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RESUMO 
 
 
 
Pitágoras é considerado um dos mais importantes pensadores pré-socráticos. A escola 
pitagórica, por ele fundada, influenciou todo um pensar posterior na religião e na ciência. 
Jâmblico, filósofo neoplatônico e neopitagórico do século III d.C., elaborou, quase setecentos 
anos após o término do movimento pitagórico, uma das três biografias de Pitágoras, a Vida de 
Pitágoras. Nela, ele retrata a vida desse filósofo e nos fornece informações sobre o 
pitagorismo: uma comunidade religiosa assemelhada ao culto de mistérios; o envolvimento de 
seus participantes em assuntos políticos e no governo no sul da Itália; a exaltação dada à 
música (meio de purificação, de cura, recurso de estudo teórico), à ética (amizade, lealdade, 
temperança, autocontrole, equilíbrio interior), à justiça, e o ataque sofrido pelos pitagóricos. 
Ao final dessa biografia, Jâmblico elabora um catálogo com os nomes de duzentos e dezoito 
homens e dezesseis mulheres, suposto(a)s pitagórico(a)s de diversas nacionalidades. Tomando 
como base essa biografia, lança-se a questão: até que ponto, e em quais aspectos, esses 
homens e mulheres citado(a)s por Jâmblico podem realmente ser classificados como 
pitagórico(a)s? Tomaremos como elementos norteadores à busca de respostas para nosso 
problema central os seguintes objetivos (i) geral, identificar, quando possível, quais dos 
homens e mulheres listados no catálogo de Jâmblico podem ser considerados pitagóricos, e 
(ii) específicos: (a) caracterizar as religiões de mistérios; (b) refletir sobre as semelhanças 
entre o culto de mistérios e a escola pitagórica; (c) desenvolver critérios que vão definir o que 
é ser um pitagórico; (d) definir um pitagórico; (e) identificar, se possível, através dos nomes, 
locais de nascimento, vidas, pensamentos, obras, estilo de vida, geração, etc., cada um dos 
homens e mulheres listados por Jâmblico; (f) destacar, no catálogo, quem realmente poderia 
ser considerado um(a) pitagórico (a), ou se adequando a um ou vários critérios estabelecidos 
em c, ou atendendo ao disposto no item d. Para dar conta de tais objetivos, realizamos uma 
pesquisa bibliográfica valendo-se de fontes antigas que discutem o pitagorismo, 
principalmente Jâmblico (1986), Platão (2000/s.d.), Aristóteles (s.d.), e modernos estudiosos 
desse movimento: Cameron (1938), Burnet (1955), Burkert (1972), Guthrie (1988/2003), 
Barnes (1997), Khan (1999), Gorman (1979), Mattéi (2000), Kirk, Raven & Shofield (2005), 
e Fossa (2006/2010). Os resultados de nossa pesquisa mostram que, se utilizarmos as raras 
informações acerca de poucos desse(a)s suposto(a)s homens e mulheres catalogado(a)s por 
Jâmblico, e se aplicarmos sobre eles  os critérios e a definição por nós anteriormente 
estabelecidos sobre o que vem a ser um pitagórico, é possível supor que a lista elaborada por 
Jâmblico pode estar  constituída por alguns homens e mulheres que possuíam um modo de 
vida e um interesse por determinados assuntos caracteristicamente pitagóricos. 
 
Palavras-chave: Pitágoras, pitagóricos, religião de mistérios, matemática, lista de Jâmblico. 

 

 

 

 

 
 



 

ABSTRACT 
 
Pythagoras was one of the most important pre-Socratic thinkers, and the movement he 
founded, Pythagoreanism, influenced a whole thought later in religion and science. 
Iamblichus, an important Neoplatonic and Neopythagorean philosopher of the third century 
AD, produced one of the most important biographies of Pythagoras in his work Life of 
Pythagoras. In it he portrays the life of Pythagoras and provides information on 
Pythagoreanism, such as the Pythagorean religious community which resembled the cult of 
mysteries; the Pythagorean involvement in political affairs and in the government in southern 
Italy, the use of music by the Pythagoreans (means of purification of healing, use of 
theoretical study), the Pythagorean ethic (Pythagorean friendship and loyalty, temperance, 
self-control, inner balance); justice; and the attack on the Pythagoreans. Also in this 
biography, Iamblichus, almost seven hundred years after the termination of the Pythagorean 
School, established a catalog list with the names of two hundred and eighteen men and sixteen 
women, supposedly Pythagoreans of different nationalities. Based on this biography, a 
question was raised: to what extent and in what ways, can the Pythagoreans quoted by 
Iamblichus really be classified as Pythagoreans? We will take as guiding elements to search 
for answers to our central problem the following general objectives: to identify, whenever 
possible, which of the men and women listed in the Iamblichus catalog may be deemed 
Pythagorean and specific; (a) to describe the mystery religions; (b) to reflect on the 
similarities between the cult of mysteries and the Pythagorean School; (c) to develop criteria 
to define what is being a Pythagorean; (d) to define a Pythagorean; (e) to identify, if possible, 
through names, places of birth, life, thoughts, work, lifestyle, generation, etc.., each of the 
men and women listed by Iamblichus; (f) to highlight who, in the catalog, could really be 
considered Pythagorean, or adjusting to one or more criteria established in c, or also to the 
provisions of item d. To realize these goals, we conducted a literature review based on ancient 
sources that discuss the Pythagoreanism, especially Iamblichus (1986), Plato (2000), Aristotle 
(2009), as well as modern scholars of the Pythagorean movement, Cameron (1938), Burnet 
(1955), Burkert (1972), Barnes (1997), Gorman (n.d.), Guthrie (1988), Khan (1999), Mattéi 
(2000), Kirk, Raven and Shofield (2005), Fossa and Gorman (n.d.) (2010). The results of our 
survey show that, despite little or no availability of information on the names of alleged 
Pythagoreans listed by Iamblichus, if we apply the criteria and the definition set by us of what 
comes to be a Pythagorean to some names for which we have evidence, it is possible to 
assume that Iamblichus produced a list which included some Pythagoreans. 
 

Keywords: Pythagoras, Pythagoreans, mystery religion, mathematics, list of Iamblichus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMÉ 

 

Pythagore fut l'un des penseurs présocratique le plus important, et le mouvement qu'il fondit, 
le pythagorisme, a influencé postérieurement la pensée dans la religion et les sciences. 
Jamblique, important philosophe néoplatonicien et néopythagoricien du IIIe siècle ap. J.-C., 
produisit l'une des plus importantes biographies sur Pythagore dans son oeuvre Vie de 
Pythagore. Il aborda la vie de Pythagore et fournit des informations sur le Pythagorisme, 
citant par exemple, la communauté religieuse de Pythagore assimilée au culte des mystères: la 
participation des Pythagoriciens aux affaires politiques et le gouvernement dans le sud de 
l'Italie, l'utilisation de la musique par les pythagoriciens (moyen de purification de la 
guérison, recours d'études théoriques), l'éthique de Pythagore (amitié et de loyauté de 
Pythagore, la tempérance, la maîtrise de soi, l’équilibre intérieur), la justice et l'attaque aux 
pythagoriciens. Dans cette biographie, Jamblique, près de sept cents ans après la fin de l'école 
pythagoricienne, publie également un catalogue avec les noms de deux cent dix-huit hommes 
et seize femmes, supposés être des pythagoriciens de nationalités diverses. Partant sur ce 
fondement bibliographique, la question se pose: dans quelle mesure et à quels égards les 
pythagoriciens cités par Jamblique peuvent effectivement être classés comme pythagoriciens? 
Nous prendrons comme éléments pour orienter la quête de réponses à notre problème central, 
l’objectif principal suivant : identifier, si possible, les hommes et les femmes figurant dans le 
catalogue de Jamblique qui peuvent être considérés des véritables pythagoriciens ; et les 
objectifs spécifiques: caractériser les religions mystères, réfléchir sur les similitudes entre le 
culte du mystère et l'école pythagoricienne, élaborer les critères pour définir ce qui doit être 
un pythagoricien, établir ses caractéristiques, identifier, si possible, leurs noms, lieux de 
naissance, la vie et les pensées, les œuvres, mode de vie, la génération, etc., chacun des 
hommes et des femmes signalés par Jamblique; mettre en évidence dans le livre, qui 
pourraient réellement être considéré un pythagoricien, essayant de combiner un assemblage 
entre l’un ou plusieurs critères établis dans l’article « c », ou avec les dispositions de l'article 
« d ». Pour atteindre ces objectifs, nous avons mené une recherche documentaire soutenus par 
des sources anciennes qui traitent du pythagorisme, surtout Aristote (2009), Platon (2000), 
Jamblique (1986) et les savants modernes du mouvement  Pythagorique : Cameron (1938), 
Barnes (1997), Burkert (1972), Burnet (1955), Gorman (s. d.), Guthrie, (1988), Kirk, Raven et 
Schofield (2005), Mattéi (2000), Khan (1999) et Fossa (2006). Les résultats de notre étude 
montrent que, malgré la disponibilité des informations peu abondante sur les noms des 
pytagoriciens évoqués par Jamblique, partant du principe que nous appliquons les définition et 
les critères établis sur ce qui est consideré un pythagoricien dans la mesure où nous avons des 
preuves confirmées pour certains noms, il est possible de supposer que Jamblique a élaboré 
une liste sur laquelle des pythagoriciens seraient inclus.  

Mots-clés: Pythagore, Pythagoriciens, la religion du mystère, les mathématiques, la liste de 
Jamblique. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Pitágoras de Samos é uma das mais fascinantes e misteriosas figuras da antiguidade e 

considerado um dos mais famosos nomes na história da filosofia pré-socrática. Uma espécie 

de peculiar esplendor cerca o nome desse homem e muitas das informações que temos sobre 

ele se encontram envolvidas por lendas, mitos e segredos. Talvez mesmo por causa do próprio 

Pitágoras, que era adepto dos segredos dos cultos de mistérios e não nos legou nada por 

escrito, como também por causa das características da escola que ele fundou.  

Temos muitas e variadas informações sobre Pitágoras – sua vida, sua personalidade, 

suas ideias, mas, paradoxalmente, ainda é muito pouco o que verdadeiramente conhecemos 

sobre a vida desse homem. Sob vários aspectos, Pitágoras é o mais enigmático e perturbador 

dentre todos os primeiros pensadores. Apesar de haver discordâncias se Pitágoras escreveu 

algo, a moderna visão que se tem é que ele não chegou a dar forma escrita às suas ideias. Seus 

ensinamentos foram transmitidos oralmente, provavelmente para manter determinados 

segredos, daí as incertezas que cercam a vida e a obra desse homem. 

Em Pitágoras, claramente encontramos combinados os traços de um homem místico e 

sagrado das tradições orientais e ocidentais com as qualidades de um erudito. Antigos 

testemunhos sobre ele nos faz imaginá-lo um matemático, um político, o descobridor de 

certos princípios básicos de acústica, o filósofo natural, mas também um profeta, um guru 

com poderes sobrenaturais - com a capacidadede operar milagres - o curador que utilizava a 

música para fins terapêuticos, o criador da transferência das razões musicais para todo o 

cosmos – a famosa Música das Esferas –, o psiquiatra, o adepto do vegetarismo, o defensor 

das doutrinas da imortalidade e transmigração das almas e da unidade de todos os seres 

animados, e até mesmo uma fraude, um charlatão. Também se encontra associado a Pitágoras 

o famoso teorema1 que habitualmente aprendemos na escola secundária, a2 + b2 = c2, bem 

                                                           
1 Em um triângulo retângulo, o quadrado sobre um de seus catetos a somado ao quadrado sobre o outro cateto b 
é igual ao quadrado sobre a hipotenusa c. 



 

como a atribuição do caráter matemático aos acordes matemáticos fundamentais2: as razões 

entre números inteiros positivos.  

Apesar da dificuldade em separar o lado histórico do fantástico em uma figura tão 

singular, é comumente aceito que Pitágoras era natural da ilha de Samos, no Mar Egeu. Pouco 

se sabe a respeito das datas de seu nascimento e morte, mas geralmente se considera que ele 

nasceu por volta de 570 a.C., ou um pouco mais cedo, e morreu em 500 a.C.3 O seu 

florescimento pode ter ocorrido no ano de 532 a.C., durante a tirania de Polícrates, período em 

que a cidade de Samos era rival de Mileto e de outras cidades do continente. 

 

 

Ilustração 1. Samos, local do nascimento de Pitágoras.  

 

Autores antigos como Isócrates4, Heródoto5, Plutarco6, Estrabão7 e Filostrato8 destacam 

as viagens de Pitágoras ao Egito e à Babilônia9. Também a tradição, representada pelos 

                                                           
2 Os acordes musicais, que podem ser consonantes ou dissonantes, referem-se a três notas simultaneamente 
executadas em um instrumento. 
3 Muito provavelmente ele morreu com setenta e cinco ou oitenta anos. 
4 A tradição apresenta Isócrates como aluno de Protágoras de Abdera, de Pródico de Ceos e, sobretudo, como 
aluno de Górgias de Leontini. Parece que também ouviu Sócrates. A Guerra do Peloponeso liquidou com suas 
posses e ele começou a ganhar a vida como logógrafo e, com essa atividade, abriu, em Atenas, mais ou menos na 
mesma época em que Platão inaugurava a Academia, uma escola de eloqüência que se tornou famosa. Como 



 

biógrafos de Pitágoras, Diógenes Laércio, Porfírio e Jâmblico10 insistem na veracidade da 

estada de Pitágoras no Egito. Jâmblico (1986), por exemplo, afirma que Pitágoras 

 

Frequented all the Egyptian temples with the greatest diligence and with accurate 
investigaton, he was both admired and loved by the priests and prophets with whom 
he associated. And having learnt with the greatest solicitude every particular, he did 
not neglect to hear of any transaction that was celebrated in his own time, or of any 
man famous for his wisdom, or any mistery in whatever manner it might be 
performed; nor did he omit to visit any place in which he thought something more 
excellent might be found. On this account he went to all the priests, by whom he was 
furnished with the wisdom which each possessed. He spent therefore two and twenty 
years in Egypt, in the adyta of temples, astronomizing and geometrizing, and 

                                                                                                                                                                                     

orador e retórico, preocupou-se sobretudo com a forma, dando à prosa ática uma docilidade e harmonia ainda 
não atingidas. Cerca de vinte e um de seus discursos sobreviveram, entre eles: Contra os sofistas, Panegírico, 
Plataico, Sobre a paz e Filipe. Isócrates combateu a filosofia platônica, que julgava inapta para a formação ética 
e política do homem grego. No âmbito político, foi adversário de Demóstenes, lutando pela união do mundo 
helênico sob a monarquia de Filipe da Macedônia, contra os persas. 
 
5
 Heródoto foi o autor da história da invasão persa da Grécia nos princípios do século V a.C., conhecida 

simplesmente como As histórias de Heródoto. Essa obra foi reconhecida como uma nova forma de literatura 
pouco depois de ser publicada. Heródoto foi o primeiro não só a gravar o passado, mas também a considerá-lo 
um problema filosófico ou um projeto de pesquisa que podia revelar conhecimento do comportamento humano. 
A sua criação Histórias, e a palavra que utilizou para o conseguir, historie, que previamente tinha significado 
simplesmente “pesquisa”, tomou a conotação atual de “história”. A obra Histórias foi frequentemente acusada 
no velho mundo de influenciável, imprecisa e plagiária. Ataques semelhantes foram preconizados por alguns 
pensadores modernos, que defendem que Heródoto exagerou na extensão de suas viagens e nas fontes criadas. 
Contudo, o respeito pelo seu rigor aumentou na última metade do século XX, sendo atualmente reconhecido não 
apenas como pioneiro na história, mas também na etnografia e antropologia. 

6 Plutarco de Queroneia (46 a 126 d.C.),  filósofo e prosador grego do período greco-romano, estudou na 
Academia de Atenas, fundada por Platão. Viajou pela Ásia e pelo Egito, viveu algum tempo em Roma e foi 
sacerdote de  Apolo em Delfos em 95 d.C. O seu enorme prestígio valeu-lhe deter direitos de cidadão em Delfos, 
Atenas e mesmo em Roma. A sua ética baseia-se na convicção de que para alcançar a felicidade e a paz, é 
preciso controlar os impulsos das paixões. Escreveu sobre Platão, sobre os estóicos e os epicuristas. Também 
estudou a inteligência dos animais comparando-a à dos humanos. É dele um pequeno e denso ensaio, onde expõe 
a habilidade no uso da astúcia com ética, Como tirar proveito do inimigo. Segundo a tradição, Plutarco escreveu 
mais de 200 livros. Chegaram até nós cerca de 50 biografias de gregos, entre elas a "Vida de Licurgo", e 
romanos ilustres em que ambas são comparadas, conhecidas como as Vidas Paralelas e dezenas de outros 
escritos sobre os mais variados tópicos, designadas genericamente por Obras Morais, sobre filosofia, religião, 
moral, crítica literária e pedagogia. 
 
7
 Estrabão foi um historiador, geógrafo e filósofo gregao. Autor da monumental Geographia, um tratado de 17 

livros contendo a história e descrições de povos e locais de todo o mundo que lhe era conhecido à época. 

8
 Filostrato, chamado de “o ateniense”, foi um sofista grego do período imperial  que nasceu provavelmente por 

volta de 172. Sua morte possivelmente ocorreu em Tiro a cerca de 250 d.C., e um de seus trabalhos mais antigos, 
A vida de Apolônio de Tiana, que foi escrito entre 217 e 238 d.C., conta a história de Apolônio de Tiana (ca. 40 – 
ca. 120 d.C), um filósofo pitagórico.   

9 Povos dos quais os gregos do período arcaico devem ter recebido crucial estímulo cultural. Era comum, entre 
os gregos clássicos, viagens ao Egito e à Mesopotâmia. 
10 Dados sobre esses filósofos serão apresentados no desenrolar de nosso trabalho. 



 

initiated, not in a superficial or casual manner, in all the mysteries of the Gods. 
(IAMBLICHUS, 1986, p. 9). 

 

Assim, no Egito, Pitágoras estudou a sabedoria daquele povo que incluía a iniciação, pelos 

sacerdotes, nos ritos e mistérios dos templos, o que pode tê-lo levado à descoberta de alguns 

cultos de mistérios. A influência da cultura egípcia sobre Pitágoras pode ser constatada por 

seu domínio da escrita simbólica, bem como por muitas das regras rituais por ele exortadas e 

praticadas, como, por exemplo, a não aceitação de sacrifícios sangrentos, o valor dado ao 

sigilo e ao silêncio. Conhecimentos matemáticos também foram transmitidos pelos sacerdotes 

egípcios para Pitágoras. 

Com os babilônios, Pitágoras talvez tenha aprendido astrologia e provavelmente eles o 

tenha influenciado na idealização da tão famosa Música das Esferas, ou Harmonia das 

Esferas. Também é bem possível que Pitágoras tenha experimentado a influência do 

zoroastrismo, não somente porque ele viveu na Jônia, portanto pode ter tido contato com os 

persas que invadiram Samos, mas também porque, durante a sua visita ao Egito, conforme 

relato de Jâmblico (1986), ele foi capturado pelos soldados de Cambises e levado à Babilônia, 

na época sob domínio do império persa, e lá estudado com os magos. Pitágoras pode ter sido 

iniciado nos mistérios do dualismo persa, que é a mensagem oficial de Zorastro: dois deuses, 

um do bem e outro do mal. 

A tradição, representada por Jâmblico, afirma que Pitágoras aprendeu aritmética com os 

fenícios11 e, segundo Porfírio, astronomia com os caldeus. Hermipo12 inclui os judeus na 

relação de mestres de Pitágoras que, segundo Diógenes Laércio e Porfírio, pode ter aprendido, 

com esse povo, a arte de interpretar sonhos. Além das influências egípcias, judias e caldeias, 

                                                           
11 Em Jâmblico (1986) temos que, em Sidon, antiga Fenícia, Pitágoras “conversed with the prophets who were 
the descendents of Mochus the physiologist, and with others, and also with the Phoenician hierophants. He was 
likewise initiated in all the mysteries of Byblus and Tyre, and in the sacred operations which are performed in 
many parts of Syria”.  (IAMBLICHUS, 1986, p. 7). 
 
12

 Hermipo, de Smirna, filósofo peripatético que viveu aproximadamente em fins do século III a.C. Destacou-se 

por seu grande trabalho biográfico, de grande importância e valor, que é comumente citado sob o título de Vidas. 
Tal trabalho contém as biografias de muitas figuras antigas importantes, dentre elas, oradores, poetas, 
historiadores e filósofos. Nessas biografias estão incluídas a mais antiga conhecida de Aristóteles, como também 
as de Pitágoras, Empédocles, Heráclito, Demócrito, Zenão, Sócrates, Platão, dentre outros. O trabalho está 
perdido, mas muitas Vidas  posteriores o citam extensivamente. 



 

podem ser incluídas, se seguirmos Filostrato, aquelas dos sábios hindus. Em Jâmblico, essa 

lista é ampliada para incluir até mesmo celtas e ibérios.  

Pitágoras viveu na Jônia e, como um pensador grego pré-socrático jônio, segundo 

Jâmblico, teve contato com Tales de Mileto e Anaximandro, e também se interessou pela 

arché do mundo. Para Pitágoras, ao contrário da água, do ar e do apeíron13 de seus 

predecessores, quem fazia o papel da arché era o número. O que teria levado Pitágoras a 

propor o número como princípio físico do universo? Possivelmente foi por meio da música 

que descobriu as relações numéricas simples daquilo que denominamos intervalos musicais.  

 

Uma corda afinada soará a oitava, se o seu comprimento for dividido ao meio. Da 
mesma forma, se o comprimento for reduzido a três quartos, obteremos uma quarta; 
se a dois terços, uma quinta. Uma quarta e uma quinta juntas constituem uma oitava, 
ou seja, 4/3 X 3/2 = 2/1. Assim, estes intervalos correspondem à razão da progressão 
harmônica 2:4/3:1. (RUSSELL, 2001, p. 26). 

 

A música, como elemento de purificação entre os pitagóricos, deve ter fascinado e interessado 

Pitágoras por diversos motivos, mas, provavelmente, foram as descobertas matemáticas nela 

encontradas que o instigaram a pensar que todas as coisas são números. Assim, para 

compreendermos o mundo que nos cerca, segundo Pitágoras, seria necessário descobrir o 

número que existe em cada coisa individualmente. Uma vez descoberta a estrutura numérica 

que subjaz à realidade que nos cerca, seria possível entender o mundo, a realidade que nos 

cerca.  

Pitágoras, porém, não se limitou apenas a explicar a realidade em termos da arché. Ele 

foi mais adiante, pois, além do ser, preocupou-se com a questão do modo de apreensão desse 

ser. Ele também se interessou pela inteligibilidade do mundo, pelo lógos do mundo: o mundo 

é supostamente inteligível e sua inteligibilidade pode ser apreendida pelo homem por meio da 

matemática. A matemática, assim, revelava o divino a Pitágoras – consequentemente, aos 

pitagóricos. Transformava-se na chave para o acesso à verdade, para o verdadeiro 

conhecimento, ao mesmo tempo em que fornecia aos pitagóricos um meio, um caminho para 

o contato com o divino ao qual os pitagóricos ansiosamente desejavam retornar. 

                                                           
13 Anaximandro foi um filósofo jônio pré-socrático, e como outros filósofos pré-socráticos, tentou definir  o 
princípio das coisas - a arché – que, para ele, não era algo visível, mas sim,  uma substância etérea, infinita a 
qual  denominou de apeíron, o indeterminado, o infinito. O apeíron seria uma “massa geradora” dos seres, 
contendo em si todos os elementos contrários. 



 

The most vital and lasting in the Pythagorean contribution to Western thought: on 
the one hand, a mathematical understanding of the world of nature; on the other 
hand, a conception of human destiny that points beyond the visible world and 
beyond the mortal body to a higher form of life. It is the combination of these two 
conceptions that is distinctively Pythagorean. (KHAN, 2001, p. 4).  

 

Assim, a questão da inteligibilidade do mundo foi conscientemente posta por um pensador. 

Pitágoras finalmente havia encontrado uma base através da qual poderia justificar a sua crença 

na transmigração das almas. O aspecto divino associado à matemática possibilitaria ligar 

conhecimento com a salvação da alma. 

Em algum momento de sua vida, parece que após 530 a.C., Pitágoras decidiu migrar 

para a colônia grega de Crotona, na Magna Grécia, no sul da Itália, provavelmente na idade de 

quarenta anos. Alguns conjecturam que foram motivos políticos – talvez para escapar do 

regime opressivo de Polícrates – que incitaram a ida de Pitágoras para Crotona, mas outros 

defendem que o clima de luxúria e de licenciosidade presente na corte do tirano Polícrates 

provocou descontentamento a um Pitágoras filósofo e religioso, um divulgador da vida 

ascética.  

Na Magna Grécia, Pitágoras fundou uma espécie de escola, sociedade, irmandade, de 

caráter tanto filosófico-matemático quanto religioso, de cunho iniciático – os discípulos 

geralmente praticavam certos rituais, inclusive ritos de iniciação, ditados pelo próprio 

fundador da escola –, as doutrinas dessa escola sendo mantidas em segredo. 

O pitagorismo se estendeu desde o século VI a.C. até o século III d.C. Foi 

indissoluvelmente místico e racional, científico e religioso, teórico e experimental. O seu lado 

moral, místico-religioso pode ser representado por suas crenças na imortalidade e na 

transmigração das almas, também defendidas pelo orfismo. Juntos, esses dois movimentos 

religiosos, pitagorismo e orfismo, ainda compartilhavam a fé nas recompensas e punições no 

mundo inferior dos mortos, alguns symbola pitagóricos eram comuns aos órficos, e ambos se 

recusavam a comer carne.  

O lado mais científico do pitagorismo se encontra mais ou menos vinculado ao 

desenvolvimento das especulações matemáticas, astronômicas, harmônicas e físicas. 

Nenhuma outra filosofia progrediu na antiguidade de maneira tão rápida como a pitagórica: 

 



 

Teoria e prática, matemática e misticismo, música e política constituem os principais 
elementos componentes da originalíssima Weltanschaung (visão de mundo) 
pitagórica. (...) não se trata de um ecletismo superficial (...) porém um todo orgânico 
e coerente alicerçado em um conceito de número aceitável à luz da matemática do 
nosso tempo, pois envolve não só a noção de quantidade, mas também a de 
qualidade (virtude moral). (OLIVA & GUERREIRO, 2000, p. 63). 

 

O traço mais original no pitagorismo pode ter sido a defesa de uma visão de mundo na qual 

era possível harmonizar elementos heterogêneos, até mesmo contraditórios, mas mesmo assim 

integrados, organicamente sintonizados e, principalmente, o número sendo o elemento de 

ligação de tudo isso. Os pitagóricos formavam uma comunidade de pensadores 

contemplativos e combativos, ao mesmo tempo filósofos e políticos, cientistas e religiosos, 

que souberam unir o conhecimento e a ação através da amizade que os ligava mutuamente e 

ao mundo inteiro. 

Na escola pitagórica, Pitágoras, ao instruir seus discípulos nas doutrinas místico-

religiosas e filosófico-matemáticas, atraiu a atenção de dois tipos de adeptos: os acusmáticos, 

apenas ouvintes e partidários fiéis às suas doutrinas, e os matemáticos, que, além das 

doutrinas filosóficas, tinham acesso aos mais recônditos saberes e demonstrações das 

doutrinas pitagóricas.  

 

A escola pitagórica deu origem a uma tradição científica e mais especialmente 
matemática. Os matemáticos são os verdadeiros herdeiros do pitagorismo. Apesar do 
elemento místico que surge do renascimento órfico, este aspecto científico da escola 
não é de fato distorcido por idéias religiosas. A ciência em si não se torna religiosa, 
ainda que a busca por um modo de viver científico esteja impregnada de um 
significado religioso. (RUSSELL, 2001, p. 26). 

 

Perseguindo interesses religiosos ou não, o certo é que ao pitagorismo são atribuídas 

inquirições em cosmogonia e cosmologia e, mais importante, sobre o número e suas relações 

como elementos básicos explicativos da realidade, podendo-se constatar uma proporção em 

todo o cosmos, o que explicaria a harmonia do real garantindo o seu equilíbrio.  

A teoria da harmonia musical pitagórica também reflete a concepção dessa escola de 

que há uma proporção ideal em todo o universo e que se reflete na concepção da escala 

musical. Isso resultaria dos sons emitidos pelos diversos segmentos das cordas da lira quando 



 

estendidas, sendo que a combinação desses sons entre si pode ser tratada de forma 

harmoniosa. Daí a música ter sido tratada, em toda a Antiguidade, como disciplina 

matemática.  

Os pitagóricos também se destacaram no desenvolvimento da matemática grega, 

sobretudo na aritmética e na geometria. A concepção do número como elemento primordial 

reflete-se na tetractys, ou “grupo dos quatro”, que consiste nos quatro primeiros algarismos 

(1, 2, 3, 4) que somam dez (10) e que podem ser dispostos em forma triangular, exercendo 

uma relação perfeita. Aí, novamente, uma associação do religioso com o racional-matemático 

no pitagorismo. 

Os adeptos do movimento pitagórico logo criaram novos centros, como Tarento, 

Metaponto, Síbaris, Régio e Siracusa. Famosos pitagóricos foram Hipasus, Filolau, Arquitas, 

Lísis, Eurito, que devem ter aderido à religiosidade e ao modo de vida do movimento, mas 

também distinguindo-se por suas preocupações mais racionais, especialmente o interesse 

pelas matemáticas. 

O pitagorismo exerceu profunda influência na filosofia grega, quer pela reação polêmica 

que provocou em filósofos da época como Xenófanes, Heráclito, Parmênides e Zenão, quanto 

pelos conhecimentos que fora legados aos pensadores posteriores. Também constituiu uma 

longa tradição na Antiguidade, subsistindo durante praticamente dez séculos, desde seu 

nascimento, com Pitágoras. Nesse período é ainda possível encontrar pensadores vinculados à 

tradição pitagórica, como os neopitagóricos. O pitagorismo teve, no entanto, inúmeras 

ramificações, posteriormente confundindo-se inclusive com o platonismo e o neoplatonismo, 

devido à influência do pitagorismo em Platão. 

Participantes ativos da política, os pitagóricos provocaram a revolta dos crotonenses. 

Pitágoras, então, abandona Crotona, refugia-se em Metaponto, onde morre. Seus 

ensinamentos, transmitidos oralmente, foram rigorosamente guardados em segredo pelos 

primeiros discípulos que também nada escreveram. Daí a grande dificuldade em reconstituir o 

pensamento do pitagorismo primitivo e ainda mais o do próprio Pitágoras, distinguindo-o do 

de seus discípulos.  

Mesmo assim, não faltaram esforços para recuperar e divulgar a vida e os feitos de 

Pitágoras, a escola que ele fundou, o que ele transmitiu aos seus discípulos, bem como suas 

ideias e a de seus discípulos sobre ciência e religião que foram deixados para a posteridade.  



 

1.2 A DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Os antigos biógrafos de Pitágoras foram Diógenes Laércio (c. 200 d.C.-c. 250 d.C.), 

Porfírio (c. 232 d.C.-c. 304 d.C.) e Jâmblico (c. 240 d.C.-c. 325 d.C.). Diógenes Laércio, que 

nem era neopitagórico nem neoplatônico como Porfírio e Jâmblico, retratou a vida de 

Pitágoras em sua obra As vidas dos filósofos, escrita ou no século II ou no século III d.C. 

Porfírio e Jâmblico além de escreveram sobre a vida de Pitágoras também se interessaram 

consideravelmente pelo pitagorismo. A biografia de Pitágoras elaborada por Porfírio, segundo 

alguns estudiosos do pitagorismo, é mais aceitável e mais coerente do que aquela escrita por 

Jâmblico.  

Porfírio e Jâmblico reconstituíram os principais ensinamentos de Pitágoras. Jâmblico foi 

um importante filósofo neoplatônico e neopitagórico, aluno de Porfírio, que, além de ser 

platônico, via a si mesmo como um filósofo pitagórico. Jâmblico e Porfírio esforçaram-se 

para recuperar a fama de Pitágoras, demonstrando que a maior parte do desenvolvimento do 

platonismo e de outras filosofias devia-se a ele.  

O relato de Jâmblico sobre a vida de Pitágoras começa com o nascimento do filósofo na 

ilha de Samos, sua juventude e seu grande renome na Grécia. A biografia brevemente 

recupera as supostas antigas viagens de Pitágoras e seus estudos com os filósofos 

Anaximandro e Tales, seus vinte anos de instrução nos templos do Egito e sua iniciação nos 

mistérios egípcios e babilônios; a vida posterior e o trabalho do filósofo são também 

ricamente elaborados. Jâmblico ilustra a filosofia pitagórica e proporciona uma visão da 

singular vida em comunidade sob a proteção do mestre, em Crotona. 

A biografia de Pitágoras escrita por Jâmblico oferece informações acerca do ensino de 

Pitágoras sobre ciência harmônica, medicina dietética, a famosa amizade pitagórica, 

temperança, política, os famosos acusmata14, os pitagóricos esotéricos e exotéricos da 

comunidade pitagórica, dentre outros assuntos.  No último capítulo dessa biografia é 

apresentada a sucessão na liderança da escola pitagórica. Aí Jâmblico também oferece um 

catálogo de nomes de duzentos e dezoito homens e dezesseis mulheres, de diversas cidades e 

nacionalidades supostamente vinculados ao pitagorismo. Nessa lista há alguns homens 

                                                           
14 Audições, palestras para os ouvintes, do tipo perguntas e respostas. 



 

famosos15 ao lado de outros desconhecidos, que talvez não tenham sequer existido. Algumas 

questões surgem, ao avaliarmos tal catálogo: ele é obra de Jâmblico ou ele o copiou de 

alguém? Se ele o copiou de alguém, foi fiel ao catálogo original ou ocorreram alterações? Se 

o catálogo retorna ao peripatético Aristóxeno, como uma linha de estudiosos supõe, que tipo 

de alterações ele deve ter sofrido até alcançar Jâmblico? Que critérios Jâmblico utilizou para 

classificar essas pessoas como pitagóricas? Será que realmente Jâmblico sabia do que estava 

falando, já que as pessoas por ele ciatadas viveram centenas de anos antes dele? 

Uma questão, com relação a esse catálogo elaborado por Jâmblico, nos chamou a 

atenção, tornando-se o problema central a nortear esta pesquisa: Até que ponto, e em quais 

aspectos, esse(a)s pitagórico(a)s listado(a)s por Jâmblico podem ser caracterizado(a)s 

como tais? 

 

1.3 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

Como forma de nos orientar na busca de respostas para o problema acima expresso, 

elaboramos o seguinte objetivo geral: identificar quais dos homens e mulheres  listado(a)s no 

catálogo de Jâmblico podem ser considerado(a)s pitagórico(a)s. Para alcançarmos esse 

objetivo geral, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: (a) Caracterizar as religiões 

de mistérios; (b) Evidenciar as semelhanças e diferenças entre o culto de mistérios e o 

pitagorismo; (c) Desenvolver critérios que vão definir o que é ser um pitagórico; (d) Definir 

um pitagórico; (e) Identificar, se possível, por meio dos nomes, local de nascimento, vida, 

pensamentos, obras, estilo de vida, geração, etc., cada um dos homens e mulheres listados por 

Jâmblico; (f) Destacar,  no catálogo, quem realmente poderia ser considerado um(a) 

pitagórico (a), ou se adequando a um ou vários critérios estabelecidos em c, ou atendendo ao 

disposto no item d. 

 

 

                                                           
15 Na lista constam nomes como os de Alcmeon, Empédocles, Parmênides, Filolau, Eurito, Arquitas. 



 

1.4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de natureza teórica, uma pesquisa bibliográfica para a qual foram 

utilizadas as seguintes fontes: A República, de Platão, e as obras aristotélicas Metafísica, 

Ética, Física e Sobre os céus, as fontes mais antigas, mais confiáveis e mais utilizadas quando 

se deseja estudar o pitagorismo. As três biografias antigas de Pitágoras elaboradas pelos 

pensadores Porfírio (1987), Jâmblico (1986) e Diógenes Laércio (1987), que, apesar de suas 

tentativas em retratar a vida e obra de Pitágoras, cuidam, e muito, das questões relativas ao 

pitagorismo como escola de pensamento. Eminentes estudiosos do pitagorismo: Cornford 

(1922), Burnet (1955), Fritz (1970), Burkert (1972), Gorman (1979), Heath (1981), Reale 

(1993), Khan (2001), Guthrie (2003), Herman (2004), Kirk e Raven (2005), Huffman (2005), 

Fossa (2010), importantes fontes de referência quando do estudo do movimento pitagórico.  

 

1.5 SÍNTESE DO TRABALHO 

 

Este trabalho se encontra constituído por quatro partes. De início, numa seção 

denominada “As religiões de mistérios: um estudo comparativo”, é dado destaque às cinco 

antigas religiões de mistérios baseadas nos deuses Osíris, Dionísio, Deméter, Orfeu e Mitra. 

Basicamente estudamos os mitos desses deuses e os cultos praticados em sua devoção. Nossa 

intenção foi entender a religiosidade pitagórica a partir dessas religiões, haja vista o 

movimento pitagórico ser considerado um culto de mistérios.  

No momento seguinte, denominado “O que nos informa a literatura acerca do 

pitagorismo”, apresentamos aquilo que dizem as fontes e testemunhos antigos, bem como a 

literatura moderna, sobre Pitágoras e o pitagorismo. Nosso objetivo é chegar o mais próximo 

possível de Pitágoras e dos pitagóricos. Queremos, ao final, listar algumas características 

associadas ao pitagorismo, ou seja, as possíveis inúmeras respostas que podem ser dadas à 

nossa questão recém-elaborada. 

A partir de uma avaliação crítica do material apresentado nas duas partes acima 

apontadas, elaboramos uma terceira que tem como objetivo caracterizar um pitagórico. 



 

Finalmente, na última parte, intitulada de “Eram realmente pitagórico(a)s o(a)s citado(a)s por 

Jâmblico em sua obra Vida de Pitágoras?”,  faremos uma breve discussão acerca do catálogo 

de nomes de pitagóricos e pitagóricas fornecido por Jâmblico, identificaremos, quando 

possível, cada um desses pitagóricos e pitagóricas e os classificaremos como pitagóricos ou 

não.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 AS RELIGIÕES DE MISTÉRIOS: UM ESTUDO COMPARATIVO 

 

Entendemos que a definição de um pitagórico é o primeiro passo na busca da resposta 

ao nosso problema de pesquisa, formulado na Introdução deste trabalho. A construção dessa 

definição não pode prescindir de uma reflexão acerca da religiosidade pitagórica, haja vista 

ser unânime, entre os estudiosos do pitagorismo, a afirmação de que esse movimento, durante 

toda a sua história, ou apenas em seus inícios, deve ter tido feições religiosas, assemelhando-

se ao culto de mistérios.  

Um estudo das religiões de mistérios pode nos indicar pontos em comum entre si, bem 

como com a irmandade pitagórica. Ao nos familiarizarmos com os cultos de mistérios 

também estaremos experimentando o mesmo ambiente religioso vivido por Pitágoras, e que o 

influenciou. Desse tipo de religiosidade, Pitágoras deve ter tirado algum proveito, muito 

provavelmente utilizando o que de melhor poderia ser absorvido, rejeitando alguns aspectos, 

mas aprimorando outros.  

Iniciaremos nossa discussão abordando o que significam as religiões de mistérios. Em 

seguida, evidenciaremos os mitos e cultos associados a cada um desses cinco mistérios: 

Osíris, Dionísio, Deméter, Mitras e os órficos. Será nosso objetivo estabelecer semelhanças e 

diferenças entre esses mistérios, e entre eles e o pitagorismo, mas sem a intenção de esgotar a 

discussão sobre a religiosidade pitagórica, que será retomada em um futuro momento de 

nosso trabalho, intitulado “Uma proposta de caracterização de um pitagórico”. 

 

2.1 AS RELIGIÕES DE MISTÉRIOS 

 

O termo mistérios tem um significado técnico bastante preciso e se refere a uma 

instituição capaz de garantir uma iniciação. Assim, são consideradas cerimônias de iniciação 

os cultos nos quais a admissão e a participação dependiam de algum ritual pessoal a ser 

cumprido pelo iniciando. Daí, mistérios se encontrarem também associados ao secreto. O 

postulante fazia um juramento de manter segredo sobre o que se refere a tudo que ele veria e 

ouviria no decorrer das cerimônias. 



 

Even Apuleius, the author who underwent initiation into the rites of Isis and 
recorded them in The Golden Ass, did not reveal the mysteries. He said simply that 
he descended to the underworld, saw the midnight sun, and returned to the upper 
world. He kept the experience of his initiation secret, like a cherished dream too 
important to be misunderstood. (HOUSTON, 1995, p. 254) [destaque do autor]. 

 

Nos mistérios há um conjunto central de crenças e práticas de natureza religiosa que é exposto 

apenas aos iniciados em seus segredos. O grande segredo revelado ao iniciado deveria ser 

sepultado no silêncio e nas trevas de cada um deles. De fato, segredo foi um atributo 

necessário dos mistérios antigos, manifestando-se simbolicamente, por exemplo, na forma de 

uma cesta de madeira fechada com uma tampa.  

Um mistério não poderia ser comunicado publicamente. As coisas sagradas deveriam 

ser divulgadas apenas para homens que fossem sagrados. O indivíduo profano não poderia ter 

acesso a elas até que tivesse sido iniciado nos mistérios do conhecimento. Caso ocorresse a 

revelação dos mistérios, dito em público pareceria insignificante, dada a simplicidade de seu 

conteúdo. Possíveis violações de segredos que ocorreram não trouxeram prejuízos às 

instituições. No entanto, a proteção do segredo largamente acrescentava prestígio à maioria 

dos cultos sagrados. O que se sabe dos mistérios de Elêusis, apesar de se terem sido 

celebrados todos os anos durante cerca de dois milênios? Quase nada. A razão dessa 

ignorância deve-se ao caráter secreto das celebrações. A todos os iniciados era imposto um 

prudente silêncio. A indiscrição poderia ser até punida com a morte. Há quem admita, por 

exemplo, que Sócrates foi sentenciado à morte por ter feito revelações acerca dos mistérios. 

Mistérios eram rituais de iniciação de natureza voluntária, pessoal e secreta, que 

objetivavam uma mudança de mentalidade por meio da experiência do sagrado: “The moral 

persuasion to live a better life, the promise of release, belonged in one sense or another to 

every mystery religion”. (CAMERON, 1938, p. 18). 

Os mistérios, onde quer que tenham sido praticados, constituíram uma série de 

representações dramáticas, na qual a cosmogonia e a natureza ocultas eram personificadas por 

sacerdotes e neófitos, desempenhando o papel de diferentes deuses e deusas, repetindo 

alegorias (cenas) de passagens de suas vidas. As encenações eram posteriormente explicadas 

aos candidatos em seu sentido oculto e incorporadas às doutrinas filosóficas e à vida 

cotidiana. O iniciando, então, aprendia a história sagrada (o hierós lógos) que relatava o mito 

da origem do culto. Provavelmente, o mito já era conhecido do neófito, mas a ele era agora 



 

dado conhecer uma nova e esotérica interpretação – que era equivalente a revelar o verdadeiro 

significado do drama divino.  

De alguma maneira, o neófito tomava parte ritualmente de um cenário centrado em 

torno da morte e da ressurreição (ou renascimento) da divindade. Nos mistérios, a morte 

mística era seguida por um novo nascimento espiritual. No decorrer das cerimônias, o neófito 

contemplava ou manuseava certos objetos sagrados. Ao mesmo tempo, a ele era revelada a 

interpretação de seu simbolismo, isso provavelmente correspondendo a uma exegese esotérica 

que definia e justificava seu valor como recurso de salvação. Em algumas iniciações, os 

iniciandos tomavam parte em um banquete ritual.  

Nas religiões de mistérios a iniciação era precedida por um conjunto de práticas, como o 

jejum, a flagelação, o sacrifício de animais, a mortificação, e o neófito tinha a cabeça raspada. 

Ao final, o noviço era limpo por purificação. Nos mistérios de Mitra, por exemplo, touros e 

carneiros eram sacrificados sobre um buraco coberto por uma grelha; o sangue pingava sobre 

os iniciandos que eram colocados logo abaixo. Também nos mistérios de Mitra, o pão e o 

vinho davam aos iniciados força e sabedoria nesta vida e uma gloriosa imortalidade após a 

morte. Executar um ritual em uma pessoa para um deus específico é o mesmo que “iniciar” 

essa pessoa. Dyonisoi telesthenai, por exemplo, significava ser iniciado nos mistérios de 

Dionísio. Em virtude de sua iniciação, o neófito tornava-se igual aos deuses. Apoteose e 

deificação são concepções familiares a todos os mistérios. 

As religiões de mistérios foram comuns na antiguidade, sendo exemplos delas os 

mistérios de Elêusis, o orfismo, os mistérios de Dionísio (Baco), o culto a Ísis, o culto a Mitra 

e os gnósticos. Todos os mistérios a seguir são de origem oriental: Cybelle e Attis vêm da 

Frígia; Ísis e Osíris, do Egito; Adônis, da Fenícia; e Mitra é iraniano. Cuidemos agora do 

estudo dos mistérios de Osíris, dos mistérios de Baco, dos mistérios de Elêusis, do orfismo e 

do mitraísmo, separadamente. 

2.2 OS MISTÉRIOS DE OSÍRIS 

 

Osíris foi uma das divindades mais populares do antigo Egito. Foi um deus de infinita 

bondade que sofreu uma morte cruel; um deus muito especial para o homem comum, pois ele 

se encontrava associado à ressurreição.  



 

 

Ilustração 2. Deus Osiris 

 

Osíris é visto como uma personificação das grandes mudanças anuais da natureza, 

especialmente as mudanças associadas aos cereais. O mito e os rituais de Osíris, como 

poderão ser observados a seguir, serão suficientes para mostrar o deus como sendo realmente 

uma representação dos cereais, cultura que morre e retorna à vida, anualmente. Osíris também 

poderia ser considerado um deus da árvore.   

Afastando os egípcios da selvageria, Osíris lhes forneceu leis e os ensinou a adorar os 

deuses. Governou o Egito, tendo ensinado aos seres humanos as técnicas necessárias à 

civilização, como a domesticação dos animais e a agricultura, apresentando aos egípcios o 

cultivo dos cereais. “Osiris, the benevolent king, abolishes cannibalism. He creates a higher 

ethical code and teaches the people to use grains, to brew beer, and to build houses”. 

(HOUSTON, 1995, p. 232). Conta-se também que Osíris foi o primeiro a colher os frutos das 

árvores, além de ter posto a vinha em postes e esmagado as uvas com os pés. Foi uma era de 

prosperidade que, contudo, chegaria ao fim. 

Osíris também viajou mundo afora a fim de propagar as virtudes da civilização e os 

benefícios da agricultura. Ele foi morto e, em seguida, desmembrado por seu irmão Set. Ísis, 

auxiliada por sua irmã Neftis, viajou por diversos lugares procurando pelos pedaços de Osíris, 

enterrando cada pedaço do corpo de seu amor cada vez que encontrava algum. Esse é o 

motivo pelo qual há muitos túmulos de Osíris no Egito. Segundo outras versões, Ísis enterrava 

uma imagem do deus Osíris em cada cidade, fingindo ser o corpo de seu irmão, a fim de que 

Osíris pudesse ser adorado em muitos lugares, e que, se Set procurasse pelo verdadeiro 

túmulo, ele não seria capaz de encontrá-lo. Como o membro genital de Osíris tinha sido 



 

comido pelos peixes, ela fez uma imagem, um falo artificial com caules vegetais, e essa 

imagem era usada pelos egípcios em seus festivais. 

Tanto a morte de Osíris quanto a sua ressurreição foram anualmente celebradas com 

alternada tristeza e alegria, não obstante morte e ressurreição garantissem a vida e a felicidade 

eterna a todos os seus seguidores e protegidos. Há diversas representações de Osíris, mas 

destacamos uma delas porque se encontra associada aos cultos: Osíris é concebido como uma 

múmia deitada de cujo corpo saem espigas, assim associando-o a uma prática ritualística dos 

antigos egípcios, que consistia em regar uma estátua do deus feita de terra e de trigo. Essa 

estátua era posteriormente enterrada nas terras agrícolas, acreditando-se, com esse rito, 

garantir uma próspera colheita. 

Os egípcios mantinham um festival de Ísis quando o Nilo começava a subir, e 

associavam esse subir do rio com os lamentos da deusa Ísis pela perda de seu amado esposo 

Osíris. Assim, as lágrimas que caíam dos olhos da deusa expandiam o impulsivo fluxo do 

Nilo: “At such a moment people who saw the handiwork of divine beings in all the operations 

of nature might well trace the swelling of the sacred stream to the tears shed by the goddess at 

the death of the beneficent corn-god her husband”. (FRAZER, 1922, Capítulo XXXIX, 

Parágrafo 1, Parte 3). 

O culto e os mistérios de Osíris eram celebrados anualmente e encontravam-se 

difundidos por todo o Egito. Os principais centros de visitação para o culto do deus foram as 

localidades de Busiris e Abido, essa última sendo o místico local onde o corpo de Osíris, antes 

desmembrado, havia sido reunido. Essas regiões, desde milênios atrás, eram muito visitadas 

por peregrinos egípcios pelo menos uma vez na vida para, através da participação em certos 

ritos, lamentar o assassinato de Osíris e comemorar a sua ressurreição: “In ancient evenings, 

vigils were kept by sacred priestesses who, playing the parts of Isis and Nephtys, reenacted 

the passion play of Isis and Osiris”. (HOUSTON, 1995, p. 253). 

Além de Abido e Busiris, havia outros locais onde eram praticados os cultos de Osíris, 

pois todos eles alegavam serem donos de uma das partes de seu corpo. Assim, parece que em 

Abido se encontrava sepultada a cabeça do deus. Já em Busiris poderia estar enterrada a sua 

espinha dorsal, enquanto que em Atribis encontrava-se o coração; em Heracleópolis, a coxa, a 

cabeça, dois flancos e duas pernas.  



 

Em Abido podia-se participar de uma procissão, realizada anualmente, na qual a barca 

do deus era transportada, e na qual também era celebrada a vitória do deus sobre os seus 

inimigos.  

Heródoto nos legou informações sobre o culto a Osíris. Ele diz que o túmulo do deus 

localizava-se em uma cidade do baixo Egito, na qual havia um lago onde os sofrimentos dos 

deuses eram manifestados como mistérios, à noite. Essas comemorações da paixão divina 

eram asseguradas pelo menos uma vez por ano. Nelas, o povo lamentava e batia no peito, 

dessa maneira confirmando seu lamento pela morte do deus Osíris.  

