comum e efetiva teoria dos números pitagórica advinda 

de fontes pré-socráticas e que possa ser cotejada com leituras posteriores? Em que 

medida a compreensão de um protopitagorismo (a tradição pensada em sua dimensão 

propriamente pré-platônica) não implica em um processo metódico de desaristotelização 

e desplatonização progressivo dos fragmentos de Filolau? Ou ainda, pode-se atribuir a 

Filolau e aos primeiros pitagóricos a invenção da matemática, ou o mérito desses reside 

antes em ter conectado matemática, filosofia e religião? 

   Bem, mesmo que não possam ser respondidas cabalmente, essas são questões que 

norteiam as análises da primeira fase pitagorismo, servem para instigar a imaginação 

especulativa e fomentar linhas hermenêuticas. Ao pensarmos o pitagorismo em sentido 

amplo e em sua dimensão protofilosófica, buscando não reduzir a homogeneidade e 

coesão de suas idéias em função de leituras particulares de viés acadêmico, peripatético 

ou neo-platônico (ainda que, muitas vezes essas leituras sejam tudo o que temos de 

registro histórico seguro), podemos afirmar que a teoria da harmonia das esferas e a 

teoria dos números coincidem e consistem em ligar teologia cósmica às razões da 

harmonia musical e às regularidades que governam o movimento dos corpos celestes. O 

número enquanto arque mostra a necessária adequação entre expressão e coisa. Havia 
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entre os gregos uma visão orgânica e unitária do mundo. Nessa visão, língua e 

matemática, enunciação e entendimento racionalizado e metódico apresentam-se 

indissociados. O conceito de mousiké expressa essa indissociabilidade ao possibilitar a 

compreensão do universo (cosmos) e da psiqué (alma) como princípios originariamente 

ligados em uma unidade, em uma harmonia pré-estabelecida, axiomática, que o logos 

engendra, formula, constitui e enuncia simultaneamente. Logos significa, aqui, palavra e 

relação matemática, uma vez que falar é, em certa medida, expressar-se 

aritmeticamente. É dessa relação linguístico-matemática que deriva o trivium (estudos 

literários: lógica, gramática e retórica) e o quadrivium (estudos científicos: geometria, 

aritmética, harmonia e astronomia) da Idade Média, responsável por toda sistematização 

da cultura ocidental através de disciplinas específicas. Toda essa adequação entre logos 

e matemática, entre expressão e coisa, forma o ponto inicial da primeira elaboração 

teórico-abstrata da realidade, através dos números, da mutabilidade do real, das relações 

entre as propriedades dos números (par, ímpar) e dos elementos ilimitado e limitante. 

   A música das esferas expressa relações, ou mesmo a indissociabilidade, entre aspectos 

religiosos e científicos, é o limiar entre uma verdade revelada, advinda da tradição da 

poesia épica grega, e uma verdade investigada, entre o logos como expressão discursiva 

da natureza e o número como abstração teórica, é fruto do exercício noético diante da 

dimensão necessariamente mutável da realidade fenomênica, uma mutabilidade que 

ocorre, obviamente, entre elementos contrários. Essa dimensão mutável é uma tônica do 

pensamento pré-platônico, onde os contrários são concebidos como coisas presentes na 

substância ilimitada e não como coisas distintas como em uma mistura mecânica. Os 

contrários devem, assim, ser imaginados como uma fusão de água e vinho que, apesar 

de serem elementos distintos, não se apresentam de maneira separada quando postos em 

um mesmo recipiente, e não como água e óleo que, colocados em um mesmo recipiente, 

jamais se mostraram como uma mistura homogênea. 

   O entendimento de que o movimento é imanente a todo fenômeno e que estes 

fenômenos existem e são expressos enquanto número (entidade simultaneamente 

matemática e geométrica ou espacial) e relação numérica possibilitou aos primeiros 

pitagóricos relacionar o mundo do pensamento abstrato ao mundo da realidade física. 