Nas celebrações a Osíris, era conduzida a imagem de uma vaca dourada, confeccionada 

em madeira, com um sol dourado entre seus chifres. Essa vaca por certo representava a 

própria deusa Ísis, pois as vacas eram sagradas para ela. A deusa Ísis era comumente 

representada com os cornos de uma vaca, ou até mesmo como uma mulher com a cabeça de 

uma vaca. Podemos supor que o transporte de uma imagem da deusa Ísis, personificada numa 

vaca, deveria representá-la procurando o corpo morto de Osíris. Um notável aspecto do 

festival, supostamente pensado como sendo a “Noite das Almas”, era a iluminação noturna: o 

povo segurava fileiras de lâmpadas de óleo fora de suas casas. Essas lâmpadas queimavam 

durante toda a noite.  

 

For it is a widespread belief that the souls of the dead revisit their old homes on one 
night of the year; and on that solemn occasion people prepare for the reception of the 
ghosts by laying out food for them to eat, and lighting lamps to guide them on their 
dark road from and to the grave. (FRAZER, 1922, Capítulo XXXIX, Parágrafo 2, 
Parte 3). 

 

Assim, podemos supor que, mesmo sendo um festival dedicado ao deus Osíris, imaginamos 

que, nessa específica noite, ao iluminar suas residências, os devotos também celebravam 

todos os mortos, inclusive seu bondoso deus. 

A intenção de descobrir o corpo do deus, e provavelmente a sua ressurreição, era um 

grande evento no ano de festas dos egípcios. Plutarco narra que os egípcios observavam tristes 

ritos por quatro dias. Durante esses quatro dias, uma vaca dourada era envolvida em uma 

mortalha preta, exposta como uma imagem de Ísis, certamente aquela já mencionada por 

Heródoto. Ainda segundo Plutarco, constituíam elementos desses ritos: as pessoas afundarem-



 

se no mar; os sacerdotes transportarem um relicário contendo um cofrezinho dourado, no qual 

derramavam água fresca; e, logo após, os espectadores emitiam um grito significando que 

Osíris havia sido encontrado; terra vegetal era misturada com água, precioso condimento e 

incenso, moldando essa pasta em pequenas imagens em forma de lua que eram então vestidas 

e ornamentadas. Conforme Plutarco, o propósito dessas cerimônias era representar 

dramaticamente, primeiro, a busca pelo corpo morto de Osíris e, depois, sua alegre 

descoberta, seguida da ressurreição do deus morto que veio à vida novamente em uma nova 

imagem de terra vegetal condimentada.  

Frazer (1922), tomando como referência um escritor cristão por ele não identificado, 

descreve que os egípcios tosavam anualmente suas cabeças, lamentando sobre um ídolo de 

Osíris enterrado, golpeando seus peitos, açoitando seus ombros, abrindo velhas feridas até 

que, depois de muitos dias de pranto, eles professavam achar os restantes mutilados do deus, 

sobre os quais eles regozijavam-se. Ainda conforme Frazer (1922), são as seguintes as 

principais características desses mistérios, os famosos festivais de Osíris, festivais de sua 

morte e ressurreição: duravam dezoito dias e mostravam a natureza de Osiris em seu triplo 

aspecto: morto, desmembrado e finalmente reconstituído por meio da união de seus membros 

espalhados; pequenas imagens do deus eram moldadas com areia ou terra vegetal e milho, aos 

quais às vezes era também acrescentado incenso. Nessas imagens, a face do deus era pintada 

de amarelo e as suas bochechas, de verde. Essas imagens eram modeladas em molde de ouro 

puro e representavam o deus na forma de uma múmia com a coroa branca do Egito em sua 

cabeça.  

Os festivais em homenagem a Osíris eram abertos, em seu primeiro dia, com uma 

cerimônia de aradura e semeadura. Duas vacas pretas eram atreladas ao arado. Um rapaz 

espalhava a semente pelo campo. Uma extremidade do campo era semeada com cevada, a 

outra extremidade com certa variedade de trigo e a faixa intermediária, com linho. Durante a 

operação, o celebrante chefe recitava algo.  

Em um outro dia dedicado ao festival, areia e cevada eram colocados no “jardim do 

deus”, que parece ter sido uma espécie de grande vaso de flores. Isso era feito na presença de 

uma deusa vaca, uma imagem de uma vaca feita de madeira de plátano dourado com uma 

imagem humana sem cabeça em seu interior: “Then fresh inundation water was poured out of 

a golden vase over both the goddess and the ‘garden,’ and the barley was allowed to grow as 



 

the emblem of the resurrection of the god after his burial in the earth”. (FRAZER, 1922, 

Capítulo XXXIX, Parágrafo 2, Parte 5). 

Em um outro dia do festival, as imagens de Osíris, acompanhadas por trinta e quatro 

outras imagens de divindades, realizavam uma misteriosa viagem em trinta e quatro 

minúsculos botes feitos de papiro, iluminados por trezentas e sessenta e cinco luzes.  

Na sequência das cerimônias que constituíam o festival, num dia apropriado, logo após 

ao entardecer, uma imagem de Osíris, que jazia em um esquife feito da madeira de amoreira, 

era colocada num túmulo. Em um momento posterior, à noite, a imagem que tinha sido feita e 

depositada no ano anterior era removida e colocada sob ramos de plátano.  

No último dia do festival de Osíris, os participantes dirigiam-se para um sepulcro 

sagrado, uma câmara subterrânea. Entrando nessa catacumba pela porta ocidental, eles 

depositavam reverentemente a efígie do deus morto, encerrada num caixão, sobre uma cama 

de areia na câmara. Depois, eles deixavam o deus descansar e partiam do sepulcro pela porta 

oriental. Assim terminavam as cerimônias.    

Os egípcios observavam a ressurreição de Osíris como uma promessa de uma vida 

eterna para eles mesmos, além-túmulo. Eles acreditavam que todo ser humano viveria 

eternamente no outro mundo somente se seus amigos sobreviventes fizessem por seu corpo 

aquilo que os deuses tinham feito pelo corpo de Osíris.  

 

At every burial there was enacted a representation of the divine mystery which had 
been performed of old over Osiris, when his son, his sisters, his friends were 
gathered round his mangled remains and succeeded by their spells and 
manipulations in converting his broken body into the first mummy, which they 
afterwards reanimated and furnished with the means of entering on a new individual 
life beyond the grave. (FRAZER, 1922, Capítulo XXXVIII, Parte 11). 

As cerimônias observadas pelos egípcios para os seus mortos eram uma cópia exata daquela 

realizada para o deus. Cada morto egípcio era identificado com Osíris e carregava seu nome. 

As milhares de tumbas que têm sido abertas no vale do Nilo provam que o mistério da 

ressurreição era executado em benefício de cada egípcio morto. Como Osiris morreu e surgiu 

novamente dos mortos, então, todos os homens esperavam nascer como ele da morte para a 

vida eterna. Da morte e ressurreição de seu grande deus, os egípcios não retiraram apenas seu 

apoio e sustento para esta vida, mas também sua esperança de uma vida eterna além-túmulo. 



 

2.3 OS MISTÉRIOS DE DIONÍSIO 

 

Dionísio, ou Baco, é um deus extraordinário, melhor conhecido como uma 

personificação do êxtase, da alegria, da liberdade produzida pelo consumo do vinho. Embora 

considerado filho do deus Zeus16 e da princesa tebana Semele17, Dionísio é um deus oriundo 

das rudes tribos da Trácia, notavelmente famosas pelo frequente consumo de bebidas 

alcoólicas: “His ecstatic worship, characterized by wild dances, thrilling music, and tipsy 

excess (...) Its mystic doctrines and extravagant rites were essentially foreign to the clear 

intelligence and sober temperament of the Greek race”. (FRAZER, 1922, Capítulo XLIII, 

Parte 2). 

 

Ilustração 3. O deus Dionísio 

Era visto essencialmente como uma divindade agrária, um deus da vegetação, vinculado 

às potências geradoras, ele mesmo realizando o trabalho do agricultor. Um animal que 

também poderia retratar Dionísio era a cabra. Algumas lendas dizem que ele foi o primeiro a 

encabrestar e subjugar o boi ao arado. Por isso, é frequentemente qualificado de “touro” pelos 

poetas. 

Dionísio é considerado como deus das árvores em geral.  

 

                                                           
16 Zeus, na mitologia grega, é o rei dos deuses, soberano do Monte Olimpo e deus do céu e do trovão. Seus 
símbolos são o relâmpago, a águia, o touro e o carvalho. 

17 Segundo a mitologia grega, era a filha de Cadmio e de Hermone. Teve amores com Zeus, a quem pediu para 
mostrar todo o seu esplendor, quando estava grávida. Morreu fulminada quando Zeus apresentou-se como deus 
olímpico envolto em luz radiante. 



 

Como toda e qualquer divindade da vegetação, que passa, como a ‘semente’, uma 
parte do ano sob a terra, o deus do êxtase e do entusiasmo é também uma divindade 
ctônica, que morre, renasce, frutifica, torna a morrer e retorna ciclicamente. O fato 
de Dioniso ser concebido sob forma animal, como touro ou bode, representa apenas 
o espírito da vegetação, o espírito do grão, que, no momento da colheita, se encarna 
num animal, em cujo corpo encontra guarida. (...) Ora, o sacrifício, consoante as 
práticas antigas de caráter agrário, se consuma por desmembramento e omofagia. O 
desmembramento tem por objetivo converter em talismãs, em amuletos de 
fertilidade as partes do corpo do animal em que está concentrado o espírito da 
vegetação, e a omofagia expressa o desejo de assimilar as forças mágicas existentes 
nesse mesmo corpo. Desse modo, os dados fundamentais (desmembramento, morte 
e retorno à vida) do mito de Dioniso explicam-se através de ritos agrários. 
(BRANDÃO, 2003, p. 124) [destaque do autor]. 

 

Dentre as árvores particularmente associadas a ele, encontravam-se, além da vinha, o 

pinheiro, a hera e a figueira. O “Dionísio das árvores” era especialmente reverenciado pelos 

agricultores, que construíam uma imagem desse deus na forma de um toco natural em seus 

pomares, e bons votos a ele eram ofertados de modo que pudesse fazer desenvolver as 

árvores. Devido estar associado às qualidades anteriormente citadas, Dionísio permaneceu 

durante longo tempo confinado ao campo. Como outros deuses da vegetação, assim como 

outros deuses a ele assemelhados, Dionísio teve morte violenta, sendo posteriormente trazido 

para a vida. 

Dionísio se encontra principalmente vinculado ao vinho. Como já vimos, o deus do 

êxtase era considerado também como o deus do entusiasmo, das orgias, dos desregramentos, 

da metamórphosis, da transformação: “O elemento básico da religião dionisíaca é a 

transformação. O homem, arrebatado pelo deus, transportado para seu reino por meio do 

êxtase, é diferente do que era no mundo cotidiano”. (BRANDÃO, 2003, p. 125 ). Como será 

observado a seguir, essa transformação no homo dionysiacus, conseguida por meio do êxtase 

e do entusiasmo, conduzia fatalmente ao rompimento com todas as proibições de ordem 

política, social e religiosa vigentes na época.  

Uma séria e longa oposição à penetração do culto de Dionísio na antiga pólis 

aristocrática grega postergou seu aparecimento tanto na mitologia quanto na literatura da 

Grécia. Esse retardamento foi causado, principalmente, por razões políticas. Dionísio, uma 

divindade popular da vegetação, que morria e ressuscitava, distante dos demais deuses tiranos 

olímpicos tradicionais, foi um deus perseguido. A religião praticada em sua honra estava 

associada ao êxtase e ao entusiasmo, e sua adoração deve ter causado resistência e 

perseguição, já que a sua experiência religiosa punha em risco todo um estilo de vida e um 



 

universo de valores, além de ameaçar a suprema religião olímpica e as suas instituições. 

Dionísio esbarrava violentamente com a religião oficial e aristocrática da pólis, fazendo com 

que os deuses olímpicos e o Estado se sentissem ameaçados. 

O primeiro Dionísio nasceu de Zeus e Perséfone18. Em sua trágica história, temos os 

traiçoeiros Titãs19, com seus rostos pintados de pó branco, distraindo a criança com 

brinquedos, entre eles, o espelho. A mando de Hera, o infante Dionísio, enquanto se olhava no 

espelho, foi arrancado do trono à força e golpeado com facas. Na forma de um touro, Dionísio 

foi cortado em pedaços pelas assassinas facas de seus inimigos Titãs.  

Dionísio foi ressuscitado, pois o mito nos informa que ele nasceu duas vezes. Então, 

Zeus, transformando o filho ressuscitado em um bode, o encaminhou ao deus Hermes20, 

orientando-o a levá-lo a um determinado local, onde deveria receber a atenção e os cuidados 

de Ninfas e Sátiros que habitavam uma sombria gruta profunda. Esse local se encontrava 

cercado de abundante vegetação e, em suas paredes, se entrelaçavam galhos de viçosas 

vinhas, das quais caíam maduros cachos de uva. Assim vivia feliz o jovem deus quando, certa 

vez, ainda adolescente, colheu alguns cachos de uva, espremeu-lhes as frutinhas em taças de 

ouro e bebeu o suco em companhia de sua corte. Foi a maneira de todos terem acesso ao 

conhecimento do novo néctar: o vinho acabava de ser descoberto. Bebendo-o diversas vezes, 

Sátiros21, Ninfas e o próprio Dionísio, ao centro, começaram a dançar vertiginosamente ao 

som dos címbalos. Embriagados do delírio báquico, todos caíram por terra semidesfalecidos. 

Na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, havia festivais em homenagem a 

Dionísio. As Dionísias Rurais destinavam-se a solicitar os favores do deus no tocante à 

fertilidade das terras. Fazia parte da festa uma alegre, barulhenta e ruidosa procissão22 com 

danças e cantos, na qual se escoltava um enorme falo. As Leneias eram marcadas por uma 

procissão caracteristicamente orgiástica. Também havia um duplo concurso de comédias e 

tragédias. Aí, Dionísio era evocado, tratando-se, é óbvio, de uma invocação para provocar 

fertilidade. Nas Dionísias Urbanas, uma grandiosa procissão transportava a estátua do deus 

                                                           
18 Essa divindade será tratada no próximo item. 
19 Na mitologia grega, os Titãs, masculinos, e Titânides, femininos, estão entre a série de deuses que enfrentaram  
Zeus e os deuses olímpicos na sua ascensão ao poder. 
20 Na mitologia grega, um dos deuses olímpicos, filho de Zeus e de Maia, e possuidor de vários atributos. 
21 Na mitologia helênica, eram entidades naturais, metade  humanas e metade com corpos de bodes. 
22 Os participantes do cortejo possuíam as suas faces encobertas com máscaras ou então disfarçavam-se em 
animais, provavelmente uma espécie de feitiço para provocar a fecundidade nos campos e nos lares.  



 

do teatro. Concursos de dez Coros Ditirâmbicos23 e concursos dramáticos eram realizados nas 

Dionísias Urbanas. Os últimos desses festivais eram as Antestérias: 

 

The festival extends over three days, jar-opening, Wine Jugs and Pots, Pithoigia, 
Choes, and Chytroi, named after the simple necessities for wine drinking and a meal 
of pottage. Strict custom dictated that the wine pressed in autumn could not be 
broached until spring; hence there arose a festival which was fixed in the calendar 
and unaffected by the vicissitudes of the agricultural year. (BURKERT, 2006, p. 
162) [destaque do autor]. 

 

No primeiro dia das Antestérias, eram abertos os tonéis de terracota onde se encontrava 

guardado o vinho obtido durante a safra de outono. Esses tonéis eram transportados até um 

específico santuário de Dionísio. Como toda colheita da vinha era vista como uma dádiva dos 

deuses, a safra de uvas era considerada proibida, era um tabu, até que houvesse um ritual e 

fossem ofertados aos imortais os primeiros frutos colhidos, para afastar quaisquer influências 

maléficas. Assim, devia-se dessacralizar o vinho novo. Após uma libação a Dionísio pela boa 

safra, era iniciada a bebedeira sagrada. 

 

The beginning of the new vintage, the first fruit offering, is set in the sanctuary 
which is only opened at sunset. The day is filled with preparations; the clay vessels 
are carted in from the small vineyards scattered throughout the countryside, small-
holders, day-labourers, and slaves come into the city, and friends and strangers wait 
for the nightfall outside the sanctuary. Then, as the jars are broken open, the god is 
honoured with the first libations. (BURKERT, 2006, p.163). 

A abertura das jarras de vinho dava prosseguimento às Antestérias. A bebida do novo vinho 

se transformava em uma competição em um dia dedicado ao concurso dos beberrões. Cada 

candidato recebia sua medida de vinho em uma jarra especial24 e o vencedor era aquele que 

esvaziasse essa jarra mais rapidamente. A recompensa ao vencedor era uma coroa de folhas e 

um odre de vinho. Também nesse dia, uma solene e ruidosa procissão comemorava a chegada 

do deus à pólis. Os componentes dessa procissão provavelmente disfarçavam-se em sátiros, 

usavam máscaras, cantavam e dançavam ao som de uma flauta. Supõe-se que compunha o 

                                                           
23 Ditirambo (hino em uníssono) consistia numa ode entusiástica e exuberante dirigida ao deus, dançada e 
representada por um coro de cinquenta homens (cinco por cada uma das tribos da Ática) vestidos de sátiro (meio 
homem, meio bode, uma espécie de servo de Dionísio). À medida que o tempo foi passando, o Ditirambo foi 
evoluindo para a ficção, para o drama, para a forma teatral, como a conhecemos hoje.  
24 Com capacidade de três litros e um quarto de vinho. 



 

cortejo uma embarcação movimentada sobre quatro rodas de uma carroça e puxada por dois 

sátiros. Destacavam-se, nessa embarcação: o deus do êxtase e, em cada lado, dois sátiros nus, 

tocando flauta.  

Também acompanhava o barulhento cortejo um touro, destinado ao sacrifício, ao que 

tudo indica, realizado através do “diasparagmós” (desmembramento violento do animal vivo) 

e da “omofagia” (consumação do sangue ainda quente do animal e de suas carnes cruas e 

palpitantes). Quando a procissão chegava ao santuário do deus, havia diversas cerimônias, das 

quais participavam a esposa do rei e catorze damas de honra. A partir desse momento, a 

rainha passava a ser considerada a esposa de Dionísio, o deus certamente representado por um 

sacerdote com máscara, pois portar máscara implicava materializar-se no deus que ele 

representava. A rainha subia para junto do deus na embarcação e o novo séquito, agora de 

caráter nupcial, conduzia o casal a uma antiga residência real na parte baixa da cidade, aí se 

consumando o casamento sagrado25 entre o deus e a rainha. Se esse casamento chegava a ser 

realmente consumado é uma questão que permanece sem resposta.  

Brandão (2003) chama a atenção para o local escolhido, o Bucolion, etimologicamente, 

segundo o autor, um estábulo de bois: “A hierofania taurina de Dionísio era ainda um fato 

comum. De outro lado, sendo a união consumada na residência real e apresentando-se 

Dionísio como rei, o deus estava exatamente exercendo a função sagrada da fecundação”. 

(BRANDÃO, 2003, p. 135) [destaque do autor]. 

Essa hierogamia, isto é, a união sexual entre um sacerdote representando o deus 

Dionísio e a rainha, provavelmente destinava-se a provocar ou a causar, de maneira mágica ou 

porventura sacramental, a fecundidade da terra, dos animais e dos próprios seres humanos, 

sem a qual a sobrevivência humana é impossível. Podemos ver também essa hierogamia como 

um símbolo do casamento, da união do deus com a toda a pólis, com todas as consequências 

que daí poderiam resultar. Também, ao unir-se à Basilinna (a rainha), Dionísio contraía 

núpcias com todas as mulheres de Atenas. 

O terceiro dia da festa era fúnebre, devotado aos mortos e às deusas dos mortos26. Aos 

mortos que, juntamente com as suas deusas, erravam pela cidade, eram dedicadas orações. Era 

                                                           
25 O hierós gamos. 
26 Conhecidas com Queres.  



 

oferecida ao deus Hermes27 a chamada panspermia28, da qual a pólis inteira participava, em 

homenagem a seus mortos. Os pontos altos das Antestérias, o hierós gamos e a panspermia, 

são destacados por Brandão (2003): “Para uma boa safra futura, um hieròs gamos, em que a 

semente (spérma) de Dioniso é colocada no seio da Basilinna, hipóstase da Terra-Mãe e, logo 

a seguir, uma panspermia, pesavam muito no mundo dos vivos e dos mortos”. (BRANDÃO, 

2003, p. 135) [destaque do autor]. 

As imediatas e futuras colheitas encontravam-se subordinadas a Dionísio, um deus 

agrário. Sendo um deus da vegetação, como Deméter e Perséfone, dele dependia também a 

próxima colheita. O casamento de Dionísio com a rainha, assim como a presença da 

panspermia, expressa uma ideia de fertilidade. Nessas festividades, além do casamento e da 

panspermia como garantias da fertilidade, também temos “os mortos (já que as sementes são 

sepultadas no seio da terra) e as forças ctônias [que] governam a fertilidade e as riquezas, de 

que, aliás, são os distribuidores (Ibidem, p. 135). 

As Antestérias se constituíam numa verdadeira cerimônia sagrada do vinho. Seus 

participantes, após bebê-lo descontroladamente, ficavam sagradamente embriagados.  

 

Acreditavam sair de si pelo processo do êxtase, esse sair de si significando uma 
superação da condição humana, uma ultrapassagem do métron, a descoberta de uma 
liberação total, a conquista de uma liberdade e de uma espontaneidade que os 
demais seres humanos não podiam experimentar. Evidentemente, essa superação da 
condição humana e essa liberdade, adquiridas através do ékstasis, constituíam, ipso 
facto, uma libertação de interditos, de tabus, de regulamentos e de convenções de 
ordem ética, política e social. (BRANDÃO, 2003, p. 16) [destaque do autor]. 

Num estado de quase semi-inconsciência, cantavam e dançavam freneticamente, 

especialmente à noite, à luz dos archotes, ao som das flautas e dos címbalos, até caírem, 

semidesfalecidos. O embriagamento, o êxtase e a exaltação punham os participantes em 

comunhão com o deus, antecipando, dessa maneira, uma vida no além muito diferente 

daquela que até então lhes era oferecida na pólis. O êxtase e o entusiasmo, como observados 

nas Antestérias, levavam os participantes ao rompimento com todos os interditos de ordem 

política, social e religiosa. O êxtase trazia como consequência a grande integração com o 

deus. O “sair de si” implicava num mergulho em Dionísio, assim como do deus em seu 

                                                           
27 Deus condutor das almas dos mortos. 
28 Um tipo de sopa na qual eram misturadas diversas espécies de sementes. 



 

adorador, pelo processo do entusiasmo, que significa ter um deus dentro de si, identificar-se 

com ele, coparticipar da divindade.  

Tanto a “mania” quanto a “orgia” acarretavam uma espécie de explosão de liberdade, 

uma transformação, uma libertação, um relaxamento, uma identificação, uma kátharsis, 

purificação. Assim, “mania”, a loucura sagrada, bem como a “orgia”, agitação incontrolável, 

inflação anímica, possuíam, seguramente, o valor da uma experiência religiosa. 

Por fim, vale a pena destacar o aspecto democrático das Antestérias, pois nessas 

festividades era permitida a participação das mulheres, dos escravos e das crianças. As 

últimas, dentre outras exigências, deveriam ter a idade mínima de três anos. 

O sofrimento, a morte e o renascimento do deus Dionísio eram representados em seus 

ritos. O despedaçar e o devorar touros e vacas vivos parecem ter sido um traço característico 

regular dos ritos dionisíacos. 

Frazer (1922) afirma que os cretenses celebravam um festival bienal no qual a paixão de 

Dionísio era representada em todos os seus detalhes. Tudo aquilo que o deus tinha feito ou 

sofrido em seus últimos momentos de vida era representado diante de uma plateia de 

adoradores, que dilaceravam em pedaços, com seus próprios dentes, um touro vivo, e 

perambulavam pelas florestas com gritos frenéticos. À frente da multidão era conduzido um 

pequeno cofre, o qual supostamente continha o sagrado coração de Dioniso, e, com o auxílio 

da selvagem música das flautas e dos címbalos, eles imitavam os chocalhos por meio dos 

quais a criança tinha sido seduzida à sua própria ruína.  

Brandão (2003) faz referência aos instrumentos que funcionaram como símbolos de 

iniciação: as argolas de marfim, ou pequenos chocalhos, que eram colocados nos pescoços das 

crianças; os ossinhos e o pião, úteis para fazer barulho, pois nos ritos dionisíacos não fazia 

sentido a realização de uma cerimônia de iniciação com ausência de ruídos; os chocalhos e os 

ossinhos ainda tinham a função de repelir as influências malignas e demoníacas; o espelho, 

objeto muito comum nas iniciações ao deus Baco, tinha a função de captar, com a imagem 

que nele se reflete, a alma do refletido. 

O tipo de animal mais sacrificado nos ritos dionisíacos era o touro, que provavelmente 

representava a própria divindade.  

 



 

Dionysus was often conceived and represented in animal shape, especially in the 
form, or at least with the horns, of a bull. He was believed to appear, at least 
occasionally, as a bull. His images were often made in bull shape, or with bull horns; 
and he was painted with horns. Types of the horned Dionysus are found amongst the 
surviving monuments of antiquity. On one statuette he appears clad in a bull’s hide, 
the head, horns, and hoofs hanging down behind. (FRAZER, 1922, Capítulo XLII, 
Parte 6). 

 

Mulheres de determinados locais aclamavam Dionísio como um touro e rezavam, suplicavam 

para ele aparecer com seus pés de touro. As Bacanálias da Trácia usavam chifres para imitar o 

deus. 

 

When we consider the practice of portraying the god as a bull or with some of the 
features of the animal, the belief that he appeared in bull form to his worshippers at 
the sacred rites, and the legend that in bull form he had been torn in pieces, we 
cannot doubt that in rending and devouring a live bull at his festival the worshippers 
of Dionysus believed themselves to be killing the god, eating his flesh, and drinking 
his blood. (FRAZER, 1922, Capítulo XLII, Parte 7). 

 

O despedaçamento do touro29, símbolo da força e da fecundidade, se, de um lado, 

representava os sofrimentos de Dionísio dilacerado pelos Titãs, de outro, o fato de lhe 

beberem o sangue e lhe comerem as carnes, pelo rito da omofagia, inseparável do transe 

orgiástico, configurava a integração total e a comunhão com o deus. É que os animais que se 

devoravam constituíam a hierofania, o aparecimento, a encarnação do próprio Dionísio. Por 

outro lado, despedaçando animais e devorando-os, os devotos integravam-se neles e 

recompunham simbolicamente o que configura a conscientização de conteúdos divinos: “A 

cerimônia do despedaçamento simbólico do neófito ou mesmo iniciado, sempre relembrado 

no diasparagmós grego, quando se fazia em pedaços um animal, para recordar o 

‘renascimento’ de Dioniso”. (BRANDÃO, 2003, p.148) [destaque do autor]. 

Para os cultos de Dionísio, os mistérios do deus Baco, não há local central, um santuário 

fixo com sacerdotes ligados às famílias. Podiam ser praticados onde quer que existisse um 

grupo de adoradores do deus, um lugar onde houvesse adeptos. Dionísio era adorado em todo 

                                                           
29 Segundo Burkert (2006), havia grande variedade nos mistérios de Baco. O mito do desmembramento de 
Dionísio encontra-se algumas vezes conectado com esses mistérios, mas não se pode ter certeza que era aplicado 
a todos eles.  

 



 

lugar, e todo bebedor, de fato, podia alegar ser um servo desse deus. Como consequência, 

surgiu a figura do sacerdote sem residência fixa. Os mistérios mais famosos, ou melhor, mal-

afamados, foram as Bacanálias. 

Os adoradores de Dionísio eram, em sua maioria, mulheres, as Mênades ou Bacantes: 

 

E se das Mênades ou Bacantes, e ambos os termos significam a mesma coisa, as 
possuídas, quer dizer, em êxtase e entusiasmo, delas, como dos adoradores de 
Dioniso, se apossavam a mania, ‘a loucura sagrada, a possessão divina’ e as órguia, 
‘posse do divino na celebração dos mistérios, orgia, agitação incontrolável’, estava 
concretizada a comunhão com o deus. (BRANDÃO, 2003, p. 136) [destaque do 
autor]. 

 

Na sociedade ateniense, a figura feminina era reprimida e humilhada. Portanto, Dionísio e 

suas festividades simbolizavam a sua libertação. Como consequência, temos uma maciça 

adesão das mulheres nos ritos ao deus. Durante o inverno, uma multidão de Mênades, 

mulheres possessas, em estado hipnótico, descalças e vestidas com roupas leves, com peles de 

gamos sobre os ombros, percorriam as montanhas cobertas de neve para se entregarem a 

danças agitadas. Essas danças frenéticas forneciam aos adeptos um sentimento de liberdade e 

força, sendo atribuídos às Bacantes atos impressionantes, como desenraizar árvores. Levavam 

consigo um bastão, o tirso, envolto com heras, em sua parte mais alta encrustada uma pinha. 

As Mênades também caçavam animais selvagens, os despedaçando com as próprias mãos e 

saciando a fome com sua carne crua, acreditando que, com esse ato, adquiririam a vitalidade 

do deus. Esse parece ter sido o ponto principal do culto, embora também se especule que a 

promessa da imortalidade figurasse igualmente nele.  

Para melhor ilustrar e resumir os mistérios dionisíacos, bem como a iniciação nessa 

religião, podemos utilizar Burkert (2006) que, analisando diversos autores que tentaram 

descrever essas práticas, como Heródoto, Eurípides, Píndaro, assim nos informa: 

• Os mistérios variavam muito de grupo para grupo e de período para período, 

neles podendo ser encontrados desde um simples simbolismo até a evidente orgia; 

• A importância da caverna, nos mistérios, como um simbólico além, fechado e 

misterioso; 



 

• Os mistérios eram esotéricos e tomavam lugar à noite. Acesso a eles somente 

se concretizava através de uma iniciação individual; 

• Poderiam participar da iniciação tanto homens quanto mulheres. As iniciações, 

não obstante, eram realizadas separadamente, por sexo. Casais podiam ser iniciados 

juntos.  

 

 

2.4 OS MISTÉRIOS DE ELÊUSIS 

 

Na idade clássica grega, os mistérios mais típicos, os mistérios por excelência de 

Atenas, os mais ilustres do mundo antigo são os de Elêusis, cultos em honra de Deméter e de 

sua filha Perséfone, arrancada à força por Hades, baseados numa ideologia agrícola, sendo seu 

animal sacrifical o porco.  

 

Ilustração 4. Perséfone e Deméter 

Divindade associada à terra cultivada, Deméter é, essencialmente, a deusa do trigo, uma 

divindade que ensinou aos homens a arte de semear esse cereal, de colhê-lo e, finalmente, 

fabricar o pão. 

Na fábula grega, uma deusa lamenta a perda de um ente amado que personifica a 

vegetação, mais especificamente os cereais, que morrem no inverno e renascem na primavera. 



 

Relata o mito que o tio de Perséfone, Hades30, que a desejava, a raptou com o auxílio de Zeus. 

Deméter começou a procurar a filha por entre terras e mares, percorrendo o mundo inteiro 

com um archote aceso em cada uma das mãos. Certificou-se da verdade sobre o sequestro de 

sua filha por meio de Hélio31, que tudo vê. Irritada com Hades e Zeus, decidiu não mais 

retornar ao Olimpo, permanecendo na terra, em Elêusis32, também abdicando de suas funções 

divinas, até que lhe fosse restituída a filha.  

Deméter dirigiu-se a Elêusis, onde foi acolhida pela família real local. Ela foi convidada 

e aceitou cuidar do filho real recém-nascido, Demofonte. Responsável pela educação do 

caçula da família real, a deusa aplicava ao menino tratamentos místicos com ambrosia e fogo, 

que lhe concederiam a imortalidade. Deméter realmente queria transformar o pequenino 

menino real num imortal e eternamente jovem. Não obstante, uma noite, a mãe do menino, 

Metanira, espiou a deusa durante a realização dos tratamentos místicos e gritou 

desesperadamente ao ver seu filho entre as chamas. A deusa interrompeu o grande rito 

iniciático, revelou a sua identidade e, surgindo em todo seu esplendor, com uma luz ofuscante 

a emanar-lhe do corpo, solicitou, antes de deixar o palácio, que se lhe erguesse um grande 

templo em Elêusis. 

Após a construção do santuário, Deméter recolheu-se ao seu interior, totalmente 

destruída pela saudade de Perséfone. Provocada por ela, uma terrível seca se abateu sobre a 

Terra.  

Zeus lhe encaminhou mensageiros, pedindo que regressasse ao Olimpo, mas a deusa 

respondeu, firmemente, que não voltaria ao convívio dos imortais e nem tampouco permitiria 

que a vegetação crescesse, enquanto não lhe fosse entregue a filha. Zeus, prevendo sinais de 

perigo, deu ordens para Plutão devolver sua noiva Perséfone para a mãe dela, Deméter.  

O horrível e inflexível Plutão, antes de devolver Perséfone, deliberada e habilmente, fez 

com que a esposa engolisse uma semente de romã, o que a impediria de deixar para sempre a 

vida no mundo inferior, e assegurando que a sua noiva e rainha retornaria para ele. 

Contrariamente à vontade de Plutão, Zeus estipulou que, doravante, Perséfone deveria passar 

                                                           
30 Hades, o deus do mundo dos mortos, era filho de Cronos e de Reia, irmão de Zeus e Poseidon. Segundo a 
lenda, os poderes de Hades, Zeus e Poseidon eram equivalentes. 
31 Deus grego, filho dos Titãs Hiperion e Teia (ou Tia), irmão de Ecos e Selene. Era associado ao Sol e 
representado como um jovem com a cabeça coroada com uma auréola de raios dourados, carregando um chicote 
e conduzindo, no céu, um carro de fogo puxado pelos cavalos. 
32  Localidade situada na Ática entre Atenas e Megara. 



 

dois terços de cada ano, oito meses, com a sua mãe e os deuses no mundo superior, e o outro 

um terço restante, quatro meses, com seu marido, no mundo inferior, do qual ela deveria 

retornar ano após ano quando a terra estivesse feliz com as flores da primavera.  

Ao recuperar Perséfone, Deméter fez o cereal brotar dos campos arados e toda a 

imensidão de terra ficou carregada com folhas e flores; retornou ao Olimpo com a filha e a 

terra cobriu-se, instantaneamente, de verde. Antes de seu regresso, porém, a grande deusa 

Deméter demonstrou toda a sua felicidade aos príncipes de Elêusis, Triptolemo, Eumolpo e 

Diocles, e ao próprio rei Céleo: lhes revelou seus ritos sagrados e mistérios, impossíveis de 

transgredir, penetrar ou divulgar: o respeito pelas deusas é tão forte que reprime a voz. 

O mito de Deméter e Perséfone encontra-se relatado no mais antigo,  importante e belo 

documento literário, Hino homérico a Deméter, composto por Homero33. Segundo Frazer 

(1922), o real objetivo desse poema era explicar a origem dos mistérios de Elêusis. 

Aparentemente, nesse Hino, o autor se dispõe a explicar a tradicional origem dos mistérios de 

Elêusis, como solicitados pela deusa Deméter. Mas, segundo estudiosos, o objetivo de 

Homero, com esse poema, foi mesmo o de divulgar, numa linguagem velada, as explicações 

místicas acerca da origem de determinados ritos. No Hino homérico a Deméter, 

“Demeter.(…) the beneficent deity takes the princes of Eleusis, shows them what she has 

done, teaches them her mystic rites, and vanishes with her daughter to heaven. The revelation 

of the mysteries is the triumphal close of the piece”. (FRAZER, 1922, Capítulo XLIV, Parte 

3). 

As festas mais antigas de Deméter, as Eleusínias, eram comemoradas em Elêusis. Eram 

vistas como um ato de reconhecimento pelo “fruto de Deméter”. As disputas atléticas, 

realizadas nas solenidades, são os mais antigos jogos da Grécia. Os atletas campeões, nas 

Eleusínias, recebiam como prêmio medidas de trigo sagrado, colhido nas planícies de Raros, 

perto de Elêusis, onde, pela primeira vez, Triptólemo plantou a semente sagrada.  

A grande deusa iniciava seu esperado retorno após a aradura, com as Tesmofórias34, a 

festa das semeaduras.  

 

                                                           
33 Frazer (1922) afirma que Homero nos fornece apenas o mito, sem contudo falar sobre o ritual, pois seria um 
sacrilégio fazê-lo. Também sugere que, posteriormente, Hipólito, um escritor cristão do segundo século d.C. 
expôs o ritual e que a revelação acerca do ritual se adequa perfeitamente às sugestões veladas do antigo poeta.  
34 Segundo Burkert (2006), Heródoto afirma que as Tesmofórias foram trazidas à Grécia do Egito. 



 

The Thesmophoria are the most widespread Greek festival and the principal form of 
the Demeter cult. To honour the goddess of agriculture, the women of the 
community celebrate among themselves. The distinctive feature is the pig sacrifice: 
pig bones, votive pigs, and terracottas, which show a votary or the goddess herself 
holding the piglet in her arms, are the archaeological signs of Demeter sanctuaries 
everywhere. (BURKERT, 2006, p. 242). 

 

Disseminadas por todas as regiões do mundo helênico, eram reservadas às mulheres casadas, 

pela clara semelhança entre a fecundidade do seio materno e a fertilidade da terra, o que 

explica, provavelmente, o destaque e a importância da mulher no sacerdócio de Elêusis. 

No primeiro dia das Tesmofórias, as mulheres participantes subiam em procissão até o 

Thesmophorion, situado numa montanha35, transportando os instrumentos de culto, alimentos 

e equipamentos para a estadia, bem como os porquinhos para o sacrifício, que provavelmente 

era realizado à tardinha ou à noite. 

 

The piglets are thrown into the chasms of Demeter and of Kore. The decayed 
remains of the things thrown in, women known as the Bailers fetch up; they have 
maintained a state of purity for three days and they descend thus into the forbidden 
rooms, bring up the remains and place them on the altars. It is believed that whoever 
takes of this and scatters it with seed on the ground will have a good harvest. 
(BURKERT, 2006, p. 242). 

 

Porquinhos eram atirados em fossas profundas como forma de se recordar da manada de 

porcos de Eubuleu, um porqueiro, que foi quase toda tragada quando a terra se abriu no 

momento do rapto de Core/Perséfone. O restante da citação acima deixa claro tratar-se de um 

rito de adubagem sagrada, o mais claro exemplo, na religião grega, de magia agrária. 

No segundo dia das Temosfórias, as mulheres permaneciam em reclusão com a deusa 

Deméter e sua sacra e pura filha Perséfone. Aí era praticado o jejum, estomacal e sexual, “The 

abstinence (…) is antithetic preparation which seeks fulfillment in procreation and birth, just 

as the fasting seeks fulfillment in the sacrificial banquet”. (BURKERT, 2006, p. 244). 

O jejum e a atitude dessas mulheres eram uma evocação de Deméter, prostrada de dor 

pelo desaparecimento da filha, como citado no mito. Esse dia era considerado nefasto: “The 

                                                           
35 Em Burkert (2006, p. 242), temos que “The Thesmosforia sanctuaries frequently lie outside the city and     
occasionally on the slope of the Acropolis; in Athens the Thesmophorion is close to the Pnyx, the place of the 
people’s assembly”.  



 

mood is gloomy, corresponding to Demeter’s grief after the rape of Kore; no garlands are 

worn. It is also said that they ‘initiate the ancient way of life’, the primitive state prior to the 

discovery of civilization”. (BURKERT, 2006, p. 244). 

O terceiro dia das Tesmofórias tinha por objetivo provocar a fertilidade do ser humano e 

dos campos. Eram realizados sacrifícios, assim como um grande banquete no qual era 

oferecida à deusa uma panspermia. A participação, em massa, de mulheres impressionava:  

 

The one opportunity to leave family and home, not only all day, but all night; they 
assemble in the sanctuary, rigorously excluding all men. Makeshift shelters, skenai, 
are set up; the women form their own organization, in Athens under the leadership 
of two Arclousai. Children – other than infants – stay away, as do virgins; the status 
of hetairai and slave women is unclear. Everyone knows everyone else, and knows 
who should be there and who should not. Every husband is obliged to send his wife 
to the goddesses and to meet the costs. (BURKERT, 2006, p. 244) [destaque do 
autor]. 

 

As comemorações transcorriam numa atmosfera de grande alegria e as mulheres casadas, de 

todas as idades, se entregavam a uma liberdade de gestos e de linguagem, uma quebra de 

interditos, uma “desrepressão”, conforme Brandão (2003). Segundo Burkert (2006), “The 

obscenities are fitting for the irritated state of fasting; the real separation from men is 

compensated in fantasy, verbally and in images, until the festival finally ends in the sign of 

Kalligeneia”. (BURKERT, 2006, p. 244). 

Ainda constituíam as festividades as Cloias e as Talísias. A derradeira festa de Deméter 

denominava-se Haloas. Apesar de ser uma festividade da deusa guardiã dos celeiros, essas 

comemorações celebravam também outro grande deus da vegetação, Dionísio, que, sob 

muitos aspectos, está ligado à mãe de Perséfone. Como se tratava de uma festa de Deméter, 

embora extensiva a Dionísio, a presença da mulher, ao menos em algumas partes da 

festividade, conferia-lhe um regozijo especial e uma atmosfera de luxúria báquica. Boas 

apreciadoras também do néctar dionisíaco, as mulheres entregavam-se a posturas 

indisciplinadas e gestos ousados, que a lei admitia. 

Os mistérios de Elêusis tomavam lugar apenas em uma data particular, eram celebrados 

exclusivamente em Elêusis, um centro de iniciação, e apenas no interior de um santuário 

denominado telestérion, “hall de iniciações”, antes teatro coberto do que templo. Uma 



 

celebração noturna no telestérion era capaz de manter milhares de iniciados, onde o 

hierofante, o sacerdote da Grécia antiga, revelava as “coisas sagradas”. 

Os mistérios de Elêusis eram organizados pela pólis de Atenas. Sua supervisão geral era 

de responsabilidade do anualmente eleito “rei”, enquanto um conselho lidava com as finanças. 

Duas famílias aristocráticas locais cooperavam em um sistema sofisticado de categoria: uma 

providenciava o sacerdote principal, o hierofonte, enquanto a outra providenciava as duas 

próximas categorias em dignidade, os “portadores de tochas/líderes espirituais” e os 

“mensageiros do sagrado”. Membros de ambas as famílias preservavam o privilégio de 

realizar a iniciação. 

Em Elêusis, depois de um dia de descanso e de purificações, decorriam as cerimônias no 

telestérion, no qual desenrolava-se o drama sacro, que comportava talvez uma cópula 

simbólica. Não se sabe o que acontecia dentro do telésterion, devido ao segredo que os 

participantes estavam obrigados a manter. Pode-se, contudo, afirmar que havia coisas feitas, 

coisas mostradas e coisas ditas. É provável que os mistérios de Elêusis conferissem aos 

cidadãos de Atenas certas esperanças de imortalidade, porém impossível de definir sem cair 

na especulação gratuita. 

Os mistérios de Elêusis foram a instituição iniciática coletiva por excelência do Estado 

ateniense. Seu segredo foi bem guardado, mas, mesmo na falta de informações completas, 

podemos supor que o roteiro da iniciação correspondia, de alguma forma, ao objetivo 

supremo da ideologia dos mistérios, que era a confirmação ritual do destino do neófito à 

vicissitude do deus.  

Os iniciados viam em Deméter a luz celeste, mãe das almas, e a inteligência divina, mãe 

dos deuses cosmogônicos. De modo tumultuoso, se dirigiam ao mar para se purificarem antes 

das cerimônias que se realizariam pouco depois em Elêusis, segurando nos braços o porco que 

seria sacrificado para comemorar a descida de Core ao Hades. Além da purificação por um 

banho ritual no mar, os iniciados também se purificavam pelo jejum. 

Uma procissão dirigia-se a Elêusis e nela seus participantes trocavam frases silenciosas. 

Visitavam a caverna de Plutão, à entrada do Hades. Os iniciados cobriam-se com véu, 

exatamente como Deméter outrora se valera em sinal de luto. Tomava-se uma bebida à base 

de cevada.  



 

De um modo geral, dentre os ritos pertinentes aos mistérios de Elêusis, estão o 

preliminar jejum dos candidatos para a iniciação; a procissão das tochas; a vigília noturna; os 

candidatos, cobertos com um véu e em silêncio, sentados em pequenos bancos cobertos com 

peles de carneiro; o uso de linguagem grosseira, zombaria; e a solene comunhão com a 

divindade por meio de um gole de bebida de um cálice sagrado.  

A ideia de uma semente enterrada na terra, a fim de brotar uma nova e superior vida, 

sugere uma comparação com o destino humano e reforça a esperança de que, para o homem, 

também a sepultura pode ser somente o começo de uma existência melhor e mais feliz em um 

mundo desconhecido mais brilhante. Essa simples e natural reflexão parece perfeitamente 

suficiente para explicar a associação da deusa do cereal, em Elêusis, com o mistério da morte 

e a esperança de uma imortalidade feliz.  

 

2.5 O ORFISMO 

 

O orfismo foi um movimento religioso complexo, uma religião de mistérios, cujo 

florescimento, ou reflorescimento, ocorreu no antigo mundo grego a partir dos séculos VII e 

VI a.C. Nesse período, na Hélade, encontramos uma escola formada por poetas místicos, os 

órficos. Esses indivíduos aceitavam Orfeu como seu mestre e patrono; organizavam-se em 

comunidades; ouviam a doutrina; efetuavam iniciações, e celebravam seu grande deus, o 

primeiro Dionísio, denominado Zagreu. O orfismo, “abstendo-se de comer carne e ovos, (...), 

praticando a ascese (...) catarse rigorosa (...), defendendo a metempsicose (...) e negando os 

postulados básicos da religião estatal, (...) provocou sérias dúvidas e até transformações no 

espírito da religião oficial e popular da Grécia”. (BRANDÃO, 2003, p. 143) [destaque do 

autor]. 



 

 

Ilustração 5. Orfeu tange a lira e entoa seu lamento aos deuses do inferno 

 

Segundo Festugiére et al. (1988), o orfismo: 

 

É um movimento de protesto religioso (...) Pelo seu gênero de vida e pelo seu 
sistema de pensamento, este movimento sectário caracteriza-se por uma recusa da 
ordem social solidária do sistema político-religioso organizado à volta dos Olimpos. 
O misticismo órfico não é a busca de um absoluto sem referência histórica: é um 
questionar sistemático da religião oficial da cidade grega. Por volta do final do 
século IV, o orfismo esvazia-se por um lado da sua qualidade contestatória e 
transforma-se então numa larga corrente de literatura filosófico-religiosa. 
(FESTUGIÉRE, 1988, p. 174). 

 

Os discípulos de Orfeu rejeitavam todo o sistema político-religioso grego, posicionando-se 

contrários ao “mundo”, à vida no mundo. Essa recusa também se exprimia, segundo 

Festugiére (1988), num sistema de pensamento tipo cosmogônico, construído inteiramente em 



 

oposição à tradição de Hesíodo e da “teologia” oficial dos gregos. Os órficos, rejeitando carne 

e sendo proibidos de realizar sacrifícios cruentos de animais, obrigatórios no culto oficial, sem 

dúvida alguma contestavam a religião oficial do Estado, suscitando o escândalo e a 

indignação, pois o sacrifício animal e o banquete sacrificial eram precisamente os ritos mais 

característicos da religião grega.  

O orfismo se encontra ligado ao seu fundador, uma figura inteiramente lendária, o 

mítico trácio e antigo herói Orfeu, mencionado primeiramente no século VI a.C.  

 

Educador da humanidade, conduziu os trácios da selvageria para a civilização. 
Iniciado nos ‘mistérios’, completou sua formação religiosa e filosófica viajando pelo 
mundo. De retorno do Egito, divulgou na Hélade a idéia da expiação das faltas e dos 
crimes, bem como os cultos de Dioniso e os mistérios órficos, prometendo, desde 
logo, a imortalidade a quem neles se iniciasse. (BRANDÃO, 2003, p. 142) [destaque 
do autor]. 

 

Como os xamãs, Orfeu é curandeiro, além de músico tocador da lira e da cítara, 

provavelmente inventor da última, e profeta. Mestre mágico, com poderes de encantar e 

dominar os animais selvagens, teria cantado um tipo mais interior e espiritual de vida, mas sua 

biografia se perde no mito. Dessa forma, Orfeu tornou-se o símbolo e o patrono de todo um 

movimento, simultaneamente “iniciatório” e “popular”, o orfismo.  

Orfeu casou-se com a ninfa Eurídice, posteriormente morta. Desceu ao Hades, às trevas, 

à procura de sua amada, e só não a trouxe de volta por ter olhado para trás: “Ter voltado ao 

passado, (...) ter-se apegado à matéria, simbolizada por Eurídice. Um órfico autêntico jamais 

‘retorna’. Desapega-se por completo, do viscoso do concreto e parte para não mais regressar”. 

(REALE, 1993, p. 144). 

Podemos recorrer a Chauí (2002) para, de forma resumida, expressar o núcleo 

fundamental das crenças preconizadas pelo orfismo:  

1) Há no homem a presença de um princípio divino, ou melhor, de uma potência divina (o 

dáimon), entidade que governa o destino da alma de cada um e que, com a alma, vem habitar 

em um corpo em consequência de uma culpa originária;  

2) A alma existe antes do nascimento do corpo e subsiste depois da morte corporal, 

reencarnando-se em corpos sucessivos ou em nascimentos sucessivos cuja finalidade é 



 

purificá-la da culpa, libertando-se desses renascimentos quando estiver inteiramente 

purificada;  

3) A vida órfica, ou iniciação aos mistérios sagrados, desenvolve práticas e ritos que ensinam 

a alma a ouvir os conselhos de seu dáimon, asseguram sua purificação e podem livrá-la da 

‘roda dos nascimentos’;  

4) Aquele que não se purifica pagará por suas faltas incessantemente, até o fim dos seus dias, 

a punição estando na impossibilidade de não renascer continuamente em corpos sucessivos;  

5) Aquele que se inicia nos mistérios e segue os ritos, não só se purifica, mas se prepara para 

recompensas na vida futura imortal, pois o destino dos homens é ‘estar de volta ao divino’, 

uma vez que cada um é habitado por um dáimon. Saber padecer e dispor-se a se purificar 

constitui a educação e o itinerário da alma para realizar seu destino segundo a justiça, 

reparadora de todas as culpas.  

O orfismo é, sem dúvida, um renascimento/renovação e reformulação da religião 

dionisíaca, mas também pode ter sofrido influências do pitagorismo, com o qual às vezes se 

confunde. Recebeu também influências apolíneas e, certamente, orientais. Porém, sob 

aspectos variados, se colocou numa postura francamente hostil a muitas ideias defendidas 

pelos movimentos religiosos acima citados. 

Orfeu, o profeta da Trácia, se considera um sacerdote de Dionísio, um divulgador de 

suas ideias básicas. Orfeu, dilacerado em pedaços pelas Mênades, também pode ser 

interpretado como um ritual dionisíaco, o spáragmos do deus na forma de um animal. Os 

órficos aceitaram o processo dionisíaco, acataram a lição de Baco, a saber, a participação do 

homem no divino, e dele não só arrancaram uma conclusão óbvia, a imortalidade da alma, 

consequentemente a divindade da alma, mas também trocaram a orgia pela catarse, 

enriquecendo essa última. Param aí quaisquer afinidades entre Orfeu e Dionísio.  Enquanto a 

essência do orfismo é exatamente a soteriologia, na religião dionisíaca não há precisas 

referências à esperança escatológica. Enquanto o êxtase dionisíaco se manifestava 

coletivamente, o órfico era, por princípio, individual.  

Orfeu ficou famoso por ser o fiel por excelência de Apolo36. Ele deve sua violenta morte 

à sua devoção por esse deus. Numa variante do mito, passava por filho de Apolo e de 

                                                           
36 Uma das principais divindades da mitologia greco-romana, um dos deuses olímpicos.  



 

Calíope37. Sua lira teria sido um presente paterno e a grande importância que os órficos 

atribuíam á kátharsis, à purificação, se devia ao deus de Delfos, uma vez que essa é uma 

técnica especificamente apolínea. A bem da verdade, somente a última afirmação é exata: os 

órficos realmente se apossaram da kátharsis apolínea, ampliando-a, melhor, aperfeiçoando-a 

e, sobretudo, “purificando-a” de suas conotações políticas. 

Os principais pontos do orfismo e a sua mais séria contribuição para a religiosidade 

grega resumem-se: (i) na sua inovadora cosmogonia: no que se refere à tentativa de explicar a 

origem do mundo, são três as tradições cosmogônicas transmitidas pelo orfismo, uma das 

mais famosas sendo as chamadas rapsódias órficas; (ii) singular antropogonia; (iii) e a  

novíssima escatologia, três novidades que certamente abalaram as bases da intocável religião 

olímpica. 

Na doutrina defendida pelo orfismo, que lugar é reservado ao homem?  A antropogonia 

órfica tenta explicar como os primeiros homens fizeram a sua aparição num mundo 

primitivamente perfeito, e ao mesmo tempo tenta compreender porque esses mesmos homens 

puros decaíram numa existência individual, e como, mesmo assim, transportam consigo uma 

parcela de origem divina.  

Na antiguidade, o mito dos Titãs era considerado como sendo de natureza órfica, um 

mito teológico que narra a origem do homem e a falta que ele deve pagar. A antropogonia 

órfica é consequência do crime dos Titãs contra o primeiro Dionísio, na sua encarnação de 

Zagreu, filho de Zeus e Perséfone. Após raptarem Zagreu, por ordem de Hera, os Titãs o 

assassinaram, fizeram-no em pedaços, cozinharam esses pedaços e provaram desse alimento 

monstruoso38. Logo após, Zeus, irritado, lançou um raio sobre os Titãs, que foram então 

fulminados e transformados em cinzas, das quais nasceram os primeiros homens, a 

humanidade pecaminosa, composta dos corpos dos Titãs e de Dionísio, marcada por uma 

dupla ancestralidade, uma titânica e outra dionisíaca, a primeira associado um elemento do 

mal, e, a segunda, o elemento divino, do bem: 

 

Em suma, uma natureza divina original e uma falta original e, a um só tempo, um 
dualismo e um conflito interior radical. Nos intervalos do êxtase e do entusiasmo, o 

                                                           
37 Uma das nove musas da mitologia grega. Filha de Zeus e Menmosine. 
38 A alusão de que os Titãs mataram e comeram o deus Dionísio tem seu mais próximo paralelo na antropogonia 
mesopotâmia. 



 

dualismo parece desaparecer, o divino predomina e libera o homem de suas 
angústias. Essa bem-aventurança, todavia, passada a embriaguez do êxtase e do 
entusiasmo, se evapora na triste realidade do dia-a-dia. (BRANDÃO, 2003, p. 159). 

 

Por um lado, o corpo do homem, o fator titânico, representa o espírito de violência, a 

propensão para o mal, que aprisiona a alma. Por outro lado, a alma do homem é o fator 

dionisíaco, o elemento de natureza divina, do bem, que ritos de iniciação e um ascetismo 

religioso permitem purificar e libertar da prisão do corpo, onde a alma está encerrada para 

castigo das suas faltas. Por levar uma vida órfica, alguém era capaz de eliminar o elemento 

titânico. Declarava-se que a alma retornaria repetidamente à vida, atada à roda do 

renascimento. Com o orfismo, vimos nascer o dualismo corpo-alma. 

 

Em punição de um crime primordial, a alma é encerrada no corpo tal como no 
túmulo. A existência, aqui neste mundo, assemelha-se antes à morte e a morte pode 
se constituir no começo de uma verdadeira vida. (...) que é a libertação final da alma 
do cárcere do corpo, quer dizer, a posse do ‘paraíso’. (BRANDÃO, 2003, p. 159) 
[destaque do autor]. 

O homem sente em si esse contraste, uma oposição entre dois princípios, um lutando contra o 

outro. O corpo é considerado a prisão e local de castigo do demônio, e aí o homem também 

percebe que nem todas as tendências que descobre em si são boas, aliás, ao contrário, nota que 

algumas devem ser reprimidas e comprimidas, tornando-se fundamental purificar o elemento 

divino nele existente do elemento corpóreo e, portanto, mortificar o corpo.  

A doutrina da soteriologia, isto é, a salvação do homem, defendida pelo orfismo, 

oferecia aos seus seguidores maneiras mais eficazes para que a liberação da alma se 

concretizasse da forma mais rápida possível e com os menores sofrimentos. 

O orfismo caracterizava as almas humanas como divinas e imortais, mas condenadas a 

viver, por um certo período de tempo, em um círculo penoso de sucessivas encarnações 

através da metempsicose ou transmigração de almas. 

Assim, para um sério preparo com vistas a libertar-se desse círculo penoso, desse ciclo 

das existências, o orfismo, além das iniciações mística e ritualística, dava uma ênfase 

particular à instrução religiosa, por meio de seus livros sagrados39, e obrigava seus adeptos à 

                                                           
39 Os hierós lógos. 



 

prática do ascetismo40, do vegetarismo41, de rigorosa catarse, purificação do corpo, e, 

sobretudo, da vontade, pelos cantos, hinos e litanias. 

Com a prática de não participação em sacrifícios cruentos e do vegetarismo, os órficos 

proclamavam sua renúncia às coisas deste mundo, no qual se consideravam estrangeiros e 

hóspedes temporários, se purificando, de alguma maneira, da falta ancestral, 

consequentemente recuperando a felicidade perdida. 

Não apenas ascetismo e o vegetarismo libertariam a alma da prisão da matéria. A 

prometida salvação era, sobretudo, obtida através da iniciação, ou seja, de revelações de 

cunho cósmico e teosófico, e da catarse42, a purificação, ambas desempenhando um papel 

decisivo em todo o processo soteriológico do orfismo. Orfeu é sempre apresentado como 

fundador de iniciações e mistérios.  

Os órficos enterravam seus mortos em cemitérios comunitários, separados da sorte e do 

mundo dos restantes dos mortais. Assim, até na morte os iniciados órficos desejavam ficar à 

margem dos demais seres humanos. Temos evidências materiais a confirmar que: (i) era 

proibido sepultar em determinado lugar quem não tivesse sido iniciado, se tornado um 

bákhos: “Tal disposição testemunha a solidariedade firme e estreita dos adeptos de uma fé 

exclusiva e esotérica, na qual as realidades da morte possuíam importância considerável e, em 

função delas, o local e as condições da sepultura”. (BRANDÃO, 2003, p. 35); (ii) em 

nenhuma das lápides das tumbas órficas havia referências nem ao nome nem à ascendência do 

morto. As lamelas douradas, placas de ouro encontradas nas tumbas órficas, mostram que “as 

palavras gravadas no metal incorruptível, secretas aos profanos e compreendidas apenas por 

ele, eram o viático que o conduzia à outra vida, ‘puro numa companhia de puros’”. (Ibidem, p. 

35). 

                                                           
40 Podemos citar alguns dos itens constituintes da verdadeira relação do catálogo do ascetismo: devoções, 
meditações, mortificações austeras, como jejuns, abstenção de carne e de ovos − considerados como os 
princípios da vida − ou, por vezes, de qualquer alimento, castidade no casamento ou, até mesmo, castidade 
absoluta, meditação, cânticos, austeridade no vestir e no falar.  

41 Quanto ao vegetarismo, os órficos se abstinham de carne, e a justificativa para essa proibição há de ser 
encontrada, primeiramente, na doutrina da metempsicose, já que qualquer animal podia ser a encarnação de uma 
alma, de um elemento dionisíaco e divino e, por isso, virtualmente sagrado. Além do mais, poderia estar 
animado pela psiqué de um parente. O retorno às práticas vegetarianas indicava a decisão de reparar a falta 
ancestral e a esperança de recuperar, pelo menos em parte, o estado original de felicidade.  

42 A catarse, técnica purificatória órfica, mas de origem apolínea e adaptada pelos órficos, consistia do 
vegetarismo, abluções, banhos, jejuns, purificação da vontade por meio de exame de consciência, de cantos, 
hinos, litanias e, sobretudo, da participação nos ritos iniciáticos. 



 

Um órfico não podia ser enterrado com vestimentas de lã porque não se deveriam 

sacrificar os animais. A cerimônia de enterro era realizada com simplicidade e alegria, isso 

porque as lágrimas, no orfismo, deveriam ser reservadas para os que nascem e o sorriso para 

os que morrem. 

Com a morte, a alma iniciava seu longo e perigoso itinerário em busca do seio de 

Perséfone43. O caminho não era somente um, nem tampouco simples, pois vários eram os 

desvios e muitos os obstáculos. Os justos tomavam a entrada da direita, enquanto os maus 

eram enviados para a esquerda. A alma era bem orientada em seu trajeto. 

As almas que se dirigiam ao Hades bebiam das águas do rio Lete, a fim de esquecer 

suas existências terrenas. Os órficos, todavia, na esperança de escapar da reencarnação, 

evitavam o Lete e buscavam a fonte da Memória. Evitando beber das águas do rio Lete, o rio 

do esquecimento, penhor de reencarnações, a alma estava apressando e forçando sua entrada 

definitiva no “seio de Perséfone”. Mas, se a alma tivesse que regressar a um novo corpo, teria 

forçosamente que tomar das águas do rio Lete para apagar as lembranças do além. O 

esquecimento, para os órficos, não mais configuraria a morte, mas o retorno à vida. Desse 

modo, na doutrina de Orfeu, o rio Lete teve parte de suas funções prejudicadas. Bebendo na 

fonte da memória, a alma órfica desejava apenas lembrar-se da bem-aventurança. O encontro 

de uma árvore, no caso o cipreste branco, símbolo da luz e da pureza, junto a uma fonte, a 

fonte da Memória, é uma imagem comum do paraíso em muitas culturas primitivas. Todos os 

criminosos e sacrílegos estavam condenados a passar por penosas metempsicoses. É, até o 

momento, muito difícil detectar a origem e a fonte de tal crença.  

 

2.6 OS MISTÉRIOS MITRAICOS 

 

O mitraísmo, ou mistérios mitraicos, ou mistérios de Mitra, foi a última religião pagã da 

Europa, praticada durante mais de três séculos nas mais distantes províncias do império 

romano, sob as mais diversas condições.  

                                                           
43 A esposa de Plutão e rainha do Hades simboliza, nas lamelas, o termo final do ciclo reencarnatório, “o 
paraíso”. 



 

Atraiu a atenção em Roma no fim do primeiro século depois de Cristo e alcançou seu 

apogeu por volta dos séculos terceiro e quarto, quando era particularmente popular entre os 

soldados do império romano.  

 

 

Ilustração 6. Mitra e o touro 

 

Era uma ordem iniciatória, transmitida de iniciado para iniciado, da mesma maneira 

como os outros mistérios, e por volta do terceiro século foi oficialmente sancionada como 

religião pelos imperadores romanos. Há pouca informação disponível sobre o declínio dessa 

religião, mas parece que ela desapareceu da cena pública logo após o decreto do imperador 

Teodósio, em 391, proibindo todos os ritos pagãos, tornando, assim, o mitraísmo ilegal. 

Houve um Mitra muito tempo antes de ele ter (re)surgido em Roma. Um considerável 

número de estudiosos do mitraísmo concorda com as fontes clássicas as quais afirmam que os 

romanos tomaram emprestado o nome de Mitra do deus Mitra evocado nos muitos hinos dos 

textos sagrados hindus e zoroastrianos. Mesmo assim, as origens da religião mitraica romana 

permanecem obscuras, não havendo consenso relativo a tal discussão. Os Mitras persa, hindu 

e romano constituem a mesma divindade ou são independentes uma da outra? Ou, conforme 



 

questiona Nabarz (2005), são versões culturalmente modificadas de uma mesma divindade? 

Que circunstâncias favoreceram o culto a esse deus na Europa após sua existência há tanto 

tempo no Oriente? 

O certo é que alguns dos primeiros povos indo-europeus já adoravam Mitra. Numa certa 

época da história ainda não muito bem determinada, ancestrais dos persas encontravam-se 

unidos aos ancestrais dos hindus e ambos já idolatravam esse deus, e não seria algo fantástico 

encontrar alusões a ele em documentos antigos, tanto da Índia quanto do Irã.  

Mitra era considerado: um forte aliado de seu devoto nas expedições de guerra; o deus 

das multidões; o infatigável combatente dos espíritos do mal; o intermediário entre o supremo 

Ahura-Mazda, deus que habitava o firmamento, e Ahriman, forte divindade que governava na 

escuridão.  

O visível papel que a religião dos antigos persas concede a Mitra é atestado por uma 

diversidade de provas. Por exemplo, Mitra ocupava um grande espaço no culto oficial. No 

calendário, o sétimo mês era dedicado a ele e também, sem dúvida, o décimo sexto dia de 

cada mês. Os grandes reis reverenciavam Mitra como seu protetor especial (Mitra protetor dos 

reis). Mitra era evocado para testemunhar a veracidade das palavras dos reis, os soberanos o 

invocavam às vésperas das batalhas e, inquestionavelmente, o consideravam como o deus que 

trazia vitórias aos monarcas: “Iran Mithras had a militant character, always ready for battle, 

prepared to assist others in their fight for good and to bring them victory”. (VERMASEREN, 

1963, p. 2). 

Cumont (2003) enumera outras qualidades que são encontradas em Mitra: 

 

Mithra is the god of help, whom one ever invokes in vain, an unfailing haven, the 
anchor of salvation for mortals in all their trials, the dauntless champion who 
sustains his devotees in their frailty, through all the tribulations of life. As with the 
Persians, so here he is still the defender of truth and justice, the protector of holiness, 
and the intrepid antagonist of the powers of darkness. Eternally young and vigorous, 
he pursues them without mercy; ‘always wake, always alert’, it is impossible to 
surprise him; and from his never-ceasing combats he always emerges the victory. 
(CUMONT, 2003, p. 143). 

 



 

Além de ser considerado como o senhor da luz celeste, Mitra também era chamado quando 

contratos ou juramentos eram realizados. Na ética, era reconhecido como o protetor da 

verdade, o antagonista da falsidade e do erro. Era o cavaleiro, guerreiro sempre vitorioso, 

emissário e chefe dos exércitos celestiais que protegia os guerreiros. Era a potente divindade 

solar, considerado como o Sol invictus, o deus da justiça. No Ocidente, alguns viam em Mitra 

o espírito do fogo, outros o identificavam com o Sol. Mitra, em terras gregas, era 

naturalmente associado com o deus Sol Hélio. O nome Mitra também poderia significar o 

amigo, o amor.  

Como os mistérios de Mitra não foram escritos num texto sagrado, pouca evidência 

através de documentação sobreviveu. Nenhuma escritura mitraica, ou relato de primeira mão 

desses rituais secretos sobreviveu, com a possível exceção de uma liturgia registrada em um 

papiro do século IV d.C., que pode ser uma representação atípica do culto, na melhor das 

hipóteses.   

Há diversas versões sobre o lendário44 nascimento de Mitra. Uma versão é baseada em 

um antigo mito que exalta seu nascimento mágico, miraculoso, no alvorecer do tempo, a partir 

de uma rocha através da qual ou o deus surgiu por sua própria vontade ou dela foi arrancado.  

Quando das representações de seu nascimento, podem ser encontrados, junto a Mitra, o 

arco e a flecha que mostram a prontidão do deus para realizar o milagre de perfuração da 

rocha. Estátuas de Mitra em alguns casos também ilustram seu nascimento a partir de uma 

rocha; nesse caso, doze signos do zodíaco rodeando o deus, passam a ideia de um deus estelar 

que governa o cosmos mesmo no seu nascimento.  

Lendas associadas ao deus indicam a celebração de seu aniversário em vinte e cinco de 

dezembro. De acordo com o calendário juliano, esse dia vinte e cinco de dezembro era 

considerado como o solstício de inverno e era observado como o nascimento do Sol, porque 

os dias começam a ser mais longos e o poder do Sol aumenta nesse ponto crítico do ano. 

Como o Sol começa seu retorno aos céus do hemisfério norte, os devotos pagãos de Mitra 

celebravam o nascimento do invencível Sol. Segundo Frazer (1922), os cristãos pegaram 

emprestado de seus rivais pagãos, adoradores de Mitra, tal data e a adotaram como o dia do 

                                                           
44  O acontecimento do nascimento de Mitra pode ser visto como um evento cósmico, haja vista em algumas 
representações, no momento de seu nascimento, ele segurar o globo em uma das mãos e tocar com a outra o 
círculo do zodíaco 



 

nascimento de Cristo. A subida de Mitra aos céus, segundo os relatos, ocorreu sessenta e 

quatro anos após o seu nascimento.  

Podemos encontrar diversas representações de Mitra, especialmente nos templos 

subterrâneos, em pinturas e estátuas. O conhecimento corrente dos mistérios é quase 

inteiramente limitado àquilo que pode ser deduzido da iconografia no mithrea45 que 

sobreviveu. Assim, Mitra pode se encontrar representado como dominando um touro ou o 

carregando pelas costas. Em outra representação, “Mithras is begetting, as it were, water from 

heaven with his arrow, while the beseeching figures indicate that this miracle was performed 

during a drought from which the god delivered thirsting mankind“. (VERMASEREN, 1963, 

p. 12-3). Aí, temos Mitra o deus arqueiro, um arco e uma flecha ao lado dele, armas  úteis 

tanto para atingir uma caça como para favorecer o milagre do golpe da rocha, ação que 

permitirá combater a seca e permitirá fazer a água jorrar para a existência de uma fonte eterna. 

Em outras representações, temos novamente Mitra como um lendário arqueiro, cavaleiro e 

caçador, mas, nesse caso, ele é ilustrado como atirando no que parece ser uma lebre. Pode 

estar caçando um veado, que possui cornos na aparência de uma lua crescente, ou mesmo um 

javali.  

Há diversas ilustrações no mitraísmo nas quais aparecem, juntos, Mitra e o Sol, ora 

expondo os dois como uma mesma divindade, ora como deuses diferentes. A interação de 

Mitra com o Sol pode se dar pela ação do corvo, quando o Sol comunicou a Mitra a ordem 

para matar o touro; quando o Sol fez um pacto com Mitra; em um outro momento, quando o 

Sol recebe louvor de Mitra; finalmente,  Mitra e o Sol usufruem de uma refeição sagrada antes 

de ascenderem aos céus. 

Uma divindade enigmática, mas fundamental na crença mitraica é o leontocéfalo, o 

tempo infinito.  

 

                                                           
45 Mitraeum: ou uma caverna natural adaptada ou um edifício imitando uma. Os Mithraea eram escuros e sem 
janelas, mesmo se não estivessem de fato em um lugar subterrâneo. Quando possível, o mithraeum era 
construído dentro ou no subsolo de edifícios já existentes. Nele era possível identificar seu vestíbulo ou sua 
entrada separada, sua “caverna”, na qual se encontravam bancos ao longo das paredes laterais que serviam para 
as refeições rituais, com o santuário na extremidade final, comumente em um nicho, diante do qual um altar aí 
permanecia na forma de um pedestal. Com essa estrutura, pode-se imaginar que os adoradores do deus aí se 
reuniam para um banquete comum. A maioria dos templos podia suportar aproximadamente trinta ou quarenta 
indivíduos. O próprio mithraeum era organizado como uma cópia do universo.  

 



 

The Mithraic leontocephaline, as is well known, is frequently associated with fire-
symbolism in a variety of ways, extending even to the existence of statues of the 
leontocephaline apparently designed so that fire could be sent shooting out of this 
mouth … the leontocephaline is designed to emphasize the concepts of boundary 
and boundary-crossing. The globe on which the figure stands is located exactly on 
the arching zodiacal boundary as a kind of incarnation of the process of boundary-
crossing. The serpent around the leontocephaline symbolizes its role as ultimate 
boundary. (ULANSEY, 1989, p. 34). 

 

Diversas representações do leontocéfalo são encontradas em muitos templos mitraicos. A 

mitologia mitraica o colocava no pináculo da divina hierarquia e na origem das coisas. 

Personagem indescritível, privado de nome, sexo e paixões, suas representações em estátuas 

ou pinturas têm sempre expressado uma figura semelhante a um monstro humano, com a 

cabeça de um leão, abundante juba e uma ampla boca, aberta, com dentes salientando-se, 

numa postura ameaçadora. Pernas juntas, inteiramente nu ou envolvido por uma serpente, são 

artifícios que tinham a intenção deliberada de deixar vago o sexo da divindade ou transmitir a 

ideia de que ambos os sexos estavam nela presentes e que era capaz de autoprocriação. Nos 

casos em que a divindade se encontra envolvida por uma serpente, as suas dobras sinuosas 

podem estar evidenciando a tortuosa trajetória do Sol sobre a elíptica. A serpente se encontra 

enrolada sete vezes no corpo do deus, esse número sete de dobras podendo estar conectado 

com o número de planetas. As dobras da serpente ou o corpo da divindade podem algumas 

vezes ser ornados com os símbolos do zodíaco, as estrelas ou os signos das estações, assim 

demonstrando os fenômenos celestes e terrestres a destacar o eterno passar dos anos. Em 

outras ilustrações, pode ser encontrada a serpente envolvendo o deus três, seis vezes, a sua 

cabeça repousando sobre a cabeça da divindade.  

Aqueles que cultuavam Mitra tentavam resolver o problema da origem do mundo 

lançando mão de uma hipótese baseada em uma série de sucessivas gerações. Segundo essa 

ideia, o primeiro princípio46 gerou um primeiro par de deuses47 que reinou sobre todos os 

outros deuses, dando nascimento a uma longa descendência de outros imortais, todos eles 

devendo a esse casal a sua existência.  

Ahrima ou Plutão, divindade primitiva e poder do mal, habitava o escuro e sombrio 

domínio nas entranhas da Terra. Cumont (2003) afirma que é a partir desse princípio do mal 

que o antigo paganismo nos legou as justificativas para certas práticas do ocultismo, como a 

                                                           
46 Cronos (Saturno) ou o Tempo. 
47 Céu (Júpiter) e sua consorte Terra (Juno). 



 

necromancia, oneiromancia, olho mau, uso de talismãs, bruxarias e afins: “In fine, all the 

puerile and sinister aberrations of ancient paganism found their justification in the rôle 

assigned to demons who incessantly interfered in the affairs of men”. (CUMONT, 2003, p. 

125). 

No que se refere à cosmologia mitraica, as energias das divindades preenchiam o 

mundo, e os deuses eram os princípios ativos de suas transformações. Podem ser destacados 

os seguintes deuses: 1) o Fogo, personificado por Vulcão e representado pelo leão, era a 

divindade mais grandiosa das forças naturais; 2) a Água era representada por um cálice. Uma 

eterna fonte borbulhava na vizinhança dos templos e era recipiente de reverência e oferta dos 

visitantes. No mitraismo, fogo e água eram, respectivamente, irmão e irmã, sendo 

merecedores do mesmo supersticioso respeito; 3) a primitiva e nutritiva Terra, representada 

pela serpente. 

Além dos elementos naturais supracitados, os seguidores de Mitra, como os antigos 

devotos persas, adoravam os dois corpos celestes que fecundavam a natureza: o Sol, que 

atravessava cada dia, em sua carruagem, os espaços do firmamento e afundava no crepúsculo 

extinguindo seu fogo no oceano; e a Lua, que viajava nas esferas em cima de uma carroça 

puxada por touros brancos. O touro, animal de reprodução e da agricultura, tem sido 

vinculado à deusa que presidia o desenvolvimento das plantas e a criação das criaturas vivas.  

Os planetas eram os mais potentes dos seres siderais divinos e, junto com os signos do 

zodíaco, conforme os astrólogos, controlavam a existência dos homens, os eventos do mundo 

e guiavam o curso das coisas.  

 

The position of the planets, their mutual relations and energies, at every moment 
diferent, produce the series of terrestrial phenomena. Astrology, of which these 
postulates were the dogmas, certainly owes some share of its success to the Mithraic 
propaganda, and Mithraism is therefore partly responsible for the triumph in the 
West of this pseudo-science with its long train of errors and terrors. (CUMONT, 
2003, p. 125). 

 

Como divindades, os planetas eram mais comumente chamados em auxílio e, para eles, eram 

reservadas as mais ricas oferendas. Os planetas possuíam determinadas virtudes e qualidades, 

cada dia da semana era presidido por um deles e um metal era dedicado a cada um. Havia uma 

correspondência entre planeta e algum nível de iniciação. O número de planetas tem 



 

provocado uma especial potência religiosa a ser atribuída ao número sete. Quando da descida 

da alma do firmamento para a Terra, defendia-se que as almas sucessivamente recebiam dos 

planetas as suas paixões e qualidades. Nos diversos monumentos mitraicos, esses corpos 

planetários encontravam-se constantemente representados: (i) ou por símbolos lembrando os 

elementos dos quais eles eram formados; (ii) ou pelos sacrifícios que eram a eles oferecidos; 

(iii) ou sob o aspecto dos deuses imortais entronizados no Olimpo grego.  

Outros entes divinos reverenciados foram os doze signos do zodíaco, já que, por meio 

de sua revolução diária, sujeitavam as criaturas às suas influências adversas. Eram 

representados em todos os mithraea sob seu tradicional aspecto, e cada um deles era 

certamente objeto de especial veneração durante o mês sobre o qual presidia. Eles 

normalmente se encontravam organizados em grupos de três, conforme as estações às quais se 

adequavam e com a adoração à qual estavam associados. Outras constelações foram 

incorporadas pelos sacerdotes em sua teologia: o Corvo, o Cálice, o Cão e o Leão, que 

comumente acompanhavam o grupo do tauroctonous Mitra e eram prontamente identificados 

com as constelações do mesmo nome.  

Podem ser vislumbradas, nos mistérios persas, ideias de libertação e redenção, quando 

de suas narrativas sobre a origem e o princípio do universo, assim como em suas especulações 

teológicas.  

 

When after death the genius of corruption took possession of the body, and the soul quitted 
its human prison, the devas of darkness and the emissaries of Heaven disputed for is 
possession. A special decree decided whether it was worthy to ascend again into Paradise. 
If it was stained by an impure life, the emissaries of Ahriman dragged it down to the 
infernal depths, where they inflicted upon it a thousand tortures; or perhaps, as a mark of its 
fall, it was condemned to take up its abode in the body of some unclean animal. If, on the 
contrary, its merits outweighed its faults, it was borne aloft to the regions on high. 
(CUMONT, 2003, p. 144). 

 

Acreditava-se na consciente sobrevivência depois da morte da essência divina que habita em 

cada ser humano, assim como nas recompensas além-túmulo. Defendia-se que dois objetivos 

impulsionavam as almas para aqui descerem e animar os corpos dos homens: 1) as almas 

eram obrigadas pela amarga necessidade de cair na Terra, este material e corrupto mundo; 2) 

as almas para aqui desciam por seus próprios desejos almejando, neste mundo, dar início a 

uma batalha contra o mal.  



 

Com a iniciação, o noviço era integrado na comunidade mitraica. Os candidatos à 

iniciação no culto mitraico, inicialmente eram instruídos como noviços durante um certo 

período de tempo, era uma espécie de preparação para uma futura cerimônia.  

 

For this purpose they had to address themselves to the leader of the Mithraic 
community. Unfortunately the nature of this training is unknown. It may be that the 
myths of the origin of the universe and of the creation of the world and of man were 
explained, or that the novices were taught the sacred hymns and chants or even the 
liturgical language. The secrecy which is characteristic of the cult makes it 
improbable that so much would have been revealed to a layman, although it is quite 
possible that a more or less official explanation was given to the initiate concerning 
the elementary principles, which would have been in the nature of an open secret by 
contrast with the jealously guarded secrets of the actual proceedings at the 
ceremonies. (VERMASEREN, 1963, p. 35). 

 

A responsabilidade pela iniciação estava a cargo do Pai ou Mensageiro. Na iniciação, o 

candidato proferia o sacramentum, solene juramento de que ele não revelaria qualquer coisa 

que lhe fosse transmitida.  Finda a iniciação, o candidato era considerado filho do Pai, como 

também irmão dos outros iniciados. Com o objetivo de ser reconhecido pelo Pai, o recém-

iniciado, segundo alguns relatos, era marcado em ambas as mãos. Outras fontes relatam que 

essas marcas eram feitas na testa. Finalmente, mãos direitas do candidato e do Pai eram 

apertadas, e a união dessas mãos era sinal de promoção do iniciado. 

Antes e durante a realização das cerimônias de iniciação, o iniciando era submetido a 

diversas provações. Algumas constituíam ritos de purificação e abstinência e jejum, mas 

outras eram motivos de temor por parte do candidato. Para ilustrar essa última situação, em 

determinado momento, o responsável pelos iniciados, o mystagogo, é visto empurrando os 

neófitos pelos ombros. Nus, os rostos vendados, haja vista ainda não poderem ter acesso aos 

segredos dos mistérios, exibindo insegurança, eles avançam com suas mãos esticadas, nem 

mesmo sabendo para onde seu guia os estava conduzindo. Depois, ainda de olhos vendados, 

pode-se ver o iniciado ajoelhado em frente ao mistagogo, enquanto por trás dele se posiciona 

um sacerdote com um bastão ou uma espada na mão. 

No culto de mistério romano de Mitra havia sete graus de iniciação. Mas como se dava 

essa promoção de nível para nível? Todos os interessados podiam ser promovidos? Sobre esse 

fato, Vermaseren (1963) expressa que:  



 

The average follower of Mithras almost certainly did not advance to a higher grade, 
either because he did not manifest a sufficient sense of dedication to his god, or 
because he lacked the necessary education, or sometimes perhaps because he lacked 
the necessary funds, to be able to climb the symbolic seven steps of the ladder which 
led ultimately to the select of Father of Fathers. But he who accumulated sufficient 
theological knowledge and acquired an insight into the astronomical and astrological 
theories of the Mithraic cult - in short he who certain requirements - could gain 
successively the titles of Raven (Corax), Bride (Nymphus), Soldier (Miles), Lion 
(Leo), Persian (Perses), Courier of the Sun (Heliodromus) and Father (Pater). 
(VERMASEREN, 1963, p. 57). 

 

Nos níveis de iniciação – o corvo, o noivo, o soldado, o leão, o persa, o mensageiro do Sol e o 

Pai –, os primeiros quatro graus representavam progresso espiritual e os outros três, postos 

especializados. Os títulos dos primeiros quatro graus sugerem a possibilidade de promoção 

através das graduações, que eram baseadas em introspecção e crescimento espiritual.   

O primeiro grau é o do corvo, está sob proteção do planeta Mercúrio e simboliza a 

morte do neófito. Nesse primeiro nível, o neófito deveria morrer e renascer em um novo 

caminho espiritual. São símbolos do corvo: o caduceu, o próprio corvo e uma pequena caneca.  

O segundo nível é o do noivo, sob o governo de Vênus, representando o elemento água. 

Nesse nível, o neófito deve usar um véu e transportar uma lamparina, pois nesse grau o noivo 

de Mitra é incapaz de ver a luz da verdade até que o véu da realidade seja erguido: “This male 

bride (women, we know, were rigorously excluded from the cult) is joined to Mithras in a 

mystical marriage by the Father, but evidently such a symbolic marriage with the god does 

not necessarily preclude a civil marriage” (VERMASEREN, 1963, p. 29). O segundo nível 

tem como símbolos uma tocha, uma lamparina e um diadema. Há a possibilidade de que, após 

a conclusão da iniciação, todo o mithraeum fosse iluminado por uma intensa luz.  

O terceiro nível é o do soldado, sob governo de Marte, podendo estar representando a 

Terra. Nesse grau, o iniciando aceita Mitra como seu guia. Os símbolos do nível soldado são 

uma lança, um capacete e uma bolsa a tiracolo de soldado. Tem-se sugerido que a iniciação, 

nesse nível, culminaria com uma marca feita na testa do iniciado. 

O quarto nível, leão, um iniciado do fogo, é o primeiro dos graus superiores e estava sob 

a especial orientação de Júpiter. Como nesse nível não era permitido tocar em água durante o 

ritual, era oferecido mel para purificar as mãos e ungir a língua do iniciado. Associados ao 



 

leão estavam a fire-shovel, o sistrum, uma matraca sagrada adaptada do culto de Ísis e raios 

com trovão.   

O quinto nível, persa, estava sob o domínio da Lua, daí o iniciado ter suas mãos 

purificadas com mel, haja vista ser o mel, segundo a tradição, originário da Lua. Para esse 

grau, os símbolos são uma espécie de espada esculpida, a foicinha e a segadeira. A esses, 

Nabarz (2005) acrescenta uma lua crescente com uma estrela.  

Heliodromus, mensageiro do Sol, sob domínio do Sol, é o sexto grau. A denominação 

“mensageiro do Sol” logo indica que esse nível é o representante na Terra do deus Sol Hélio, 

sob cujo cuidado ele é colocado. Seus símbolos são o chicote, uma coroa com sete raios e uma 

tocha.  

O sétimo grau correspondia ao Pater, o Pai. Segundo Vermaseren (1963), o Pai 

 

Is (…) portrayed clothed like Mithras. He is Father to his initiates (…) He is also the 
magister sacrorum, the teacher whose wisdom is symbolised by a ring and a staff. 
He is the Magus, the sophistes , the high-priest who has been chosen by his fellow-
initiates as the lawful Father at the mysteries and as such he carries the responsibility 
for dispensing initiation to the different grades and for accepting new members. 
(VERMASEREN, 1963, p. 33) [destaque do autor]. 

 

O Pai era o líder da comunidade, o representante terrestre de Mitra, a luz do céu incorporada. 

Os mitraístas chamavam-se irmãos e eram dirigidos por esse sacerdote chamado pai. O 

símbolo do pai era um bastão, uma espada curva, um anel e um chapéu.  

Neste capítulo nos preocupamos com as religiões de mistérios que a tradição antiga e os 

biógrafos48 de Pitágoras destacam como tendo influenciado o mestre e, consequentemente, 

servido de inspiração para a construção da irmandade pitagórica.  

Inicialmente, procuramos fornecer informações fundamentais sobre as antigas religiões 

de mistérios. Ao falar sobre esse de tipo de culto, de imediato o associamos ao segredo,  

silêncio, iniciação e a prática de determinados ritos: o jejum, a flagelação, o sacrifício de 

                                                           
48 Jâmblico, um dos biógrafos de Pitágoras, relata no seu Vida de Pitágoras  que Pitágoras teve acesso ao culto 
de mistérios no Egito e na Babilônia, e que se tornou um iniciado nessa prática. 



 

animais, a mortificação e a raspagem da cabeça do neófito, ao final dos quais o noviço era 

limpo por purificação. As religiões de mistérios objetivavam operar uma transformação 

mental em seus adeptos por meio da experiência do sagrado. Nos mistérios, a morte mística 

do neófito era seguida por um novo nascimento espiritual. 

Indispensáveis nas celebrações dos mistérios foram as representações dramáticas, nas 

quais a cosmogonia e a natureza oculta eram incorporadas por sacerdotes e neófitos, 

interpretando diferentes deuses e deusas, repetindo alegorias (cenas) de passagens de suas 

vidas. O neófito tomava parte ritualmente em um cenário centrado em torno da morte e da 

ressurreição (ou renascimento) da divindade. Essas encenações eram posteriormente 

explicadas aos candidatos em seu sentido oculto e incorporadas às doutrinas filosóficas e à 

vida cotidiana. O iniciando, então, aprendia a história sagrada (o hierós lógos) que relatava o 

mito da origem do culto. Provavelmente, o mito já era conhecido do neófito, mas a ele era 

agora dado a conhecer uma nova e esotérica interpretação.  

Logo após, nos atemos aos cultos de mistérios de Osíris, de Dionísio, de Deméter, de 

Orfeu e de Mitra, neles destacando seus mitos e os cultos a eles associados, o que nos 

possibilitou evidenciar suas semelhanças e possíveis diferenças.  Vamos agora enumerá-las: 

1. Osíris, Dionísio e Deméter são divindades agrárias, que morrem, renascem, frutificam, 

tornam a morrer e retornam ciclicamente. São mistérios que, junto a Mitra, defendiam 

a imortalidade da alma. O orfismo, todavia, foi mais além desses cultos, pois pregou a 

imortalidade e a transmigração das almas (metempsicose), por esse motivo sendo 

contrário aos sacrifícios. Já os cultos de Dionísio e Deméter praticavam os sacrifícios 

de animais, o primeiro sacrificando o boi, enquanto que o segundo, o porco.  

2. Osíris, como Orfeu, tirou seu povo da selvageria. 

3. Osíris, Dionísio e Orfeu sofreram morte violenta, foram desmembrados, mas depois 

ressuscitaram.  

4. À exceção do culto a Osíris, todos os outros mistérios exigiam a devida iniciação para 

seu ingresso. 

5. Festivais anuais eram celebrados aos deuses Dionísio, Osíris e Deméter, e em todos 

eles foram essenciais o manuseio da uva, a bebida do vinho e as encenações, 

especialmente sobre tudo aquilo que o deus tinha feito ou sofrido. Outra opção seria a 

representação da união sexual com a divindade. As procissões eram notáveis nessas 



 

festas, e os ritos então praticados objetivavam evocar os deuses e a fertilidade da terra. 

No caso de Osíris, Dionísio e Deméter, as comemorações ocorriam prioritariamente à 

noite. Liberação, êxtase, alegria e orgia associavam-se aos cultos de Dionísio e de 

Deméter. O desejo de integração com o(a) deus(a), uma participação no divino, 

caracterizava tanto os mistérios de Baco, quanto os de Deméter e o orfismo. No caso 

de Baco, a comunhão com o divino se dava através da ingestão das carnes do touro e 

da bebida de seu sangue. 

6. Deméter, Mitra e Osíris possuíam santuários fixos, daí sacerdotes ligados a um 

santuário, contrário ao que ocorria com o orfismo e os mistérios de Dionísio. 

7. Mulheres possuíam posição de destaque nos mistérios de Dionísio (as famosas 

mênades ou bacantes) e de Elêusis (sacerdotisas celebravam o culto), ao contrário do 

mitraísmo, que somente aceitava homens. 

8. Como os mistérios de Elêusis, os mistérios de Osíris e os órficos prometiam 

recompensas no além, uma esperança na vida eterna além-túmulo. 

9. Em Dionísio e em Osíris encontramos cerimônias devotadas aos mortos ou aos deuses 

dos mortos. 

10. A caverna é um local de culto tanto para Deméter quanto para Mitra. 

11. O orfismo é uma versão reformada do culto de Dionísio. Orfeu se considera um 

profeta de Dionísio. Em ambos os cultos temos sacerdotes itinerantes, pois não havia 

santuário fixo para as suas práticas. Mas há diferenças entre essas duas religiões de 

mistérios: o êxtase dionisíaco era coletivo, enquanto no orfismo era individual. 

Diferentemente da orgia dionisíaca, no orfismo temos a catarse. 

O que dizer, finalmente, acerca da influência desses mitos sobre Pitágoras e o 

pitagorismo? Se, conforme a tradição, Pitágoras viajou por diversas regiões vizinhas da Jônia, 

ele provavelmente deve ter tido acesso, no Egito, aos mistérios de Osíris; na Babilônia, aos 

mistérios mitraicos. Também próximo à Jônia ele pode ter conhecido os mistérios eleusianos 

e os dionisíacos e, finalmente, na Itália, o orfismo. Esse, portanto, foi o ambiente religioso 

experimentado por Pitágoras. Podemos então imaginar como os mitos, os ritos de iniciação e 

as diversas doutrinas desses cultos teriam influenciado e enriquecido o seu lado religioso. 

Apesar de que a irmandade pitagórica como culto de mistérios será melhor estudada na parte 

deste trabalhado intitulada “Uma proposta de caracterização de um pitagórico”, é possível  

adiantar algumas semelhanças entre o pitagorismo e as religiões de mistérios anteriormente 

apontadas: 



 

1. Como todos os cultos de mistérios, o pitagorismo também defendia a imortalidade 

da alma, mas foi mais além e, como o orfismo, pregou a transmigração das almas. 

Também como o orfismo, o pitagorismo aceitava o dualismo corpo-alma e praticava 

o vegetarismo. 

2. Como as diversas religiões de mistérios, o pitagorismo praticava o ascetismo,  exigia 

a iniciação. 

3. Semelhantemente a Elêusis e Dionísio, no pitagorismo era permitida a entrada de 

mulheres, dentre elas algumas notáveis como Theano. 

4. Fundamental nos mistérios de Dionísio, no orfismo e no pitagorismo foi o êxtase, 

mas no pitagorismo o êxtase nem era alcançado por bebidas de vinho nem por 

atividades sexuais, mas pelo exercício do intelecto. 

5. Como nos mistérios de Baco, encontramos no pitagorismo uma vontade de 

integração e comunhão com deus. 

6. Semelhantemente aos mistérios de Dionísio e o orfismo, o pitagorismo constituiu 

um sistema de alternativas ao domínio do modo de vida da época, a pólis grega.  

Neste capítulo foi possível ter uma primeira ideia do que poderia ser um pitagórico. No 

próximo capítulo, utilizando testemunhos antigos e autores modernos, estabeleceremos mais 

critérios que possam nos auxiliar na definição de um pitagórico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 O QUE NOS INFORMA A LITERATURA ACERCA DO PITAGORISMO 

  

Dando continuidade ao processo de caracterização de um pitagórico, nossa 

preocupação, neste capítulo, será a de reunir informações acerca do pitagorismo que nos 

auxiliem a compor um retrato o mais fiel possível de Pitágoras e do pitagorismo. Num 

primeiro momento, abordaremos os testemunhos antigos e, logo após, será a vez de 

buscarmos os modernos estudiosos do assunto. Com as diversas informações obtidas, ao final 

deste capítulo, seremos capazes de destacar as diversas características associadas a Pitágoras e 

aos pitagóricos que, futuramente, irão nos orientar a encontrar uma resposta convincente para 

uma de nossas preocupações fundamentais, qual seja “o que significa ser um pitagórico?”.  

Todo o material aqui coletado nos será útil, tanto na confecção de parte de nosso 

trabalho de caracterização e de definição de um pitagórico, quanto na construção da parte 

intitulada “Eram realmente pitagórico(a)s o(a)s homens e mulheres citado(a)s por Jâmblico 

em sua obra Vida de Pitágoras?”,  na qual, estudando um catálogo de pitagóricos e 

pitagóricas elaborado por Jâmblico, decidiremos quem e porquê poderia ser classificado como 

pitagórico(a). 

 

3.1 O QUE OS TESTEMUNHOS ANTIGOS NOS LEGARAM SOBRE PITÁGORAS E O 

PITAGORISMO 

 

São as seguintes as mais destacadas fontes antigas sobre Pitágoras e o pitagorismo: 

Xenófanes, Heráclito, Heródoto, Empédocles, Isócrates, Íon de Quios, Aristóteles e Platão.  

Xenófanes de Cólofon (cerca de 570 a.C.-460 a.C.), poeta, sábio e pensador religioso49, 

segundo Diógenes Laércio, se referiu uma vez a Pitágoras da seguinte maneira:  

E certa vez em que passava por um cãozinho que estava sendo açoitado, Contam que 
se apiedou do animal e pronunciou as seguintes palavras: ‘Parem, não lhe batam: 

                                                           
49 Nascido na Jônia, cedo deixou sua cidade para levar uma vida de poeta errante. Acredita-se que tenha passado 
algum tempo na Sicília e também em Eleia, onde fundou uma escola. Segundo a tradição, Xenófanes teria sido 
mestre de Parmênides de Eleia. Escreveu unicamente em versos, em oposição aos filósofos jônios como Tales de 
Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Fundador da escola de Eleia, foi adversário do 
antropomorfismo dos poetas e dedicou-se a demonstrar a unidade e a perfeição de Deus.  



 

porque é a alma de um estimado amigo – Eu o reconheci ao ouvir o ladrido’. 
(BARNES, 1997, p. 96). 

 

Por meio dessa elegia, Xenófanes associa Pitágoras com a convicção à respeito da 

imortalidade e transmigração das almas.  

Heráclito de Éfeso, nascido na Jônia (cerca de 540 a.C.- 470 a.C.), foi um filósofo pré-

socrático50. Dois testemunhos de Heráclito sobre Pitágoras nos chegam através de Diógenes 

Laércio. Num deles, consta que “muita erudição não confere bom-senso – de outra forma o 

teria  conferido a Hesíodo e Pitágoras, bem como a Xenófanes e Hecateu” (BARNES, 1997, 

p. 97). Aqui há uma demonstração clara do interesse de Pitágoras pelo saber. Numa outra 

ocasião, Pitágoras é apontado como aquele que “praticou a investigação mais do que qualquer 

outro homem e, fazendo uma seleção desses escritos, forjou uma sabedoria própria – muito 

estudo, falso saber” (ibidem). Heráclito novamente ilustra um interesse pela sabedoria por 

parte de Pitágoras, mais ainda, pelo espírito investigativo dos jônios, todavia, numa postura 

claramente irônica, pois afirmava que a sabedoria de Pitágoras consistia simplesmente em 

selecionar e explorar as habilidades possíveis de serem encontradas nos outros e, ainda mais, 

ao anunciar a “astuciosa velhacaria” do mestre, denuncia seu saber como sendo falso e a sua 

polimatia carente de compreensão.  

Empédocles, Íon de Quios, Heródoto e Isócrates anunciam não apenas a erudição de 

Pitágoras, mas também a sua ligação com a imortalidade da alma.  

Em Porfírio (1987), temos o seguinte testemunho de Empédocles de Agrigento51 

(495/490 a.C.-435/430 a.C.) sobre Pitágoras:  

 

Amongst these was one in things sublimest skilled, His mind with all the wealth of 
learning filled. Whatever sages did invent, he sought; And whilst his thoughts were 
on this work intent, All things existent, easily he viewed, Through ten or twenty 
ages making serach. (PORPHYRY, 1987, p. 129). 

                                                           
50 Considerado o "pai da dialética". Era um homem de sentimentos elevados, orgulhoso e cheio de desprezo 
pelos outros. Recebeu a alcunha de "Obscuro", principalmente em razão da obra “Sobre a Natureza”, cujo estilo 
era semelhante ao das sentenças oraculares. Na vulgata filosófica, Heráclito é o pensador do "tudo flui" e do 
fogo, que seria o elemento do qual deriva tudo o que nos circunda. De seus escritos restaram poucos fragmentos 
(encontrados em obras posteriores), os quais geraram grande número de obras explicativas. 
51Foi um filósofo, médico, legislador, professor, místico, profeta, opositor da oligarquia e defensor da 
democracia, e sustentava a ideia de que o mundo seria constituído por quatro princípios: água, ar, fogo e terra.  



 

Empédocles destaca o saber de Pitágoras, apresentando-o como um expert em todos os 

assuntos. Além disso, também o associa com a imortalidade e transmigração das almas, pois a 

sabedoria desse filósofo não estaria relacionada com as muitas vidas que ele experimentou?   

Íon de Quios52, que escreveu no século V a.C., também se refere a Pitágoras em seu 

fragmento encontrado em Diógenes Laércio: 

 

Íon de Quios diz acerca dele [Ferecides]: ‘Assim ele avultou em valor e em honra, e 
agora, que está morto, tem uma existência aprazível para a sua alma – se é que 
Pitágoras foi verdadeiramente sábio, ele que, mais do que todos os demais, conheceu 
e aprendeu com profundidade as opiniões dos homens’. (KIRK, RAVEN & 
SCHOFIELD,  2005, p. 227). 

 

Aqui, vale destacar tanto a defesa da imortalidade da alma quanto  a sabedoria, por parte de 

Íon de Quios, mas, com relação à esta última, como ocorreu com Heráclito, Íon não nos 

parece tão convicto.  

Heródoto, “pai da história”, geógrafo e historiador grego, nascido no século V a.C. 

(485? a.C.-420 a.C.) em Halicarnasso, em uma ocasião faz alusão a Pitágoras e, em outra, ao 

pitagorismo. Para o primeiro caso, temos que: 

 

Segundo ouvi dizer aos Gregos que vivem no Helesponto e no Mar Negro, este 
Zalmoxis era um homem, escravo em Samos, de facto escravo de Pitágoras, filho de 
Mnesarco... Os Trácios levavam uma vida miserável e não eram lá muito 
inteligentes, ao passo que Zalmoxis conheceu o modo de viver da Jônia e 
mentalidades mais profundas do que a dos Trácios, visto ter tido contactos com os 
Gregos e, entre estes, com Pitágoras, não o mais débil dos seus sábios. Deste modo, 
mandou construir uma grande sala, onde recebia os mais destacados cidadãos e lhes 
oferecia banquetes, e lhes ensinava que nem ele mesmo nem o seus hóspedes nem 
qualquer dos seus descendentes morreriam, mas que haviam de ir para um lugar, 
onde sobreviveriam para sempre e possuiriam tudo quanto há de bom. (KIRK,  
RAVEN & SCHOFIELD, 2005, p. 227). 