Partindo do pressuposto de que onde há movimento há também som, os pitagóricos 

podem, assim, concluir que existe uma música, uma relação de proporção intelectual e 

física, matemática e sonora, uma consonância ou harmonia que engendra todo o 

cosmos, tendo em vista que este é essencialmente movimento. Neste contexto, a música 
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representa o equilíbrio espiritual, a harmonia do cosmos, a proporção e consonância 

entre os planos da alma e do corpo. A prática musical, sendo um modo de purificação, 

contemplação, intelecção e elevação da alma, revela e denota relações numéricas de 

ordenamento e medidas que exprimem a harmonia mais profunda do cosmos. Uma 

profundidade tanto física, no sentido de extensão geométrica, quanto intelectiva, no 

sentido de abrangência dos fenômenos, de uma maior agudeza e penetração nos 

significados que constituem tudo aquilo que entendemos e percebemos. A música ou 

harmonia é, assim, um elemento de exteriorização da alma e o exercício através do qual 

ela estende-se a todos os fenômenos. As relações de proporção, equilíbrio e medida 

pensadas através dos intervalos musicais ratificaram a idéia pitagórica de que todas as 

coisas são números e podem ser representadas numericamente. Tal princípio constitui o 

fundamento de toda filosofia pitagórica expresso nos fragmentos 4, 5 e 11 de Filolau. 

 

Deve-se julgar as atividades e a essência do número pela potência que existe no 

dez; pois ele é grande, é o-que-tudo-cumpre e o-que-tudo-efetua, e princípio 

tanto da vida divina e celeste quanto da humana. Participa... potência também 

do dez. Sem este, todas as coisas são ilimitadas, obscuras e imperceptíveis. 

Causa de conhecimento é a natureza do número; capaz de dirigir e instruir 

todo homem, se qualquer coisa é duvidosa e ignorada. Pois não seria evidente 

a ninguém nenhuma das coisas, nem em relação consigo mesmas, nem 

relacionadas entre si, se não houvesse número e sua essência. Mas, de fato, o 

número, harmonizando todas as coisas na alma com a percepção, torna-as 

conhecidas e relacionadas entre si, de acordo com a natureza do "gnomon", 

dando-lhes corpo e dividindo as relações das coisas, cada uma por si, as 

ilimitadas assim como as limitadas. 

Mas pode-se ver a natureza do número e sua potência em atividade, não só nas 

(coisas) sobrenaturais e divinas, mas ainda em todos os atos e palavras 

humanos, em qualquer parte, em todas as produções técnicas e na música. 

Nenhuma falsidade acolhem em si a natureza do número e a harmonia, porque 

não é própria delas. A natureza do ilimitado, do insensato e do irracional 

pertencem a falsidade e a inveja. 

Falsidade de modo algum se insinua no número: pois adversa e hostil à 

sua natureza (é) a falsidade, enquanto a verdade é própria e inata à família do 

número. Frag. 11. Filolau. TEO DE ESMIRNA, 206,10. 

 

Realmente o número tem duas formas particulares, ímpar e par, e uma 

terceira resultante da mistura de ambas, a par-ímpar. Cada uma das fontes tem 

muitos aspectos, que cada coisa por si revela. Frag. 5. Filolau. ESTOBEU, 

Éclogas, I, 21, 7. c. 

 

 

   A doutrina que afirma “tudo é número” é o que nos é passado como mais 

característico do pensamento pitagórico, ainda que saibamos que tal doutrina é muito 
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mais resultado de uma leitura peripatética dos fragmentos de filolau que propriamente 

uma descrição totalmente fiel desses fragmentos a partir do seu contexto pré-platônico. 

Muitos interpretes16 entendem que essa leitura de viés aristotelizante trata-se de um erro 

ou de uma interpretação que privilegia a dimensão científica da tradição pitagórica em 

detrimento de uma perspectiva mais ampla do pitagorismo. Assim, Filolau não teria 

identificado a natureza com número, como nos transmite Aristóteles, mas antes teria 

afirmado que a natureza e o cosmos são cognoscíveis pelo número e, ao mesmo tempo, 

são constituídos por números. Com isso, as máximas pitagóricas “as coisas se parecem 

com os números” e “as coisas são números” não seriam contraditórias, mas dariam a 

noção de uma intuição fundamental do pensamento dos primeiros pitagóricos, a da 

indistinção entre matéria e forma, entre as dimensões empíricas e intelectivas da 

realidade. 