Heródoto também trata da sabedoria de Pitágoras, mas num contexto que nos deixa imaginá-

lo um embusteiro, tanto pelas palavras ambíguas que Heródoto usa, quanto pela associação 

que ele faz de Pitágoras com um outro charlatão, o trácio Zalmoxis.  

                                                           
52Nos seus Triagmoi, afirma que Pitágoras escreveu alguma coisa, mas que preferiu atribuir esses seus escritos a 
Orfeu.  



 

Sobre o pitagorismo, Heródoto tem o seguinte a dizer:  

 

Nothing woolen is brought into the temples or buried with them (the Egyptians); for 
it’s forbidden. They agree in this with the so-called Orphic and Bacchic rites which 
are really Egyptian and Pythagorean; for neither is it permitted for anyone who is a 
participant in these rites to be buried in woolen garments. And there is what is called 
a sacred account (ιρος λογος) about this. (apud CAMERON, 1938, p. 12). 

 

A citação fornece evidências sobre a aceitação da doutrina da transmigração das almas por 

parte dos pitagóricos do século V a.C. Esse depoimento também aponta para uma possível 

associação do pitagorismo com o orfismo. 

Isócrates (436 a.C.-338 a.C.) foi um orador e retórico que também legou informações 

sobre Pitágoras, como no seguinte relato: 

 

Não sou o único nem o primeiro homem a ter observado [a natureza pia dos 
egípcios]: muitos, assim no presente como no passado, fizeram isso, incluindo 
Pitágoras de Samos, que foi para o Egito e estudou com os egípcios. Foi ele o 
primeiro a trazer a filosofia para a Grécia, e seu interesse concentrava-se em 
particular, de modo mais manifesto do que o de qualquer outra pessoa, em questões 
relacionadas a sacrifícios e purificações rituais, considerando que mesmo que tal não 
lhe granjeasse vantagem alguma por parte dos deuses, ao menos lhe traria uma 
elevada reputação que todos os jovens varões desejaram ser seus discípulos, 
enquanto aos mais idosos comprazia mais ver seus filhos em companhia dele do que 
cuidando de seus próprios interesses. Tampouco podemos nós desconsiderar tal 
julgamento; pois que mesmo hoje em dia aqueles que afirmam ser discípulos dele 
recebem por seu silêncio maior admiração do que os que contam com a mais alta 
reputação por sua oratória. (apud BARNES, 1997, p. 99). 

Isócrates ressalta a ascendência de Pitágoras sobre os outros, especialmente sobre os jovens, 

possivelmente por causa de sua sabedoria. Como muitos outros pensadores antigos, Isócrates 

faz referências às viagens de Pitágoras, mais notadamente para o Egito, para estudos, 

possivelmente com os sacerdotes egípcios, que provavelmente abriram-lhe caminho para o 

contato com os mistérios, fato reforçado quando Isócrates fala do silêncio pitagórico. 

Passemos agora a utilizar dois importantes filósofos gregos antigos que nos deixaram 

relatos importantes e dignos de confiança sobre Pitágoras e o pitagorismo: Platão e 

Aristóteles. É sobre esses dois filósofos que se debruça um significativo número de estudiosos 

modernos interessados nessa temática. 



 

N’A República, Pitágoras é citado por Platão (s.d.)  apenas uma vez:   

 

But, if Homer never did any public service, was he privately a guide or teacher of 
any? Had he in his lifetime friends who loved to associate with him, and who 
handed down to posterity an Homeric way of life, such as was established by 
Pythagoras who was so greatly beloved for his wisdom, and whose followers are to 
this day quite celebrated for the order which was named after him? (PLATO, s.d., 
Livro X). 

 

Platão chama a atenção para o fato de que Pitágoras havia presenteado seus seguidores com 

um modo de vida bastante peculiar, o tão chamado “modo de vida pitagórico”, considerado 

pelos contemporâneos dos pitagóricos tão diferente e extraordinário, que permitia aos 

seguidores do pitagorismo destacarem-se do resto da humanidade pelo estilo de vida 

associado a regras e tabus.  

Platão (s.d.) faz referência aos pitagóricos no sétimo livro da obra A República ao 

destacar o seu interesse pela música, e, consequentemente, pelas matemáticas. Sócrates, 

participando de um diálogo com Glauco, afirma que os pitagóricos consideram música e 

astronomia como ciências irmãs: 

 

The second, I said, would seem relatively to the ears to be what the first is to the 
eyes; for I conceive that as the eyes are designed to look up at the stars, so are the 
ears to hear harmonious motions; and these are sister sciences - as the Pythagoreans 
say, and we, Glaucon, agree with them? (PLATO, s.d, Livro VII).  

 

Nesse trecho, Platão dá testemunho do lado mais científico do ensino praticado pelos 

pitagóricos e indica que os mesmos eram reconhecidos experts em astronomia, harmonia e na 

ciência dos números. Além do mais, consideravam todos esses estudos como intimamente 

associados, porque eram favoráveis à posição de que a relação numérica era a chave para a 

compreensão, tanto para o movimento das estrelas como das notas na escala musical.  

Aristóteles é outra importante fonte antiga a oferecer relatos sobre Pitágoras e o 

pitagorismo, tanto em seus tratados ora perdidos, Sobre os pitagóricos53, quanto em suas 

                                                           
53 Sobre essa obra de Aristóteles, Guthrie (2003) é da opinião de que: “Whatever he says was based on a special 
study which had borne fruit in a treatise devoted entirely to their doctrines. The treatise is lost, and we have only 



 

monografias Metafísica, Física, Ética a Nicômaco e Sobre os céus. Aristóteles reconhecia 

algumas conexões entre Platão e os pitagóricos do século V a.C., mas, ao mesmo tempo, fazia 

questão de diferenciá-los em uma gama de temas.    

Aristóteles não considerava Pitágoras como parte da tradição filosófica, haja vista não 

fazer referências a ele propriamente em suas monografias, preferindo citá-lo nos seus tratados 

como um operador de milagres e fundador de um modo de vida. Aristóteles tinha muita 

consciência de que o nome de Pitágoras estava profundamente envolvido na bruma da lenda. 

Ele nos presenteia com algumas dessas lendas, que provavelmente tiveram início na sua 

época. Nesse trabalho, é possível encontrar considerações sobre a “altamente secreta” divisão, 

feita pelos pitagóricos, das criaturas racionais em três classes: deuses, homens e seres como 

Pitágoras.  

Aristóteles também conta os seguintes milagres operados por Pitágoras: que foi visto, 

certa vez, por muita gente no mesmo dia e à mesma hora, tanto em Metaponto como em 

Crotona54; em Olímpia, durante os jogos, Pitágoras se pôs de pé em pleno teatro e mostrou 

uma de suas coxas de ouro; ao atravessar um rio, a voz do “deus rio” foi ouvida dizendo 

“Salve, Pitágoras!”. Segundo Aristóteles, Pitágoras matou a dentadas uma serpente, cuja 

mordedura era fatal, sendo também a ele creditadas profecias. Os homens de Crotona 

identificavam Pitágoras com o Apolo Hiperbóreo. Para os eventos da vida de Pitágoras não há 

fontes disponíveis mais antigas do que Aristóteles, e é óbvio que a existência das lendas tende 

a lançar dúvidas em outras partes da tradição que parecem elas mesmas serem bastante 

críveis. 

Ainda em sua obra Sobre os pitagóricos, Aristóteles afirma que Pitágoras prescrevia as 

seguintes proibições: comer favas; apanhar o que tombava das mesas; tocar num galo branco; 

tocar em qualquer peixe que fosse sagrado; partir o pão. Algumas dessas regras, 

especialmente aquelas que diziam respeito às favas, galos e peixes, assemelhavam-se às 

precauções rituais que eram prescritas aos iniciados de vários cultos dos mistérios gregos, 

quando se preparavam para participar dos ritos.  

                                                                                                                                                                                     

a few quotations from it. (...) the quotations that we have are sufficient to refute the suggestion, based on the 
extant works, that Pythagoreanism as Aristotle knew it was purely a scientific system”.  GUTHRIE, 2003, p. 
214-215). 

54 Cidades da Magna Grécia, sul da Itália. 



 

Estudiosos também destacam o interesse de Aristóteles pelos acusmata55 pitagóricos. 

Apesar de não termos evidências sobre o autor de uma tríplice classificação dos acusmata, os 

modernos estudiosos, por vezes, a atribuem a Aristóteles.  

Ao tratarmos do lado mais científico do pitagorismo, devemos sempre recorrer a 

Aristóteles, que foi sempre considerado a fonte mais antiga, mais importante e de melhor 

qualidade sobre o movimento pitagórico. Podemos achar, nas monografias aristotélicas, 

reflexões acerca do número e dos opostos pitagóricos, suas cosmogonia e astronomia, bem 

como aspectos referentes à Harmonia das Esferas, tema dileto aos pitagóricos. Entendemos 

ser a seguinte a principal exposição de Aristóteles sobre o pitagorismo:  

 

Contemporaneously with these philosophers [Leucipo e Demócrito] and before 
them, the so-called Pythagoreans, who were the first to take up mathematics, not 
only advanced this study, but also having been brought up in it they thought its 
principles were the principles of all things. Since of these principles numbers are by 
nature the first, and in numbers they seemed to see many resemblances to the things 
that exist and come into being-more than in fire and earth and water (such and such 
a modification of numbers being justice, another being soul and reason, another 
being opportunity-and similarly almost all other things being numerically 
expressible); since, again, they saw that the modifications and the ratios of the 
musical scales were expressible in numbers;-since, then, all other things seemed in 
their whole nature to be modelled on numbers, and numbers seemed to be the first 
things in the whole of nature, they supposed the elements of numbers to be the 
elements of all things, and the whole heaven to be a musical scale and a number. 
And all the properties of numbers and scales which they could show to agree with 
the attributes and parts and the whole arrangement of the heavens, they collected and 
fitted into their scheme; and if there was a gap anywhere, they readily made 
additions so as to make their whole theory coherent. E.g. as the number 10 is 
thought to be perfect and to comprise the whole nature of numbers, they say that the 
bodies which move through the heavens are ten, but as the visible bodies are only 
nine, to meet this they invent a tenth - the 'counter-earth'. We have discussed these 
matters more exactly elsewhere.  

But the object of our review is that we may learn from these philosophers also what 
they suppose to be the principles and how these fall under the causes we have 
named. Evidently, then, these thinkers also consider that number is the principle 
both as matter for things and as forming both their modifications and their 
permanent states. (ARISTOTLE, Metaphysics, s.d., Livro I, Parte 5). 

 

De início, vale destacar que, no trecho acima, Aristóteles se refere à escola pitagórica apenas 

no contexto de sua própria filosofia. Na citação, é possível vislumbrar temas que ocuparam 

um lugar de destaque nas especulações pitagóricas: as matemáticas, os números (princípios 

das coisas), a música (harmonia, razões entre números inteiros), o número dez como número 

                                                           
55 Audições, palestras para ouvintes. 



 

perfeito, a astronomia. Necessário ressaltar que, ao tratar do pitagorismo, Aristóteles sempre 

faz referência aos “tão chamados pitagóricos”, tratando apenas alguns pitagóricos pelos 

próprios nomes, como é o caso de Hipasus, Eurito e Filolau. No tocante à doutrina dos 

números como princípios, aí reside a principal e obstinada crítica de Aristóteles ao 

pitagorismo, haja vista a sua irritação, a sua não aceitação da identificação, em sentido literal, 

feita pelos pitagóricos, entre números e coisas.  

Em diversos momentos, na Metafísica, Aristóteles faz menção ao número. Tomemos 

alguns exemplos: 

. Todas as coisas consistem de números. No sentido literal, coisas são números, corpos físicos 

são feitos de números:  

i. Evidently, then, these thinkers also consider that number is the 

principle both as matter for things and as forming both their 

modifications and their permanent states. (ARISTOTLE, 

Metaphysics, s.d., Livro I, Parte 5). 

ii. And so is his view [Platão] that the Numbers exist apart from sensible 

things, while they [pitagóricos] say that the things themselves are 

Numbers, and do not place the objects of mathematics between Forms 

and sensible things. (ARISTOTLE, Metaphysics, s.d., Livro I, Parte 

6). 

iii. How are we to combine the beliefs that the attributes of number, and 

number itself, are causes of what exists and happens in the heavens 

both from the beginning and now, and that there is no other number 

than this number out of which the world is composed? (ARISTOTLE, 

Metaphysics, s.d., Livro I, Parte 8). 

iv. But arithmetical number, at least, consists of units, while these 

thinkers identify number with real things; at any rate they apply their 

propositions to bodies as if they consisted of those numbers. 

(ARISTOTLE, Metaphysics, s.d., Livro XIII, Parte 3). 

v. Again, the Pythagoreans, because they saw many attributes of 

numbers belonging the sensible bodies, supposed real things to be 

numbers – not separable numbers, however, but numbers of which 



 

real things consist. (ARISTOTLE, Metaphysics, s.d., Livro XIV, 

Parte 3). 

vi. Now the Pythagoreans in this point are open to no objection; but in 

that they construct natural bodies out of numbers. (ARISTOTLE, 

Metaphysics, s.d., Livro XIV, Parte 3). 

. Coisas imitam ou representam números:  

i. For the Pythagoreans say that things exist by 'imitation' of numbers, 

and Plato says they exist by participation, changing the name. 

(ARISTOTLE, Metaphysics, s.d., Livro I, Parte 6). 

. Os elementos dos números são os elementos das coisas:  

i. They supposed the elements of numbers to be the elements of all 

things. (ARISTOTLE, Metaphysics, s.d., Livro I, Parte 5). 

Há um detalhe que nos chama a atenção quando da exposição aristotélica sobre a  

doutrina pitagórica acerca do número. Aristóteles diz que coisas são feitas de números, depois 

afirma que coisas exibem semelhanças com números e, finalmente, que as coisas existem por 

imitação dos números. Três diferentes maneiras de afirmar uma mesma doutrina. Sobre essa 

situação, Huffman (1993, p. 60) tem algo a dizer. Será que Aristóteles não fez justiça à 

perspectiva pitagórica? Ou, como alguns estudiosos afirmam, não estarão os relatos 

aristotélicos cheios de contradição? 

Aristóteles (s.d.) também faz considerações sobre o número pitagórico na sua obra 

Física:   

 

Further, the Pythagoreans identify the infinite with the even. For this, they say, when 
it is cut off and shut in by the odd, provides things with the element of infinity. An 
indication of this is what happens with numbers. If the gnomons are placed round 
the one, and without the one, in the one construction the figure that results is always 
different, in the other it is always the same. But Plato has two infinites, the Great and 
the Small. (ARISTOTLE, Physics, s.d., Livro III, Parte 4). 

 

Observamos que há uma deliberada intenção de associar o par com o infinito, o ilimitado, e o 

ímpar, de modo contrário, com o limite, mas o autor não nos fornece quaisquer justificativas 

para a afirmação de que o par explica o ilimitado das coisas, nem o que pretende dizer com a 

expressão de que o par está incluído e limitado pelo ímpar. 



 

Ao tratar da cosmogonia pitagórica, Aristóteles faz alusão ao apeiron, o ilimitado, que 

ocupa um papel central como um dos dois opostos primordiais. Esse princípio é considerado 

em duas obras de Aristóteles: Física e Ética a Nicômaco. Na Física, por exemplo, temos que:  

 

Some, as the Pythagoreans and Plato, make the infinite a principle in the sense of a 
self-subsistent substance, and not as a mere attribute of some other thing. Only the 
Pythagoreans place the infinite among the objects of sense (they do not regard 
number as separable from these), and assert that what is outside the heaven is 
infinite. Plato, on the other hand, holds that there is no body outside (the Forms are 
not outside because they are nowhere), yet that the infinite is present not only in the 
objects of sense but in the Forms also. (ARISTOTLE, Physics, s.d., Livro II, Parte 
3).  
 

Pela citação, podemos destacar, com relação ao ilimitado: o apeiron é um primeiro princípio, 

é fisicamente concebido e é um vazio fora do universo. Essa última qualidade do apeiron 

também é destacada em um outro momento:  

 

The Pythagoreans, too, held that void exists and that it enters the heaven itself, 
which as it were inhales it, from the infinite air. Further it is the void which 
distinguishes the natures of things, as if it were like what separates and distinguishes 
the terms of a series. This holds primarily in the numbers, for the void distinguishes 
their nature.  (ARISTOTLE, Physics, s.d., Livro IV, Parte 6). 

 

Novamente, na teoria cosmogônica pitagórica, o apeiron é considerado como o vazio exterior 

ao universo e como a fonte através do qual o Um, gerado pelo limite/ímpar e ilimitado/par, 

inala para prover o vazio entre as coisas-números. 

Na Física, Aristóteles se compromete a considerar de que maneira os filósofos 

aplicaram seus primeiros princípios para explicar o mundo físico. Os pitagóricos, em 

Aristóteles, propuseram uma cosmogonia e, ao analisar essa cosmogonia, Aristóteles chega à 

conclusão de que eles não eram filósofos físicos, “in the case of the Pythagoreans this is partly 

because he discovers in their thought a confusion of the metaphysical and the physical”. 

(PHILIP, 1966, p. 60). 

Aristóteles faz alusões a um outro tema caro aos pitagóricos, a Tabela de Contrários 

(ver Tabela I). Ele faz considerações sobre essa Tabela em duas de suas obras, na Metafísica e 

na Ética a Nicômaco. Na primeira ele assim se expressa:  

 



 

Other members of this same school say there are ten principles, which they arrange 
in two columns of cognates - limit and unlimited, odd and even, one and plurality, 
right and left, male and female, resting and moving, straight and curved, light and 
darkness, good and bad, square and oblong. In this way Alcmaeon of Croton seems 
also to have conceived the matter, and either he got this view from them or they got 
it from him; for he expressed himself similarly to them. For he says most human 
affairs go in pairs, meaning not definite such as the Pythagoreans speak of, but any 
chance contrarieties, e.g. white and black, sweet and bitter, good and bad, great and 
small. He threw out indefinite suggestions about the other contrarieties, but the 
Pythagoreans declared both how many and which their contrarieties are. 
(ARISTOTLE, Metaphysics, s.d., Livro I, Parte 5). 

 

Aristóteles atribui a confecção da Tabela de Opostos somente a alguns pitagóricos. Dez é o 

número de contrários escolhidos, uma possível opção por um número importante para o 

pitagorismo, pois esse número era considerado por eles como perfeito. Vale destacar, na 

Tabela, os pares limite e ilimitado em primeiro lugar, pois é desse par de contrários que tanto 

o cosmos quanto os números foram gerados. Logo abaixo dos opostos limite/ilimitado vêm os 

opostos par e ímpar, o primeiro situado na coluna do ilimitado, e o ímpar, naquela do limite, 

pois ambos também participam na produção dos números, isto é, das coisas, como veremos a 

seguir. Na Ética a Nicômaco, Aristóteles (s.d.) afirma que: “The Pythagoreans seem to give a 

more plausible account of the good, when they place the one in the column of goods; and it is 

they that Speusippus seems to have followed”. (ARISTOTLE, Nicomachean Ethics, s.d., 

Livro I, Parte 6). 

Para os pitagóricos, tudo o que existisse no cosmos deveria pertencer ou ao 

ilimitado/infinito ou ao limite/finito. O limite e o ilimitado sendo os contrários cósmicos. As 

coisas boas são atribuídas ao limite e as coisas ruins, sem formas, o princípio do mal, ao 

ilimitado: “Evil belongs to the class of the unlimited, as the Pythagoreans conjectured, and 

good to that of the limited” (ARISTOTLE, Nicomachean Ethics, s.d., Livro II, Parte 6). O 

limite, o ímpar, o um, e demais elementos do lado esquerdo da tabela ao lado do bem, sendo 

classificados como bons. Por outro lado, o ilimitado, o par e a pluralidade, ao lado do mal, 

então classificados como tal.   

 

 



 

Limit Unlimited 

Odd Even 

One Plurality 

Right Left 

Male Female 

At rest Moving 

Straight Crooked 

Light Darkness 

Good Bad 

Square Oblong 

Tabela I: Tabela de Contrários pitagórica. 

 

Ao tratar da cosmogonia pitagórica, novamente Aristóteles o faz por meio de 

observações incidentais em outros contextos. Philip (1966) sugere que podemos concluir, 

através do relato de Aristóteles, que a constituição física do universo pitagórico ocorreu em 

três fases: de início, os opostos preexistentes; depois, a constituição de um cosmos e, 

finalmente, um universo em operação. Sobre as duas primeiras fases, temos o seguinte 

testemunho de Aristóteles (s.d.):  

 

Evidently, then, these thinkers also consider that number is the principle both as 
matter for things and as forming both their modifications and their permanent states, 
and hold that the elements of number are the even and the odd, and that of these the 
latter is limited, and the former unlimited; and that the One proceeds from both of 
these (for it is both even and odd), and number from the One; and that the whole 
heaven, as has been said, is numbers. (ARISTOTLE, Metaphysics, s.d., Livro I, 
Parte 5). 

 



 

O limite e o ilimitado, como já sabemos, são os princípios primordiais pitagóricos que já 

contêm em si outros dois princípios, respectivamente, o ímpar e o par. O limite/ímpar é 

concebido como sendo uma força ativa operando sobre uma massa passiva e indiferenciada, o 

ilimitado/par, para produzir o Limitado Um, o nosso mundo físico, através do qual temos a 

introdução de ordem e limite necessários para a produção do cosmos, do universo dentro dele.  

Um pouco mais à frente, ainda na Metafísica, Aristóteles (s.d.) retoma a discussão da 

cosmogonia pitagórica: 

 

There need be no doubt whether the Pythagoreans attribute generation to them or 
not; for they say plainly that when the one had been constructed, whether out of 
planes or of surface or of seed or of elements which they cannot express, 
immediately the nearest part of the unlimited began to be constrained and limited by 
the limit. (ARISTOTLE, Metaphysiscs, s.d., Livro XIV, Parte 3). 

 

Temos aí o que supomos ser uma segunda fase da cosmogonia pitagórica. Depois de ser 

gerado pelo limite/ímpar e ilimitado/par, o Um não incorpora todo o limite e ilimitado. Após o 

Um56 – o universo, nosso mundo físico – ter sido constituído, ele se viu fisicamente limitado 

pelo ilimitado, ou vazio, já que ainda havia restado algum infinito material ao seu redor. O 

limite, agora como Um, ainda persistiu em seu papel ativo ao inalar a porção mais próxima do 

ilimitado ou vazio, também limitando-o. Com essa nova operação, temos o surgimento das 

coisas sensíveis de nosso mundo que são os números, nada mais que números, os números-

sensíveis ou números-coisas. Ainda mais, a porção que o Um inala do ilimitado/vazio que o 

cerca será útil para preencher o espaço pelo qual os números como coisas são separados uns 

dos outros.  

O Um combina em si mesmo a natureza do par e do ímpar. O Um era par/ímpar, 

produzido pelos primeiros princípios primitivos limite/ímpar e ilimitado/par. Os elementos 

dos números, que, segundo os pitagóricos, existem fisicamente, são, em primeiro lugar, o 

limite e o ilimitado, e, depois, o par, o ímpar e o Um. O Um, ou a unidade, era considerado 

como o ponto de partida das séries numéricas, mas ele mesmo não pertencendo a essas séries, 

pois um verdadeiro número deve ser ou par ou ímpar, e a unidade, como já foi destacado 

acima, era constituída tanto das qualidades inerentes ao par quanto das do ímpar porque, se ao 
                                                           
56 Em Filolau, o Um, a primeira coisa harmonizada, se encontrava no centro da esfera, chamado de lareira. 



 

Um for somado um número ímpar, ele se torna par. De outro modo, se a ele for acrescentado 

um número par, ele se torna ímpar.   

Sobre a teoria astronômica pitagórica, os seus mais notáveis aspectos foram também 

registrados por Aristóteles na sua obra Sobre os céus. Ele nos fornece os seguintes detalhes 

acerca dessa astronomia:  

 

As to its position [Terra] there is some difference of opinion. Most people-all, in 
fact, who regard the whole heaven as finite-say it lies at the centre. But the Italian 
philosophers known as Pythagoreans take the contrary view. At the centre, they say, 
is fire, and the earth is one of the stars, creating night and day by its circular motion 
about the centre. They further construct another earth in opposition to ours to which 
they give the name counterearth. In all this they are not seeking for theories and 
causes to account for observed facts, but rather forcing their observations and trying 
to accommodate them to certain theories and opinions of their own. But there are 
many others who would agree that it is wrong to give the earth the central position, 
looking for confirmation rather to theory than to the facts of observation. Their view 
is that the most precious place befits the most precious thing: but fire, they say, is 
more precious than earth, and the limit than the intermediate, and the circumference 
and the centre are limits. Reasoning on this basis they take the view that it is not 
earth that lies at the centre of the sphere, but rather fire. The Pythagoreans have a 
further reason. They hold that the most important part of the world, which is the 
centre, should be most strictly guarded, and name it, or rather the fire which 
occupies that place, the 'Guardhouse of Zeus', as if the word 'centre' were quite 
unequivocal, and the centre of the mathematical figure were always the same with 
that of the thing or the natural centre. But it is better to conceive of the case of the 
whole heaven as analogous to that of animals, in which the centre of the animal and 
that of the body are different. (ARISTOTLE, On the heavens, s.d., Livro II, Parte 12, 
Parágrafo 1). 

Assim, segundo Aristóteles, temos os pitagóricos retirando a Terra do centro do universo, 

sendo então considerada um corpo celeste circulando ao redor do centro, como os demais 

corpos. O centro do cosmos também não era ocupado pelo Sol, mas por um fogo colossal, as 

esferas dos corpos celestes movimentando-se ao redor desse fogo, invisível para nós porque 

estamos situados em um lado da Terra que nos impede de vê-lo.  

Uma discussão que há entre os estudiosos é sobre a procedência das informações de 

Aristóteles acerca do pitagorismo. Apesar do relato aristotélico fazer referencia aos filósofos 

italianos chamados pitagóricos, há, entre os estudiosos, uma tendencia a considerar tais 

informações, no todo ou em parte, como oriundas do pitagórico Filolau, ao qual são atribuídas 

teorias astronômicas e musicais, inclusive a ideia de um fogo central: 

 



 

Filolau coloca o fogo em redor do centro do universo e chama-lhe ‘lareira do 
mundo’, ‘casa de Zeus’, ‘mãe dos deuses’, ‘altar, vínculo e medida da natureza.’ E 
além disso, há um outro fogo que envolve o universo na periferia. Mas diz ele que o 
centro é por natureza primário, e que em redor do centro dançam dez corpos divinos 
– em primeiro lugar, a esfera dos astros fixos, depois os cinco planetas, a seguir a 
estes o Sol, depois a Lua, depois a Terra, depois a anti-Terra, e por fim o fogo da 
‘lareira’, que tem o seu posto em redor do centro. (Écio II apud KIRK, RAVEN & 
SHOFIELD, 2005, p. 361). 

 

Temos aí um relato mais esclarecedor do que o aristotélico. É sugerida uma ordem dos corpos 

celestes girando ao redor do centro: a Terra se encontra na segunda órbita, a primeira órbita e 

a mais próxima da Terra sendo ocupada pela contra-Terra. Após a Terra, na sequência, vêm a 

Lua, o Sol, os cinco planetas – Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno – e, por fim, a 

esfera das estrelas fixas que os pitagóricos fazem limitar o todo e que também é ígnea, como o 

centro. Sobre a contra-Terra, citada tanto na Metafísica quanto no De caelo, Aristóteles diz 

que ela foi inventada pelos pitagóricos para alcançar o número dez, número sagrado e perfeito 

para eles: como o número de corpos celestes girando ao redor do centro era nove – sete 

planetas, a esfera das estrelas fixas, a Terra – os pitagóricos se viram forçados a acrescentar a 

contra-Terra que, assim como o fogo central, nos seria invisível por sempre viajar numa 

direção oposta à nossa ao longo de seu caminho orbital. Finalmente, ao deslocar a moradia 

dos deuses para os corpos celestes, em sua teoria astronômica, os pitagóricos novamente 

ilustram o ambiente místico-religioso que cercava suas teorias. 

Resta-nos, agora, ainda com o interesse voltado para a astronomia pitagórica, refletir 

sobre uma tradicional teoria envolvendo astronomia e música, também preservada por 

Aristóteles: a Harmonia das Esferas ou a Harmonia das Estrelas ou ainda a Música das 

Estrelas:  

 

From all this it is clear that the theory that the movement of the stars produces a 
harmony, i.e. that the sounds they make are concordant, in spite of the grace and 
originality with which it has been stated, is nevertheless untrue. Some thinkers 
suppose that the motion of bodies of that size must produce a noise, since on our 
earth the motion of bodies far inferior in size and in speed of movement has that 
effect. Also, when the sun and the moon, they say, and all the stars, so great in 
number and in size, are moving with so rapid a motion, how should they not produce 
a sound immensely great? Starting from this argument and from the observation that 
their speeds, as measured by their distances, are in the same ratios as musical 
concordances, they assert that the sound given forth by the circular movement of the 
stars is a harmony. Since, however, it appears unaccountable that we should not hear 
this music, they explain this by saying that the sound is in our ears from the very 
moment of birth and is thus indistinguishable from its contrary silence, since sound 



 

and silence are discriminated by mutual contrast. What happens to men, then, is just 
what happens to coppersmiths, who are so accustomed to the noise of the smithy 
that it makes no difference to them. But, as we said before, melodious and poetical 
as the theory is, it cannot be a true account of the facts. There is not only the 
absurdity of our hearing nothing, the ground of which they try to remove, but also 
the fact that no effect other than sensitive is produced upon us. Excessive noises, we 
know, shatter the solid bodies even of inanimate things: the noise of thunder, for 
instance, splits rocks and the strongest of bodies. But if the moving bodies are so 
great, and the sound which penetrates to us is proportionate to their size, that sound 
must needs reach us in an intensity many times that of thunder, and the force of its 
action must be immense. Indeed the reason why we do not hear, and show in our 
bodies none of the effects of violent force, is easily given: it is that there is no noise. 
But not only is the explanation evident; it is also a corroboration of the truth of the 
views we have advanced. For the very difficulty which made the Pythagoreans say 
that the motion of the stars produces a concord corroborates our view. Bodies which 
are themselves in motion, produce noise and friction: but those which are attached or 
fixed to a moving body, as the parts to a ship, can no more create noise, than a ship 
on a river moving with the stream. Yet by the same argument one might say it was 
absurd that on a large vessel the motion of mast and poop should not make a great 
noise, and the like might be said of the movement of the vessel itself. But sound is 
caused when a moving body is enclosed in an unmoved body, and cannot be caused 
by one enclosed in, and continuous with, a moving body which creates no friction. 
(ARISTOTLE, On the heavens, s.d., Livro II, Parte 9). 

 

Da citação, podemos perceber que, conforme os pitagóricos, o universo era um todo ordenado 

e nele os corpos celestes tinham movimento próprio. A descrição fornecida por Aristóteles 

também faz supor que a teoria astronômica pitagórica foi precedida pelo conhecimento das 

razões matemáticas oriundas da escala musical: “They argued from this knowledge that the 

intervals between the heavenly bodies produced sounds corresponding to the notes of the 

musical scale, the more distant bodies producing higher notes, the bodies nearer to the earth 

producing lower notes because their velocity was less”. (PHILIP, 1966, p. 125). A ideia de 

relações numéricas formando a base de uma simples música foi então ampliada para todo o 

universo, demonstrando que todo o cosmos, como ordem e beleza, se impõe sobre o caótico 

espaço do som por meio dos primeiros quatro números inteiros positivos 1, 2, 3 e 4. Dessa 

maneira, os pitagóricos associaram, combinaram razões musicais – teoria musical – com 

movimento ordenado dos corpos celestes – teoria astronômica – e, ao fazer isso, 

desenvolveram a doutrina da música ou harmonia das esferas. Kirk, Raven & Shofield (2005) 

conjecturam que a teoria da Harmonia das Estrelas pode muito bem ser atribuída àqueles que 

faziam parte do círculo de Filolau.  



 

Além do relato objetivo de Aristóteles, encontramos também descrições sobre a 

Harmonia das Esferas na imaginativa adaptação de Platão57 e em Cícero. 

Outras fontes antigas, mas tardias, sobre Pitágoras e pitagorismo são as três Vidas de 

Pitágoras: a de Diógenes Laércio, a de Porfírio e a do neopitagórico Jâmblico58. Essas 

biografias, que tratam mais sobre o movimento pitagórico do que mesmo sobre Pitágoras, 

pertencem à antiguidade posterior, ao segundo e terceiro séculos de nossa Era. Foram escritas 

quase um milênio após a morte de Pitágoras e aproximadamente uns seis ou sete séculos 

depois da ocorrência dos acontecimentos que elas retratam, mas são importantes fontes para 

os estudiosos que sempre as utilizaram para melhor entender Pitágoras e o pitagorismo.  

Muitos estudiosos aconselham cautela quando do uso dessas biografias, afinal elas 

foram escritas muitos séculos após a morte de Pitágoras e muito depois do auge do 

movimento pitagórico, além de terem sido elaboradas por neopitagóricos, que tentaram 

enfeitá-las, atribuindo qualidades prodigiosas a Pitágoras e ao pitagorismo. Mesmo assim, 

elas possuem qualidades inegáveis e algumas informações memoráveis.  

Todos os estudiosos do pitagorismo sempre se utilizam dessas biografias quando tentam 

melhor entender esse movimento, haja vista nos oferecerem informações relevantes sobre 

Pitágoras e os pitagóricos no que concerne a: vida de Pitágoras (sua juventude, educação, 

prováveis viagens, o motivo dele autodenominar-se filósofo, milagres e vidas anteriores), sua 

suposta divindade, seus memoráveis discursos ao chegar em Crotona, a comunidade religiosa 

por ele fundada, assemelhada ao culto de mistérios (iniciação, ascetismo, organização 

hierárquica, disciplina, amizade, uso de símbolos, tabus); envolvimento do filósofo e de seus 

seguidores em assuntos políticos no sul da Itália; uso da música tanto como meio de 

purificação e cura, quanto como recurso de estudo teórico; ética (amizade e lealdade, 

temperança, autocontrole, equilíbrio interior); justiça; e o ataque aos pitagóricos. Vale 

destacar que, ao final de seu Vida de Pitágoras, o filósofo neopitagórico Jâmblico fornece 

uma lista de prováveis 235 nomes de homens e mulheres, por ele considerados pitagóricos, 

que serão motivo de posterior discussão.  

                                                           
57 No Mito de Er, n’A República, de Platão, encontramos, pela primeira vez, uma exposição da Música das 
Esferas, bem como elementos musicais e astronômicos bem desenvolvidos. 
58 O neopitagorismo tinha por objetivo revitalizar os ensinamentos do filósofo Pitágoras, sendo um movimento 
caracterizado: (i) por uma exaltação a Pitágoras, inclusive tentando fazer desse filósofo um ser semidivino; (ii) 
por um sincretismo filosófico, admitindo, junto a doutrinas estritamente pitagóricas, teorias de viés platônico, 
aristotélico e estoico; (iii) por um sincretismo religioso: são admitidos na filosofia neopitagórica princípios 
extraídos de diversas religiões, especialmente as egípcias. 



 

Dos itens acima destacados, pensamos ser importante, para o propósito do momento, 

abordar apenas os seguintes temas relativos ao movimento pitagórico, abordados por 

Jâmblico: os valores e comportamentos exigidos e treinados; a disciplina e organização; a 

amizade; o destaque dado à justiça; a moderação e o autocontrole; importância da música.  

A sociedade pitagórica como associação religiosa (religião de mistérios) será discutida 

posteriormente em outra parte de nosso trabalho denominada “Uma proposta de 

caracterização de um pitagórico”, pois lá ela nos será bastante útil para a construção de tal 

definição.   

Segundo Jâmblico (1986), um pitagórico seria o tipo de indivíduo que havia sido 

submetido a uma avaliação inicial, pois Pitágoras não aceitava, de modo imediato, qualquer 

um que quisesse ingressar em sua escola. Antes de mais nada, Pitágoras tentava conhecer o 

caráter do candidato a partir de suas feições. Esse fato também é posto em evidência por 

Porfírio (1987): 

 

After studying his physiognomy and the motion of his body, instructed him. He first 
accurately investigate the science about the nature of man, discerning the disposition 
of every one he met. None was allowed to become his friend or associate without 
being examined in facial expression and disposition. (PORPHYRY, 1987, p. 125). 

 

Além de analisar as atuais condições físicas do candidato, Pitágoras, numa primeira triagem, 

também avaliava determinados comportamentos do indivíduo. Assim, era observado se o 

interessado em ingressar na escola era afetado com relação à fúria ou desejo; se estava apto a 

seguir aquilo que era dito com rapidez e perspicácia; se era capaz de conter a fala e preservar 

aquilo que ele tinha aprendido e ouvido. Eram levados em consideração alguns aspectos como 

a ansiedade; o domínio das paixões e dos desejos; a ferocidade; a propensão para brigas; a 

inclinação para a ambição; a disposição do candidato com relação à gentileza, ao amor e ao 

autocontrole; a preguiça; a imprudência; ao cinismo; a moderação; a libertinagem; os modos 

selvagens; a suavidade; a brandura e a modéstia.  

Entendemos aí a preocupação de Pitágoras, líder da irmandade, em selecionar os mais 

aptos ética e fisicamente, haja vista essas virtudes serem duas das mais adequadas ao tipo de 

homens e mulheres que deveriam formar a sociedade por ele imaginada.  



 

Após a triagem acima descrita, durante três anos ainda eram avaliados, no candidato, 

segundo Jâmblico (1986), a sua disposição no tocante à estabilidade, seu amor ao 

conhecimento, sua postura em relação às glorias, bem como seu desprezo à honra.  

Cientes das exigências impostas por Pitágoras para a aceitação do candidato na Ordem 

Pitagórica, podemos ter uma ideia geral do que vinha a ser um pitagórico naquilo que se 

refere aos seus valores, comportamentos, qualidades físicas e intelectuais.  

Na visão de Jâmblico (1986), um membro da sociedade pitagórica era aquele indivíduo 

que tinha sido treinado e capacitado naqueles valores, qualidades e comportamentos que o 

mestre considerava adequados. Pitágoras treinava seus discípulos, capacitando-os a 

reconhecer a importância da disciplina e da organização, da amizade, da aprendizagem e da 

memória, da justiça, da moderação e autocontrole e da música. Detenhamo-nos um pouco em 

cada uma delas. 

a. A disciplina e organização. Podemos perceber o valor dado à disciplina por parte dos 

pitagóricos ao conhecermos os diversos momentos de um programa diário religiosamente 

praticado por eles.  

Jâmblico (1986) conta que, pela manhã, eram realizadas caminhadas solitárias em locais 

ermos, sem agitação, onde fosse possível acalmar a alma, harmonizar o raciocínio e obter 

tranquilidade interior. Logo após, eles se reuniam em templos ou locais assemelhados onde 

realizavam discussões das doutrinas e disciplinas e a correção das maneiras. Também 

direcionavam sua atenção à saúde do corpo, tanto através de diversas atividades físicas, 

quanto de equilibrada dieta, pois desejavam manter o corpo sempre nas mesmas condições.  

À noite, realizavam novas caminhadas, em grupos de dois ou três, agora lembrando-se 

das disciplinas que tinham aprendido. Logo após, vinham os banhos e, depois, uma reunião, 

com não mais do que dez participantes. Aí, libações e sacrifícios eram realizados com 

fumigações e incensos. O jantar era sempre servido antes do pôr do sol. Depois da ceia, novas 

libações eram realizadas, seguidas por leituras. Após as leituras, o mais velho anunciava 

determinados preceitos. Ao dormir, usavam uma vestimenta branca e pura, deitando-se em 

camas também brancas e puras, as cobertas feitas de linho, não de lã59. Ao se retirarem para 

dormir, as perturbações e tumultos diurnos eram liberados por meio da música, elemento 

fundamental na história do pitagorismo, que também purificava seu poder intelectual. 

                                                           
59 Era considerado um tabu órfico-pitagórico enterrar o morto em vestimenta de lã. 



 

b. A amizade. Em Diógenes Laércio (1987, p. 144), temos que “Friendship is equality”; em 

Porfírio (1987, p. 129), “A friend is another self”. Jâmblico (1986) dá muito destaque à 

amizade entre os pitagóricos, assim como nos faz crer ser esse um elemento fundamental de 

seus preceitos e sentenças. Para eles, a amizade entre seres humanos deveria também ser 

estendida aos animais. Assim, era ordenando que não se maltratasse, matasse, nem sequer se 

alimentasse de qualquer animal. Aqui, podemos vislumbrar uma prática que evidencia a 

defesa da doutrina do parentesco universal60. 

A amizade como elemento forte no pitagorismo é ilustrada por Jâmblico (1986) pela 

exposição de um inusitado fato ocorrido entre membros desconhecidos da comunidade, no 

qual um presta um favor a um outro sem nem mesmo conhecê-lo, mas que o sabia ser 

pitagórico por causa de um sinal adotado por ambos. Famosa também foi a amizade entre os 

pitagóricos Damon e Fíntias, ambos presentes na lista publicada por Jâmblico (1986). 

c. A aprendizagem e a habilidade de memorização. Era importante para Pitágoras saber se 

o interessado ao ingressar na sociedade mostrava facilidade em aprender e conservar aquilo 

que tinha aprendido, pois ele era da opinião de que um membro deveria ser capaz de seguir 

atentamente, com rapidez e perspicácia, aquilo que era dito:  

 
They (...) honored the memory, abundantly exercised, and paid great attention to it 
(…) endeavoured to exercise the memory to a great extent. For there is not any thing 
which is of greater importance with respect to science, experience and wisdom, than 
the ability of remembering. (IAMBLICHUS, 1986, p. 88-9). 

 

 

Os pitagóricos deveriam ter o hábito de sempre se lembrar daquilo que lhes fora dito. Mas, 

como, na prática, eles exercitavam a sua memória?  

 

A Pythagorean never rose from his bed till he had first recollected the transactions of 
the former day; and he accomplished this by endeavouring to remember what he first 
said, or heard, or ordered his domestics to do when he was rising, or what was the 
second and third thing which he said, heard, or commanded to be done. And the 
same method was adopted with respect to the remainder of the day. For again, he 
endeavoured to recollect who was the first person that he met, on leaving this house, 
or who was the second; and with who he in the first, or second, or third place 
discoursed. And after the same manner he proceeded in other things. For he 
endeavoured to resume in his memory all the events of the whole day, and in the 
very same order in which each of them happened to take place. But if they had 
sufficient leisure after rising from sleep, they tried after the same manner to recollect 
the events of the third preceding day. (IAMBLICHUS, 1986, p. 87- 8).  

                                                           
60 Importante tema pitagórico, será discutido adiante. 



 

Sobre o valor dado à memorização de determinados fatos, Diógenes Laércio (1987) e Porfírio 

(1987) escreveram que Pitágoras recomendava especial atenção de seus discípulos para dois 

momentos do dia que ele considerava importantes: ao dormir e ao acordar. Em cada um 

desses momentos, seus discípulos deveriam fazer um levantamento de suas ações passadas, 

bem como planejar as futuras. 

Ainda no item memória, Porfírio (1987) relata que Pitágoras: “Showed to his disciples 

that the soul is immortal, and to those who were rightly purified he brought back the memory 

of the acts of their former lives”. (PORPHYRY, 1987, p. 132). Assim, o exercício da 

memorização era de interesse do próprio Pitágoras, já que ele podia se recordar de suas vidas 

passadas. Também para muitos de seus associados, ele conseguia lembrar das vidas já vividas 

por suas almas antes que eles estivessem vinculados ao presente corpo.  

d. A justiça. Jâmblico (1986), Diógenes Laércio (1987) e Porfírio (1987) cuidam desse tema, 

mas, ao invés de se referirem propriamente à justiça, falam do mecanismo de exercê-la, ou 

seja, a lei. Assim, temos em Jâmblico (1986) que: “Because also insolence, luxury, and a 

contempt of the laws, he daily exhorted his disciples to give assistance to law, and to be 

hostile to illegality” (IAMBLICHUS, 1986, p. 91). Diógenes Laércio (1987) fala que 

Pitágoras, lançando mão de seus preceitos, formou excelentes legisladores, sendo os mais 

destacados dentre todos eles Zaleucos e Carondas, ambos presentes no catálogo elaborado por 

Jâmblico. Os pitagóricos foram bons guardiões das leis e, por isso, notáveis políticos e 

apropriados para governar, alguns deles estando à frente da administração de algumas cidades 

italianas.  

Pitágoras não teorizava a justiça, mas procurava praticá-la de modo que seus discípulos 

pudessem vivenciá-la nas diversas ações cotidianas realizadas dentro da escola. Por exemplo, 

com relação aos seus alunos,  

 

It was not fit that all of them should equally participate of the same things, as they 
were naturally dissimilar; nor was it indeed right that some should participate of all 
the most honorable auditions, but others of none, or should not at all partake of 
them. For this would be incommunicative and unjust. While therefore he imparted a 
convenient portion of his discourses to each, he benefited as much as possible all of 
them, and preserved the proportion of justice, by making each a partaker of the 
auditions according to his desert. (IAMBLICHUS, 1986, p.41-2). 

 



 

Pitágoras era contrário à anarquia e praticava a justiça por meio do tratamento de seus 

discípulos conforme o mérito de cada um, distribuindo-os em diversas categorias de acordo 

com as suas habilidades e inclinações. No pitagorismo, a justiça se revelava inclusive pelo 

modo como Pitágoras compartilhava seus discursos e conhecimentos de forma individual, 

beneficiando tanto quanto possível cada um, ao dividir sua doutrina personalizadamente 

conforme seu merecimento. 

e. A moderação e o autocontrole. Jâmblico (1986) diz que Pitágoras cultivava essas virtudes 

e exortava, como coisas vis, a desordem e a não moderação. Assim, os pitagóricos eram 

orientados a evitar fazer qualquer coisa tendo como finalidade o prazer. 

Relacionados à moderação e ao autocontrole, também eram valorizados o equilíbrio e a 

uniformidade. Segundo Jâmblico (1986), eles tinham o cuidado de evitar os extremos, nem 

em determinado momento alegres, nem em outro momento, tristes. Deveriam se portar 

serenamente, uniformemente alegres, ao mesmo tempo expulsando raiva, desânimo e 

perturbação. 

Esse interesse que encontramos em um pitagórico na busca do equilíbrio, da moderação, 

da uniformidade pode também ser comprovado pela prática de, ao ficar zangado, nunca punir 

ou admoestar quem quer que fosse, aguardando até que sua mente recuperasse a tranquilidade 

anterior, a  serenidade habitual. Segundo Jâmblico (1986), nos momentos de fúria, ou quando 

oprimido pela tristeza, um discípulo sempre buscava isolamento, separava-se dos 

companheiros, e procurava, sozinho, esforçar-se, suportar a aflição com resignação e curar-se 

daquilo que o afligia.  

f. A música. No Vida de Pitágoras, de Jâmblico (1986), somos informados de que, dentre as 

ciências que os pitagóricos mais honravam, a música não estava entre as menores: “Through 

which he easily transferred and circularly led the passions of the soul into a contrary direction, 

when they had recently and in an irrational and clandestine manner been formed” 

(IAMBLICHUS, 1986, p. 32). 

A música foi fundamental na história do pitagorismo. A associação de Pitágoras com a 

música pode ter sido tão forte que alguns imaginam ter sido seu último desejo, antes de 

morrer, ouvir o som da lira, pois ele entendia que as almas não ascenderiam aos céus sem 

música.  



 

Segundo Jâmblico (1986), a música, entre os pitagóricos, era produzida ou pelo simples 

tocar da lira ou pelo som da voz. A seguir, enumeramos alguns motivos que, segundo esse 

biógrafo, justificam a importância da música para os pitagóricos: 

1. Era considerada como um meio adequado para corrigir e combater, bem como 

atenuar, determinados sentimentos, os vários desejos que poderiam afligi-los, 

como: tristeza, mágoa, compaixão, rivalidade, medo, fúria, ócio. Contra essas 

atitudes e sentimentos, apropriadas músicas eram utilizadas para arrefecê-las. 

2.  Determinado tipo de música poderia ser um útil recurso, à noite, antes de 

dormir, para purificar o poder de raciocínio atingido pelas perturbações e 

barulhos aos quais eles haviam sido expostos durante o dia, tranquilizando o 

sono para ter poucos e bons sonhos; e, de um outro tipo, seria um ótimo recurso 

para a liberação do torpor, relaxamento e indolência noturnos, para quando 

acordarem.  

3. Poderia curar as paixões das almas, certas doenças. Nesse caso específico, 

apenas os sons musicais, sem o uso de palavras, era o suficiente.  

Um dos exemplos dignos de nota pelo qual Jâmblico (1986) conseguiu ilustrar a 

correção de comportamento através da música, é o caso de quando o próprio Pitágoras 

“restored a young man to temperance, who had become furious through love” 

(IAMBLICHUS, 1986, p. 102). 

Sobre a importância da música para o pitagorismo, Diógenes Laércio (1987) tem a 

oferecer pouca coisa, afirmando somente que uma das regras consistia em “to respect every 

kind of divination, to sing songs accompanied by the lyre, and to display a reasonable 

gratitude to the Gods and eminent men by hymns”. (LAERTIUS, 1987, p. 147). Já Porfírio 

(1987) é um pouco mais prolixo que Diógenes:   

 

He himself could hear the Harmony of the Universe, and understood the universal 
music of the spheres, and of the stars which move in concert with them, and which 
we cannot hear because of the limitations of our weak nature. (…) He himself held 
morning conferences at his residence, composing his soul with the music of the lyre, 
and singing certain paeans of Thales. He also sang verses of Homer and Hesiod, 
which seemed to soothe the mind. He danced certain dances which he thought 
conferred on the body agility and health. (…) if they were sick, he nursed them; if 
they were afflicted in mind, he solaced them, some by incantations and magic 
charms, others by music. He had prepared songs for the diseases of the body, by 
singing which he cured the sick. He had also some that caused forgetfulness of 



 

sorrow, mitigation of anger, and destruction of lust. (PORPHYRY, 1988, p. 129 - 
130).   

 

Assim como Jâmblico (1986), Porfírio (1987) afirma que Pitágoras aliviava as paixões da 

alma61 e do corpo através de determinados ritmos, músicas e encantamentos. Resgata a 

música das esferas citada por Aristóteles e nos faz crer que ele tinha um interesse pessoal, do 

tipo racional, pela música.   

Com essa exposição sobre o interesse pela música, aqui concluímos nossa explanação 

sobre Pitágoras e os pitagóricos com base na tradição e nos testemunhos antigos. Dirigiremos 

agora nossa atenção sobre o que os autores modernos dizem a respeito do tema. 

 

3.2 O QUE OS AUTORES MODERNOS PENSAM SOBRE PITÁGORAS E O 

PITAGORISMO 

 

O nosso objetivo, nesta seção, é apresentar o pensamento dos autores modernos sobre 

Pitágoras e os pitagóricos. Utilizaremos Cornford (1922), Cameron (1938), Burnet (1955), 

Philip (1966), Fritz (1970), Burkert (1972), Gorman (1979), Heath (1981), Zhmud (1989), 

Anton (1992), Khan (2001), Herman (2004), Kirk, Raven & Schofield (2005), Netz (2005), 

Huffman (1993, 2005, 2010), Erickson & Fossa (2006), Drozdek (2007), Fossa (2010). Esses 

autores usaram os testemunhos e a tradição antiga para melhor entender o movimento 

pitagórico. Esta parte do trabalho será subdividida em três outras: (i) que ideias os autores 

modernos têm sobre Pitágoras; (ii) que características os autores modernos atribuem aos 

pitagóricos, dando ênfase aos seus famosos membros Hipasus, Filolau e Arquitas; (iii) o que 

de mais importante a literatura moderna destaca dos conteúdos de ensino da escola pitagórica. 

 

                                                           
61 Além da música para melhoramento da alma, os pitagóricos também lançavam mão de sentenças selecionadas 
de Homero e Hesíodo.   

 



 

3.2.1 Que ideias os autores modernos têm sobre Pitágoras 

 

Herman (2004) e Burkert (1972) consideram Pitágoras apenas um homem místico-

religioso. Herman (2004) associa Pitágoras somente à fundação de uma seita religiosa e 

defende que o lado matemático do movimento pitagórico veio bem após a sua morte. Ele não 

encontra racionalidade alguma em Pitágoras, reduzindo seu interesse a uma incessante busca 

pelo divino, e seus seguidores considerando suas opiniões como revelações sagradas:  

We cannot credit the founder of the Pythagorean movement with any of its 
philosophical advances, unless we consider the transmigration of the soul, 
immortality, musical harmony, magic, vegetarianism, purification rites, and 
initiations to be proper philosophical pursuits. If anything, it is only these rather 
esoteric interests that can be traced to the Great Sage. (HERMAN, 2004, p. 17). 

 

Tanto Herman (2004) quanto Burkert (1972) parecem considerar Pitágoras nada mais do que 

um líder religioso e cultural, um guru, uma espécie de xamã. Realmente, muito na literatura 

moderna se dedica a qualificar Pitágoras como alguém místico, religioso, que louvava 

quaisquer ideias que tivessem ligação com a imortalidade e transmigração das almas. 

Também é considerado religioso o ensino de Pitágoras sobre a harmonia cósmica. 

Pitágoras pode ser retratado como um ser impressionante, religioso, com seu status 

divino e semidivino amplamente sublinhado pela tradição, como ressalta Guthrie (2003): 

“There are three kinds of rational creature: gods, men and such as Pythagoras”. (GUTHRIE, 

2003, p. 156). Philip (1966) observa que era comum Pitágoras ressaltar em seus ensinos a sua 

origem divina. A potencial divindade de Pitágoras também é visível ao constatarmos que, para 

os pitagóricos, seu patrono particular, seu deus supremo era Apolo, o Apolo Hiperbóreo, com 

o qual acreditava-se que Pitágoras tinha uma relação toda especial. Alguns pitagóricos, no 

mínimo, reverenciavam Pitágoras como uma verdadeira reencarnação do deus hiperbóreo 

Apolo, considerando-o como o deus Apolo vindo da região hiperbórea. Apolo tornou-se o 

símbolo supremo do pensamento religioso pitagórico e era considerado o guia pessoal de 

Pitágoras. Através de Aristóteles somos informados que o povo de Crotona saudava Pitágoras 

como o Apolo Hiperbóreo. Um dos acusmata pitagóricos, fundamentos do ensino pitagórico 

dentro da escola pitagórica, faz referência a esse fato: “Quem é você Pitágoras? O Apolo 

Hiperbóreo”.  



 

Pitágoras pregava a imortalidade e a transmigração das almas. Assim, as suas várias 

reencarnações também poderiam ter sido úteis para justificar a sua sabedoria. Cameron (1938) 

reconhece a sabedoria de Pitágoras utilizando Empédocles: “A man who in the last of a series 

of incarnations is able to integrate all his previous experience to the end of understanding the 

world about him; not only the world of men, but ‘all the things that are,’ that is, the physical 

world” (CAMERON, 1938, p. 21). 

Estudiosos como Cornford (1922), Cameron (1938), Philip (1966), Gorman (1979), 

Anton (1992), Guthrie (2003), Drozdek (2007) e Fossa (2010) reconhecem esse lado místico-

religioso de Pitágoras, mas ao mesmo tempo admitem a existência de uma postura filosófico-

científica assumida por ele.  

Guthrie (2003) considera Pitágoras, além de professor religioso, um “gênio científico”. 

Assim, ao resgatar os momentos vividos por ele em Samos, Guthrie (2003) acha espaço para 

destacar o lado erudito desse homem: “All that we know, or can guess, (…) suggests (…) he 

would be intensely interested in (…) the artistic (…) progress of the island, and in all 

probability, with his mathematical genius and craftsman’s skill, an eager contributor to both” 

(GUTHRIE, 2003, p. 180).   

Pitágoras nasceu e viveu numa época – século V a.C. – em que Samos, situada na Jônia, 

gozava de um forte prestígio intelectual. Nesse período, Samos experimentou grandes avanços 

em diversas áreas como a filosofia natural, a literatura, a arte, a arquitetura, a medicina e a 

tecnologia. Tal desenvolvimento criou as bases para o florescimento da cultura grega em 

geral. Pitágoras, ou antes de viajar para as regiões próximas a Samos, ou após seu retorno à 

sua cidade natal, deve ter usufruído das vantagens intelectuais acima apontadas, 

provavelmente tornando-se um homem erudito, profundamente contextualizado no ambiente 

cultural da Samos. 

Além de Guthrie (2003), Phillip (1966) também ressalta o lado cientista e racional de 

Pitágoras e lança um palpite quanto à possível identidade dos “tão chamados pitagóricos” 

citados por Aristóteles em sua obra Metafísica: o próprio Pitágoras. 

 

Who then were the Pythagoreans whom Aristotle speaks? I would suggest that 
Aristotle refers, however cautiously and indirectly, to Pythagoras himself. The 
information that he was able to gather, and that he collected in his monograph On 
the Pythagoreans, must have attributed to Pythagoras not only a legend but also 



 

doctrines. If these doctrines circulated as those of ‘the Pythagoreans,’ their origin, or 
some part of their origin, must have been attributed to Pythagoras. It seems probable 
that a body of doctrine, relatively small and coherent, was in circulation as 
Pythagorean – a nucleus regarded as common to Pythagoreans and deriving from 
Pythagoras himself – and that Aristotle felt it the part of caution to ascribe it 
anonymously to ‘the Pythagoreans.’ It probably derived from Pythagorean tradition 
in Magna Graecia. (PHILIP, 1966, p. 34-35) [destaque do autor].  

 

A citação acima nos leva a imaginar um Pitágoras sábio, filósofo, essa sua inclinação posta 

em evidência, como já foi salientado por Empédocles, Heródoto, Íon de Quios e, mesmo que 

de forma irônica, por Heráclito: “He was, by the testimony of Heraclitus, a man of intelectual 

curiosity. According to Herodotus he left behind him a reputation as sophistes”. (PHILIP, 

1966, p. 20) [destaque do autor]. 

Mas em que consistia essa sabedoria de Pitágoras? Se seguirmos Cameron (1938), “The 

traditionally wise Pythagoras was wise in numbers. This was the wisdom which he recovered 

in the course of many lives, which his soul, on first being bound to the body, had forgotten”. 

(CAMERON, 1938, p. 25). 

Torna-se difícil não considerar Pitágoras um filósofo pré-socrático, um amante das 

matemáticas e, como alguns insistem, o primeiro pensador a ressaltar a função das 

matemáticas no pensamento abstrato. As biografias e muitos estudos sobre ele se inclinam a 

considerá-lo, além de filósofo, matemático. Aliás, o primeiro a usar a palavra filosofia. 

Uma primeira forma de ilustrar a ligação de Pitágoras com a matemática é a de que a 

explicação numérica do universo foi uma generalização da associação música-número feita 

por ele. Uma segunda evidência de sua ligação com a matemática vem de Aristóxeno, filósofo 

que escreveu, em seu tratado sobre aritmética, que Pitágoras originou seu entusiasmo para o 

estudo do número através de aplicação prática da matemática no comércio. Afinal, seu pai, 

Mnersacos, era comerciante. Heath (1981) conta que  

 

The earliest direct testimony of Pythagoras in mathematical studies seems to be that 
of Aristotle, who in his separate book On the Pythagoreans, now lost, wrote that 
‘Pythagoras, the son of Mnesarchus, first worked at mathematics and arithmetic, and 
afterwards, at one time, condescended to the wonder-working practised by 
Phreceydes’. (HEATH, 1981, p. 66). 

Assim, deve ter havido um interesse pelas matemáticas por parte de Pitágoras. Ele deve ter 

tido algum motivo para estudar as matemáticas e, ocorrendo essa ligação, está claro então que 



 

seus seguidores deveriam ter sido incitados, por seu mestre e por determinado motivo, ao 

estudo dessa disciplina.  

Anton (1992) considera Pitágoras preocupado tanto com problemas flosófico-científicos 

quanto místico-religiosos, sendo a ele creditado “to have taken the radical step that led to 

wedding religious values to scientific visions of the universe”. (ANTON, 1992, p. 32). 

Portanto, parece ser obviamente verdadeiro que o ensino de Pitágoras tomou duas 

formas. Drozdesk (2007) considera Pitágoras um sábio religioso, um profeta, um adivinhador, 

reconhecido por muitos como um deus: “Pythagoras statements are saturated with religion, 

with the constant awareness of the presence of the divine, and with a necessity to maintain 

best connection with it, whether through sacrifices, oracles, music, or scientific research”. 

(DROZDEK, 2007, p. 66). Notemos que, ao final da citação, Drozdek vê Pitágoras inclinado 

a apontar o caminho da pesquisa científica e da música (matemática?), caso se deseje alcançar 

o divino. 

Pitágoras pode ter sido um pensador que teria abrigado em si mesmo tanto as qualidades 

de um grande reformador religioso quanto as características de um homem de grandiosos 

poderes intelectuais, sendo considerado hoje, com raras exceções, um dos grandes fundadores 

da matemática. “The genius of Pythagoras must have possessed both a rational and a religious 

quality such as rarely united in the same man. It is not surprising that he and his school 

attracted two different types”. (GUTHRIE, 2003, p. 192). 

 

3.2.2 Que características os autores modernos atribuem aos pitagóricos 

 

Frank, citado por Cameron (1938), defende que o interesse pela matemática, no 

pitagorismo, é tardio: 

 

Erich Frank contends that not only is the scientific element a late one in 
Pythagoreanism, but the religious character of the mystery does not apply to the 
Pythagoreans of the Academic circle or to the ‘so-called’ Pythagoreans’ of Aristotle. 
Thus in the early period there would be no ‘so-called’ Pythagorean philosophy or 
interest in mathematics, and in the later period, at least among the ‘so-called 



 

Pythagoreans,’ there would be hardly a trace of the religious character of the early 
school; this later school would not hold, for example, by such beliefs as the 
Transmigration of Souls. (apud CAMERON, 1938, p. 4). 

 

Como Frank, há quem pense que a ligação pitagorismo-religião ficou restrita apenas ao 

denominado pitagorismo antigo, um modo de vida assemelhado ao culto de mistérios, uma 

ordem religiosa sem qualquer preocupação filosófica.  

Cornford (1922), Cameron (1938), Philip (1966), Gorman (1979), Anton (1992), 

Guthrie (2003), Drozdek (2007) e Fossa (2010) evidenciam tanto o lado místico-religioso dos 

pitagóricos quanto o seu interesse por questões filosófico-científicas.   

Gorman (1979) e Guthrie (2003) deixam claro que não há base para separar o lado 

religioso do lado científico-filosófico no desenvolvimento do pitagorismo. Anton (1992) 

escreve que o próprio Platão chamou a atenção para a distinção de dois campos no 

pitagorismo, quais sejam, o religioso e o científico, e Khan (2001) afirma que é na  ideia de 

purificação da alma que se pode perceber a ligação entre os lados religioso e filosófico do 

pitagorismo e nos capacita a vê-los como dois lados de um único sistema unitário. 

Gorman (1979) afirma ser importante, para a compreensão da filosofia e do modo de 

vida pitagórico, se ter uma certa familiaridade acerca da religião helênica, isso porque, ao 

tratar dos pitagóricos, não há como separar o conhecimento “científico” do “religioso”.  

Cameron (1938), que chama a filosofia pitagórica de filosofia religiosa, é favorável à 

ideia de que não houve uma ruptura na tradição religiosa pitagórica, argumentando que 

 

In early Pythagoreanism religious and philosophical beliefs are so closely bound 
together as in most cases to be indistinguishable. One cannot discuss Pythagorean 
philosophy without at the same time discussing Pythagorean religion and vice-versa. 
(…) Originality granted in the one field implies originality in the other. Such is the 
nature of Pythagorean doctrine. And because the two elements, religion and 
philosophy are inseparable in the history of Pythagoreanism, because Pythagorean 
mathematics are Pythagorean religion, Pythagoras has escaped the complete 
annihilation prepared for him by his detractors. (…) it is the distinctive mark of 
Pythagorean ideas that they, more than those of any other Pre-Socratic group, are 
closely bound in religion to philosophy, and in philosophy to religion. For lack of a 
better term we shall call Pythagoreanism a religious philosophy. (CAMERON, 
1938, p. 3). 



 

Ao defender a filosofia religiosa pitagórica, Cameron (1938) não a restringe apenas aos 

círculos antigos. Ele propõe que os pitagóricos dos dias anteriores a Platão também 

mantinham essas mesmas crenças e que não houve nenhum hiato na tradição religiosa 

pitagórica. 

 

Did not the early belief in Transmigration come down to later Pythagoreans as part 
of a continuous tradition of religious philosophy? Were not these Pythagoreans, 
whom Aristotle describes as applying themselves to mathematics before Leucippus 
and Democritus, the same people who believed in Transmigration? Was not the 
teaching of Pythagorean Transmigration also a mathematical approach to reality? 
(CAMERON, 1938, p. 4-5). 

 

Dessa forma, Cameron (1938) nitidamente ilustra a associação ciência-religião no 

pitagorismo, evidente desde sempre, até mesmo à época da Academia, e, o mais importante, a 

matemática sendo a base para a racionalização das crenças pitagóricas. 

Cornford (1922) assim se posiciona sobre a possibilidade do movimento pitagórico 

abrigar em si tanto o elemento religioso quanto o racional: 

 

In the sixth and fifth centuries B.C., two different and radically opposed systems of 
thought were elaborated within the Pythagorean school. They maybe called 
respectively the mystical system and the scientific. All current accounts of 
Pythagoreanism known to me attempt to combine the traits of both systems in one 
composite picture, which naturally fails to hold together. (CORNFORD, 1922, p. 
137). 

 

Mas Cornford (1922), dentre outros, ao contrário de Cameron (1938), no parágrafo anterior, 

mesmo admitindo a presença tanto do fator religioso quanto do elemento racional na escola 

pitagórica, não vislumbra a possibilidade da racionalização das crenças religiosas, haja vista 

não ser possível essas duas formas de entender o mundo caminharem juntas num todo 

coerente.  

Sobre o interesse de Pitágoras e seus seguidores pelas coisas da matemática, Heath 

(1981) informa que: 

 



 

Rather than half a century later [que Tales] Pythagoras was taking the first steps 
towards the theory of numbers and continuing the work of making geometry a 
theoretical science; he it was who first made geometry one of the subjects of a 
liberal education. The Pythagoreans, before the next century was out (i.e. before, 
say, 450 B.C.), had practically completed the subject-matter of Books I – II, IV, VI 
(and perhaps III) of Euclid’s Elements, including all the essentials of the 
‘geometrical algebra’ which remained  fundamental in Greek geometry; the only 
drawback was that their theory of proportion was not applicable to incommensurable 
but only to commensurable magnitudes, so that it proved inadequate as soon as the 
incommensurable came to be discovered. (…) the theory of irrationals (probably 

discovered, so far as √2 is concerned, by the early Pythagoreans). (HEATH, 1981, 
p. 2). 

 

Heath (1981) cita Platão que defendia serem os seguintes assuntos (τρια µαθηµατα) de 

interesse do homem livre: aritmética, geometria e astronomia, colocando em evidência os 

“assuntos da matemática” como temas notáveis em seu esquema de educação, daí estimulando 

uma associação desses estudos com µαθηµατα, que originalmente tinha o sentido de 

qualquer assunto de instrução ou estudo. Os peripatéticos62, novamente conforme Heath 

(1981), reforçaram essa prática platônica, utilizando então µαθηµατα dessa maneira especial, 

preferindo, no entanto,  posteriormente denominar esses estudos de µαθηµατικη. Heath 

(1981), utilizando esse fato, associa esse uso especial da palavra grega µαθηµατικη com os 

pitagóricos nos reportando à possível origem da palavra matemática: “The special use of the 

word µαθηµατικη seems actually to have originated in the school of Pythagoras. (…) 

According to Anatolius, the followers of Pythagoras are said to have applied the term 

µαθηµατικη more particularly to the subjects of geometry and arithmetic”. (HEATH, 1981, 

p. 11).  

O quadrivium medieval que, além de aritmética e geometria, incluía harmonia e 

astronomia, é considerado notadamente pitagórico.   

O interesse pelas matemáticas é unanimemente considerado uma característica 

pitagórica.  

 

A matemática grega (...) só no pitagorismo se transforma em ciência autônoma e 
rigorosa. (...); A matemática pitagórica não é uma técnica operatória, é antes a 
descoberta e construção de novos entes, imutáveis eternos, diferentemente das coisas 
variáveis e mortais. Daí o mistério que envolvia os achados da escola, por exemplo, 

                                                           
62 Seguidores de Aristóteles. 



 

a descoberta dos poliedros regulares. (MARÍAS, 2004, p. 19-20) [destaque do 
autor]. 

Heath (1981), como já vimos, e também Herman (2004), destacam como sendo singularmente 

pitagórica a ligação pitagorismo-matemática. Khan (2001) se une a eles, afirmando que, junto 

com música e a filosofia natural, as matemáticas foram objetos de estudo dos pitagóricos 

mesmo antes de Filolau. Seguindo esses estudiosos, Guthrie (2003) escreve que “It is 

commonly held that the Pythagoreans laid the foundations of Greek mathematics. 

Undoubtedly they made remarkable contributions”. (GUTHRIE, 2003, p. 217). Ao mesmo 

tempo alerta para o fato de que, ao considerarmos as matemáticas pitagóricas, não devemos 

nos esquecer das possíveis influências que elas tiveram das matemáticas jônicas e das regiões 

vizinhas ao mundo grego.  

Com relação aos feitos matemáticos dos pitagóricos e sua contribuição para a 

matemática grega, Burkert (1972) é mais parcimonioso em suas argumentações, defendendo 

que poderíamos muito bem entender as matemáticas gregas sem referência aos pitagóricos, e 

finalmente conclui que: “Serious Pythagorean achievement in mathematics does not appear 

until the work of certain anonymous Pythagoreans in geometry in the late fifth century and the 

work of Archytas in the first half of the fourth century”. (apud HUFFMAN, 1993, p. 54).  

Se ao mestre, ao líder da sociedade pitagórica, são atribuídas preocupações tanto 

místico-religiosas quanto filosófico-matemáticas, então podemos supor que o movimento por 

ele fundado, os seus discípulos diretos e futuros seguidores também herdaram essa sua 

postura. Voltemos um pouco a nossa atenção para três notáveis pitagóricos. 

A tradição e a história fornecem nomes de alguns pitagóricos, como Eurito, Lisis, 

Cebes, mas, de todos mais conhecidos, três famosos pitagóricos devem ser citados, por terem 

mostrado especial interesse pelas ciências, Hipasus, Filolau e Arquitas. Elementos tanto ético-

religiosos, quanto místicos, assim como racionais e matemáticos podem ser detectados nas 

vidas pessoais e nos ensinamentos desses três destacados pitagóricos. 

Fritz (1970), utilizando relatos da tradição, atribui a Hipasus algumas reflexões 

matemáticas. Assim:  

 

The mathematical achievements – apart from the discovery of incommensurability – 
ascribed to Hippasus by ancient tradition, are the following: 



 

1. Hippasus performed an experiment with metal discs. (…) He then showed 
that by striking any two of them the same harmony of sounds would be produced as 
by two strings whose lengths were in the same proportion as the thickness of the 
discs.  
2. Boethius attributes to him a theory of the musical scale showing how the 
different musical harmonies can mathematically be derived from one another. 
3. Iamblichus says that Hippasus concerned himself with the theory of 
proportionals and ‘means’. 
4. According to Iamblichus, Hippaus was the first to draw or construct the 
‘sphere consisting of 12 regular pentagons’, or as he says in another passage, to 
inscribe the regular  dodecahedron in a sphere and to make this construction public, 
which was considered a criminal divulgation of Pythagorean secret knowledge. 
(FRITZ, 1970, p. 387-388). 

 

Nessa citação, enquanto seguidor de Pitágoras, encontramos Hipasus realizando experimentos 

no intuito de comprovar que números formam a base da harmonia musical, e, por isso, seu 

gosto pela matemática, uma matemática sagrada divulgada por ele e que, por conta disso, 

pagou um preço alto com a morte.  

Encontramos unanimidade na tradição quanto à atribuição da primeira descoberta da 

incomensurabilidade a Hipasus de Metaponto. Segundo Fritz (1970), a tradição da primeira 

descoberta da incomensurabilidade encontra-se preservada somente naqueles trabalhos de 

autores tardios, posteriores, sendo a descoberta comumente ligada a histórias com grande teor 

lendário. Uma dessas histórias, por exemplo, é aquela narrada pelo neopitagórico e 

neoplatônico Jâmblico (1986): nela, temos Hipasus sendo atirado ao mar como uma divina 

punição por ter tornado públicos os secretos conhecimentos matemáticos da escola pitagórica.  

Ao associar Hipasus com as matemáticas e com a descoberta da incomensurabilidade, 

Fritz (1970) cita Jâmblico e seu tratado De communi mathematica scientia: 

 

Since Hippocrates and Theodorus are also mentioned together in the extract from the 
history of mathematics of Eudemus de Rhodes, it seems likely that Iamblichus’ note 
also goes back to the very realiable work of this disciple of Aristotle. According to 
this work Hippasus belonged to the generation preceding that of Theodorus 
(according to ancient usage this means an average difference of age of about thirty 
to forty years), who in his turn was a contemporary of Hippocrates of Chios. 
(FRITZ, 1970, p. 386).   

 

Jâmblico assegura que o progresso alcançado pelas matemáticas se deve aos trabalhos de 

Hipócrates de Quios e Teodoro de Cirene, e que ambos seguiram Hipasus de Metaponto.  



 

Hipasus, assim como Pitágoras, é uma figura lendária, obscura, enigmática, da qual 

sabemos praticamente nada. Ele é listado no catálogo de Jâmblico (1986) junto aos sibaritas. 

Não têm tido muito sucesso as tentativas para situá-lo na metade do século V a.C., ou mesmo 

mais tarde. Zhmud (1989) fala que Hipasus é mencionado muitas vezes junto a eminentes 

autores que se situam em um período correspondente à virada do século VI a.C. para o século 

V a.C., tais como Heráclito de Éfeso. 

Nossa melhor fonte sobre Hipasus é Aristóteles, não havendo dúvida de que ele tinha 

consciência sobre os ensinos desse pitagórico. Porém, o que ele nos diz sobre Hipasus é muito 

pouco, quase nada, uma única referência ocorrendo quando, ao discorrer sobre as antigas 

opiniões dos filósofos acerca dos primeiros princípios e causas, ele diz que tanto Hipasus 

como Heráclito fazem do fogo o primeiro princípio. Philip (1966) ressalta que, se Hipasus 

defendia o fogo como primeiro princípio, então podemos usar essa evidência contra os que 

defendem ter sido ele um pitagórico. Parece, contudo, que essa mudança de opinião sobre os 

primeiros princípios, a substituição do número pelo fogo, por parte de Hipasus, veio logo após 

o seu desentendimento dentro da Ordem Pitagórica. 

No que se refere à existência ou não de obras escritas por parte de Hipasus, Zhmud 

(1989) argumenta favoravelmente à ideia de que Hipasus tenha escrito alguma coisa: 

“Although not one fragment of Hippasus’ book has remained, it should be believed that it 

really existed. The oral tradition could hardly have preserved the sufficiently detailed 

information about his scientific achievements”. (ZHMUD, 1989, p. 272).  

Jâmblico (1986) nos apresenta alguns detalhes da vida e da doutrina de Hipasus. Em sua 

biografia de Pitágoras, ele assim se refere: 

 

With respect to Hippasus however especially, they assert that he was one of the 
Pythagoreans, but that in consequence of having divulged and described the method 
of forming a sphere from twelve pentagons, he perished in the sea, as an impious 
person, but obtained the renown of having made the discovery. (IAMBLICHUS, 
1986, p. 47-8). 

Se Hipasus morreu como um ímpio, por ter revelado aos não-iniciados uma matemática 

secreta, então é de supor que ele fez parte da irmandade pitagórica, e podemos imaginá-lo, 

pelo menos inicialmente, acatando as ideias do mestre, tanto aquelas relativas ao ensino 

religioso quanto às filosófico-científicas. 



 

A tradição que nos chega trata de uma oposição de Hipasus a Pitágoras. Sobre o motivo 

dessa incompatibilidade, como de muitos outros supostos fatos pitagóricos, não temos 

evidência e há muita especulação sobre esse momento na história do pitagorismo. Hipasus foi 

um dissidente e pode ter sido expulso da sociedade pitagórica por causa de uma reação 

democrática contra o partido oligárquico na escola, daí sua participação em uma revolta 

política contra Pitágoras e a sua autoridade, o que deve ter provocado uma divisão interna na 

irmandade. 

Hipasus também pode ter contrariado Pitágoras por questionar o mestre em algum ponto 

fundamental da doutrina pitagórica ou, como já vimos, por ter tornado pública a construção 

do dodecaedro ou a descoberta da incomensurabilidade, esta última tendo abalado a 

comunidade pitagórica, que afirmava tudo ser número, ou, melhor: tudo ser número inteiro 

positivo. Refletindo sobre o possível motivo que provocou o desentendimento entre Hipasus e 

Pitágoras, com a consequente expulsão do primeiro da sociedade pitagórica, Cameron (1938) 

sugere ter sido a própria doutrina do número a causa da briga entre eles, e Zhmud (1989) é da 

opinião de que essa descoberta de Hipasus deve ter imediatamente posto um freio no 

desenvolvimento da doutrina do número: 

 

It was once a commonplace in almost every work devoted to Pythagorean 
philosophy that the discovery of irrationality made by Hippasus struck a heavy blow 
to number atomism. Number (arithmos) for Greek mathematician is always a 
multitude composed of units (…); and the diagonal of a square, being 
incommensurable with its sides, cannot be expressed either by a whole, or by a 
fractional number. How then things consist of numbers? (ZHMUD, 1989, p. 277-
278). 

 

Após a dissensão, provavelmente Hipasus tornou-se líder de seu próprio grupo. Cameron 

(1938), baseado em informações de Diógenes Laércio, sugere que, uma vez sentindo-se livre 

das tradicionais restrições pitagóricas, Hipasus escreveu um texto ridiculamente cômico sobre 

o número, que, segundo Diógenes Laércio, foi denominada de µυστικος λογος, tentando 

difamar Pitágoras: “we may infer that the λογος was a λογος of Number and, as the title of 

the slanderous publication says, a mystic λογος of Number. Apparently then, Hippasus was 

intent on exposing the whole Pythagorean Number-Religion which is his eyes was somehow a 

fraud”. (CAMERON, 1938, p. 24-5).   



 

Vale destacar que tanto Hipasus, com a publicação acima mencionada, quanto 

Heráclito, acusavam Pitágoras de ser um falso sábio; assim como o último, o primeiro 

também fez pouco caso de sua abordagem religiosa ao número: “They objected, in short, to a 

religion which made authoritative  pronouncements on the theses of the mysteries in terms of 

Numbers and Mathematics; one which still carried with it an old inheritance of Number-

Magic”. (CAMERON, 1938, p. 25-26). 

Burnet (1955) ilustra a associação do pitagorismo com a transmigração quando discorre 

sobre o pentagrama, símbolo sagrado para os pitagóricos, que costumavam afixá-lo em suas 

cartas. Fritz (1970) admite ser o pentagrama o símbolo de reconhecimento pitagórico e 

argumenta que foi através desse símbolo que o notável Hipasus tentou demonstrar a 

incomensurabilidade, daí a associação desse pitagórico com a matemática e com o elemento 

religioso pitagórico, haja vista a qualidade mística atribuída a esse símbolo pela irmandade.  

Filolau foi um importante pitagórico da segunda geração. Como Pitágoras e Hipasus, é 

também uma figura de difícil compreensão do ponto de vista histórico, mas é um pensador 

sobre o qual, ao contrário dos outros dois, temos sua existência histórica assegurada.  

Filolau deve ter vivido na segunda metade do século V a.C., período entre 470-460 a.C. 

e 399 a.C., e deve ter sido contemporâneo de Sócrates e Demócrito. Filolau estava associado 

com muitas cidades na Itália, especialmente Crotona e Metaponto. Viveu na mesma época em 

que Zenão, Empédocles e Anaxágoras, sendo mais jovem que o primeiro deles, deixando-se 

influenciar pela filosofia de Empédocles. Viveu e ensinou em Tebas63, onde foi líder da escola 

pitagórica, ao fim do século V a.C., não muito antes da morte de Sócrates, que ocorreu em 

399 a.C. Alguns exilados pitagóricos juntaram-se a ele em Tebas. 

Temos algumas garantias de que Filolau foi um pitagórico, por exemplo, no Fédon, uma 

obra eminentemente pitagórica escrita por Platão, na qual é evidente a associação entre 

Filolau, Cebes e Símias, os dois últimos considerados pitagóricos, mas não catalogados na 

lista de Jâmblico. Um fragmento sugere que Filolau foi uma figura de proa do que nos parece 

ter sido uma comunidade pitagórica em Fliunte, perto de Corinto. Aristóteles menciona 

Filolau apenas uma vez em suas obras em um contexto ético. Filolau é catalogado por 

Jâmblico e classificado como tarentino, figurando na lista antes de Eurito e de Arquitas. 

Herman (2004) considera Filolau um pitagórico do tipo matemático. 

                                                           
63 Eurito, citado por Aristóteles, foi seu discípulo. 



 

Em autores tardios sobrevive um certo número de extratos que passam por fragmentos 

das obras de Filolau, mas há muita discussão, muita controvérsia sobre a autenticidade desses 

fragmentos. 

Filolau escreveu um pequeno tratado que abordava determinados temas de interesse dos 

pitagóricos como, por exemplo, os primeiros princípios, cosmologia, números, astronomia, 

música. Embora em Filolau possamos detectar interesses matemáticos e afins, como 

pitagórico ele nunca foi considerado um verdadeiro matemático. 

Podemos, de fato, afirmar que Filolau escreveu um livro, ao qual Aristóteles deve ter 

tido acesso e que pode ter sido a principal fonte da versão aristotélica do pitagorismo. Assim, 

o nome de Filolau foi, desde cedo, associado a uma forma escrita do ensino pitagórico, e seu 

livro seria o primeiro registro escrito dessas doutrinas, o mais antigo documento da 

irmandade. 

 

[It] Was perhaps a product of Pythagorean piety, an effort to state the doctrines of 
Pythagoras because they seemed to be threatened by oblivion, but what Filolau can 
have recollected from instruction in his youth or have learned from hearsay in the 
course of his years in exile would have been scanty and vague, its tendency being 
towards ethical paideia. (PHILIP, 1966, p. 116). 

 

Daí podemos obter uma conclusão óbvia: os mais antigos ensinos pitagóricos haviam sido 

difundidos oralmente e nenhum pitagórico anterior a Filolau jamais havia escrito um livro: 

“Like the fragments (and irrespective of our judgment as to their authenticity) it may have 

been simply a ‘rehash’ of Pythagorean speculation” (ibidem, p. 118).  

Burkert, citado por Kirk, Raven & Schofield (2005),  argumenta favoravelmente à ideia 

de que Filolau  

 

Criou de facto ‘a filosofia do Limite e do Ilimitado e a sua harmonia conseguida 
através do número’, na sua forma abstrata, num esforço ‘para traçar de novo, com o 
auxílio da ϕυσιολογια do século quinto, um quadro do mundo que, de alguma 
forma, lhe veio de Pitágoras. (apud KIRK & RAVEN, 2005, p. 341-342) [destaque 
do autor]. 

 



 

Essa tese de Burkert, que associa as ideias filolaicas ao pitagorismo da época do próprio 

Pitágoras, tem suscitado polêmicas. Se, por um lado, encontra rejeição por parte de estudiosos 

do pitagorismo como Philip, Vogel e Barnes, por outro lado, encontra apoio em Kirk, Raven e 

Schofield. 

O lado mais racional, mais filosófico de Filolau pode ser ilustrado:  

(i) por sua defesa dos princípios cósmicos, os limitadores, os ilimitados e a 

harmonia;  

(ii) pelas importantes e originais ideias em astronomia: o fogo central com seu único 

ponto fixo e a existência da contra-Terra. Mesmo assim, Burkert (1972), ao 

avaliar essas teorias astronômicas filolaicas, considera esses esquemas como 

primitivos, não-científicos e com um forte apelo xamanístico;  

(iii) pelas matemáticas, como destaca Huffman (1993),  

 

Deeply impressed by the accuracy and reliability of the type of mathematical 
reasoning which must have characterized the work of Hippocrates and Theodorus 
(…) Testemonium (…) says that Philolaus regarded geometry as the ‘mother-city’ of 
the mathematical sciences (…) he was sufficiently aware of the work in those 
sciences to recognize that it was in the geometry of his time that there was the 
greatest progress (…) A29 (…) Philolaus was au courant with the work that was 
going on in rigorous mathematics in his day. (HUFFMAN, 1993, p. 72).  

 

Filolau viveu na mesma época que os astrônomos Oenopides de Quios e Meton de Atenas, ao 

primeiro sendo atribuída a descoberta do ângulo da obliquidade da elíptica. Também foi 

contemporâneo de dois grandes nomes pioneiros da matemática grega, já apontados 

anteriormente: Hipócrates de Quios, que muitos pensam ter sido o primeiro a escrever um 

Elementos, e Teodoro de Cirene. Ao observar a contemporaneidade de Hipócrates, Teodoro e 

Filolau, e ao analisar certos fragmentos atribuídos a Filolau, Huffman (1993) conjectura a 

natureza e o tipo de matemática à qual esse pitagórico pode ter tido acesso e que o influenciou 

decisivamente. Mesmo assim, não nos chega evidência de que Filolau foi um matemático 

dedicado e competente como Hipócrates de Quios. A ideia que dele nos é transmitida é a de 

um pensador preocupado em aplicar, como expressa Huffman (1993), “cognitive reliability of 

numerical and mathematical relations” para a sua filosofia, algo semelhante ao que fez Platão 

ao utilizar ideias matemáticas de sua época no seu fazer filosófico.  

 



 

Philolaus will have come to maturity after this split arose and is clearly to be placed 
on the side of the mathematici, given the emphasis on mathematics (including 
music) in the fragments. However, it need to be assumed that the mathematici 
completely abandoned the way of life followed by the acusmatici. The fact that they 
recognized the acusmatici as genuine Pythagoreans suggests that there was 
something common to the two groups and this common ground might included 
shared notions as to the proper way to live one’s life. In the Pheado Philolaus is 
reported to teach that one should not commit suicide, which shows his interest in 
ethical matters that would be shared with the acusmatici, but this is very likely to be 
oral teaching. (HUFFMAN, 1993, p. 12).   

 

A despeito de suas investidas nos campos da música, da astronomia e da cosmogonia, alguns 

questionam o direito de ele ser considerado um filósofo. Assim, temos Frank (apud Cameron, 

1938) considerando Filolau tal qual um profeta errante e Philip (1966) insistindo que, em sua 

estada em Tebas como professor, Filolau não produziu qualquer coisa filosoficamente 

interessante.  

Filolau se interessou epistemologicamente pelo número, mas igualmente voltou sua 

atenção para seu aspecto místico. Também afirmou que a alma é uma harmonia. O lado 

religioso de Filolau é retratado por Zhmud (1989) ao afirmar que: “In Philolau we find what 

may be called mathematical theology, for instance, consecration of an angle of the triangle to 

various gods”. ( ZHMUD, 1989, p. 276). 

No Fédon, de Platão, Filolau se encontra envolvido com questões religiosas naquilo que 

dizia respeito ao suicídio.  

 

Plato in the Pheado tell us that in some obscure way Philolaus had discoursed on the 
wickedness of suicide. We know that in the mystery religions suicide was a crime 
because it was believed that the only release for the incarnate soul lay in purification 
through life or through a series of lives. Release for the soul presupposes its 
immortality, and it also presupposes the belief that the incarnations of the soul are its 
punishment. On this point Philolaus had something to say: ‘And both the ancients 
who discourse about the gods (…) and the seers bear witness that because of certain 
punishments the soul has been yoked to the body and buried in it as in a tomb. 

…………………………………………………………………………............ 

These two references seem to show that Philolaus was still speaking in terms of the 
mystery. (CAMERON, 1938, p. 43- 44). 

 



 

Ao se posicionar contrário à prática do suicídio, podemos imaginar um Filolau “iniciado”, 

defendendo um dos temas mais preciosos ao culto de mistérios. Essa possível associação de 

Filolau com os cultos de mistérios pode ser reforçada com Netz (2005):  

 

The core of such practices (the mystery cults) is the transition from the mundane to 
the divine through a process of becoming-other. This is precisely the formula we 
have gained for the Pythagoreans of the fifth and fourth century (minus the role 
given to mathematics and in particular music and its proportions as an agent in the 
initiation). This then would be a reason for Greeks in the fourth century to conceive 
of Philolaus, for instance, as a Pythagorean. Authors such as Philolaus offered a way 
reaching from the here of the everyday to the there of the divine, passing through a 
strange form of life. (NETZ, 2005, p. 92). 

 

Podemos complementar nossa argumentação acerca do envolvimento de Filolau com a 

religião, usando Cameron (1938):  

 

Let us try instead to understand the place his teachings took in his own generation, 
the generation before Plato. What can we learn from Philolaus about 
Pythagoreanism in the latter part of the fifth century? We shall see that he was a 
thoroughly implicated in the Pythagorean religious tradition as were the 
Pythagoreans of Alcamaeon’s day. (CAMERON, 1938, p. 43). 

Mesmo que haja uma inclinação de Filolau, pitagórico da segunda geração, pelo elemento 

religioso em suas reflexões, estudiosos como Cameron (1938) defendem que a interpretação 

mais comum acerca do pitagorismo à sua época, conforme os fragmentos indicam, é a de que 

crenças e rituais religiosos haviam desenvolvido uma linguagem mais filosófica. Pitagóricos 

do tempo de Filolau não se encontravam mais limitados à linguagem e pensamento arcaicos 

dos mistérios ou à exaltação do elemento mágico do número.  

Arquitas de Tarento é o mais matemático e o mais famoso dentre os pitagóricos. Visto 

tanto por Burkert (1972) quanto por Herman (2004) como um mathematici, ele é considerado 

a última proeminente figura da antiga tradição pitagórica, tendo se interessado por 

matemática, filosofia natural e ética. Encontra-se universalmente associado à cidade de 

Tarento, no sul da Itália, o que nos faz supor que ele tanto nasceu quanto passou toda a sua 



 

vida nessa cidade. Como um genuíno pitagórico, viveu uma vida ascética, enfatizando o 

autocontrole e evitando prazeres corporais64.  

Arquitas é geralmente visto com um eminente pensador do mundo grego da metade do 

século IV a.C., notável tanto por sua intelectualidade quanto por ter sido um homem de ação. 

Huffman (2005), tomando como referência os testemunhos e fragmentos sobre Arquitas, o 

apresenta como um pensador eclético, e assim destaca os seus feitos: contribuição para o 

desenvolvimento da ótica, por ter formulado os alicerces matemáticos dessa ciência; 

discussão sobre os prazeres; interesse pelas definições; pioneirismo no estudo da mecânica65; 

investigação sobre a cosmologia66.  

Arquitas foi um matemático habilidoso, o que pode ser ilustrado por suas preocupações 

nas áreas da teoria harmônica, da geometria67 e aritmética. É considerado como sendo o 

primeiro pensador a identificar um determinado grupo de quatro ciências ideais, aritmética, 

geometria, astronomia e música, que se tornariam famosamente conhecidas como o 

quadrivium, na Idade Média.   

Dispomos apenas de quatro importantes fragmentos oriundos de possíveis trabalhos de 

Arquitas68 que podem ser complementados por um significativo número de importantes 

testemunhos oriundos de Ptolomeu, Stobeus e Porfírio.   

A melhor avaliação sobre o nascimento e a morte de Arquitas, baseada em determinadas 

evidências, é a de que ele nasceu entre 435 a.C. e 410 a.C. e morreu entre 360 a.C. e 350 a.C. 

Temos um Arquitas ativo na primeira metade do século IV a.C., período no qual Platão se 

encontrava vivo. O auge da atividade política de Arquitas em Tarento deu-se entre 379 a.C. e 

360 a.C.   

                                                           
64 No Vida de Arquitas, citado por Huffman (2005), é possível encontrarmos alguns tipos de virtudes 
provavelmente exortados por ele: agir somente sob orientação da razão e nunca sob o domínio das paixões; 
sempre que possível afastar-se dos prazeres corporais, pois eles são capazes de interferir no intelecto, o maior 
presente dos deuses aos homens; não punir os escravos; valorizar tanto o autocontrole quanto a temperança, a 
última sendo verdadeiramente praticada quando o homem não pronunciava uma linguagem ofensiva; dar grande 
importância à amizade. 
65 Huffman (2005) afirma que alguns estudiosos conjecturam ter sido provável Arquitas ter usado sua 
experiência matemática a fim de contribuir na elaboração de projetos de engenhocas mecânicas, no intuito de 
usá-las na defesa de Tarento em suas campanhas contra os inimigos. 
66 Segundo Huffman  (2005), há muita probabilidade de que Arquitas tenha sido responsável por uma  explicação 
do cosmos assemelhada àquela produzida pelos pré-socráticos. 
67 Se seguirmos Huffman (2005), Eudemos não atribui um Elementos a Arquitas, mas esse historiador das 
matemáticas explicitamente afirma que Arquitas contribuiu para a organização científica dos teoremas 
geométricos, o que pode indicar que esse pitagórico de alguma maneira esteve interessado na estrutura da 
geometria como ciência.   
68 Harmonia, Sobre as ciências e Discursos. 



 

É por ser especialmente considerado um verdadeiro matemático que Arquitas é 

apresentado como um autêntico pitagórico. Aliás, ele é tratado como uma das três mais 

importantes figuras do antigo pitagorismo, ao lado de Pitágoras e de Filolau. Portanto, para se 

entender bem o pitagorismo, além de sabermos sobre Pitágoras e Filolau, é fundamental 

conhecer bem quem foi Arquitas.  

Temos uma biografia, A vida de Arquitas, escrita depois de sua morte pelo discípulo de 

Aristóteles, Aristóxeno de Tarento, que parece ter sido pioneiro, entre os peripatéticos, na 

confecção de biografias de pensadores famosos. Essa A vida de Arquitas, “is the basis for 

much of the biographical tradition about him (...) He [Aristoxenus] was born in Tarentum and 

grew up during the height of Archytas’ prominence in the city”. (HUFFMAN, 2010, p. 37). 

Também houve um interesse em Arquitas por parte de Aristóteles, e esse famoso 

filósofo  

 

Devote almost twice as much attention to Archytas as he devotes to fifth-century 
Pythagoreanism. For Aristotle (…) Archytas would appear to have been a far more 
important philosopher than either Pythagoras or Philolaus. For Aristotle, Archytas 
stands outside the shadow of Pythagoras, in which the later tradition placed him, and 
is an important philosopher in his own right. (HUFFMAN, 2005, p. 45).  

 

Aristóteles escreveu mais sobre Arquitas do que sobre qualquer outro indivíduo. Esse 

interesse pode ser avaliado por um de seus trabalhos sobre a filosofia de Arquitas, composto 

por três volumes, obra agora perdida. Aristóteles nunca chamou Arquitas de pitagórico, nem 

tampouco o incluiu entre os pitagóricos que ele utiliza em suas discussões filosóficas.  

Um contemporâneo de Aristóxeno, Eudemo, faz referência a Arquitas tanto em sua 

história da geometria quanto em seu trabalho sobre física. No catálogo dos famosos 

pitagóricos citados por Jâmblico, em seu Vida de Pitágoras, Arquitas é listado no grupo dos 

tarentinos, junto com Filolau e Eurito. 

Arquitas foi considerado pitagórico tanto no século IV a.C. quanto na tradição posterior. 

Enquanto na tradição posterior Arquitas é, antes de mais nada, um pitagórico, no século IV 

a.C. ele é visto primeiramente como um notável homem que alcançou essa posição por seus 

próprios méritos, e somente depois passa a ser considerado um pitagórico, ou por ter sido 

adepto do modo de vida pitagórico, ou por ter sido discípulo de Eurito, ou porque tratou de 



 

temas desenvolvidos por pitagóricos mais antigos do que ele, como Filolau: “One way to 

understand Archytas’ project is to see him as working out the program suggested by his 

predecessor in the Pythagorean tradition, Philolaus”. (HUFFMAN, 2005, p. 54). Como já 

vimos anteriormente, uma das teses principais de Filolau era a de que somente é possível 

conhecer as coisas na medida em que as conhecemos através de números, não apenas 

números, mas as razões e proporções entre eles, assuntos de interesse de Arquitas tanto em 

seu estudo sobre harmonia quanto em sua demonstração da duplicação do cubo, como 

destacaremos mais à frente. 

Muito possivelmente os predecessores de Arquitas foram pitagóricos, anônimos ou 

famosos, interessados em teoria harmônica. Arquitas provavelmente deve ter tido como 

referência para seus trabalhos aquilo que os pitagóricos anteriores a ele, bem como os 

contemporâneos, estavam estudando. Assim, por exemplo, ele deve ter se apropriado das três 

médias com as quais trabalhou (aritmética, harmônica e geométrica) muito provavelmente do 

pitagórico Hipasus, que talvez delas tenha tido conhecimento na primeira metade do século V 

a.C. 

Um dos mais famosos amigos contemporâneo de Arquitas foi Platão. Aliás, a fama de 

Arquitas é algumas vezes reconhecida pelo fato de ter enviado um barco para livrar Platão das 

mãos de Dionísio II, tirano de Siracusa.   

Arquitas tornou-se digno de atenção por ter sido líder político e militar de uma poderosa 

cidade-estado grega, Tarento. De acordo com Diógenes Laércio, por sete vezes consecutivas 

Arquitas foi eleito e serviu como general na cidade de Tarento, e supostamente nunca foi 

derrotado: “As a general he may also have had special privileges in addressing the assembly 

at Tarentum on issues of importance to the city, so that his positions as general gave him 

considerable political as well as military power”. (HUFFMAN, 2010). 

Arquitas também mostrou interesse pela matemática proveniente da música. Ele foi um 

importante teórico musical. Seu mais notável trabalho foi sobre teoria harmônica, e seu mais 

famoso livro trata sobre harmonia (Harmonics): “He was the most sophisticated of the 

Pythagorean harmonic theorists and provided mathematical accounts of musical scales used 

by the practicing musicians of his days”. (HUFFMAN, 2010). Pelo testemunho de Boécio, 

conhecemos a famosa prova de Arquitas, mostrando que razões do tipo (n + 1) : n, que são 



 

fundamentais em teoria musical, não podem ser divididas através de uma média proporcional. 

Ou, de outro modo, uma razão superparticular não pode ser dividida em partes iguais.  

Netz (2005) é da opinião de que, pelos fragmentos e testemunhos que nos chegaram 

sobre Arquitas, ele tem muito mais a nos oferecer sobre ciência matemática do que sobre 

filosofia. Ele enumera as significativas contribuições feitas por Arquitas: teoria sobre a 

origem dos sons; classificação das razões; teoria dos números; brilhante solução para a 

questão da duplicação do cubo. É exatamente por ter mostrado interesse por esse problema 

que Arquitas é considerado um destacado matemático.  

Foi Arquitas quem forneceu a primeira solução para um dos mais difíceis e celebrados 

problemas matemáticos da antiguidade: a duplicação do cubo, o famoso problema Deliano. A 

solução dessa questão transformou Arquitas em um dos mais destacados geômetras de sua 

época, bem como instigou o seu interesse pelas proporções, já que a solução para o problema 

de duplicação do cubo implica em encontrar duas médias proporcionais em continuada 

proporção. Ao tratar desse problema, Arquitas mostrou ser um matemático diferenciado por 

ter manipulado uma matemática mais rigorosa, mais dedutiva, mais lógica, mais formal. Para 

encontrar essa solução, Arquitas teve que contar com a ajuda de seus predecessores, 

particularmente Hipócrates de Quios: “Archytas builds on another of Hippocrates’ 

achievements, the reduction of the problem of doubling the cube to the problem of finding 

two mean proportionals, but he surpasses Hippocrates by finding a solution to the latter and 

hence the former problem”. (HUFFMAN, 2005, p. 50).  

Alguns estudiosos defendem ter havido estudo e desenvolvimento matemáticos na 

escola pitagórica apenas com Arquitas. “As Heidel noted, Archytas the friend of Plato is the 

first Pythagorean whom we can name with confidence as having made notable contributions 

to mathematics”. (GUTHRIE, 2003, p. 219). De qualquer maneira, não há como negar a 

importância de Arquitas para o pitagorismo e sua associação com a matemática, sendo 

reconhecido, então, como um dos mais importantes filósofos na tradição pitagórica.  