 

Os por primeiro aplicaram-se às matemáticas e fizeram-nas 

progredir, e, nutridos por elas, acreditaram que os princípios 

delas fossem os princípios de todos os seres. E, posto que nas 

matemáticas os números são, por sua natureza, os primeiros 

princípios e justamente nos números eles afirmavam ver, mais 

que no fogo, na terra e na água, muitas semelhanças com as 

coisas que são e se geram [...]; e ademais, posto que viam que as 

notas e os acordes musicais consistiam em números, e, enfim 

porque todas as outras coisas, em toda a realidade, pareciam-

lhes ter sido feitas à imagem dos números e que os números 

fossem o que é primeiro em toda a realidade, pensaram que os 

elementos do número fossem elementos de todas as coisas, e que 

todo o universo fosse harmonia e número17.  

 

   Na obra Metafísica, Aristóteles diz que o equivalente pitagórico dos quatro elementos 

(terra, água, fogo e ar) de outros sistemas mítico-filosóficos, observados nos pré-

platônicos, é o número, o princípio ou origem da unidade não percebida pelos sentidos, 

a arqué. Por esse princípio todo o universo é determinado e pode ser definido por uma 

escala musical e numérica. Existe uma razão harmônica e aritmética que gera e expressa 

todas as coisas. Em termos cosmológicos, essa razão é musical ou harmônica porque 

pensa o movimento entre os corpos celestes esféricos18. Ora, onde há movimento há 

som, portanto, estes sons podem perfeitamente ser considerados harmônicos ou 

                                                 
16 Burnet, Conford, Guthrie, Kahn, Casertano 
17 Aristóteles, Metafísica, A 5, 985 b 23-986 a 3 
18 A Terra esférica é uma inovação distinta da tradição cosmológica – em Parmênides e Empédocles – 

ocidental – pitagórica? - , ao passo que a tradição jônica preserva a Terra plana – em Anaxagoras e nos 

atomistas. Cf nota 34. Cap. IV. Kahn 
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musicais na medida em que expressão relações aritméticas e geométricas de distância, 

volume, grandeza, intensidade e proporção entre si.  O movimento e os sons mantêm 

uma relação de causalidade entre si. Mover quer dizer deslocar corpos no tempo e no 

espaço, e como para os primeiros pitagóricos não havia uma distinção clara entre 

número enquanto abstração, forma pura ou potência cognitiva e número enquanto 

entidade física e fenômeno corpóreo, os sons que resultavam necessariamente de todo e 

qualquer movimento compunham, assim, uma música cósmica, uma harmonia celeste, 

uma consonância enquanto manifestação da unidade primordial de tudo o que é. A 

teoria da harmonia das esferas explica, portanto, toda essa relação entre números 

enquanto entidade simultaneamente corpórea e abstrata que compreendem e penetram a 

physis, o mundo, a natureza, movendo-se e transformando-se em fatores de 

entendimento e demonstrabilidade do real.  

 

7 TRADIÇÃO PITAGÓRICO-PLATÔNICA E TRADIÇÃO 

ARISTOXÊNICA 

 

   A tradição de análise dos sons musicais em função das razões numéricas é, 

principalmente, resultado da tradição pitagórico-platônica referente à harmonia. Isso 

aproxima essa tradição das ideias atribuídas aos chamados matematikoy. Já a tradição 

aristoxênica, ao contrário, tomava os intervalos ouvidos como conceitos primitivos, o 

que a torna mais próxima das ideias atribuídas aos chamados akousmatikoy. Ocorre que, 

em ambas as tradições, tanto os argumentos matemáticos como os cosmogônicos, 

filosóficos e religiosos dependem crucialmente da observação empírica das 

concordâncias e discordâncias efetivas entre os elementos que constituem o cosmo. 

Podemos dizer que esse caráter ou conduta investigativa e demonstrativa, que converge 

teoria numérica e cosmologia entre os pitagóricos, é o que configura, se não uma 

metodologia propriamente dita, ao menos uma busca consciente por uma plausibilidade 

cada vez maior de explicações sobre a natureza e sobre os princípios que engendram a 

realidade. Ao contrário de outros pensadores pré-platônicos (como Heráclito de Éfeso, 

por exemplo) que explicitamente atribuem aos sentidos um papel de ocultador da arqué, 

ocultamento que tomaria a physis sempre em uma perspectiva múltipla, parcial e, por 

isso, equivocada, Filolau parece defender a importância (não a preponderância) da 

sensibilidade para o conhecimento do real, na medida em que destaca, no fragmento 2, a 
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constatação de que todas as coisas são compostas de elementos ilimitados e limitantes 

necessariamente. O número instaura a realidade através da constante atualização do 

movimento entre ilimitado e limitante que engendra todas as coisas. O número enquanto 

arqué não é somente um princípio abstrato, mas também entidade física, portanto 

sensível, que penetras na alma e na matéria, formalizando e determinando física e 

ontologicamente o real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

   A harmonia pitagórica converge noções ontológicas e epistemológicas da realidade. 

Essa convergência é expressa através de uma prática científica que, por sua vez, une em 
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uma formulação axiomática explicações geométricas, musicais, aritméticas e 

numerológicas. Assim, a teoria da harmonia das esferas nos faz entrever em uma 

perspectiva monádica (de totalidade e autonomia do real) aquilo que será fundamento e 

objeto de investigação, por exemplo, da astronomia, da física clássica e do sistema de 

música tonal. Tudo aquilo que nos é dado pela experiência e formulamos como 

contrários e opostos, o zênite e o nadir, as partículas fundamentais e os corpos celestes, 

as frequências sonoras mais altas e as mais baixas, os tons mais agudos e os mais 

graves, todos estes são entendidos como pares de opostos subsumidos e regidos por uma 

regularidade pré-determinada, uma harmonia pré-estabelecida do cosmos. 

   A teoria da harmonia das esferas também pode ser entendida a partir da noção de 

mousiké, noção que retoma o logos enquanto revelação divina, enquanto palavra mito 

poética, e também aproxima o logos da matemática, liga o discurso à expressão 

numérica. Logos e matemática são padrões, modos de exprimir a multiplicidade dos 

fenômenos, são escalas que denotam a polifonia do cosmos e a harmonia em uníssono 

da natureza. Essas escalas são enarmônicas, padrões tautológicos e modos pleonásticos 

na medida em que dizem muito sobre o mesmo, ou dito de outra maneira, expressam o 

caráter ilimitado do conhecimento humano diante da verdade plena e harmoniosa que 

coloca termo e limite a toda essa pluralidade do conhecimento.  

   Na constituição da natureza tudo o que há no cosmos é composto por princípios 

ilimitados e limitados. Essa composição é hermética em sua coerência interna, na 

medida em que determina tudo o que diz respeito à cognição e, não obstante, também é 

auto evidente e intransitiva, na medida em que é regida por uma harmonia axiomática, 

independente de outros princípios e elementos para existir, uma consonância necessária 

e pré-estabelecida. Se tudo fosse ilimitado não haveria nem objeto de conhecimento, se 

tudo fosse limitado não haveria sequer conhecimento. É a harmonia entre elementos 

ilimitados e limitados, a concordância das discordâncias e a unidade do misturado19 que 

determina a condição humana no cosmos. A música cósmica dos pitagóricos é, assim, 

polifônica, e de uma polifonia permanente e progressiva. Esse caráter polifônico e 

progressivo é expressão da racionalidade grega e, por outro lado, a dimensão irracional 

e de incomensurabilidade da natureza, também expressa nas relações numéricas feitas 

por princípios limitados e ilimitados, revela o quanto e como a música das esferas ou 

                                                 
19 Frag. 10. Filolau. NICÔMACO, Aritmética, II, 19, p. 115, 2. 

A harmonia é a unificação de muitos (elementos) misturados e a 

concordância dos discordantes. 
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harmonia cósmica não prescinde absolutamente das dimensões míticas, das perspectivas 

e narrativas poéticas do mundo. Estas dimensões, perspectivas e narrativas assemelham-

se a harmonia axiomática postulada pelos pitagóricos, uma vez que estimulam a 

imaginação especulativa e fazem pensar, por indução e a partir de pressupostos, todas as 

implicações ontológicas e epistemológicas da natureza e do cosmos. Portanto, a 

harmonia pitagórica a partir de Filolau - em consonância com toda tradição pré-

platônica – parece, preencher uma imensa lacuna entre razão e crença que 

frequentemente apresenta-se como lugar comum e marca todo o desenvolvimento do 

pensamento ocidental.  
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