Burkert (1972) defende não ter havido matemática rigorosa nem com Pitágoras nem 

com Filolau. Como relação à matemática arquiteana, ele argumenta que “Archytas must 

appear to be making the first tentative steps in the direction of mathematical rigor and not to 

be a polished mathematician (…) Archytas’ music theory is characterized as in part ‘mere 

arithmology’ ” (BURKERT, 1972, p. 386). Apesar de Burkert (1972), não há como duvidar 



 

que Arquitas de Tarento foi um famoso matemático de sua geração. Junto com Teaeteto e 

com Leodamas, constitui o grupo dos três mais proeminentes matemáticos da geração de 

Platão.  

Como foi abordado até então, para Pitágoras e alguns de seus famosos discípulos, é 

possível detectar interesses tanto religiosos quanto científicos por parte dos pitagóricos ao 

lidar com os seus temas mais diletos. Igualmente podemos perceber vestígios tanto de 

cientificidade quanto de religiosidade nos conteúdos de alguns dos mais importantes ensinos e 

investigações pitagóricas, e é sobre esse aspecto do pitagorismo que dedicaremos, em seguida, 

a nossa atenção. 

 

3.2.3 O que de mais importante a literatura moderna destaca dos conteúdos de ensino do 

pitagorismo 

 

Comecemos com a doutrina do número. Uma grande maioria dos estudiosos defende 

que a principal doutrina pitagórica foi tudo é número. Zhmud (1989), ao contrário, 

argumenta que, até Filolau, não houve qualquer filosofia pitagórica preocupada com a 

doutrina coisas são números, e que a atribuição do número como princípio teve seu 

nascimento com os discípulos de Platão, em especial Aristóteles.  

O pitagorismo, ao sugerir que tudo é número, propõe uma perspectiva inovadora, um 

panorama diferente daquele formulado pelos jônios, que consideravam os princípios como 

sendo a água, o apeíron, o ar e o fogo. Segundo Reale (1993), o universo pitagórico é 

“constituído pelo número, com o número e segundo o número. (...) na sua totalidade, (...)  nas 

suas partes individuais e em cada uma das coisas nele contidas, é um universo inteiramente 

dominado pelo número”. (REALE, 1993, p. 85). 

Argumenta-se que foi a partir do ilimitado/par e do limite/ímpar que o Um foi 

constituído, o Um par-ímpar, um princípio para os pitagóricos, o universo em si, o próprio 

cosmos ordenado e harmonizado, dele brotando todos os outros números, as séries numéricas, 

e, por fim, todas as coisas que constituem o universo. 



 

Ao atribuir ao número e aos elementos constitutivos do número o princípio de todas as 

coisas, toda a realidade sendo pensada como uma incorporação do número, o universo 

defendido pelo pitagorismo adquire um novo sentido com relação ao universo proposto pelos 

milésios. 

Por constarem na Tabela dos Opostos em colunas contrárias, os números pitagóricos par 

e ímpar também são considerados princípios, estando associados, como já vimos, o número 

ímpar ao limite e o número par ao ilimitado. Porém, Huffman (1993) discorda dessa visão: 

“Far from a simple identification of limiters and unlimiteds with numbers, what we find in the 

fragments is a sharp separation between the two, so sharp that limiters and unlimiteds are 

never mentioned in the same fragment with number” (HUFFMAN, 1993, p. 48). 

 Huffman (1993) utiliza determinados fragmentos legados por Filolau, apenas aqueles 

considerados autênticos69, para defender a ideia de que Filolau não acreditava que todas as 

coisas são números, que números são princípios. Na visão de Huffman (1993), Filolau 

pensava que todas as coisas que são conhecidas só são conhecidas através do número.  

 

Straightforwardly what the role of number was for Philolaus: ‘Indeed, everything 
that is known has number, for nothing is either understood or known without this’. 
Thus number plays an epistemological role for Philolaus. He says that things cannot 
be known without number, not that they are numbers. (HUFFMAN, 1993, p. 58). 

 

Para reforçar sua visão, Huffman (1993) ainda cita Phillip (1966), para o qual também 

números pitagóricos são coisas, enquanto que para Filolau as coisas são os limites e os 

ilimitados, ou uma mistura de ambos, números apenas tornando as coisas conhecíveis, o que é 

corroborado por Zhmud (1989): “Philolaus was the first of the Pythagoreans to have regarded 

number from a philosophic viewpoint (...) The cosmos of Philolaus has arisen and consists not 

of numbers or corporeal units, but of things unlimited (boundless) and limiting”. (ZHMUD, p. 

275). 
                                                           
69 Huffman (1993) assim enumera os fragmentos de Filolau, bem como os testemunhos que fazem referência ao 
número: (i) fragmentos: Filolau mostra consciência das razões entre números inteiros que governam os 
intervalos harmoniosos em música; Filolau apresenta uma tripla classificação dos números; Filolau vê números 
como a base de nosso conhecimento da realidade. (ii) testemunhos: Filolau provavelmente conheceu a 
“proporção musical” (12, 9, 8, 6), o que pressupõe conhecimento das medias aritméticas e harmônicas; Filolau 
reconhecia um certo conjunto de ciências matemáticas que provavelmente incluía aritmética, geometria, 
astronomia e música; Filolau tentou matematicamente reconciliar o ano solar com o ano lunar. 



 

Os primeiros pitagóricos estudaram números figurados extensivamente. Por exemplo, 

Heath (apud ERICKSON & FOSSA, 2006) conjectura que a Fórmula de Pitágoras para gerar 

triângulos pitagóricos foi obtida através de intensivas investigações sobre números figurados. 

Com relação à utilidade desses tipos de números para o desenvolvimento da matemática 

pitagórica, Fossa & Erickson (2006) afirmam que “os primeiros pitagóricos usaram os 

números figurados para auxiliar seus raciocínios algébricos de maneira análoga à que usaram 

o ábaco para auxiliar a fazer contas”. (FOSSA & ERICKSON, 2006, p. 28).  

Não houve escola religiosa na antiga Grécia tão preocupada com o número como a 

escola pitagórica. Imediatamente surge uma indagação: Por que os pitagóricos, como tantos 

outros gregos, apesar de buscarem entender o número em bases racionais, ainda preservariam 

seu lado místico? Buscamos a resposta em Cameron (1938):  

 

It is significant of the Greek temper in general, and the Pythagoreans in particular, 
that Magic Numbers were largely transformed into mathematics. Not that 
mathematics were severed from the antique pattern of divine Number, rather their 
religious character was preserved by religious men, the Pythagoreans. (CAMERON, 
1938, p. 27).  

O aspecto esotérico do número, de interesse dos pitagóricos, é observado por Herman (2004):  

 

The Pythagoreans, as devotees of the esoteric and the occult, seemed unable to 
realize the liabilities in their approach. They never learned to differentiate between 
mathematics and numerology, the esoteric significance assigned to number. This 
flaw also included the later, more enlightened members, and even Plato seemed 
occasionally unable to conceal a somewhat unhealthy fascination with the mystical 
side of numbers. (HERMAN, 2004, p. 106). 

 

Cameron (1938) chama a atenção para o interesse pitagórico pelo lado divino do número, ao 

atentar para duas importantes palavras do vocabulário grego, número e harmonia, ambas 

escritas, respectivamente, αριθµος e αρµονια. Segundo o estudioso, os dois vocábulos 

parecem ser originários de uma única mesma raiz αρ, o que parece indicar que em algum 

remoto momento e lugar de um passado não registrado a religião baseada em número se fez 

presente em terras gregas. Além do mais, ainda na visão do autor, “it is probable that the 

religious element belonged to the  αριθµος - αρµονια combination in prehistoric times, for 

we find that ritus in Latin comes from the same Indo-European root” (CAMERON, 1938, p. 

26).   



 

No tocante aos números, as visões de Zhmud (1989) e Drozdek (2007) são muito úteis 

para ilustrar o lado religioso a eles imputado pelos pitagóricos. O primeiro afirma que há 

alguns que defendem que, até Filolau, as inquirições pitagóricas acerca do número eram 

especulações aritmológicas, quase filosóficas. Já Drozdek (2007), defende que “the 

accousmatic tradition shows that some Pythagoreans believed in the magic power of number, 

but even if this tendency does go back to Pythagoras (…) there had not been formed any 

distinct philosophical doctrine on its basis” (DROZDEK, 2007, p. 66-67). Zhmud (1989) 

utiliza o acusmata “Qual o mais sábio? Número” para ressaltar o lado divino do número: 

“How can numbers be wise? For a Greek, the wisest are the gods, therefore, number would 

signify divine knowledge, knowledge expressed in term of numbers, knowledge expressed by 

numerical relations” (ZHMUD, 1989, p. 287). A posição de Riedweg (2005) é a de que, nesse 

acusmata, número pode ser entendido como a chave para a compreensão do mundo, e 

Gorman (1979) afirma que “Espeusipo, (...) adotou dos pitagóricos a noção do número como 

a suprema realidade metafísica” (GORMANS, 1979, p. 12).  

Boudouris (1992) também se mostra interessado pela doutrina numérica pitagórica. 

Segundo ele,  

 

Pythagoreans have employed several numerical analogues to which some “social 
analogies” can be construed. The arithmetic equality made up from the numbers 6, 
4, 2 such as 6 – 4 = 4 – 2 corresponds to the democratic equality whereas the 
relationship between 8, 4, 2, 8/4 = 4/2 is a geometric equality corresponds  to the 
axiocratic equality form of democracy. The democratic equality makes all citizen 
equals regardless of their intellect, courage and virtue, resulting ultimately into 
social inequality, whereas the geometric equality corresponds to the real meaning of 
social justice and value, the very foundation of democracy. (BOUDOURIS, 1992, p. 
78) [destaque do autor]. 

 

 

A aplicação do simbolismo numérico na realidade social leva Bourodimos (1992) a destacar o 

relevante papel do pitagorismo na antropologia, ao ressaltar sua contribuição na vida político-

social. 



 

Ao argumentar que tudo é número, o pitagorismo na realidade tinha em mente os 

números inteiros positivos70 e, mais importante, não apenas esses números, mas as razões, as 

relações entre eles.  

Para compreender as coisas bem ao estilo pitagórico, é necessário estudar números 

inteiros positivos, mas no contexto de suas razões e proporções. Quem quer realmente 

compreender a natureza das coisas, segundo os pitagóricos, deve voltar a sua atenção para os 

números e suas proporções (harmonia), pois é somente através deles que podemos 

compreender a realidade que nos cerca. 

Os pitagóricos consideravam os números constituintes divinos fundamentais de todas as 

coisas. Como consequência dessa visão, eles caracterizavam o cosmos como algo perfeito, 

divino e permanente, não apenas porque os números, como entes divinos, o compunham, mas 

principalmente devido à harmonia entre eles, pela forma como são combinados, uma 

combinação fiel às regras da proporção matemática. A harmonia reinava em toda parte no 

universo. A própria identidade com o divino deveria consistir essencialmente de números em 

harmonia: “The cosmos owes all the desirable qualities to the fact that it is harmonia” 

(GUTHRIE, 2003, p. 309). 

Para os pitagóricos, números e suas relações se encontram por trás dos diversos 

fenômenos, desde os movimentos dos astros até as tonalidades musicais, visto que todas as 

coisas são números em harmonia, no número sendo possível verificar a concordância do 

discordante, a união do par e do ímpar. Uma harmoniosa ordem era possível ser encontrada 

em todos os níveis de realidade: no pequeno e no grande, na Terra e acima dela, na vida 

individual e na vida social, na natureza animada e inanimada. O mundo é ordenado em todos 

os níveis, e essa ordem pode ser achada nos céus, na alma e na música, através das proporções 

numéricas, pois nelas a regularidade do mundo é refletida. Portanto, conhecer a natureza do 

número inteiro positivo e as relações entre esses números era o mesmo que desvendar o 

cosmos, já que ele poderia revelar sua natureza pelas relações matemáticas: “The cosmos is 

living god, welded into a single divine unity by the marvelous power of mathematical and 

musical harmony”. (GUTHRIE, 2003, p. 308).   

Número, fundamental no pitagorismo, é a base para a ordem e a harmonia, e é por isso 

também que os pitagóricos reconheciam a harmonia como a essência das coisas. Ao inquirir 
                                                           
70 Os números naturais sem o zero, isso porque a unidade ocupa uma posição, digamos, irregular no pensamento 
grego, pois o número zero ainda era desconhecido no mundo grego antigo. 



 

sobre o número, ao refletir sobre o cosmos, ao pensar acerca da natureza da alma, os 

pitagóricos, para melhor compreendê-los, lançavam mão da ideia de harmonia.  

Intimamente relacionado com o princípio de harmonia, encontramos ordem e relação ou 

proporção aritmética: 

 

For Pythagoreans the essential difference between different kinds of body lay in the 
harmonia or logos in which the elements were blended. The elements themselves 
were put together form mathematically defined figures, and so ‘the whole universe is 
a harmonia and a number’. This is how the limit is composed which makes it a 
cosmos and so good, and in so far as the elements are not mixed in mathematical 
proportion we have a residue of chaos, evil, ugliness, illhealth and so forth. 
(GUTHRIE, 2003, p. 275) [destaque do autor].  

 

Essa era a atitude pitagórica: tudo está sujeito a alguma adequada harmonia, que se revelava 

através da proporção ou relação entre números. Para os pitagóricos, o limite era o cosmos, 

composto de números naturais finitos. Assim, estudar os números naturais e suas relações – a 

harmonia – era o mesmo que estudar a ordem e o cosmos, já que os pitagóricos usavam a 

palavra cosmos no sentido de um conjunto de coisas ordenadas.  

Harmonia, relação entre números, é uma palavra-chave no pitagorismo que não pode se 

encontrar dissociada do número, daí a necessidade de um complemento na doutrina pitagórica 

tudo é número, ampliando-a para tudo é número e harmonia: “Aristotle characterizes the 

Pythagoreans as having reduced all things to numbers or, the elements of numbers, and 

described the whole universe as ‘a harmonia and a number’”. (GUTHRIE, 2003, p. 296). 

Número era responsável pela harmonia, um divino princípio que governava a estrutura 

do mundo inteiro. Para os pitagóricos, harmonia era uma divina prerrogativa, um traço divino 

que se manifestava através dos números: “What is most beautiful? Harmony. Only what is 

best, both in ethical and aesthetic sense, and what is most beautiful is worth pursuing, and the 

beauty is best expressed in order, in good arrangement of all things, in harmony”. 

(DROZDEK, 2007, p. 67).  

Os pitagóricos, entusiasmados com a interessante descoberta de que os números, ou 

relações entre números inteiros positivos, formavam a base dos reconhecidos intervalos 

musicais, postularam os números como a base essencial para tudo. Assim, provavelmente a 

música foi o marco inicial, o ponto de partida para Pitágoras e, consequentemente, para todo 



 

movimento pitagórico: “They found it an ideal evidential medium, one that allowed them 

ready access to its most basic constituents – not notes but numbers – and also a graceful way 

to express their theories”. (HERMAN, 2004, p. 93) [destaque do autor].  

A música desempenhou um papel central no pitagorismo, e a escola pitagórica pode ser 

universalmente reconhecida como sendo a principal responsável pelas descobertas mais 

fundamentais em teoria musical. Herman (2004) afirma que a filosofia como a arte de provar 

surgiu para os pitagóricos por meio da música. Yurre (1954) destaca que os pitagóricos 

utilizavam a música como método de educação e formação.  

Burnet (1955) nos remete ao tratamento religioso dado à música pelos pitagóricos e, sob 

a autoridade de Aristóxeno, ele diz que os pitagóricos utilizavam a música para purificar a 

alma, como um meio de cura. Cornelia de Vogel, seguindo Burnet, citada por Guthrie (2003), 

diz que a música efetivamente “restores the soul to a state in which it can return to the stars, 

the realm of the blessed”. (GUTHRIE, 2003, p. 105) 

O que teria provocado o interesse de Pitágoras pela música? Em Chauí (2002) temos 

que 

 

Os exercícios espirituais da comunidade pitagórica eram realizados ao som da lira 
órfica ou a lira tetracorde (a lira de quatro cordas), e é muito provável que Pitágoras 
tivesse percebido que os sons produzidos pela lira obedeciam a princípios e regras 
para formar os acordes e para criar a concordância entre sons discordantes, isto é, os 
sons da lira seguem regras de harmonia que se traduzem em expressões numéricas 
(as proporções). Ora, se o som é, na verdade, número, por que toda realidade – 
enquanto harmonia ou concordância dos discordantes como o seco e úmido, o 
quente e o frio, o bom e o mau, o justo e o injusto, o masculino e o feminino – não 
seria um sistema ordenado de proporções e, portanto, número? (CHAUÍ, 2002, p. 
69-70). 

 

Assim, a atração de Pitágoras pela música pode ter surgido a partir da notável descoberta da 

“matemática da natureza”, que secretamente operava na formação da escala musical. Histórias 

muito comuns e de duvidosa autenticidade, datando da antiguidade posterior, afirmam que 

Pitágoras descobriu o seguinte: as diferenças na vibração que caracterizam as notas de uma 

escala musical podem ser calculadas, ou seja, são atribuídas a Pitágoras71 a descoberta 

                                                           
71 Numa dessas descobertas, Pitágoras se mostra interessado pelos sons produzidos pelos martelos de um ferreiro 
ao golpearem as bigornas. O próprio Pitágoras realizou uma experiência comparando os pesos relativos desses 
martelos. Também temos conhecimento de uma outra experiência do mestre, agora com a intenção de produzir 
diferentes tensões em determinadas cordas, ao suspendê-las, e nelas prender diversos pesos. 



 

matemática da estrutura musical básica, isto é, que os intervalos harmoniosos da escala 

musical poderiam ser expressos em termos de simples proporções: 1 : 2, a oitava, 3 : 2, a 

quinta, e 4 : 3, a quarta72. Obviamente, surgiram questionamentos se o mestre conhecia esses 

detalhes, assim como da capacidade e dos recursos de então que pudessem permitir calcular 

essas razões. 

Burnet (1955) é favorável à ideia de que a descoberta das relações numéricas que 

determinam os intervalos harmoniosos da escala musical tenha sido obra de Pitágoras: “It is 

quite probable that Pythagoras knew the pitch of notes to depend on the rate of vibrations 

which communicate ‘beats’ or pulsations (…) to the air. At any rate, that was quite familiar to 

his successors”. (BURNET, 1955, p. 46).   

Philip (1966) sustenta que a teoria musical pitagórica era matemática. A escola 

pitagórica criou uma teoria matemática da música. A relação entre as longitudes das cordas e 

as notas correspondentes foi aproveitada para um estudo quantitativo do musical: “We may 

readily believe Aristotle when he tells us that the Pythagoreans thought numbers to be the 

elements of sensibles, and that they believed musical concordances to be governed by 

numerical relations”. (PHILIP, 1966, p. 79). Essas relações numéricas evidenciam a infinita 

variedade da qualidade no som sendo reduzida a ordem, harmonia, beleza através da exata e 

simples lei de quantidade: “The knowledge of proportions that underlie music improves 

education and leads to the betterment of man”. (DROZDEK, 2007, p.56). 

A música, segundo os pitagóricos, agora poderia ser reduzida a números, números tais 

que evidenciavam ser ela mais do que algo agradável aos nossos ouvidos: “The discernment 

between agreeable or disagreeable sounds was no longer the exclusive domain of one’s ears. 

One also could determine these ratios by entirely intelligible means”. (HERMAN, 2004, p. 

94) [destaque do autor].  

É lançando mão desse expediente que os pitagóricos, por meio do ousado artifício de 

generalização, tentam explicar toda a realidade em termos matemáticos:  

On purely rational grounds, they must have seemed to acquire in the minds of these 
early Pythagoreans from such discoveries as that of the independent existence of an 
inherent order, a numerical organization within the nature of sound itself, came as a 
kind of revelation. (GUTHRIE, 2003, p. 225). 

 

                                                           
72 Os menores números dessas proporções são 6, 8, 9 e 12, que inclui a média aritmética, ou seja, 12 : 9 : 6 e a 
média harmônica, isto é, 12 : 8 : 6. 



 

A música poderia ser vista como um meio pelo qual rigorosa ordem era manifestada.  

 

And this order allowed itself to be revealed. Even if ignorant of number, by way of 
music, a person could still be made to grasp its underlying logos – that is, its 
message or structure. And if music could be regulated by numerical relationships, 
then why, the Pythagoreans asked, couldn’t all relationships be governed by the 
same harmonious principles? (HERMAN, 2004, p. 95) [destaque do autor]. 

 

 

Poderíamos também considerar a ordem inversa, ou seja, tendo conhecimento das simples 

relações numéricas: 

Alone one could evoke tones that were rich, colorful, and above all, real, not 
abstract. Thus, instead of composing a song by ear, voice, or the aid of a musical 
instrument – means which are all empirical – one could arrange harmonic 
relationships just by playing with numbers. This was a major breakthrough. Thought 
could come up with hypothetical constructs that could be converted reliably into 
meaning. (HERMAN, 2004, p. 95) [destaque do autor]. 

 

A inevitável consequência dessa descoberta por parte de Pitágoras não poderia ser outra senão 

o entusiasmo, dele e de seus seguidores, em tentar fazer dos números a base essencial para 

tudo. Assim, podem ter se questionado, por exemplo: “Não seria possível que no número 

pudéssemos encontrar a chave não apenas para os sons musicais, mas para o conhecimento de 

toda a natureza?”.  

Já vimos que a razão correspondente à oitava era 1:2. Outros intervalos musicais seriam, 

respectivamente, as razões 3:2 e 4:3, a quinta e a quarta. Portanto, os intervalos básicos de 

uma escala musical poderiam ser expressos através dos primeiros quatro números naturais: 1, 

2, 3 e 4 que, somados, chegam à dez - 1 + 2 + 3 + 4 = 10 – número considerado perfeito e 

divino pelos pitagóricos: a tetractys da década, que é um sistema dos primeiros quatro 

números inteiros positivos contidos nas razões da harmonia musical. Sexto Empírico, citado 

por Philip (1966), conecta a tetractys com harmonia musical.  

 



 

Embora não consigamos identificar todos os possíveis significados que a 

década possa ter, a sua fundamental importância para os pitagóricos é inegável: ela

à  natureza harmoniosa do mund

Os pitagóricos, então, passaram a mostrar grande interesse pela 

número 10, um símbolo perfeito para a ordem numérico

representado por um triângulo equilátero em que cada lado era constituído por quatro

pontos, um situando-se no meio. Ao que tudo indica, a representação aritmético

dos números por parte dos pitagóricos teve início com o estudo da 

eles julgavam sagrada.  

Os pitagóricos também promoveram o desenvo

aritmética e da geometria, uma estreita ligação entre dois tipos de conhecimento que, segundo 

W. A. Heidel, citado por Guthrie (2003), ”also pointed out with justice that this interest in 

number and geometry always remained

209). Essa correspondência entre números e geometria no pitagorismo pode bem ser ilustrada 

quando temos conhecimento da representação geométrica dos números, prática muito comum 

e natural entre os pitagóricos. 

Teon de Smirna, em seu trabalho 

Plato, distingue onze significados simbólicos para a 

pitagórica, símbolo incontestável para o pitagorismo, nos serve também 

número-divino, número-religião. Além de sua importância como uma entidade matemática 

Ilustração 7. A tetractys pitagórica 
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religião. Além de sua importância como uma entidade matemática 



 

aritmo-geométrica, ela era um símbolo sagrado para os pitagóricos. Jâmblico (1986)73 

denominava a tetractys da década o Oráculo de Delfo, porque ela continha toda a natureza do 

universo e do número. 

As qualidades “sagrada” e “perfeita” foram atribuídas pelos pitagóricos à tetractys da 

década porque, segundo eles, esse símbolo: 

1. é igual a adição dos quatro primeiros números naturais, ou seja, 1 + 2 + 3 + 4. Se 

valermos da linguagem pitagórica, a tetractys da década é a síntese da unidade, da 

díada, da tríada e da quadra;  

2. contém em si uma determinada quantidade de números pares e ímpares, qual seja, os 

primeiros quatro números pares, 2, 4, 6, 8, e os quatro primeiros números ímpares: 3, 

5, 7, 9. Como os números pares  e ímpares são os elementos definidores de um 

número, a tetractys da década contém num só número os divisíveis e os indivisíveis 

em mesma quantidade ou em harmonia; 

3. exibe em si mesmo as seguintes figuras geométricas: o ponto, a linha, o triângulo e o 

tetraedro associados, respectivamente, aos números 1, 2, 3 e 4. 

Os pitagóricos possivelmente mostraram interesse pela astronomia. Nessa área, quem 

mais contesta os prováveis avanços promovidos por Pitágoras e pelos pitagóricos é Burkert 

(1972).  

Ao pitagorismo, ou até mesmo ao próprio Pitágoras, devemos a ideia do mundo ou 

universo em ordem, um sistema harmonioso. O mundo, em um sentido completo, é um 

cosmos, isto é, kosmos, palavra grega que transmite a noção de ordem – para os pitagóricos, 

como já vimos anteriormente, a ordem do mundo teve um começo –, um sentimento de 

organização ou perfeição estrutural unido ao sentimento de beleza. Conjectura-se que 

Pitágoras foi o primeiro a usar a palavra kosmos para descrever o universo, aplicando o nome 

kosmos ao mundo, por reconhecer a ordem por ele exibida. Enfim, segundo os pitagóricos, 

cosmos significava ordem, ordem universal, mundo ordenado, em oposição à desordem, ao 

caos.  

Pitágoras e seus seguidores provavelmente calcularam a distância relativa entre os 

corpos celestes. Podem ter feito conjecturas sobre o geocentrismo, no qual a Terra se 

encontrava no centro, mas também supunha-se que ela possuía um núcleo de fogo, o que pode 

                                                           
73“ What is the oracle at Delphi? The Tetraktys, the very thing which is the Harmony of the Sirens”.  
(IAMBLICHUS, 1986, p. 78).  



 

também dar uma ideia de um fogo central. Burkert (1972) não discorda desses feitos 

pitagóricos.   

Guthrie (2003) escreve que Aristóteles e Alexandre Polyhistor atribuem aos pitagóricos 

a descoberta da esfericidade da Terra. Frank (apud BURKERT, 1972) reconstrói os principais 

estágios da astronomia grega, e um desses estágios corresponde à descoberta da esfericidade 

da Terra, fato que ele atribui aos pitagóricos pertencentes ao círculo de Arquitas. Mas Burkert 

(1972) discorda dele: “A spherical earth is but an easy step from the thesis that it is located in 

the middle of the universe and ‘because of equality’ did not fall in one direction or the other. 

This is a thesis Parmenides took over from Anaximander”. (BURKERT, 1972, p. 305).  

O Sol, corpo celeste que fornece luz e calor, segundo o pitagorismo, possuía uma 

relação com o fogo central como a relação da Lua com o Sol, a primeira refletindo a luz do 

último: “The moon’s light is borrowed, and, with the notional fire to provide a central source 

of light, this derivative character is extended to the sun”. (GUTHRIE, 2003, p. 286).  

Segundo os pitagóricos, a Lua possuía uma substância similar à da Terra. Especulava-se 

que ela abrigava vida, todavia um tipo de vida maior, mais poderosa e mais bela. Burkert 

(1972) comenta sobre essa suposta existência de vida na lua: “Philolaus taught that the moon 

‘is inhabited all around, as the earth is in our zone, by creatures and plants that are larger and 

more beautiful, for living creatures on the moon are fifteen times as strong, and eliminate no 

excrement”. (BURKERT, 1972, p. 346), e defende que essa forma de pensar a realidade é 

evidência de um retorno ao mundo do xamanismo e que, mais especificamente essa 

argumentação de que na Lua as plantas são mais belas e maiores, faz parte de uma experiência 

de êxtase. 

Sobre os eclipses lunares, eles já eram pensados como uma sombra da Terra. Os 

pitagóricos também imaginavam que, às vezes, a contra-Terra ou alguns dos muitos 

irreconhecíveis corpos celestes impedissem o fornecimento de luz para a Lua: “from an 

astronomical point of view, this explanation of lunar eclipses is unsatisfactory and betrays a 

lack of exact information. In any case it is not Pythagorean in origin”. (BURKERT, 1972, p. 

344). 

Por que o interesse dos pitagóricos pelo cosmos? Ao estudar o cosmos, eles até que 

poderiam estar interessados em descobrir o material básico a partir do qual o universo é 

construído, ou, quem sabe, as mudanças físicas através das quais ele veio a ser o que é hoje, 



 

mas, segundo Guthrie (2003),”first and foremost the explanation of the order, the kosmiotes, 

which to their eyes it displayed and to their minds, for reasons in large part religious, was the 

most important thing about it” (GUTHRIE, 2003, p. 226). Assim, o interesse de um pitagórico 

pelo cosmos poderia ser mesmo levá-lo a uma mais íntima concordância com suas leis.  

Cameron (1938) argumenta ser possível entender os pitagóricos e suas ideias a partir de 

Alcmeon: 

 

The story of Alcmeon as a reflection of Pythagoreanism in the fifth century is of the 
greatest value in the following aspect. It shows us that scientific observation, archaic 
philosophical generalization, and the immortality of the soul were not isolated 
interests, but were rather integral parts of one whole. (CAMERON, 1938, p. 42). 

Cameron (1938) e Zhmud (1989) consideram Alcmeon um pitagórico. Seu nome se encontra 

na lista de Jâmblico e Aristóteles o coloca como contemporâneo de um Pitágoras já na 

velhice, apontando similaridades entre as doutrinas de Alcmeon e as pitagóricas, daí 

sugerindo que ou Alcmeon aprendeu dos pitagóricos ou os pitagóricos aprenderam com 

Alcmeon. Cameron (1938) utiliza essa contemporaneidade de Alcmeon com os pitagóricos do 

século V a.C. para defender a sua afirmação de que os pitagóricos podem ter utilizado seus 

estudos sobre astronomia para justificar algumas de suas crenças.   

Por exemplo, os pitagóricos, como Alcmeon, podem ter comparado o eterno e cíclico 

movimento dos corpos celestes – o movimento do Sol, por exemplo – com o movimento da 

alma, pois o ciclo transmigratório das almas através da vida e da morte era contínuo e eterno. 

Teríamos, então, uma analogia matemática, no caso, o círculo. Se, ao contrário do círculo, 

utilizássemos uma analogia com a reta, estaríamos justificando o perecer do corpo, pois “the 

body does not move in a continuous cycle as the soul does. It moves (…) in a  line, the two 

ends of which cannot complete the cycle of continuity by joining together”. (CAMERON, 

1938, p. 58). 

Neste capítulo, utilizando importantes fontes sobre Pitágoras e o pitagorismo, foi 

possível, de forma condensada, porém abrangente, ter uma visão geral sobre esses dois 

grandes temas da antiguidade grega, nos possibilitando o acesso a uma razoável quantidade de 

respostas a uma de nossas perguntas fundamentais: o que significa ser um pitagórico?, 

questionamento que será esclarecido no próximo capítulo. 

Conforme a literatura mostra, de modo geral Pitágoras pode ser visto como: 



 

1. Um mágico, um xamã, um charlatão, um embusteiro, um falso sábio.  

2. Um homem unicamente religioso. A sua dimensão místico-religiosa  pode ser ilustrada 

pelo fato de ele ter sido considerado um líder religioso e cultural e um grande 

reformador religioso; um operador de milagres; o fundador de uma seita religiosa. 

Ainda por ter tido contato com as religiões de mistérios do Oriente; ter defendido a 

imortalidade e a transmigração das almas; ter estabelecido um específico modo de 

vida, ou seja, um sistema de regras e tabus que governava a vida dos adeptos de sua 

escola; por sua incessante busca pelo divino; pela prática do vegetarismo e dos ritos de 

purificação da alma e do intelecto; por ter ressaltado a sua origem divina. O povo de 

Crotona o saudava como o Apolo Hiperbóreo.   

3. Um homem unicamente erudito, possuidor de grandes poderes intelectuais e 

perfeitamente contextualizado no ambiente de riqueza cultural da Samos de sua época. 

Pitágoras é comumente considerado um sábio religioso, um gênio científico, um sábio 

em números, profundamente interessado nas matemáticas e o primeiro a considerar a 

função das matemáticas no pensamento abstrato. Foi dele a explicação numérica do 

universo, uma generalização da brilhante associação música-número, seu entusiasmo 

para o estudo do número originado por sua aplicação prática no comércio. Se 

interessou por teoria dos números e geometria, fazendo da última uma ciência teórica. 

Poderia ter sido o “tão chamado” pitagórico de Aristóteles. Foi o primeiro a usar a 

palavra filosofia.  

4. Pitágoras também pode ter se interessado tanto pela religiosidade quanto pela ciência, 

a ciência justificando a religiosidade: as reencarnações do mestre justificavam a sua 

sabedoria; ele procurava manter uma melhor conexão com o divino não apenas através 

de sacrifícios, oráculos, música, mas também pela pesquisa científica.  

Ao caracterizar os pitagóricos, a tendência é a mesma apontada para Pitágoras. Alguns 

defendem que o movimento pitagórico foi, num determinado momento, somente religioso, 

especialmente nos antigos círculos pitagóricos do século V a.C., uma religiosidade igual à 

religião de mistérios. 

Outros defendem que, num momento posterior do pitagorismo, houve apenas interesse 

pelas ciências, basicamente as matemáticas, filosofia natural e experimentos científicos. 

Sendo assim, nesse avançado estágio, seria impossível encontrar quaisquer associações dos 

pitagóricos com a religiosidade. Esse lado científico do pitagorismo veio bem após a morte de 

Pitágoras e ele somente se aplica aos pitagóricos do círculo acadêmico ou aos tão-chamados 



 

pitagóricos de Aristóteles. Defende-se que, antes de 450 a.C., os pitagóricos tinham 

praticamente completado os temas dos livros I, II, IV, VI dos Elementos de Euclides. O 

quadrivium medieval (aritmética, geometria, harmonia e astronomia) foi uma invenção 

pitagórica. 

Devemos destacar também o interesse dos pitagóricos pela política, pois governaram 

algumas cidades do sul da Itália, assim como seu interesse pela elaboração, aplicação e defesa 

das leis. 

Um considerável número de estudiosos pensa ser possível caracterizar o pitagorismo 

tanto como um movimento ético-religioso quanto filosófico-científico. Religião e filosofia são 

inseparáveis na sua história, matemática pitagórica sendo religião pitagórica, a primeira 

podendo ser utilizada como base para a racionalização da segunda. Ao tratar dessas duas 

direções assumidas pelo pitagorismo, quais sejam, a parte ético-religiosa e a porção 

filosófico-científica, há quem argumente, por um lado, que os interesses ético-religiosos e 

filosófico-matemáticos são tão radicais e opostos que é impossível caminharem juntos num 

todo coerente. Porém, há quem conjecture que as facetas ético-religiosas e filosófico-

científicas desse movimento constituíam os dois lados de um mesmo sistema unitário, a 

matemática e a filosofia formando as bases para o ético-religioso. Nos posicionamos 

favoráveis à última tendência, e a utilizaremos como ponto de partida para uma discussão que 

será realizada a seguir e que vai propiciar a definição de pitagórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 UMA PROPOSTA DE CARACTERIZAÇÃO DE UM PITAGÓRICO 

 

No capítulo anterior, evidenciamos as diversas características atribuídas ao movimento 

pitagórico por diversos estudiosos desse assunto. Tomando como referência as peculiaridades 

apontadas por esses pensadores, a nossa tarefa, neste capítulo, será a de fazer uma avaliação 

crítica desse material, no intuito de definir o que vem a ser um pitagórico. Para a construção 

dessa caracterização, pensamos ser necessário retomar a discussão – agora mais apurada – do 

pitagorismo como uma religião de mistérios, além de refletir um pouco mais sobre duas 

importantes doutrinas pitagóricas: a doutrina do parentesco e da harmonia universal e a 

doutrina da imortalidade e transmigração das almas.  

Antes de proceder à elaboração da definição de um pitagórico, achamos que seria 

interessante recuperar e reforçar uma constatação feita no capítulo anterior, e que servirá de 

sustentação para a construção de nossa definição. Ao procurar apreender o mundo que os 

cerca, Pitágoras e seus discípulos lançaram mão principalmente de duas abordagens: a ético-

religiosa74 (mística e pré-racional, um apego à tradição religiosa), e a filosófico-científica75, a 

segunda justificando a primeira. 

 

4.1 OS ELEMENTOS FILOSÓFICO-MATEMÁTICOS E ÉTICO-RELIGIOSOS  

 

Sempre é possível, ao abordar o pitagorismo, encontrarmos essas duas perspectivas 

juntas, de mãos dadas, fato que é corroborado por Kirk, Raven & Schofield (2005), quando 

afirmam que o “impulso subjacente ao pitagorismo era de natureza religiosa”. (KIRK, 

RAVEN & SCHOFIELD, 2005, p. 222). Também ao questionarem essas facetas ético-

                                                           
74 Pitágoras migrou para Crotona, sul da Itália, onde fundou uma irmandade, ou associação religiosa, ou escola, 
supostamente religiosa e política. Essa região, incluída na denominada Magna Grécia, era considerada a pátria 
dos cultos-mistérios relacionados com a morte e com a adoração dos deuses do Além. 
75 Pitágoras nasceu e viveu parte de sua vida em Samos, na Jônia, casa dos milésios, filósofos instigados pela 
curiosidade intelectual e críticos das velhas narrativas mitológicas.  

 



 

religiosa e filosófico-científica associadas ao pitagorismo, especialmente com relação às suas 

origens, eles conjecturaram que ambas provêm do próprio pensamento de Pitágoras.  

O pensar e o ensinar de Pitágoras e dos pitagóricos tomaram essas duas direções: a 

ético-religiosa e a filosófico-matemática, uma associação bem típica do mundo grego, como 

revela Koetsier & Bergmans (2005): “The Pythagoreans and in particular Plato developed a 

very influential view of the world in which mathematics and the divine became closely 

associated”. (KOETSIER & BERGMANS, 2005, p. 6). A existência dessas duas formas de 

abordagem da realidade, convivendo em harmonia numa mesma irmandade, é um exemplo 

bem típico de que o pitagorismo poderia abarcar em si dois tipos de pitagóricos: 

(i) aquele interessado principalmente na busca, na promoção e no desenvolvimento da 

filosofia e da matemática, denominado de matemático, mas que também era um esotérico, um 

iniciado dentro da Ordem; 

(ii) um outro pitagórico, devotado ao religioso. Suas preocupações eram a preservação dos 

fundamentos religiosos da escola e a fidelidade ao modo de vida pitagórico, segundo Guthrie 

(2003), “The life of a religious sect strongly resembling that of the Orfics and justifying its 

practices by a similar system of mystical beliefs”. (GUTHRIE, 2003, p. 187). Esse pitagórico 

era denominado acusmático. 

Filosofia e religião caminharam unidas no pitagorismo porque a filosofia, para Pitágoras 

e seus seguidores, era um caminho através do qual era possível se obter a salvação eterna. O 

pitagorismo tinha interesses em pesquisas filosóficas porque os seus achados poderiam servir 

de base para a religião, para justificar um peculiar modo de vida.  

 

Filosofia pitagórica é, fundamentalmente, muito mais mística e intuitiva do que 
racional e científica. Não deixa de ser racional à medida que fornece argumentos 
para suas conclusões místicas, não se apoiando na fé ou na credulidade, 
características da religião revelada; (...) é irracional ou suprarracional na medida que 
insiste na realidade do invisível em oposição ao visível, sejam esses invisíveis a 
música das esferas, o cosmos dos números divinos ou a extática visão do Uno. 
(GORMAN, 1979, p. 9-10). 

 

O movimento pitagórico, mesmo adotando algumas das crenças fundamentais do orfismo, não 

deixou de colocar sob o domínio da razão alguns dos elementos da tradição órfica. Tanto a 

imortalidade da alma quanto sua série de transmigrações são órficas, mas Anton (1992) 



 

argumenta que os pitagóricos certamente apresentaram boas razões para suas crenças nessas 

doutrinas, já que, apesar do material sob o qual se baseava ser religioso e o interesse ser ético, 

“the evidence on which a follower would have to depend for demonstration was anything but 

scientific”. (ANTON, 1992, p. 31). Daí essa forte característica no pitagorismo, a associação 

do racional com o religioso, o primeiro fundamentando o segundo. Ainda com o intuito de 

revelar aspectos religiosos aliados ao lógos, na prática pitagórica, Anton (1992)  ressalta que: 

 

The early Pythagorean teachings brought together traditional religious practices and 
principles of conduct within a framework that accommodated the demands of logos 
and metron, concepts that were used as the cornerstones of the intelligibility of 
human and cosmic goodness. (ibidem,  p. 28).  

 

A escola pitagórica notadamente se preocupou com questões filosóficas e científicas, mas nos 

parece ter sido seu objetivo principal a prática de determinado modo de vida e, para alcançá-

lo, a pesquisa científica poderia servir como um meio.  

 

Os pitagóricos realizaram um tipo de vida que para a grecidade era totalmente novo 
e respondia a exigências que as formas de religiosidade tradicionais não sabiam 
satisfazer, e que a religião dos mistérios só imperfeitamente satisfazia: assim 
compreende-se bem o entusiasmo que os pitagóricos suscitaram e os consensos e 
êxitos que alcançaram. (REALE, 1993, p. 88) . 

 

Sobre essa ciência pitagórica com finalidade religiosa temos uma síntese em Mircea Eliade, 

citado por Brandão (2003):  

 

O grande mérito de Pitágoras foi ter assentado as bases de uma ‘ciência total’, e 
estrutura holística, na qual o conhecimento científico estava integrado num conjunto 
de princípios éticos, metafísicos e religiosos, acompanhado de diversas ‘técnicas do 
corpo’. Em suma, o conhecimento tinha uma função ao mesmo tempo gnosiológica, 
existencial e soteriológica. É a ‘ciência total’, do tipo tradicional, que se pode 
reconhecer tanto no pensamento de Platão como entre os humanistas do 
Renascimento italiano, em Paracelso ou nos alquimistas do século XVI. (apud 
BRANDÃO, 2003, p. 152). 

 



 

É na escola pitagórica que encontramos o primeiro exemplo claro de filosofia entendida como 

modo de vida, acarretando uma disciplina especial, que consiste na contemplação. Segundo 

Marías (2004), a escola pitagórica “define-se pelo modo de vida de seus membros, pessoas 

emigradas (...) – forasteiros, em suma. (...) Assim vivem os pitagóricos, (...) curiosos da 

Magna Grécia, como espectadores. É o que se chama de (...) vida teorética ou contemplativa”. 

(MARÍAS, 2004, p. 19).  

Anton (1992) também se interessa sobre o modo de vida pitagórico, acrescentando que, 

aliando interesses teóricos aos elementos místicos do orfismo, os pitagóricos “gave new 

impetus to the pursuit of wisdom by formulating a hierarchy of types of life open to human 

beings: (a) the apolaustic life, (b) the practical or honor-seeking life, and (c) the life of 

wisdom”. (ANTON, 1992, p. 28).  

Finalmente, devemos destacar que, apesar da coloração religiosa, é possível sentir os 

esforços feitos por Pitágoras, e pelo pitagorismo que o sucedeu, em tentar justificar a 

transmigração das almas em bases puramente racionais:  

 

Heraclides Ponticus is often cited as evidence that Pythagoras himself recollected his 
previous incarnations. (….) Heraclides also suggests that these incarnations occurred 
cyclically, but it remains for the Theologoumena Arithmatica (…) to specify the 
length of the cycle – 216 years, or 63. 

…………………………………………………………………………………............
For Pythagoras and the early Pythagoreans the soul cycle ended in some determinate 
time. In the case of Pythagoras (and of Empedocles) it ended with divine status 
achieved while yet on earth. (PHILIP, 1966, p. 169). 

 

Houve uma preocupação pitagórica sobre o ciclo de transmigração: ele poderia ser quebrado? 

Ele poderia ter um fim76? Se essas transmigrações ocorriam ciclicamente, qual a duração 

desses ciclos? Pelo menos para a primeira e a terceira perguntas, podemos encontrar 

evidências fornecendo respostas, tendo a matemática como recurso. Assim, os pitagóricos 

recorreram à racionalidade para justificar a transmigração e, consequentemente, a teoria 

pitagórica do renascimento encontrava-se associada à sabedoria, ao conhecimento racional. 

                                                           
76 Se um acusma afirma “Quais são as ilhas dos abençoados? O Sol e a Lua”, imaginamos, sub-repticiamente, 
nos querer passar a ideia da transmigração tendo um fim. 

 



 

Os pitagóricos associavam as diversas reencarnações com o paulatino conhecimento da 

realidade, com a lenta construção da sabedoria acerca do mundo. 

De modo geral, aquilo que nós podemos seguramente dizer é que, para Pitágoras, 

religião e motivos morais foram temas de muita importância, de modo que inquirições 

filosóficas foram destinadas desde o começo a apoiar uma concepção particular de uma vida 

melhor e realizar certas aspirações espirituais. 

Se constatamos que o pitagorismo foi capaz de conter em si elementos tanto religiosos 

quanto filosófico-científicos, que tipo de religiosidade era a pitagórica e que espécie de 

conhecimento melhor ilustrava o lado científico dessa escola? Esses dois diferentes tipos de 

especulação apontam para a convergência de duas tradições: por um lado, a tradição religiosa, 

como veremos a seguir, basicamente representada pela religião de mistérios, especialmente o 

orfismo. Por outro lado, o apego ao racional, ao científico, o jônico, ilustrado pelas 

matemáticas pitagóricas, representadas fundamentalmente por Pitágoras, Hipasus, Filolau e 

Arquitas, já abordadas na terceira parte de nosso trabalho. Na seção seguinte mostraremos, 

com mais detalhes, o parentesco do pitagorismo com a religião de mistérios. 

 

4.2 O PITAGORISMO COMO UMA RELIGIÃO DE MISTÉRIOS 

 

O lado religioso do pitagorismo é representado pelos cultos de mistérios, especialmente 

pelo orfismo, daí a importância que demos ao tema na  parte de nosso trabalho denominada 

“As religiões de mistérios: um estudo comparativo”. 

Khan (2001) afirma que “the members of a Pythagorean community were bound 

together by common cult practices”. (KHAN, 2001, p. 8-9); e Guthrie (2003) ilustra essa 

peculiaridade ao sustentar que “we cannot hope to understand Pythagorean thought if we 

allow ourselves to forget that it too was primarily religious”. (GUTHRIE, 2003, p. 231).  

Tal qual os cultos de mistérios discutidos na segunda parte de nossa pesquisa, 

encontramos práticas semelhantes no pitagorismo, como a iniciação, o vegetarismo, as 

purificações, o ascetismo, a defesa da imortalidade da alma. Como no culto de mistérios 

órficos, os pitagóricos pregavam a transmigração das almas e aceitavam o dualismo corpo-

alma. Fundamental no pitagorismo foi também o êxtase, alcançado pelo exercício do intelecto 



 

e uma vontade de integração e comunhão com deus: “The Pythagoreans early emphasized (...) 

an ascetic rule, and their ascesis took on aspects of intellectual discipline, although they also 

emphasized ethical behavior; for them, judgment was passed on the soul on basis of moral 

conduct”. (PHILIP, 1966, p. 168). Em um dos ritos praticados pelo pitagorismo, podemos 

conferir originalidade aos pitagóricos, pois, diferentes de outros cultos de mistérios, os 

recursos de purificação por eles utilizados consistiam de música, matemática e filosofia.  

 

Os pitagóricos (...) atribuíam sobretudo à ciência a vida de purificação. Nas 
prescrições pitagóricas que regulavam a vida cotidiana, permaneceram (e isso é 
natural) numerosas regras empíricas, ditadas por superstições ou, em todo caso, 
totalmente estranhas à ciência, mas a vida pitagórica diferenciou-se nitidamente da 
vida órfica, justamente pelo culto à ciência, que se tornou o mais elevado dos 
‘mistérios’ e, portanto, o mais eficaz instrumento de purificação. (REALE, 1993,     
p. 88) [destaque do autor].  

 

As práticas de purificação da alma deveriam ser baseadas, de início, é óbvio, na concentração 

na música, que, como sabemos, era como a passagem à teoria dos números e ao sistema 

aritmético-geométrico dos pitagóricos.  

Vamos agora detalhar determinados aspectos do movimento pitagórico, que o 

confundem com as religiões de mistérios, quais sejam: os seus ritos de iniciação; a 

observância do silêncio e do segredo; a visão religiosa de verdade; a opção pela modalidade 

de ensino oral; o uso de juramentos; a prática do asceticismo; a amizade; capacidade de 

memorização.    

1. Os ritos de iniciação. Um pitagórico autêntico havia experimentado uma iniciação. 

Jâmblico (1986) afirma que, após a primeira triagem realizada pelo próprio Pitágoras, que 

selecionava os mais adequados dos interessados à entrada na sociedade, o candidato escolhido 

não ingressava imediatamente na irmandade, mas durante três anos ainda permanecia sob 

avaliação do mestre. Findo esse período de três anos, aí começava a fase de iniciação, que 

durava cinco anos. Nesse período, o iniciando deveria comungar todas as suas propriedades 

com os outros noviços e demais membros que já faziam parte da escola, observar o silêncio, a 

sua moderação na fala ou, como Jâmblico (1986) diz, “a sujeição da língua”, além da 

participação em rituais religiosos, abluções e muitas purificações produzidas a partir de vários 

teoremas, bem como a iniciação em várias disciplinas, pois 

 



 

Dense thickets and which are full of briars surround the intellect and heart of those 
who have not been purely initiated in disciplines, obscure the mild, tranquil, and 
reasoning power of the soul, and openly impede the intellective part from becoming 
increased and elevated. (IAMBLICHUS, 1986, p. 39). 

 

Após a sujeição a esse silêncio quinquenal, e se mostrando merecedor de receber os mais 

belos e divinos dogmas transmitidos por Pitágoras, o noviço passava então da condição de 

pitagórico exotérico para esotérico, classificação muito freqüente nos cultos de mistérios.  

Como nem todos os que eram aceitos na irmandade tinham a mesma aptidão, houve a 

necessidade de adequar cada membro a determinada posição que estivesse de acordo com 

seus talentos e disposições individuais, o que exigiu, por parte de Pitágoras, a instituição de 

uma diversidade de níveis dentro da sociedade, de modo que os mais altos segredos de sua 

sabedoria fossem apenas compartilhados com aqueles habilitados a recebê-los.  

O relato que Jâmblico (1986) nos lega sugere que a divisão interna na sociedade 

pitagórica foi estabelecida pelo próprio Pitágoras, a fim de que a justiça, elemento chave para 

ele, pudesse ser feita para aqueles de maior ou menor capacidade.  

Com relação à hierarquia interna, seguindo a lógica de Jâmblico (1986), podemos 

distinguir os esotéricos e exotéricos; os pitagóricos e pitagoristas; os ouvintes e os estudantes, 

além dos politicians, economizers e legislators, encarregados de administrar os bens 

colocados em comum por aqueles que ingressaram na comunidade.  

O “pitagórico”77 exotérico, ou ouvinte externo, era aquele que se encontrava em estágio 

probatório durante os cinco anos exigidos. Era o candidato na iminência de ser aceito 

definitivamente na escola como esotérico e que participava das audições pitagóricas, todavia, 

apenas escutando as palavras de seu mestre em silêncio, sem questionamentos, sem ver 

Pitágoras, já que ele se encontrava escondido por trás de um véu.  

Após o silêncio quinquenal, o membro exotérico, era conduzido a um novo nível, o 

esotérico, ou ouvinte interior. Passava para o outro lado da cortina, continuava a escutar as 

palavras do mestre, mas agora em sua presença, portanto, usufruindo do contato e da visão de 

seu professor.  

                                                           
77 Pitagórico, aí, entre aspas, por se tratar ainda de um pretendente à escola pitagórica. 



 

Segundo Jâmblico (1986), na irmandade poderiam ser encontrados os pitagóricos 

acusmáticos78, ouvintes, e aqueles denominados matemáticos79. Os matemáticos, filósofos 

verdadeiros e membros esotéricos, trabalhavam no conhecimento verdadeiro (mathema), 

apenas sob orientação do mestre; do outro lado, a multidão de acusmáticos, ou ouvintes eram 

os pitagóricos externos. Os filósofos eram em número inferior ao dos acusmáticos e 

representavam a juventude capaz de acompanhar os ensinamentos matemáticos de Pitágoras. 

Os acusmáticos abrangiam as pessoas mais idosas, bem como as suas famílias. Os 

matemáticos viviam juntos, devem ter tido uma vida muito inspiradora, enquanto os 

acusmáticos possuíam casas particulares, de onde saíam para ir às palestras. A vida dos 

acusmáticos não era tão sagrada, tão filosófica e tão rigorosa como as dos matemáticos, 

estudantes, que eram  

 

Universally recognized as Pythagoreans, by all the rest, though the Students did not 
admit as much for the Hearers, insisting that these derived their instruction not from 
Pythagoras, but from Hippasus (…) The philosophy of the Hearers consisted in 
lectures without demonstrations or conferences or arguments, merely directing 
something to be done in a certain way, unquestioningly preserving them as so many 
divine dogmas, non-discussable, and which they promised not to reveal, esteeming 
as most wise those who more than others retained them. (IAMBLICHUS, 1986, p. 
76-7). 

 

Ainda sobre os Mathematici, esses pitagóricos defendiam que as razões e as demonstrações de 

todos os preceitos proclamados por Pitágoras foram fornecidos pelo próprio Pitágoras e 

justificam da seguinte maneira as prováveis diferenças entre eles e os Acusmatici80:  

 

To more elderly of these, and who were not at leisure [for philosophy], in 
consequence of being occupied by political affairs, the discourse of Pythagoras was 
not accompanied with a reasoning process, because it would have been difficult for 
them to apprehend his meaning through disciplines and demonstrations; (…) But 
with the younger part of his associates, and who were able both to act and learn, - 
with these he conversed through demonstration and disciplines. These therefore are 
the assertions of the Mathematici, but the former, of the Acusmatici. 
(IAMBLICHUS, 1986, p. 47). 

 
                                                           
78 Acusmatici, akousmatikoi. 
79 Mathematici, mathematikoi. A palavra matemática vem de mathema, que, em grego, pode significar aprender, 
não necessariamente aprender  matemática, mas a aprendizagem de um modo geral. 
80 Esses, segundo Pitágoras, deveriam ser beneficiados em saber aquilo que deveria ser feito, embora não 
tivessem ao acesso ao conhecimento do porquê. 



 

Não encontramos em Diógenes Laércio (1987) qualquer referência à divisão interna dentro da 

sociedade pitagórica. Já Porfírio (1987) destaca tal divisão da seguinte maneira:  

 

His utterances were of two kinds, plain or symbolical. His teaching was twofold: of 
his disciples some were called Students (mathematikoi), and others Hearers 
(akousmatikoi). The Students learned the fuller and more exactly elaborate reasons 
of science, while the Hearers heard only the summarized instructions of learning, 
without more detailed explanations. (PORPHYRY, 1987, p. 130).  

 

Herman (2004) diferencia os acusmáticos dos matemáticos. Identifica os primeiros com as 

pessoas comuns, mais preocupados em memorizar as máximas pitagóricas, condenados a uma 

vida de superstição, crentes e defensores ardentes do pitagorismo.  

 

If there was no intention of initiating these followers to the inner circle, they were 
necessarily barred from knowing all the passwords and the meaning of symbols, not 
to mention the hidden or speculative doctrines (…) Thus the very same 
communication or message, coming either from Pythagoras or from whoever 
succeeded him, may easily have had a double meaning; an obvious one for the 
laypeople and a coded one for the esoteric. (HERMAN, 2004, p. 89-90). 

Os acusmáticos não participavam da Ordem Pitagórica em tempo integral, pois também 

tinham que reservar seu tempo para a família e seus trabalhos. Além do mais, eram contrários 

à prática de acrescentar qualquer coisa ao ensino do mestre, rejeitando qualquer inovação ou 

aperfeiçoamento da doutrina pitagórica, isso porque o trabalho de Pitágoras, um ser divino, 

era muito perfeito para ser melhorado.    

Herman (2004) considera o pitagórico matemático um tipo mais sofisticado. Defende 

que ele é o único da sociedade que merece ser chamado de filósofo e provavelmente deve ter 

compartilhado, com mais profundidade e inteireza, a sabedoria de Pitágoras. Segundo Herman 

(2004), são os seguintes os feitos que provavelmente podem ser atribuídos aos matemáticos 

pitagóricos:  

 

• Significant advances in geometry 
• The theorem “every triangle has its interior angles equal to two right angles.” 
(…) the famous Pythagorean theorem 
• The application of areas and the special use this in the determination of the 
Golden Section 



 

• The construction of the pentagon, and possibly the mathematical justification 
for the pentagram, the five-pointed star 
• The mathematical determination of the diatonic, chromatic, and enharmonic 
musical scales 
• Archytas’ number theory and his much lauded attempt to solve the problem 
of doubling the cube (Both the doubling of the cube and the numerical ratios of the 
aforementioned scales originate with Archytas) 
• The contributions to philosophy by Philolaus of Croton, particularly his 
outlining of the two principles called limiters and unlimiteds. His doctrines are a 
shining jewel in the Pythagorean crown. (HERMAN, 2004, p. 86-7) [destaque do 
autor]. 

 

Os matemáticos se mostravam sempre disponíveis a uma investigação contínua acerca da 

natureza das coisas. Parece que a esses pitagóricos devemos, se não todos, mas a grande 

maioria dos avanços que são comumente creditados à irmandade: “They committed 

themselves to a life of research, no recollection; are described as ‘those concerned with the 

subjects of learning,’ and in the words of Walter Burkert, ‘They do not want ‘hearsay ’, but 

the comprehension of truth”. (HERMAN, 2004, p. 86). 

Num estágio mais avançado da sociedade pitagórica, quando Pitágoras já havia morrido 

e a liderança passara às mãos de seus discípulos, foram introduzidas outras categorias na 

hierarquia interna, tais como as do pythagorikoi, que tinham sido discípulos de Pitágoras, e os 

pythagoreioi, os discípulos dos pythagorikoi; os sebastikoi, os políticos, que se interessavam 

pelas questões humanas, eram considerados os principais membros do círculo interno. Os 

sebastikoi e os mathematikoi eram os pitagóricos mais teóricos. Os politikoi também exerciam 

as funções de administrador e legislador e guardavam os bens dos iniciantes antes de serem 

admitidos na sociedade, que no caso de serem reprovados, lhes eram restituídos em dobro: “O 

anônimo de Fócio (...) distinguia os ‘Sebásticos’, voltados às funções religiosas; os 

‘Teóricos’, entregues à pura especulação; os ‘Físicos’, ligados ao estudo da natureza, e os 

‘Políticos’, encarregados das questões sociais”. (MATTÉI, 2000, p. 35-36). 

Posteriormente houve um cisma e as duas primeiras divisões hierárquicas, os 

matemáticos e os acusmáticos, cindiram-se em dois grupos independentes e desenvolveram-se 

segundo suas próprias diretrizes. Os filósofos ou matemáticos negavam que os acusmáticos 

fossem os verdadeiros adeptos de Pitágoras, enquanto os acusmáticos, embora insistindo em 

sua própria ortodoxia, estavam dispostos a aceitar os filósofos como discípulos do mestre. 

Alguns dos acusmáticos converteram-se em pythagoristai errantes, que pediam esmolas e 

viviam uma vida precária, na miséria e em estrita conformidade com muitas das doutrinas de 



 

Pitágoras, como o vegetarismo, proibição de banhos públicos, unhas compridas e cabelos 

longos.  

2. Observância do silêncio e do segredo. Dos biógrafos de Pitágoras, Jâmblico (1986) e 

Porfírio (1987) cuidam muito bem dessa temática tão cara aos pitagóricos. Jâmblico (1986) 

exorta o silêncio e a capacidade de estar sempre disposto a ouvir por parte de um pitagórico. 

O silêncio se encontrava intimamente associado ao exercício da temperança, e o domínio 

sobre a língua era, de todas as abstinências, a mais difícil. Porfírio (1987) faz referência ao 

silêncio quinquenal: “For five years they kept silence, doing nothing but listening to 

discourses, and never once seeing Pythagoras, until they were approved; after that time they 

were admitted into his house and allowed to see him”. (PORPHYRY, 1987, p. 144).  

O silêncio não era apenas exigido durante a fase de iniciação, mas poderia perdurar 

mesmo depois do ingresso na sociedade pitagórica, haja vista ser proibido tornar público 

aquilo que o mestre ensinava: “Quem quer que se tornasse discípulo de Pitágoras teria de 

abandonar os negócios, pois não podia se envolver com comércio; (...) a pessoa não podia 

defender-se no tribunal, o que era muito comum em Atenas, pois estava impossibilitada de 

falar em sua defesa”. (GORMAN, 1979, p. 54). 

Como quaisquer adeptos das religiões de mistérios, os pitagóricos também guardavam 

seus segredos. Neles era peculiar, além da manutenção de um notável silêncio aliado ao 

segredo, uma habitual discrição, uma reserva, um isolamento. A rotina do silêncio é 

evidenciada por Guthrie (2003) quando, ao referir-se ao filósofo Aristóxeno81, dele obtém a 

referência quanto ao fato de que nem tudo era para ser divulgado para todos os homens. 

Ao mestre Pitágoras também foi atribuído esse famoso silêncio, especialmente porque 

ele teria se recusado a revelar o conhecimento que tinha acerca dos ritos secretos dos 

sacerdotes egípcios, exceto para os que se tornassem seus discípulos. Segundo Chauí (2002), 

“atribui-se a Pitágoras a idéia de aumento da sabedoria graças a regras de vida baseadas no 

silêncio, no isolamento e na abstinência”. (CHAUÍ, 2002, p. 68).  

Gorman (1979), a partir de Isócrates, afirma o seguinte: aqueles que se diziam serem 

discípulos de Pitágoras admiravam muito mais as pessoas caladas do que aqueles mais 

famosos oradores. O voto do silêncio dos pitagóricos lhes proibia propagar os ensinamentos 

de seu mestre.  

                                                           
81 Discípulo de Aristóteles e amigos dos pitagóricos de sua época. Escreveu sobre educação.  



 

All the sources testify, the chief characteristic of the Pythagorean movement was 
secrecy. This secrecy had the meaning that it was not allowed to relate to those on 
the outside (in other words, to those who were not members of the Pythagorean 
Community) what took place within the Community, whether it concerned 
doctrines, or thoughts, meetings, decisions or achievements. The rule of secrecy that 
governed the Pythagorean Community right down to Philolaus presupposed the 
ability to remain silent and elevated silence to a form of virtue for the Pythagoreans, 
who acquired it through practice. (BOUDORIS, 1992, p. 51) [destaque do autor]. 

 

O segredo, o silêncio, assim como outras proibições impostas por Pitágoras, sem dúvida nem 

eram observados por todos os seguidores e nem em todos os momentos:  

 

The existence of this feeling against open discussion of Pythagorean doctrine, even 
if the secrets were not inviolably kept, must inevitably have led to omissions and 
distortions in ancient writings on the subject (…) we have not the evidence for an 
exact appraisal of the extent either of the official prohibition or of its observance. 
Some have thought that the rule of secrecy only applied to ritual actions, the things 
done (…) as they were called in the mysteries. (GUTHRIE, 2003, p. 152).  

 

Alguns estudiosos são da opinião de que não eram proibidas as divulgações das investigações 

filosóficas realizadas dentro da comunidade pitagórica. A doutrina da transmigração talvez 

não tenha sido tratada como segredo: “Although doubtless certain dogmas were included 

among the arcana, these will only have been matters of religious faith: there can have been no 

secrecy about their purely philosophical investigations”. (GUTHRIE, 2003, p. 150) 

3. A visão religiosa de verdade. Em Jâmblico (1986) é dado grande destaque à participação 

do divino na vida de Pitágoras e no seu ensinamento: “Pythagoras conceived that the 

dominion of the divinities was most efficacious for establishing justice; and from this 

principle he deduced a whole polity, particular laws and a principle of justice”. 

(IAMBLICHUS, 1986, p. 100). 

Assim, Jâmblico (1986) escreve que Pitágoras sempre alegava que nada admirável 

pertencente aos deuses, ou aos divinos dogmas, deve ser desacreditado, pois os deuses são 

capazes de realizar todas as coisas.  

A teologia de Pitágoras fundamentava-se no princípio de que devemos perceber a 

existência de Deus, que a disposição de Deus em relação aos humanos é tal que ele 

continuamente os vigia, e deles não se descuida.  



 

For it was rightly said by the Pythagoreans, that man is an animal [so far as pertains 
to his irrational part] naturally insolent, and various, according to impulses, desires, 
and the rest of the passions. He requires therefore a transcendent inspection and 
government of this kind, from which a certain castigations and order may be 
derived; Hence they thought that every one being conscious of the variety of his 
natures, should never be forgetful of piety towards, and the worship of divinity; but 
should always place him before the eye of the mind, as inspecting and diligently 
observing the conduct of mankind; And universally, they thought it necessary to 
believe, that nothing is a greater evil than anarchy; since the human race is not 
naturally adapted to be saved, when no one rules over it. (IAMBLICHUS, 1986, p. 
93). 

 

Essa perspetciva é defendida por Jâmblico (1986) na medida em que ele afirma que nós 

necessitamos desse tipo de inspeção, no caso um governo da divindade, uma inspeção tal que 

a ela não possamos apresentar resistência. 

Os pitagóricos eram da opinião de que tudo aquilo que se relacionasse a Pitágoras 

deveria ser recebido como pertencente a um ser superior ao homem, e não oriundo de um 

homem comum: ”This also is the meaning of their enigmatical assertion, that man, bird, and 

another third thing, are bipeds. For the third thing is Pythagoras. Such, therefore, was 

Pythagoras on account of his piety, and such he was truly thought to be”. (IAMBLICHUS, 

1986, p. 75-6 ) [destaque do autor]. 

Em Porfírio (1987), temos que 

 

Indeed, they ranked him among the divinities and held all property in common; and 
whenever they communicated to each other some choice bit of his philosophy, from 
which physical truths could always be deduced, they would swear by the Tetraktys, 
adjuring Pythagoras as a divine witness. (PORPHYRY, 1987, p. 127). 

 

Os costumes e leis impostos por Pitágoras eram recebidos pelos seus seguidores como divinos 

preceitos e eles não fariam nada para transgredi-los. Consequentemente, os divinos dogmas 

que deveriam ser aceitos pelos pitagóricos, assim como as ordens emanadas do mestre, um 

homem incomum, não eram considerados como sendo produtos de arrogância, mas 

procedentes de uma certa divindade, haja vista essa ligação de Pitágoras com o divino: “The 

Pythagoreans believed in, and assumed the things about which they dogmatized, because they 

were not the progeny of false opinion”. (IAMBLICHUS, 1986, p. 80). 



 

Todos os preceitos que indicavam aquilo que deveria ou não ser feito; os princípios e a 

doutrina da filosofia; os fundamentos referentes à adoração dos deuses, que Pitágoras e os 

pitagóricos estabeleceram, tudo tinha um fim: uma harmonia com o divino.  

 

There is a relationship between men and the Gods, because men partake of the 
divine principle, on which count, therefore, God exercises his providence for our 
advantage (…) The Gods should be honored at all times, extolling them with praises, 
clothed in white garments, and keeping one’s body chaste; but to the heroes, such 
honors should not be paid till after noon. (LAERTIUS, 1987, p. 80). 

 

Toda a vida deveria ser organizada de modo a seguir Deus, a vida como uma referência à 

divindade: “For since God is, and is the lord of all things, it is universally acknowledged that 

good is to be requested of him”. (IAMBLICHUS, 1986, p. 46). Segundo Porfírio (1987), 

Pitágoras ordenava que seus discípulos deveriam falar e pensar sobre os deuses com 

reverência; não deveriam relegar a adoração aos deuses a uma posição secundária mas, sim, 

zelosamente adorá-los mesmo em casa e que, finalmente, oferecessem sacrifícios aos deuses.  

Todo esse respeito por parte de um pitagórico pelo divino é plenamente justificado, 

segundo Jâmblico (1986), pois era opinião dele que neste mundo os homens agiam de forma 

ridícula ao buscar o bem em qualquer lugar, menos nos deuses, uma postura semelhante 

àquele que, conforme esse filósofo, vivendo em um país governado por um rei, reverencia um 

cidadão qualquer, por exemplo, um magistrado, mas se descuida daquele que é o soberano de 

todos eles.  

Sempre é possível, na obra de Jâmblico (1986) sobre Pitágoras e a vida pitagórica, 

encontrar, aqui e acolá, referências ao divino, de modo a nos forçar a não esquecer essa 

preocupação do pitagorismo. Assim, em um momento é dito que os pitagóricos eram 

estudiosos da adivinhação, enquanto em outro a asserção é que amigos devem ser venerados 

da mesma maneira como deuses. Algumas coisas eram firmemente asseguradas como 

sagradas apenas por causa de uma divina razão. Alguns alimentos, como certos tipos de 

peixes, não deveriam ser consumidos apenas por serem considerados sagrados aos deuses 

terrestres. Em um outro lugar, é dado destaque ao fato de que os pitagóricos jamais lançavam 

dúvida com relação a qualquer coisa que fizesse alusão à divindade, e uma ilustração desse 

fato é fornecida por Jâmblico (1986): “A certain person (...) relates, that Eurytus said (...) a 

shepherd feeding his sheep near the tomb of Philolaus, heard some one singing. But the 



 

person to whom this was related, did not at all disbelieve the narration, but asked what kind of 

harmony it was?”. (IAMBLICHUS, 1986, p. 74). Tanto Eurito quanto Filolau são 

considerados pitagóricos, o primeiro discípulo do segundo. 

Quando da atribuição de uma dimensão divina a Pitágoras, em Diógenes Laércio 

(1987), a afirmação é a de que “He was so greatly admired that it used to be said that his 

disciples looked on all his sayings as the oracles of God”. (LAERTIUS, 1987, p. 145). Por ser 

considerado de origem divina, era hábito entre os pitagóricos atribuir tudo ao mestre. O 

próprio Aristóteles escreve que, embora uma parte dos pitagóricos acreditasse em certas 

doutrinas e um outro grupo defendesse outras, todos admitiam obediência ao mesmo 

fundador. Todo membro reverenciava o líder da escola e afirmava pertencer à sua irmandade. 

Relatos de Jâmblico (1986) mostram que os pitagóricos não reivindicavam para eles mesmos 

suas próprias descobertas, sendo então todas elas atribuídas a Pitágoras, pois era uma prática 

comum atribuir todas as doutrinas ao fundador da escola. Segundo Cornford (1922),  

 

He [Bouché-Leclerq] speaks of ‘um fait psychologique, largement demontré par 
l’histoire de la littérature apocryphe: c’est que toute doctrine qui fait appel à la foi à 
intérêt à se vieillir, et que lês individus qui la développent se gardent bien de donner 
leurs inventions particuliéres pour les opinions de leur prope génie. Ils échappent à 
la discussion em se couvrant d’um amas, aussi enorme que possible, d’experiences 
ou de révélations invérifables’. (CORNFORD, 1922, p. 140) [destaque do autor]. 

 

Os pitagóricos mantinham o nome de Pitágoras em particular veneração e, mais importante, 

atribuíam toda sua doutrina a ele pessoalmente, a palavra do Mestre. “Where scientific facts 

are regarded thus as parts of a secret lore, there is a natural tendency to suppose them all to 

have been implicit in the original revelation of the founder”. (GUTHRIE, 2003, p. 150). 

Todos os pitagóricos eram relutantes em mencionar o nome de Pitágoras e qualquer alusão a 

ele era feita na forma “esse homem”. 

4. Os ensinamentos orais. Havia o empenho em não deixar nada por escrito impedindo uma 

posterior divulgação. Para ilustrar esse aspecto do pitagorismo, vale salientar que só dispomos 

de fragmentos dos escritos pitagóricos a partir de Filolau.  

5. O uso de juramentos. Conforme Jâmblico (1986), todos os pitagóricos religiosamente 

observavam os juramentos. O mais famoso deles, adotado por aqueles que se reuniam no 



 

auditório: “I swear by him Who the tetractys found, Whence all our wisdom springs, and 

which contains Perennial Nature’s fountain, cause, and root” (IAMBLICHUS, 1986, p. 80). 

6. A prática do ascetismo. Adotavam a disciplina e autocontrole do corpo e do espírito como 

um caminho imprescindível em direção a Deus, à verdade ou à virtude. Pelo menos desde o 

século V a.C., os pitagóricos ficaram famosos por aceitar e praticar certos supersticiosos 

tabus, uma temática do pitagorismo para a qual há diversos pontos em conflito. Pitágoras 

recriminava o uso de todo alimento flatulento. Jâmblico (1986) fala ter havido dois tipos de 

restrições alimentares dentro da Ordem Pitagórica: limitações para todos da ordem e 

contenções apenas para alguns.  

 

[Pitágoras] Forbade the most contemplative of philosophers, and who have arrived 
at the summit of philosophic attainments, the use of superfluous and unjust food, 
and ordered them never to eat any thing animated, nor in short, to drink wine, nor to 
sacrifice animals to the Gods, nor by any means to injure animals, but to preserve 
most solicitously justice towards them. (IAMBLICHUS, 1986, p. 58). 

 

Assim, por exemplo, para os chamados pitagóricos políticos, que legislavam, era determinada 

a abstenção de carne de animais. Para os pitagóricos cujas vidas não eram inteiramente 

purificadas, sagradas e filosóficas, acreditamos que, nesse caso, Jâmblico se referia aos 

pitagóricos externos à sociedade pitagórica, era liberado o consumo de carne de determinados 

animais: “For these he appointed a definite time of abstinence. These therefore, he ordered not 

to eat the heart, nor the brain”. (IAMBLICHUS, 1986, p. 58). 

Mas, para todos da sociedade pitagórica: 

1. Era liberado o consumo do tipo de carne de animal que é permitido matar, pois nessa 

espécie de animal a alma de um humano nunca poderia entrar. Aqui, mais uma 

ilustração da associação pitagorismo com a metempsicose. Também era liberado o 

tipo de carne de determinados animais que eram colocados diante deles para ser 

imolados. 

2. Pitágoras permitia o consumo de determinados alimentos, “Viz. such food as compose 

the habit of the body. Hence, likewise, he thought that millet was a plant adapted to 

nutrition”. (IAMBLICHUS, 1986, p. 57). 

3. Era proibida a caça, bem como o consumo: 



 

• do tipo de animal que não é naturalmente nocivo à raça humana, portanto nem deve 

ser ferido nem morto; idem para uma tenra e frutífera planta, que nem deve ser 

prejudicada nem maculada. 

• de certos alimentos estranhos aos deuses, porque o seu consumo nos afasta da 

familiaridade com eles. 

• de todo alimento causador de perturbação.  

• do coração e do cérebro dos animais, já que as funções dessas partes dos animais são 

de natureza semelhante ao ato de governar. 

Deveria ser evitada a destruição de animais que são de natureza próxima ou semelhante 

à nossa, sendo melhor corrigi-los e domesticá-los através de palavras e ações, do que 

prejudicá-los com punições. 

A abstenção de carne estava limitada a certas espécies. Segundo Heráclides Pôntico, a 

proibição de carne não era absoluta e Aristóxeno nega a completa existência da proibição de 

comer carne.  

Era igualmente exortado abster-se de feijões, um dos mais famosos interditos 

pitagóricos. Essa ordem era justificada por motivos sagrados e físicos. Muitas explicações, até 

mesmo contraditórias, foram oferecidas sobre essa proibição. Aristóxeno não fala a respeito 

dela, ao contrário, afirma serem os feijões os vegetais favoritos de Pitágoras devido às suas 

propriedades purgativas e aliviadoras. Podemos também encontrar a justificativa da proibição 

do feijão em termos políticos. Jâmblico (1986) oferece um interessante relato de um fato que 

retrata o terror dos pitagóricos quanto aos feijões. Ele conta um caso em que um grupo 

indefeso de adeptos, encurralado entre um grupo de homens armados, dispostos ao ataque, e 

um campo de feijões, escolhe enfrentar os primeiros e morrer, do que transgredir as decisões 

de Pitágoras com relação ao feijão. 

Além das proibições anteriormente citadas, podem ser acrescentadas a proibição do 

consumo do vinho e outras mais fornecidas por Jâmblico (1986) 

But other things were considered by him as sacred on account of the nature of a 
divine reason. Thus he exhorted his disciples to abstain from mallows, because this 
plant is the first messenger and signal of the sympathy of celestial with terrestrial 
natures. Thus, too, he ordered them to abstain from the fish melanurus; for it is 
sacred to the terrestrial Gods. And also not to receive the fish erythinus, through 
other such like causes. (IAMBLICHUS, 1986, p. 58-9). 

 



 

Novamente retomamos o apego do pitagorismo ao que é divino, ao que é sagrado, justificando 

as suas ações com o auxílio de determinados preceitos religiosos, conduzindo uma vez mais a 

caracterizar a irmandade como um núcleo religioso.  

A incorporação desses tabus à rotina dos pitagóricos ilustra também o interesse, por 

parte deles, pelas formas mágicas, pré-racionais, primitivas de pensar, uma prática inerente ao 

mundo antigo. Por exemplo, uma doutrina, se aceita, não era pelo fato de poder ser 

considerada a “última palavra” sobre o assunto, mas, ao contrário, o era por ter sua origem 

ligada a uma venerável antiguidade, o que também pode implicar na reverência ao que vem 

antes, ao antigo, ao “mais velho”. Essa característica pitagórica também é ilustrada por 

Jâmblico (1986) ao narrar que era obrigação, entre os adpetos, a leitura por parte dos mais 

jovens, mas era atribuição dos mais velhos a decisão sobre o que deveria ser lido: “All the 

Pythagoreans were so disposed towards each other, as a worthy father is towards his offspring 

(...) it is necessary that those young men who wish to be saved, should attend to the opinion of 

their elders”. (IAMBLICHUS, 1986, p. 103-104 ). 

A assimilação da forma primitiva de pensar era bem característica do pensamento dos 

gregos, que, segundo Guthrie (2003), possuíam “a remarkable gift for retaining, as the basis 

for their speculations, a mass of early, traditional ideas which were often of a primitive 

crudity”. (GUTHRIE, 2003, p. 82). Khan (2001) também evidencia esse apego pitagórico pela 

forma pré-racional de pensar, ao destacar o interesse acerca do destino da alma, pois os 

pitagóricos compartilhavam com os antigos místicos a ideia de que a máxima recompensa 

para a alma era a possibilidade de novamente juntar-se aos deuses.  

A conexão do movimento pitagórico com as maneiras primitivas de pensar também 

pode ser evidenciada especialmente no seu ensino, atividade bem peculiar à escola, que 

lançava mão dos acusmata ou symbola, úteis no educar pitagórico.  

 

Many of these precepts are obviously older than Pythagoras, and some are found in 
non-Pythagorean contexts as well, for example in Hesiod, the sayings of the Seven 
Wise Men, and the Delphic precepts. (...) In fact the majority are easily recognizable 
as primitive taboos. (GUTHRIE, 2003, p. 183). 

 

Para melhor ilustrar esse fato, relembramos a famosa proibição de comer feijões. Sobre esse 

tabu muitas explicações foram oferecidas, todas elas tendo em comum uma ligação entre 



 

feijões e vida, morte ou alma. Essas conexões podem bem refletir autênticos interesses 

pitagóricos, mas ao mesmo tempo expressam seu caráter primitivo.  

Uma característica muito sublinhada por Jâmblico (1986) foram as audições, os 

acusmata pitagóricos, palestras para os ouvintes, do tipo perguntas e respostas, classificadas 

em três tipos. 

Um primeiro tipo simplesmente anunciava certos fatos, pondo ênfase sobre aquilo que 

realmente uma coisa é. Essas palestras, bem objetivas, estavam relacionadas a questões tais 

como: “What are the islands of the blessed? The sun and moon. What is the oracle at Delphi? 

The tetractys. What is harmony? That in which the Syrens subsist”. (IAMBLICHUS, 1986, p. 

43).  

Uma segunda espécie de palestra pode ser ilustrada pelas seguintes perguntas e 

respostas: “What is the most just thing? To sacrifice. What is the wisest thing? Number. But 

the next to this in wisdom, is that which gives names to things. (…)  What is the most 

beautiful? Harmony”. (IAMBLICHUS, 1986, p. 43-44). Esses acusmata eram de natureza 

subjetiva. Estudavam a natureza especial de um objeto e comunicavam aquilo que uma coisa 

especialmente é. 

Finalmente, temos as audições que faziam referência àquilo que deve ou não deve ser 

feito. Dentre outras audições de tais tipos, podem ser citadas: 

 

That it is necessary to beget children. For it is necessary to leave those that may 
worship the God after us. That it is requisite to put the shoe on the right foot first. 
That it is not proper to walk in the public ways, nor to dip in a sprinkling vessel, nor 
to be washed in a bath. (…) Do not assist a man in laying a burden down; for it is 
not proper to be the cause of not laboring; but assist him in taking it up. Do not draw 
near to a woman for the sake of begetting children, if she has gold. (IAMBLICHUS, 
1986, p. 44-45). 

 

Com relação a esses symbola, Herman (2004) argumenta que “are additional akousmata that 

appear to fall outside the above categories of wise sayings, common proverbs, sibylline 

admonitions, or just odd observations (…) Above all tell the truth, for only this can make man 

be like God”. (HERMAN, 2004, p. 85). Essas últimas espécies de acusmata eram as únicas 

que poderiam vir acompanhadas de suas respectivas justificativas.  



 

Porfírio (1987) e Diógenes (1987) fazem alusão aos acusmata. O primeiro diz que as 

afirmações pitagóricas eram evidentes ou simbólicas, enquanto que o último usa symbola para 

aquilo que Porfírio chama de acusmata. 

O uso da simbologia no ensino e práticas pitagóricas também é lembrado por Jâmblico 

(1986) e, segundo ele, os símbolos então usados pelos pitagóricos assemelhavam-se aos ditos 

proféticos, aos oráculos da Pítia apolínea e era a forma de saber mais transcendentalmente 

honrada pelos egípcios, sendo justificado o seu uso pelos pitagóricos por “concealing after an 

arcane mode, divine mysteries from the uninitiated, and obscuring their writings and 

conferences with each other”. (IAMBLICHUS, 1986, p. 56). Ao discorrer sobre esse modo de 

conhecimento, comum entre os pitagóricos, Jâmblico expressa que: 

 

For those who came from this school, and specially the most ancient Pythagoreans, 
and also those young men who were the disciples of Pythagoras when he was an old 
man, viz. Philolaus and Eurytus, Charondas and Zaleucus, and Brysson, the elder 
Archytas also, and Aristaeus, Lysis and Empedocles, Zamolxis and Epimenides, 
Milo and Leucippus, Alcmaeon, Hippasus and Thymaridas, (…) all these adopted 
this mode of teaching, in their discourses with each other, and in their commentaries 
and annotations. Their writings also, and all the books which they published, most of 
which have been preserved even to our time, were not composed by them in a 
popular and vulgar diction, and in a manner usual with all other writers, so as to be 
immediately understood, but in such a way as not to be easily apprehended by those 
that read them. (IAMBLICHUS, 1986, p. 55-56) [destaque do autor]. 

 

Esse tipo especial de comunicação entre os pitagóricos, mais uma vez associa o pitagorismo 

com o culto de mistérios, e novamente mostra o apego, por parte do movimento pitagórico, 

pela forma pré-racional de pensar, postura pitagórica ilustrada quando da defesa de uma 

concepção essencialmente mágica de parentesco e harmonia universal, assim como na defesa 

de antigas doutrinas como a imortalidade da alma.  

Também era bem próprio dos pitagóricos aliar o pensamento, digamos, “mais 

moderno”, “mais atual”, mais racional com um imenso respeito pela tradição. A 

harmonização da forma primitiva de pensar com a profundidade intelectual, no pitagorismo, é 

considerada por Guthrie (2003) e por Gorman (1979). Para o primeiro desses pensadores,  

 

While at the same time transforming their significance [traditional ideas] so as to 
build on them some of the most profound and influential reflexions on human life 



 

and destiny (…) the same genius for combining conservantism with inovation, 
introducing new wine without breaking the old bottles, was particularly strong 
among the Pythagoreans. (GUTHRIE, 2003, p. 182).  

 

Essa harmonia entre duas formas aparentemente antagônicas de pensar o mundo, a racional e 

aquela vinculada à tradição, pode bem ser evidenciada nas principais doutrinas pitagóricas 

acerca do número, da natureza do universo e das relações de suas partes. As duas últimas se 

encontram impregnadas por uma concepção essencialmente mágica de parentesco e harmonia 

universal em uma forma mais ou menos racionalizada.  

 

4.3 PARENTESCO E HARMONIA UNIVERSAL 

 

É peculiarmente pitagórica a aceitação e defesa da doutrina do parentesco e harmonia 

universal, a pregação da semelhança de toda natureza animada, preconizando que toda a vida 

unia os homens nos laços de parentesco com animais, enfatizando a potencial divindade do 

homem e que sua melhor natureza era idêntica com alguma coisa superior. Esta concepção  

forneceu a eles um objetivo na vida, qual seja cuidar de sua alma, o que poderia ser 

conseguido livrando-se do peso do corpo e ansiando retornar para a alma ou mente universal, 

da qual suas almas individuais eram partes fundamentais.  

Guthrie (2003) observa que a parte mais importante da filosofia pitagórica era aquela 

que ensinava sobre o homem, sobre a natureza da alma humana, as relações da alma com o 

todo e com outras formas de vida, não apenas aquelas formas de vida mais inferiores, mas 

também com a alma ou mente do universo. 

A doutrina da afinidade de toda a natureza animada, do parentesco ou simpatia universal 

era considerada pitagórica também por Sextus Empiricus, que, conforme Guthrie (2003), 

preserva e demonstra o autêntico espírito do antigo pitagorismo:  

The followers of Pythagoras and Empedocles, and most of the Italian philosophers 
say that there is a certain community uniting us not only with each other and with 
the gods but even with the brute creation. There is in fact one breath pervading the 
whole cosmos like soul, and uniting us with them. (GUTHRIE, 2003, p. 278). 

 



 

A esse propósito da união e a assimilação ao divino como legítimo e essencial objetivo da 

vida humana, Pitágoras e os pitagóricos deram a sua lealdade e sustentaram com toda a força 

que um filósofo, um matemático e um religioso pitagórico poderia ter.  

 

The essentially magical conception of universal kinship or sympathy, in a more or 
less refined and rationalized form, permeates its central doctrines of the nature of the 
universe and the relationship of its parts. To be aware of this will assist an 
understanding of its mathematical conception of the natural world as well as of its 
religious beliefs concerning the fate of the human soul. (GUTHRIE, 2003, p. 186).  

 

Conforme a doutrina do parentesco e harmonia universal, ensinava-se que era necessário viver 

a melhor e a mais superior vida humana de forma que a alma pudesse escapar do ciclo dos 

renascimentos, se livrar do corpo completamente e alcançar a bem-aventurança final de se 

perder na eterna, universal e divina alma à qual nossa própria natureza pertencia.  

 

The Universe itself as such is a living being zoon. (…) not one body is immortal, 
though their breath is, which is the soul of the living things, and like the Universe, it 
is divine, for the breath’s origin is the one and eternal Universe. The spirit in each 
human being belongs to the Whole from which it was detached and hence tainted 
with fragmentary existence. Rejoining the Universe, the Whole, is the goal, and this 
task may require a number of transmigrations. So long as these are required, 
alienation persists and individuality is retained, therefore it lasts as the taint of the 
soul. But once the union is accomplished at the completion of the process of 
purification, individuality is no longer preserved (…) Their ideal demanded that the 
eternal separateness of the self be dropped in favor of the union with the Divine. 
(ANTON, 1992, p. 33).  

 

O elemento divino é exaltado pelos pitagóricos, sendo detectado a partir da associação do 

homem com a mente do universo. Assimilação a Deus, semelhança com o divino, toda a vida 

e filosofia ordenada com vistas a seguir a Deus eram as fundamentais preocupações 

pitagóricas. Aristóxeno, citado por Guthrie (2003), dizia de Pitágoras e seus seguidores: 

“Their aim is conformity with the divine and their whole life and philosophy ordered with a 

view to following God”. (GUTHRIE, 2003, p. 210). No ensino pitagórico temos assegurada 

uma crença filosófico-religiosa de que quanto mais alto alguém segue no universo esférico, 

mais puro e consequentemente mais próximo do divino se encontra, daí muito provavelmente 

imune à mudança e à queda. 



 

A ideia de parentesco de toda a natureza animada conduziu o pitagorismo para a 

necessidade do estabelecimento de determinadas práticas, como os ritos de iniciação, 

purificação, bem como o estabelecimento de determinados tabus, como já explicitado 

anteriormente, o que impôs aos membros da irmandade um determinado modo de vida, 

reconhecido por Platão, e que serviu de pressuposição necessária para as doutrinas da 

imortalidade e transmigração das almas.  

 

4.4 IMORTALIDADE E TRANSMIGRAÇÃO DAS ALMAS 

 

Pitágoras e os pitagóricos, semelhantemente ao culto de mistérios, pregavam a 

imortalidade da alma, mas, contrariamente a esses ritos, apresentavam algumas diferenças já 

que, por exemplo, defendiam a transmigração das almas82, inclusive a sua preexistência, a 

metempsicose, a punição e a recompensa no submundo e preconizavam a dualidade corpo-

alma. 

Drozdek (2007) defende que a ideia de imortalidade da alma e sua transmigração 

pertence ao núcleo das ideias do pitagorismo desde seu começo. Herman (2004) usa 

McHirahan para afirmar que: 

 

Has rightfully pointed out that the older Pythagoreans were so convinced of their 
immortality that it would not have occurred to them to seek it. Why seek what you 
already have? Instead, (…) they sought ways to use their immortality; that is, by 
leading the best of lives, one could use this current sojourn on Earth to secure one’s 
eventual divinization. (HERMAN, 2004, p. 19) [destaque do autor]. 

 

A doutrina da imortalidade e transmigração das almas conduziu os pitagóricos a uma 

preocupação sobre o destino da alma na próxima vida, o que fazia com que eles tivessem um 

desprezo pelos prazeres deste mundo e defendessem que a alma devia sua imortalidade ao seu 

parentesco com o divino, com a alma universal, assim reconhecendo que ela preexiste ao 

corpo e continua a sobreviver a ele, sendo consequentemente eterna.  

                                                           
82 Os órficos também pregavam a transmigração das almas. 



 

Em Philip (1966), encontramos Rathman argumentando favoravelmente à ideia de que 

Pitágoras aceitava e difundia importantes doutrinas órficas como a transmigração e a 

imortalidade da alma.  

 

Central to any reconstruction would be the fact, which few would now deny, that 
Pythagoras accepted and taught a doctrine of soul and body in which soul was the 
senior partner, a soul that persisted after death, was subject to judgment (with its 
ethical implications), and migrated through other bodies. (PHILIP, 1966, p. 153). 

 

Linforth, citado por Philip (1966), argumenta que os pitagóricos “introduced metempsychosis 

to the Greek world (...) and that there is no early evidence for an Orphic doctrine” (PHILIP,  

1966, p. 166). Pitágoras defendia a metempsicose, a alma comumente renascendo em um 

corpo diferente, ou humano, ou animal, ou vegetal, e pregava que ele, ou melhor, a sua alma, 

havia experimentado um número de reencarnações antes mesmo que ele encarnasse como 

Pitágoras83. Philip (1966) usa Myllias de Crotona para relatar a reencarnação de Pitágoras 

como Midas, filho de Gordius, da Frígia. Como o povo de Crotona chamava Pitágoras de 

“Apolo Hiperbóreo”, então ele escolheu como uma de suas mais antigas encarnações o antigo 

herói guerreiro Euphorbus, que, na guerra de Troia, age no nível humano como o ajudante do 

deus Apolo. Diversas outras reencarnações de Pitágoras são mencionadas nas fontes que nos 

são acessíveis, haja vista que apenas uma biografia não é o bastante para alguém tão 

destacado como ele. As vidas daquelas pessoas que são divinas devem ser preenchidas com 

existências santas e salvadoras, até que Pitágoras, depois de reencarnar paulatinamente, possa 

finalmente alcançar o supremo estado de encarnada espiritualidade que destacava sua 

verdadeira biografia. 

Nossas almas individuais são essencialmente da mesma natureza, uma natureza divina, 

embora destacadas desse ser divino por causa de sua impureza nesse nosso estado encarnado, 

e é através dessa potencialidade divina que ela era julgada imortal, pois “that from which it is 

detached is immortal”. (HERMAN, 2004, p. 20).  

                                                           
83 Pitágoras tinha vivido previamente, por exemplo, como Aetalides, filho mitológico de Hermes e Eupolemeia. 
Enquanto filho de Hermes recebeu a faculdade de se lembrar de tudo. 



 

Os pitagóricos, ao obedecerem e seguirem os ensinamentos da escola, explicitamente 

colocavam a alma sob seus cuidados, já que somente eles eram responsáveis por seu bem-

estar e cuidado.  

Yurre (1954), ao tratar dessa temática tão cara aos pitagóricos, fala que “después de 

abandonado el cuerpo, [as almas] andan volando por el aire; com esta idea tiene relación la 

superstición que los polvillos, que se mueven en el aire y se perciben a través de los rayos 

solares, son almas”. (YURRE, 1954, p. 49).  

A aceitação da imortalidade da alma deve ter conduzido os pitagóricos à reflexão sobre 

a doutrina da transmigração das almas ou metempsicose: “That Pythagoras taught the doctrine 

of metempsychosis is generally regarded, and rightly, as the one most certain fact in the 

history of early Pythagoreanism”. (BURKERT, 1972, p. 120). De acordo com a 

metempsicose, a alma é forçada a reencarnar-se diversas vezes em sucessivas existências 

corpóreas. Argumenta-se que essa união da alma com um corpo, na existência terrena, é uma 

punição de uma obscura culpa originária por ela cometida e é, ao mesmo tempo, expiação de 

tal culpa. A alma pode se alojar, em cada reencarnação, em um corpo diferente, não apenas 

em corpos humanos, mas também em diferentes formas de animais ou vegetais. A aceitação 

da doutrina da metempsicose no movimento pitagórico pode ser ilustrada pela prática de 

abstenção de carne animal, já salientada anteriormente, pois quem postula a metempsicose 

deve receber, como uma obrigação, essa imposição, que era fundamentada na ideia de que 

seria uma transgressão ética e religiosa impedir uma alma de ocupar um corpo, assim como 

interromper sua trajetória de purificação: “Interfering with the right of other souls is a crime 

against the harmony of the universe itself”. (ANTON, 1992, p. 32). 

Reale (1993) afirma que, sobre a doutrina da metempsicose, todos os estudiosos, hoje, 

concordam em afirmar que Pitágoras a extraiu do orfismo, uma ideia seguramente anterior. A 

crença na metempsicose foi então preconizada pelo próprio Pitágoras, fato já destacado por 

Burkert (1972), e também evidenciado por Guthrie (2003), quando afirma que o próprio 

Pitágoras ensinava a transmigração, além do que a ele também pode ser atribuído todo um 

sistema de ideias associadas a essa crença, tais como imortalidade e seu parentesco com o 

divino e a esperança da alma em retornar à alma universal, quando devidamente purificada.  

A associação do pitagorismo com a doutrina da transmigração das almas é destacada 

por Burnet (1955) ao defender a crença preconizada pela irmandade de que a alma 



 

comumente renasce num corpo diferente. Sobre a transmigração das almas, Herman (2004) 

afirma que: 

 

There is no reason to doubt that the subject of metempsychosis, or the transmigration 
of the soul, was central to his teachings. (…) this does not suggest that the 
Pythagoreans practiced some kind of introspective ‘soul-searching’, much less the 
type of past-life recollection ‘therapies’ (…) the movement seemed much more 
preoccupied with the future fate of the soul than with its previous exploits. The main 
concern for a Pythagorean was the attainment of a hopefully joyful afterlife. 
Naturally, the key to the future can only be forged  in the present. Thus, to give 
rightly was very important to the follower of this inherently optimistic doctrine – 
optimistic, I say, insofar as one’s existence beyond this world was concerned. 
(HERMAN, 2004, p. 19 ) [destaque do autor]. 

 

A alma, conforme os pitagóricos, se encontra no corpo tal qual numa prisão, aí encarcerada 

pela divindade em castigo por suas culpas.  

 

A sua união [da alma] com um corpo não só não é conforme a sua natureza, mas é 
até mesmo contrária. A natureza da alma é divina e, portanto, eterna, enquanto a 
natureza de todo corpo é mortal e corruptível. (...) O] corpo (...) é ‘cárcere’ e ‘prisão’ 
da alma, lugar no qual ela paga sua culpa originária, mas em função da alma. E viver 
em função da alma significa viver uma vida que seja capaz de ‘purificá-la’, ou seja, 
desatá-la dos laços que, por culpa própria, ela contraiu com o corpo. (REALE, 1993, 
p. 88). 

 

Nesse confinamento corpóreo, um pitagórico pensava que a alma podia ficar contaminada 

amplamente por causa da prisão que o corpo causa. Além dessa contaminação, pode ser 

contabilizada mais uma série de impurezas relacionadas aos retornos cíclicos, conhecidos 

como ciclos de renascimento. Daí a necessidade de purificação em sua estada terrestre de 

modo que, quando fosse libertada do corpo, pudesse levar uma vida mais alta e incorpórea, 

pois apenas a melhor das vidas – aquela de um amante da sabedoria – permitiria escapar desse 

destino, possibilitando que a alma pudesse retornar à sua origem divina. Segundo os 

pitagóricos, só há esperança de retorno da alma para a sua origem divina quando devidamente 

purificada. As prescrições médicas de purificação e as regras ascéticas de abstinência, como já 

destacamos anteriormente, visavam purgar o corpo para torná-lo dócil à alma.  

Finda a discussão da religiosidade pitagórica inserida no movimento religioso mais 

amplo da religião de mistérios, tentaremos agora responder a uma pergunta cuja resposta 



 

caracterizará de forma mais completa um pitagórico: Por que o lado científico do movimento 

foi representado pela opção pelas matemáticas?  

 

4.5 A OPÇÃO PELAS MATEMÁTICAS  

 

Por que a opção, por parte de Pitágoras e dos pitagóricos, pelo estudo das matemáticas? 

Porque as matemáticas serviriam como um caminho para uma aproximação deles com o 

divino. Essa tem sido, em nossa opinião, a ideia comum a todos os membros do movimento 

desde Pitágoras: as matemáticas revelavam o divino, consequentemente, permitiriam o 

contato, o retorno das almas perdidas à mente do universo, à alma universal. Vamos justificar 

esse nosso ponto de vista. 

Temos inúmeros exemplos na história da cultura humana sobre a relação da matemática 

com o divino. Um desses interessantes exemplos que muito bem poderia ilustrar esse tipo de 

uso das matemáticas pelos povos pode ser encontrado nas sociedades nas quais os sacerdotes, 

além de representarem um papel crucial na organização dessas sociedades, foram verdadeiros 

experts em uma considerável diversidade de áreas:   

 

They guarded and distributed the crops and by means of a strict system of rites, 
legitimized by their special relation with the supernatural, they compelled their 
people to behave in a disciplined way. In such societies the role of the ‘priests’ will 
have automatically linked mathematics and religion. (KOETSIER & BERGMANS, 
2005, p. 10). 

 

Assim, enquanto uma característica da mentalidade de nosso tempo é a compartimentalização 

do conhecimento, e claramente podemos fazer distinção entre matemática, astronomia, 

astrologia e religião, na época de Pitágoras, por exemplo, um sacerdote de uma sociedade 

como a babilônia, ou a egípcia, era capaz de articular matemática com religião, filosofia, 

astrologia e algumas técnicas de adivinhação e misticismo.   

Pitágoras deve ter absorvido a função religiosa atribuída à matemática por outras 

culturas, afinal, ou residindo na Jônia, ou mesmo viajando para países mais próximos, como 



 

supõe a tradição, pode ter tido acesso à produção cultural do Egito, Caldeia, Mesopotâmia, 

Índia e China, e então assimilado esse papel que o conhecimento matemático desempenhava 

para outros povos, percebendo que esse conhecimento possuía características especiais, 

diferenciando-se em relação a outros tipos.  

Não foi apenas isso. Aliado a esse conhecimento obtido com os vizinhos, Pitágoras 

rotineiramente teve contato com a música, e, como já vimos, deve ter descoberto que as 

concordâncias musicais são estabelecidas por meio de razões numéricas. A partir da evidência 

de que matemática subjaz música, temos agora música transformada em matemática, 

relacionando o concreto com o abstrato, o temporal com o eterno, o homem com o divino. Por 

esse motivo, música, na verdade, matemática, tornava-se algo puro, divino. Tudo deve ter tido 

início com a música. 

Se a música, algo que purifica a alma, que nos coloca em relação com o divino e pode 

ser compreendida por meio dos números, toda a natureza então não poderia também ser 

compreendida pelos números? A imortalidade e a transmigração não poderiam também ser 

justificadas a partir do número? Não seria por meio do número que o divino se manifestava? 

Não seria o próprio número divino?  

 

We are thus lead to a first approximation of what it meant to be a Pythagorean: 
basically, the Thesis 2 [The soul is immortal and, after separation from the body, is 
reborn in another body] was a result of Thesis 1 [All is number, or, more properly, 
all is number and harmony]. (…) For the Pythagoreans, mathematics was the lógos 
of the universe and, thus, revealed to man the sacred structure of the whole world, 
including the relation of mankind to the divine. Fundamental to this relation is the 
awareness of the immortality of the soul and its transmigration into other bodies at 
the death of the actual body. (FOSSA, 2010, p.3).  

 

Para Pitágoras e os pitagóricos, a matemática revelava a estrutura sagrada oculta por trás da 

realidade visível do universo. Por revelar à humanidade essa estrutura sagrada, aos números 

foram atribuídos um caráter divino, essa qualidade consequentemente ampliada para as 

matemáticas. Números em divina harmonia vinham a ser o princípio de uma divina ordem no 

universo. Tornava-se, portanto, evidente para eles que o estudo e a compreensão dos números 

e de suas leis eram o equivalente a uma imediata compreensão da lei divina, talvez até mesmo 

a compreensão do próprio divino. O trato com as matemáticas não era apenas uma preparação 

para a contemplação da divina realidade, era a contemplação da própria realidade divina. 



 

Como consequência, Pitágoras e os pitagóricos que o seguiram, passaram a associar as 

matemáticas com as coisas sagradas. Podemos ilustrar essa forte característica pitagórica 

utilizando os argumentos de Fossa (2006), que relaciona o pentágono (uma figura 

matemática) com a metempsicose, demonstra o uso do pentagrama como símbolo sagrado do 

pitagorismo para representar a metempsicose, ao mesmo tempo em que reforça a defesa e o 

ensino da transmigração na vida pitagórica e a sua associação com a matemática: 

 

The most striking visual feature of the pentagon (...) is that its diagonal delineate the 
pentagram and, therefore, a new pentagon in the interior of the original pentagon. 

………………………………………………………………………………………… 

This self-reproductive property of the pentagon is immediately evocative of another 
important Pythagorean tenet – that the metempsychosis, the transmigration or 
reincarnation of the soul – and I propose that it is this doctrine that the pentagram as 
emblem was meant to represent. (FOSSA, 2006, p. 3). 

 

Se, para o pitagorismo, a Matemática era considerada conhecimento sagrado, então não seria 

adequado compartilhar ou mesmo divulgar os conteúdos desse conhecimento com aquelas 

pessoas que não tinham a devida capacidade de entendê-los com a apropriada deferência. Essa 

associação das matemáticas com o místico, com o religioso, traz, portanto, como 

consequência, a instituição de uma sociedade secreta bem aos moldes dos cultos de mistérios. 

Daí a exigência da iniciação, de se estar interiormente preparado para o ingresso na 

irmandade; daí também o mandamento do segredo, que seria uma grande ofensa transgredir: 

“Mathematical knowledge was sacred knowledge and, thus, not fully publicized. Since it was 

sacred knowledge, it was reserved for those that had undergone the appropriate initiation 

ceremonies and, in so doing, had made themselves worthy of receiving it” (FOSSA, 2010, 

p.3).  

Que tipo de matemáticas seriam essas que fornecem a inteligibilidade do mundo? Como 

já ressaltamos anteriormente em nosso trabalho, quatro disciplinas matemáticas – aritmética, 

música, geometria e astronomia – eram de origem pitagórica. Sem dúvida, elas foram 

estudadas na escola pitagórica, e, mais importante, foram introduzidas na escola como 

recursos de purificação da alma, um contato com uma superior, divina realidade. Mas também 

já vimos que foram basicamente os números em harmonia, ou seja, as razões e as proporções 

entre os números naturais, as responsáveis pela inteligibilidade do universo; são elas que 



 

proporcionaram o universo acessível à razão humana. Esses conteúdos matemáticos tinham 

despertado o interesse tanto do próprio Pitágoras, quanto de famosos pitagóricos como 

Hipasus, Filolau, Arquitas: “In the second generation of Pythagoreans, we see an increasing 

concern with mathematical means, especially the arithmetic, geometric and subaltern (latter 

called harmonic) means” (FOSSA, 2010, p. 5).  

Eram essas matemáticas um tipo específico de conhecimento compreendido como a 

chave para o conhecimento verdadeiro. Este tem sido, desde então, o projeto pitagórico: o 

mundo pode ser compreendido, pois ele tem uma inteligibilidade, e essa inteligibilidade é 

fornecida pelas matemáticas, pelos números em divina harmonia, pelos divinos números e 

suas proporções.  

Nossa intenção, neste capítulo, foi a de definir um pitagórico, tomando como referência 

a postura eminentemente pitagórica de entender o mundo que o rodeava, através de dois tipos 

de conhecimentos: por um lado, o ético-religioso e, por outro lado, o mais racional, filosófico-

matemático, o último justificando o primeiro.  

Dedicamos um pouco mais de atenção a perspectiva ético-religiosa do movimento 

pitagórico, analisando, com mais vigor, aquilo que caracterizaria o pitagorismo como religião 

de mistérios: 

1. A iniciação, daí a distinção de dois tipos de seguidores, os esotéricos e os exotéricos; 

2. A prática do silêncio e do segredo, especialmente, no último item, pelo uso do 

simbolismo no ensino e a importância dada aos acusmata ou symbola, pois eles 

escondiam os divinos mistérios dos não-iniciados; 

3. A visão religiosa de verdade, já que o mestre, o líder da sociedade, o próprio 

Pitágoras, era considerado como de origem divina; 

4. O ensino oral, daí a dificuldade, até hoje, de compreensão do pitagorismo, devido à 

ausência de registros escritos desse movimento; 

5. O uso de juramentos, especialmente da famosa tetractys da década; 

6. O asceticismo, a disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito e a prática 

de determinados tabus, famosos interditos pitagóricos, como a abstenção de feijões e 

de carne; 

7. O valor dado à amizade; 



 

8. O valor dado à memorização, pois sabedoria e conhecimento, segundo os pitagóricos, 

eram construídos segundo as diversas transmigrações que as almas haviam 

experimentado no intuito de sua purificação nos diversos mundos visitados. 

Também efetivamos uma discussão sobre duas importantes doutrinas pitagóricas: (a) o 

parentesco e a harmonia universal, ou seja, toda a natureza assemelhada, a alma relacionada 

com todas as formas de vida, inclusive com a mente do universo; (b) a imortalidade da alma, 

pois, por ser aparentada com a mente do universo, a alma se viu imortal e também descobriu 

ser possível retornar à alma ou mente universal da qual tinha sido anteriormente arrancada. 

Essa possibilidade só seria possível através da prática de específicos ritos religiosos, o que fez 

com que o pitagorismo adotasse, como também aperfeiçoasse e inovasse, alguns dos 

princípios das religiões de mistérios. De todas as práticas rituais pitagóricas até então 

estudadas, a originalidade consistiu na aplicação de determinadas regras ascéticas, que, ao 

contrário das prescrições tradicionais, eram compostas de disciplina intelectual e 

comportamento ético.  

O culto à ciência mostrou-se ser o mais elevado dos mistérios e o instrumento de 

purificação mais eficaz. Filosofia e música tornaram-se recursos de purificação, 

especialmente a música, um agente de conexão com o divino, um meio de cura. Mas música 

também significava números, música significava uma passagem à teoria dos números e ao 

sistema aritmético-geométrico dos pitagóricos. O próprio Jâmblico (1986) fala da purificação 

em vários teoremas. Como consequência, as matemáticas também tornaram-se recursos de 

purificação, um meio de relacionar o concreto com o abstrato, um caminho que o pitagórico 

havia encontrado para se aproximar do divino, uma ciência que poderia revelar toda a 

estrutura oculta do universo.  

Toda a natureza poderia agora ser desvendada a partir das matemáticas, especialmente 

por meio dos números que expunham o divino, que eram o próprio divino, daí defendermos 

ser o pitagórico aquele homem ou mulher que considerava as matemáticas o tipo de 

conhecimento que revelaria a realidade escondida, consequentemente, manifestando o divino, 

tornando-se o caminho para a verdade, aquela que possibilitaria colocar um(a) pitagórico(a) 

em contato com o divino ao qual ansiosamente desejaria retornar.   

Até aqui pudemos estabelecer quais critérios estavam associados aos pitagóricos de um 

modo geral, bem como estabelecemos uma definição de um pitagórico. Nossa tarefa, a seguir, 



 

será a de aplicar esses critérios e essa definição, quando possível, aos homens e mulheres 

catalogado(a)s por Jâmblico e assim considerá-los pitagórico(a)s ou não.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 ERAM REALMENTE PITAGÓRICO(A)S O(A)S LISTADO(A)S POR JÂMBLICO 

NO SEU VIDA DE PITÁGORAS? 

 

Até agora nossos esforços foram concentrados na busca de caracterizar um pitagórico, 

em descobrir que qualidades melhor se adequam a um membro da irmandade. Neste capítulo, 

tendo em mãos uma lista elaborada por Jâmblico com os nomes de pitagóricos e pitagóricas, 

dos quais muitos ficaram perdidos no tempo, vamos decidir, com base nos critérios 

anteriormente estabelecidos e nas informações que pudermos adquirir sobre eles, quem 

poderia fazer parte desse catálogo. Iniciaremos este capítulo com uma breve exposição sobre 

esse catálogo.  

 

5.1 A LISTA, SEUS PRESSUPOSTOS E O QUE PENSAM SOBRE ELA OS 

ESTUDIOSOS 

 

Ao final da obra Vida de Pitágoras, uma biografia de Pitágoras escrita por Jâmblico no 

século IV d.C., encontramos um catálogo constituído pelos nomes de prováveis 235 

pitagóricos, dos quais 218 são homens, agrupados pelas cidades de origem, e 17 são mulheres. 

Essa lista reflete o grande impacto desse movimento nos séculos V e IV a.C.   

Segundo Huffman (2010), desse total de 235 pitagóricos, 145 não aparecem em nenhum 

lugar na tradição antiga e, nesse catálogo “Only a relatively small number of the names (...) 

can certainly be identified as mathêmatici and most of the others, particularly the 145 

individuals whose names are only known from the catalogue, are likely to be acusmatici” 

(HUFFMAN, 2010). Sendo assim, segundo o autor, ficamos impossibilitados de saber sobre 

os acusmáticos, pois, como já vimos, eles não eram considerados verdadeiros filósofos, não se 

dedicavam integralmente à escola pitagórica, procurando apenas preservar os ensinos orais 

transmitidos pelo mestre. Portanto, essa classe de pitagóricos provavelmente não deve ter 

atraído a atenção e, consequentemente, não nos legou informações sobre suas atividades.  



 

Segundo a opinião de muitos estudiosos, há muita possibilidade desse catálogo de 

pitagóricos não ter sido obra do próprio Jâmblico, isso porque, no decorrer de sua obra Vida 

de Pitágoras, é possível encontrar, no mínimo, outros 18 nomes de pitagóricos aos quais 

Jâmblico faz referência, mas que não aparecem no catálogo. “While it is unlikely that 

Iamblichus composed the catalogue from scratch, it is perfectly possible that he edited it in a 

number of ways, while not feeling compelled to make it consistent with everything he says 

elsewhere in the text”. (HUFFMAN, 2010). 

A origem desse catálogo provavelmente remonta, segundo Diels (apud ZHMUD, 1989), 

ao peripatético e pitagórico Aristóxeno que, por ter tido contato e aprendido com os últimos 

pitagóricos, pode nos fornecer valiosas informações acerca do pitagorismo. Uma considerável 

quantidade de estudiosos, dentre os quais podem ser destacados Rohde, Diels, Timpamanaro-

Cardine, Burkert, tem defendido que o catálogo de Jâmblico realmente retorna a Aristóxeno 

no século IV a.C. Pelo fato de Aristoxéno ter nascido e vivido em Tarento e por ter iniciado 

sua carreira filosófica como um pitagórico, acreditamos ser essa lista muito mais uma reflexão 

do antigo pitagorismo do que uma criação da posterior tradição neopitagórica: “This is up to a 

point a reasonable conclusion, since it is hard to see who would have been better placed than 

Aristoxenus to have such detailed information”. (HUFFMAN, 2010) 

Ao atribuir a autoria do catálogo a Aristóxeno, Burkert (1972) usa os seguintes 

argumentos em defesa de seu ponto de vista: (i) a maneira de acordo com a qual os nomes se 

encontram listados, qual seja, classificados conforme a geografia, é compatível com a tradição 

documentária encontrada em inscrições; (ii) parece haver material genuinamente italiano entre 

os nomes; (iii) a lista nos leva de volta à primeira metade do século IV.  

Outros argumentos podem ser utlizados para justificar a conexão desse catálogo com 

Aristóxeno, apontando-o como seu provável autor:  

1. Dos nomes que compõem a lista, é impossível associar qualquer um deles a uma data 

posterior a Aristóxeno. Todos os pitagóricos, homens e mulheres, cujas cronologias 

são possíveis de serem estabelecidas, pertencem ao período anterior a Aristóxeno, qual 

seja, do século VI a.C. à metade do século IV a.C. 

2. Tanto Filolau quanto Eurito são nomeados como pitagóricos de Tarento. Da mesma 

maneira são tratados em um dos fragmentos de Aristóxeno.  



 

3. Não é possível distinguir, no catálogo, os nomes dos aproximadamente vinte possíveis 

escritores pitagóricos que são encontrados na coleção de Thelesff. Como 

consequência, esse catálogo, na obra de Jâmblico, é independente da pseudoliteratura 

pitagórica.  

4. A origem de um determinado número de pitagóricos nomeados no catálogo difere dos 

dados que encontramos sobre eles em outras fontes, mas coincide com certas 

informações encontradas em Aristóxeno.  

5. Um grande número de pitagóricos, 43, é classificado como originário de Tarento, 

coincidência ou não, cidade natal de Aristóxeno. Já para outros renomados centros do 

pitagorismo, como Crotona e Metaponto, contamos, no catálogo, respectivamente, 

com 29 e 38 nomes.  

6. O considerável número de nomes catalogados, além da maneira de compilar nomes 

segundo a procedência geográfica, pode indicar que foram utilizadas outras fontes, 

além da tradição oral. Assim, Aristóxeno pode ter se valido, ao confeccionar a lista, de 

algumas outras fontes documentárias.  

Uma análise bem mais acurada do catálogo, feita por alguns estudiosos, também nos 

revela que: 

1) Aproximadamente três quartos dos nomes listados são apenas lá encontrados.  

2) Os critérios adotados para compilá-lo não tiveram como pressupostos nenhuma 

doutrina.  

3) Muito provavelmente o catálogo nos fornece nomes de pessoas ligadas entre si como 

mestres e discípulos, o que, segundo Huffman (2010), “Implies perception and 

development of ideas advanced by early Pythagoreans, along with adherence to the 

way of life initiated, but does not make all this compulsory”.  

4) Apesar das evidências apontarem para uma autoria única do catálogo, ou seja, 

Aristóxeno, é muito provável que essa lista tenha sido alterada durante a transmissão 

de pessoa para pessoa. Assim, esse catálogo atual não pode ser aceito como o 

testemunho original proposto por Aristóxeno, haja vista ser provável que “Additions, 

omissions, and various changes have been made to the original document and hence it 

is impossible to be sure, in most cases, whether a given name has the authority of 

Aristoxenus behind it or not”. (HUFFMAN, 2010).  



 

5) Alguns aspectos do catálogo não se harmonizam com aquilo que sabemos sobre 

Aristóxeno. Por exemplo, nos fragmentos de Aristóxeno é atribuída, para Xenófilo, 

professor de Aristóxeno, uma cidade natal diferente daquela que encontramos no 

catálogo de Jâmblico. Ábaris, a famosa figura lendária, é listado no catálogo de 

Jâmblico como procedente de uma cidade mítica, algo que jamais seria feito por 

Aristóxeno, já que é possível vê-lo como firmemente racionalizando a tradição 

pitagórica.  

6) O catálogo está longe de ser completo. Segundo M. Timpanaro Cardini, “the catalogue 

is valuable evidence about the people included in it, but not sufficient to disprove the 

Pythagoreanism of those whose names it is silent, if there is other (let me add – 

reliable) evidence on that score”. (apud HUFFMAN, 2010). Assim, não podemos 

conjecturar que aqueles pitagóricos e pitagóricas então listados são autênticos e que 

nenhum dos representantes do movimento pitagórico tenha sido deixado fora do 

catálogo. Aliás, alguns deles foram realmente excluídos. Segundo estudiosos do 

pitagorismo, não se encontram listados, por exemplo, nomes como Democedes, 

Califon, Ameinias e Cercops. Aristóxeno considera Amiclas e seu amigo Cleinias 

ambos pitagóricos, mas na lista só consta o nome do último. Os pitagóricos discípulos 

de Filolau, Cebes e Símias, personagens do Fédon de Platão, não aparecem na lista. 

Temos a presença de Ecfanto, mas há a ausência de seu conterrâneo e contemporâneo 

Hicetas, o último mencionado como pitagórico por Teofrasto. Segundo Burkert 

(1972), a ausência mais notável na lista é o nome do pitagórico Timaeus, de Locri.   

7) Encontramos incluídos no catálogo alguns nomes que, segundo estudiosos, podem ser 

considerados problemáticos: Alcmeon, pois Aristóteles claramente o diferencia dos 

pitagóricos; Parmênides, que está no catálogo porque, segundo a tradição, seu suposto 

professor Ameinias foi um pitagórico, e Melissos, incluído na lista porque Parmênides 

foi considerado seu professor.  

Após essa breve exposição sobre o catálogo de Jâmblico, passemos agora a avaliar 

informações obtidas sobre determinados nomes encontrados na lista. Tomando como base o 

resultado dessas análises, e comparando esse resultado com as características associadas a um 

pitagórico discutidas anteriormente, vamos avaliar se tal ou qual indivíduo pode ser 

considerado pitagórico, e, em caso afirmativo, em que categoria de membro ele deveria ser 

agrupado.  



 

5.2 ALGUNS PROVÁVEIS PITAGÓRICOS EM JÂMBLICO 

 

5.2.1 Zopyrus 

 

Zopyrus está incluído no grupo dos tarentinos. Suas atividadestêm sido datadas por 

volta da metade do século IV a.C.84Huffman (2005) fala de um Zopyrus que foi um eminente 

designer, responsável por uma desenvolvida forma de artilharia. Segundo Biton (apud 

HUFFMAN, 2005), Zopyrus inventou determinados tipos de arcos. Diels, citado por Huffman 

(2005) sugere que esse Zopyrus é o mesmo Zopyrus de Tarento como encontrado no catálogo 

de Jâmblico. Zopyrus talvez tenha pertencido à geração anterior à de Arquitas, e é bem 

provável que Arquitas tenha conhecido seu trabalho. Há um Zopyrus Heracleota que foi 

órfico e discípulo de Pitágoras. Seria ele o mesmo Zopyrus do qual agora estamos tratando? 

Por essas informações, Zopyrus não se enquadra em nossa definição de pitagórico. Se 

ele foi um pitagórico, pensamos poder enquadrá-lo no tipo exotérico, aquele que teria seguido 

o modo de vida pitagórico.  

 

5.2.2 Metopus 

 

Metopus, um nativo de Metaponto, na lista de Jâmblico está classificado entre os 

pitagóricos sibaritas. Um fragmento de um trabalho seu Sobre virtude encontra-se preservado 

por Stobeus.  

Ao analisar o texto Concerning virtue (GUTHRIE, 1988), nota-se uma preocupação de 

Metopus com virtude, parte intelectual/racional da alma, parte irracional da alma, moderação, 

resistência, paciência, o que mostra uma afinação desse texto com o ensino ético-religioso do 

pitagorismo. Assim, Metopus não se enquadra em nossa definição de pitagórico, mas poderia 

ser considerado um pitagórico do tipo acusmático.  

                                                           
84 Kingsley (apud HUFFMAN, 2005) has now provided strong arguments, however, leading to the conclusion 
that Zopyrus was active in the last quarter of the fifth century. 



 

5.2.3 Thymaridas de Paros  

 

Thymaridas de Paros nasceu por volta de 400 a.C. na cidade Paros, Grécia, e morreu 

aproximadamente em 350 a.C. Sabemos muito pouco sobre a sua vida, mas é certo que tenha 

sido um antigo matemático e pitagórico, incluído na lista de Jâmblico junto aos pitagóricos 

parios. Platão faz referência a Thymaridas em uma de suas obras. Uns consideram que 

Thymaridas de Paros pode ter sido uma falsificação neopitagórica. Outros supõem que ele 

pode ser a mesma pessoa que Thymaridas de Tarento. No catálogo de Jâmblico, Thymaridas é 

de Paros. 

O que abordaremos a seguir pode nos revelar um Thymaridas iniciado no pitagorismo. 

No Vida de Pitágoras, de Jâmblico (1986), temos Thymaridas incluído num grupo de 

incomparáveis sábios oriundos da escola pitagórica. Esses sábios pitagóricos destacavam-se 

por utilizarem símbolos, tanto como modo de ensino, quanto em suas conversações, 

comentários e anotações. Esses símbolos, de acordo com Jâmblico, assemelhavam-se aos 

ditos proféticos, como, por exemplo, os oráculos de Delfos. Também os escritos e livros de 

Thymaridas eram intencionalmente publicados de modo a não serem facilmente 

compreendidos pelo leitor comum. Finalmente, temos que Thymaridas e seus companheiros 

adotavam a prática da reserva, “In an arcane manner concealing divine mysteries form the 

uninitiated, obscuring their writings and mutual conversations” (GUTHRIE, 1988, p. 84).        

O lado místico-religioso de Thymaridas, que, como um pitagórico, achava que tudo o 

que ocorresse em sua vida deveria estar em conformidade com a providência divina, 

especialmente para um homem bom e devoto, pode ser evidenciado no Vida de Pitágoras, de 

Jâmblico (1986). Aí, por meio do tratado Sobre os símbolos pitagóricos, de autoria de 

Androcydes, ficamos sabendo que, ao embarcar para uma determinada viagem, um de seus 

amigos, como presente para dele se despedir, havia proferido: “Eu peço para que os deuses 

façam de sua viagem assim como você deseja”, ao que Thymaridas replicou: “Que me 

aconteça aquilo que seja a vontade deles (dos deuses)”.  

Jâmblico também utiliza Thymaridas para ilustrar uma característica tipicamente 

pitagórica: o valor dado à amizade. Assim, nós somos informados que, ao saber que o rico 

Thymaridas tinha repentinamente se tornado pobre, um certo Thestor Posidionates 



 

imediatamente viajou para a cidade natal do primeiro, lá conseguiu reunir uma considerável 

soma de dinheiro, o que possibilitou recuperar a antiga situação financeira do amigo.  

 Thymaridas pode ser considerado um matemático. O'Connor e Robertson (1999)85, por 

exemplo, afirmam que Thymaridas foi um pitagórico atraído pela Teoria dos Números e o 

primeiro a escrever sobre números primos. Jâmblico é valiosa fonte sobre as habilidades de 

Thymaridas como matemático. Novamente, O’Connor e Robertson (1999) utilizam Jâmblico 

para nos deixar cientes que Thymaridas denominava um número primo um número retilíneo, 

já que ele só pode ser representado em uma dimensão. Os não primos, por exemplo, o número 

6, eram chamados de números retangulares, haja vista poderem ser representados como 

retângulos de lados 2 e 3. 

Jâmblico afirma que Thymaridas “defined a unit as ‘limiting quantity’ (…) or, as we 

might say, ‘limit of fewness’, while some Pythagoreans called it ‘the confine between number 

and parts’, i.e. that which separates multiples and submultiples”. (apud HEATH, 1981, p. 69). 

Também segundo Jâmblico86 (apud HEATH, 1981), Thymaridas trabalhou com equações 

lineares simultâneas, sendo responsável pela formulação de uma regra87 que possibilitaria 

resolver um determinado conjunto de n equações lineares simples com n quantidades 

desconhecidas.  

Pelas informações disponíveis, defendemos que Thymaridas se enquadra em nossa 

definição de pitagórico, haja vista o uso, por parte dele, da simbologia, assim como a história 

da amizade relatada por Jâmblico, o apego de Thymaridas pelo divino e, finalmente, o seu 

interesse pelas matemáticas. Imaginamos Thymaridas iniciado na Ordem como um pitagórico 

do tipo matemático. 

 

5.2.4 Teodoro de Cirene  

 

Teodoro de Cirene nasceu e morreu, respectivamente, em 465 a.C. e em 398 d.C., na 

cidade de Cirene, situada na atual Síria. Ele é mencionado por Proclo, junto com Hipócrates 

de Quios, como um renomado geômetra. Encontramos dois Teodoros no catálogo de 

                                                           
85 School of Mathematics and Statistics. University of St Andrews, Scotland. 
86 Introductio arithmetica. 
87 A regra era chamada pelo nome especial de flor. 



 

Jâmblico, um cirineu e um tarentino, mas esse Teodoro do qual agora tratamos está incluído 

no grupo dos cirineus.  

Se seguirmos O’Connor e Robertson (1999), temos que Teodoro não passou toda a sua 

vida em Cirene, mas viajou para Atenas numa época em que Sócrates ainda era vivo. Teodoro 

de Cirene foi um discípulo de Protágoras88 e tutor tanto de Platão, ao qual ensinou 

matemática, quanto de Teaeteto.  

Teodoro foi um matemático, estando a geometria, a aritmética, a música e a astronomia 

incluídas entre seus principais interesses, mas também preocupou-se com assuntos 

educacionais e, segundo O’Connor e Robertson (1999), foi um membro da sociedade de 

Pitágoras e um dos principais filósofos da escola cirenaica de filosofia moral. Teodoro 

acreditava que prazeres e dores nem são bons nem ruins. Bom humor e sabedoria bastavam 

para a felicidade. 

Eudemus, historiador da matemática, coloca Hipócrates de Quios ao lado de Teodoro 

como os dois mais importantes geômetras no período imediatamente anterior a Arquitas.  

Assim, se procurarmos geômetras que possam ter sido predecessores do pitagórico Arquitas, 

segundo Huffman (2005), Teodoro de Cirene pode ser um possível candidato.  

Temos informações sobre Teodoro, especialmente da sua matemática, através de 

Platão que foi um grande admirador de seu trabalho e o menciona em diversas de suas obras, 

especialmente no Theaetetus. Nesse trabalho, Platão faz de Teodoro um dos responsáveis pelo 

desenvolvimento das magnitudes incomensuráveis: “It was he who first carried the theory of 
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 Protágoras (c. 480 a. C.-c. 410 a. C.) nasceu em Abdera, mesma pátria de Demócrito. Ele viajou por toda a 
Grécia, ensinando em sua cidade natal, na Magna Grécia e especialmente em Atenas, onde teve grande êxito, 
sobretudo entre os jovens. Platão deu o nome de "Protágoras" a um de seus famosos diálogos. Protágoras foi 
provavelmente o primeiro grego a ganhar dinheiro ministrando aulas em áreas como oratória, crítica de poesia, 
cidadania e gramática, e era famoso pelo alto preço que cobrava.Antilogia significa, no ceticismo, a oposição 
entre argumentos, resumida na fórmula geral: a todo argumento se opõe outro de igual força. Protágoras foi o 
primeiro a defender, na obra "As Antilogias", que a respeito de todas as questões há dois discursos, coerentes em 
si mesmos, mas que se contradizem um ao outro. O pensamento protagórico da antilogia relaciona-se com as 
ideias de Heráclito, que vê o real como algo de contraditório e que afirma a imanência recíproca dos contrários. 
Contudo, entre Heráclito e Protágoras há uma diferença no modo de expressão da contradição. Enquanto 
Heráclito, pela supressão do verbo ser, mostra no próprio enunciado a contradição interna da realidade, 
Protágoras divide a contradição em uma antilogia. Dos princípios de Heráclito e das variações da sensação, 
conforme as disposições subjetivas dos órgãos, Protágoras inferiu a relatividade do conhecimento. Essa doutrina 
foi enunciada com a célebre fórmula: o homem é a medida de todas as coisas. Essa máxima significava que de 
cada homem, individualmente considerado, dependem as coisas, não na sua realidade física, mas na sua forma 
conhecida. Acusado de ateísmo, Protágoras teve de fugir de Atenas, onde foi processado e condenado, e parte de 
sua obra foi queimada em praça pública. Refugiou-se então na Sicília, onde morreu com 70 anos (por volta de 
410 a.C.), dos quais 40 dedicados à sua profissão. 
 



 

irrationals beyond the first step, namely the discovery by the Pythagoreans of the irrationality 

of  √2”. (HEATH, 1981 p. 202-203). 

Destacamos uma parte desse trabalho platônico, Theaetetus, que faz referência à 

matemática de Teodoro: 

Theaet. Yes, Socrates, there is no difficulty as you put the question. 
You mean, if I am not mistaken, something like what occurred to me 
and to my friend here, your namesake Socrates, in a recent discussion. 
 
Soc. What was that, Theaetetus?  
 
Theaet. Theodorus was writing out for us something about roots, such 
as the roots of three or five, showing that they are incommensurable 
by the unit: he selected other examples up to seventeen-there he stopped. 
Now as there are innumerable roots, the notion occurred to us of attempting 
to include them all under one name or class. (Plato, s.d.). 

Analisando a passagem acima, diversos estudiosos têm levantado interessantes pontos de 

discussão. Alguns deles podem ser utilizados aqui:  

1. Platão não considera Teodoro o autor da demonstração de que a raiz quadrada de dois 

seria irracional. Assim, pode ser que a irracionalidade de √2 já houvesse sido 

demonstrada antes que Teodoro trabalhasse sobre a questão da irracionalidade89 . 

2. Não há dúvida de que Teodoro teria construído linhas de comprimentos iguais √3, √5, 

etc. usando o Teorema de Pitágoras. 

3. Platão atribui a Teodoro a primeira prova da irracionalidade das raízes quadradas de 3, 

5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17.  

O interesse de Teodoro pelas matemáticas acima especificadas, bem como por temas 

morais e éticos, certamente nos leva a incluí-lo no rol de autênticos pitagóricos.  

 

5.2.5 Xenófilo  

 

Xenófilo de Calcídice foi um filósofo que viveu na primeira metade do século IV a.C. e 

floresceu por volta da décima sexta Olimpíada (532-528 a.C.). Ele escreveu sobre música e 

era denominado “o músico”. É identificado como da Calcídice trácia no fragmento de 
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Aristóxeno, mas identificado como de Cyziceni no catálogo de Jâmblico. Após o ataque 

sofrido pela escola pitagórica, sabemos que alguns dos seus membros continuaram na Grécia 

continental, onde centros pitagóricos foram estabelecidos em Flius e Tebas, mas Xenófilo foi 

o único que decidiu ir para Atenas.  

Segundo Porfírio (1987), Xenófilo foi um daqueles últimos pitagóricos conhecidos por 

Aristóxeno. Esse mesmo Aristóxeno de Tarento foi discípulo de Xenófilo, com o qual ele 

aprendeu teoria musical. Assim, como professor e possivelmente amigo de Aristóxeno, 

Xenófilo pode ter lhe ensinado alguma(s) doutrina(s) pitagórica(s).  

Através de Diógenes Laércio ficamos sabendo que Aristóxeno escreveu que uma vez, 

quando Xenófilo foi questionado acerca da melhor maneira para educar um filho, assim 

respondeu: “Tornando-o cidadão de um Estado bem governado”.  

Aristóxeno escreveu Os preceitos pitagóricos, um interessante trabalho sobre o 

pitagorismo. Nele, Aristóxeno não apresenta ou identifica quaisquer pitagóricos pelo nome, 

contudo, revela um conjunto de preceitos éticos que os pitagóricos propuseram. São normas 

que tratam dos diversos estágios da vida humana, sobre educação e até mesmo se referem ao 

local adequado para a práatica sexual e a reprodução humana. N’Os preceitos pitagóricos 

também encontramos importantes análises sobre ética como, por exemplo, desejo e sorte: 

“Given Aristoxenus' background, the Precepts would appear to be invaluable evidence for 

Pythagorean ethics in the first half of the fourth century, when Aristoxenus was studying 

Pythagoreanism” (HUFFMAN, 2010).  

Provavelmente, Xenófilo não nos legou trabalho algum sobre ciências, mas deve ter 

seguido algumas das normas enumeradas por Aristóxeno n’Os preceitos pitagóricos. 

Acreditamos que, por seu trabalho sobre música (matemática?), por ter vivido a vida 

pitagórica e ter se interessado por ética, ele se enquadra em nossa definição de pitagórico. 

 

5.2.6 Phanton, Echecrates, Diocles e Polymnastus  

 

Esses quatro pitagóricos são de Flius e identificados como discípulos de Filolau e de 

Euritos. Phanton, na sua velhice, foi contemporâneo de Aristóxeno. Diocles foi um dos mais 

zelosos seguidores de Pitágoras e Echecrates, da mesma época de Aristóxeno, aparece no 

diálogo Fédon, de Platão, pode ter nascido por volta de 420 a.C. e ter sido um jovem 

pitagórico no diálogo platônico. Aristóxeno, ao afirmar que esses quatro homens foram os 



 

últimos pitagóricos, pode nos dar a entender que o pitagorismo como movimento se extinguiu 

por volta de 350 a.C. quando Echecrates já se encontrava na maturidade. Como Filolau e 

Euritos se adequam na nossa definição de pitagórico, certamente esses seus quatro discípulos, 

Phanton, Diocles, Echecrates e Polymnastus, devam gozar da mesma reputação, pois foram 

discípulos dos dois primeiros e, portanto, se enquadram na nossa definição de pitagórico.  

 

5.2.7 Lisis de Tarento  

 

Lisis de Tarento (c.390 a.C.) foi um filósofo grego, cuja vida e filosofia são obscuras. É 

considerado amigo e companheiro de Pitágoras, usualmente sendo a ele atribuído muitos dos 

trabalhos cujas autorias seriam do próprio Pitágoras. Encontramos Sócrates discorrendo sobre 

Lisis, elogiando a sua filosofia, isto é, a sua curiosidade e vontade de aprender.  

No Vida de Pitágoras, de Jâmblico, temos à nossa disposição o relato de Aristóxeno 

acerca de dois pitagóricos tarentinos, Lisis e Archipus90, que se tornaram os últimos 

sobreviventes após a casa do pitagórico Milo, em Crotona, ter sido incendiada por inimigos 

durante uma reunião de um círculo de pitagóricos. Aristóxeno continua seu relato afirmando 

que Lisis deixou o sul da Itália e rumou, primeiro para a Aqueia, no Peloponeso, e depois para 

Tebas, onde finalmente se estabeleceu e foi professor de Epaminondas91, o qual tinha por 

Lisis uma grande estima.  

                                                           
90 Em outras versões, Lisis e Filolau. 

91 Epaminondas, 418 a.C.-362 a.C., foi um general e político gregos do século IV a.C. que promoveu mudanças 
tão significativas na cidade-Estado de Tebas, o que fez dela uma nova potência hegemônica da Grécia, 
sobrepujando Esparta. Epaminondas foi o responsável pelo novo desenho do mapa político da Grécia, pôs por 
terra tradicionais alianças, criou novas e supervisionou a construção de cidades inteiras. Seu poder militar foi 
impressionante e através dele foi possível desenvolver e implementar diversas e muito importantes táticas de 
batalha. Antes de seu mandato, Tebas se encontrava sob domínio espartano. Todavia, Epaminondas conseguiu 
melhorar a capacidade militar de Tebas a fim de situá-la em uma posição proeminente no quadro geopolítico do 
mundo helênico, criando o que se conheceria mais tarde como a hegemonia tebana. No processo, acabou com a 
supremacia militar espartana na Batalha de Leuctra e libertou os hilotas de Messénia, um grupo de gregos do 
Peloponeso que tinham sido reduzidos à servidão sob as ordens de Esparta durante cerca de 200 anos. O orador 
romano Cícero denominou Epaminodas de "o primeiro homem da Grécia", mesmo tendo Epaminondas caído em 
uma relativa obscuridade nos tempos modernos. As mudanças que Epaminondas levou à ordem política grega 
não sobreviveram por muito tempo, dado que o ciclo de hegemonias e alianças ainda não havia se estabilizado. 
Tão somente 27 anos depois de sua morte, Tebas foi destruída por Alexandre Magno. Por tudo isso, 
Epaminondas não é lembrado tanto como um idealista e libertador (como foi visto em seu tempo), senão por uma 
década de campanhas (desde 371 a.C. a 362 a.C.) que deram forma e força aos grandes poderes da Grécia e que 
pavimentaram o caminho para a posterior conquista da Macedônia. 



 

Epaminodas, ao tornar-se discípulo de Lisis, o chamava de pai. Essa forma de tratar um 

mestre poderia estar relacionada com o famoso preceito do juramento hipocrático, no qual um 

médico deveria considerar seu professor como seu pai, e os filhos de seu professor como seus 

irmãos, mas também poderia ter conexão com a religião de mistérios (Mitras?), pois nesses 

cultos, quem quer que conduzisse um candidato à iniciação, tornava-se seu pai. Por esse 

motivo, e pelo fato de que os ensinamentos de Lisis enfatizavam muito mais o modo de vida 

pitagórico do que o estudo das matemáticas e outras ciências, Lisis foi considerado um 

pitagórico acusmático. Mas pelo fato de Lisis ter sido amigo de Pitágoras, por ter sido da 

última geração de pitagóricos, como os quatro nomeados no item 5.2.6 acima, por 

provavelmente ter sofrido influência de Filolau, e por ter sido mestre de um grande general 

como Epaminodas, resolvemos enquadrá-lo na nossa definição de pitagórico.  

 

5.2.8 Eurífamos 

 

Os fragmentos atribuídos a Eurífamos são bastante controversos. O verdadeiro 

Eurífamos deve ser datado no século V a.C.  

Em seu catálogo de pitagóricos, Jâmblico coloca um certo Eurífemos entre os 

metapontinos. Numa passagem da Vida de Pitágoras, aparece um outro Eurífamos se 

relacionando com Lisis e tido como sendo de Siracusa. Também temos fragmentos de um 

outro Eurífamus. De qualquer maneira, Eurífemos ou Erífemus pode ser considerado um 

pitagórico de Metaponto, tendo Lisis como seu discípulo e fiel companheiro. Ele foi autor de 

um trabalho denominado Περι Βιου, hoje perdido, mas tendo sido preservado um 

considerável fragmento por Stobeus.  

Em Guthrie (1988), temos um fragmento da obra Concerning human life, de autoria de 

Eurífamos. Apesar de, no texto, Eurífamos tratar de temas notadamente pitagóricos como 

divindade, música, razão, ordem, ciências, lei e ética, não achamos serem esses motivos 

                                                                                                                                                                                     

 



 

suficientes para agrupar Eurífamos como um pitagórico, conforme nossa definição exige. 

Poderíamos incluí-lo no rol dos acusmáticos. 

 

5.2.9 Damon e Fíntias 

 

Os dois são de Siracusa. Não temos mais informações sobre eles além da forte e famosa 

amizade entre ambos. Nenhum deles se enquadra em nossa definição de pitagórico. Pelo valor 

dado à amizado, imaginamos terem sido simples pitagóricos exotéricos que seguiram o modo 

de vida pitagórico.   

 

5.2.10 Zaleuco 

Pitágoras, segundo Jâmblico (1988), através de seus preceitos, formou muitos 

excelentes homens na Itália, entre eles, Zaleuco, que é frequentemente confundido com 

Carondas. Legislador grego, pouco é conhecido dele e a sua existência foi posta em dúvida, 

mas atualmente há concordância entre os estudiosos de que essa era uma postura errônea. 

Zaleuco e Carondas são considerados os dois melhores legisladores da escola pitagórica. Em 

Guthrie (1988) temos um fragmento de uma obra de autoria de Zaleuco: The preface to the 

Laws of Zaleucus the Locrian.  

Zaleuco é considerado o autor do primeiro código de leis escrito entre os gregos. As leis 

imaginadas por Zaleuco, que ele dizia terem sido comunicadas por sonho, pela deusa Atena, a 

patrona da cidade, eram poucas e simples, mas muito severas.  

Tal qual Thymaridas, anteriormente citado, no Vida de Pitágoras, de Jâmblico (1986), 

temos também Zaleuco incluído num grupo de incomparáveis sábios oriundos da escola 

pitagórica. Esses sábios pitagóricos destacavam-se por utilizarem símbolos, tanto como modo 

de ensino, quanto em suas conversações, comentários e anotações. Esses símbolos, de acordo 

com Jâmblico (1988), assemelhavam-se aos ditos proféticos, como, por exemplo, os oráculos 



 

de Delfos. Também os escritos e livros de Zaleuco foram intencionalmente publicados de 

modo a não serem facilmente compreendidos pelo leitor comum. Finalmente, temos que 

Zaleuco e seus companheiros adotavam a prática da reserva, “In an arcane manner concealing 

divine mysteries form the uninitiated, obscuring their writings and mutual conversations” 

(GUTHRIE, 1988, p. 84).        

Ainda segundo Jâmblico (1988), alguns dos pitagóricos foram competentes 

administradores, aptos a governar. Muitos também foram guardiãos das leis e governaram 

certas cidades italianas, e os Estados melhor governados parecem ter sido a Itália e a Sicília.  

Zaleuco não se enquadra em nossa definição de pitagórico, mas pelo que é possível saber a 

seu respeito, defendemos ser ele um pitagórico do tipo esotérico, nem um acusmático, nem 

um matemático, talvez um típico politikoi como relatado por Jâmblico.  

 

5.2.11 Aristócrates  

 

Como já foi citado anteriormente, os pitagóricos ficaram famosos por terem sido os 

melhores legisladores e administradores, os quais distinguiram-se por seus estudos e modos 

particulares, imitados por seus concidadãos. Aristócrates legislou para os habitantes de Régio, 

na Itália. Inferimos que ele se encontra na lista de Jamblico por ter sido um pitagórico 

interessado em governar, quem sabe até mesmo inclinado em elaborar, aplicar e defender as 

leis. 

 

5.2.12 Myllias e Tymicha 

 

Myllias de Crotona e Tymicha da Lacedemônia eram casados. Levados como 

prisioneiros à frente do tirano Dionísio, foram inquiridos pelo último por que os pitagóricos 

preferiam morrer do que pisar em feijões. Mas eles recusaram a responder a pergunta feita 



 

pelo tirano. Mesmo vendo seu marido torturado, e estando grávida, Myllias preferiu arrancar 

sua língua, jogá-la bem em frente ao tirano, do que revelar os segredos da escola. Como 

somente aos iniciados eram revelados os segredos, acreditamos esse casal ser um pitagórico 

do tipo esotérico. 

 

5.2.13Archippus 

 

Sobreviveu, junto com Lisis, a um incêndio na casa de Milo, em Crotona, provocado 

pelos inimigos dos pitagóricos. Por estar participando de uma reunião da comunidade e ser 

citado junto a Lisis, concluímos que Arhippus se encontra na lista de Jâmblico podendo ser 

considerado um pitagórico esotérico. No texto também é ressaltado o vigor físico tanto de 

Lisis quanto de Archippus e, como já vimos, os pitagóricos davam valor ao físico. 

 

5.2.14Ábaris e Aristeas 

 

Figuras lendárias às quais são atribuídos poderes miraculosos e associação com a 

divindade, mais particularmente com o deus grego Apolo, ao qual Pitágoras gostava de 

lembrar ser uma reencarnação. Eles não têm qualquer associação histórica com o movimento 

pitagórico, e Jâmblico deve tê-los incluído em seu catálogo pelos motivos destacados no 

primeiro período deste parágrafo. 

 

Neste capítulo, dispondo dos nomes de homens e mulheres que figuram no catálogo de 

Jâmblico, bem como das poucas informações que foi possível encontrar sobre alguns dele(a)s, 

aplicamos, em cada um(a), tanto os critérios já anteriormente estabelecidos, bem como nossa 

definição de pitagórico, para classificar quem e porquê, nessa lista, poderia ser considerado(a) 

pitagórico(a).  



 

São as seguintes as impressões que temos acerca dessa lista: (i) Zopyrus seria um 

pitagórico do tipo exotérico. Jâmblico pode tê-lo incluído no catálogo possivelmente por ter 

seguido o modo de vida pitagórico; (ii) Jâmblico pode ter considerado Metopus um 

pitagórico do tipo acusmático e então o inserido em sua lista; (iii) Thymaridas parece se 

adequar muito bem a nossa definição de pitagórico, haja vista ter lançado mão da simbologia 

(um pitagórico esotérico, com acesso aos segredos da comunidade), valorizado a amizade, 

bem como mostrado apego pelo divino e o interesse pelas matemáticas. Imaginamos 

Thymaridas como um iniciado na Ordem, um pitagórico do tipo matemático. Jâmblico pode 

tê-lo introduzido em sua lista por esses motivos; (iv) Teodoro de Cirene trabalhou com 

geometria, aritmética, música e a astronomia. Mostrou interesse por assuntos educacionais e 

filosofia moral. Foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento das magnitudes 

incomensuráveis, temática associada ao pitagorismo, e provavelmente usou o Teorema de 

Pitágoras para seus estudos matemáticos. Possivelmente, por esses motivos, Jâmblico o 

classificou na sua relação e ele bem se enquadra na nossa definição de pitagórico; (v) 

Xenófilo sofreu o ataque dos inimigos e foi um dos últimos pitagóricos conhecidos por 

Aristóxeno. Esse mesmo Aristóxeno foi discípulo de Xenófilo, do qual aprendeu teoria 

musical e preceitos éticos e a exaltação a um Estado bem governado. Acreditamos que, por 

seu trabalho sobre teoria musical (matemática?), por ter vivido a vida pitagórica e ter se 

interessado por ética, ele se enquadra em nossa definição. Jâmblico deve ter tido motivos 

suficientes para incluí-lo em sua lista; (vi) Por terem sido discípulos de Filolau e Eurito, dois 

notáveis pitagóricos, Fanton, Echecrates, Diocles e Polymnastus se enquadram na nossa 

definição de pitagórico. Pelo mesmo motivo, Jâmblico deve tê-los classificados como tais; 

(vii) Lisis provavelmente foi amigo e companheiro de Pitágoras e evidências sugerem que 

Sócrates discorreu sobre ele elogiando a sua filosofia. Lisis é citado como um dos últimos 

sobreviventes ao incêndio à casa do pitagórico Milo, em Crotona. Foi também professor de 

Epaminondas, que o chamava de pai (uma relação com a religião de mistérios? Talvez o 

mitraismo?). Os ensinamentos de Lisis davam muito destaque ao modo de vida pitagórico. 

Por ele ter sido amigo de Pitágoras, por ter pertencido à última geração de pitagóricos, como 

Phanton, Echecrates, Diocles e Polymnastus, por provavelmente ter sofrido influência de 

Filolau, e por ter sido mestre de um grande general como Epaminodas, resolvemos enquadrá-

lo na nossa definição de pitagórico. Jâmblico deve ter pensado nessas qualidades para 

catalogá-lo como pitagórico; (viii) Eurífamos lidou com assuntos notadamente pitagóricos, 

como o divino, a música, a razão, a ordem, as ciências, lei e ética. Não obstante, acreditamos 



 

que esses motivos não sejam suficientes para defender Eurífamos como um pitagórico 

autêntico, conforme nossa definição exige. Mas a sua afinidade com as temáticas 

anteriormente expressas deve ter sido o suficiente para Jâmblico colocá-lo no rol dos 

pitagóricos, os acusmáticos; (ix) Damon e Fíntias, foram simples pitagóricos exotéricos que 

seguiram o modo da ordem.  A forte amizade entre eles deve ter incitado Jâmblico a inseri-los 

em sua lista; (x) as informações que dispomos sobre Zaleuco mostram que ele foi um 

competente administrador, guardião das leis e governou algumas das cidades italianas. 

Certamente ele não se enquadra em nossa definição de pitagórico, pois Zaleuco não mostrou 

interesse pelas matemáticas, mas mesmo assim defendemos ser ele um pitagórico do tipo 

esotérico, não um acusmático, nem tampouco um matemático, mas, quem sabe, um politikoi 

como relatado por Jâmblico; (xi) Por ter legislado sobre os habitantes de Régio, Itália, 

supomos que Jâmblico incluiu Aristócrates em sua lista como um pitagórico por ter sido 

político. Como ocorreu com Zaelucos, o enquadramos como um pitagórico esotérico politikoi; 

(xii) Myllias de Crotona e Tymicha da Lacedemônia, marido e mulher, se recusaram a 

revelar os segredos da irmandade. Por esse motivo, achamos razoável incluí-los como 

pitagóricos esotéricos, mesmo não tendo informações sobre o seu interesse pelas matemáticas. 

Supomos que, por preservar os segredos da irmandade, Jâmblico os considerou pitagóricos 

iniciados; (xiii) por ser citado junto com Lisis, inclusive no momento do ataque aos 

pitagóricos reunidos na casa de Milo, acreditamos que Archippus, tal como Lisis, foi um 

autêntico pitagórico, se harmonizando com nossa definição. Esse também deve ter sido o 

motivo para Jâmblico colocá-lo em sua lista; (xiv) Ábaris e Aristeas, figuras lendárias, foram 

catalogados por Jâmblico como pitagóricos provavelmente por apresentarem semelhanças 

com Pitágoras, especialmente seus poderes miraculosos e sua devoção a Apolo.  

Pelo exposto, acreditamos que, ao elaborar a sua lista de pitagórico(a)s, Jâmblico deve 

ter usado como critérios  aquelas qualidades que faziam os pitagóricos distinguirem-se do 

resto da sociedade à qual eles se achavam incluídos. Recorremos, neste momento, a algumas 

delas: a participação numa comunidade assemelhada aos cultos dos mistérios, daí um modo 

peculiar de vida, onde foram valorizados o segredo, a iniciação, a amizade, o apego ao divino; 

o ensino ético, bem como a vontade de legislar, administrar e, sem dúvida alguma, o interesse 

pelas matemáticas (geometria, aritmética, iniciação, astronomia) porque implicavam em 

ordem, harmonia, contato com o divino e, por isso mesmo, o acesso ao oculto.  

 



 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se propôs a apresentar e discutir Pitágoras e o movimento por ele fundado: 

o pitagorismo. Ao longo de nossa pesquisa bibliográfica, intitulada “Eram realmente 

pitagórico(a)s os homens e mulheres catalogado(a)s por Jâmblico em sua obra Vida de 

Pitágoras?”, buscamos, inicialmente, compreender o que significa ser um pitagórico, e, 

utilizando dessa definição, procurar fornecer resposta(s) ao nosso problema proposto 

inicialmente, qual seja: “Até ponto, e em que aspectos, o(a)s pitagórico(a)s listado(a)s por 

Jâmblico em sua obra Vida de Pitágoras podem realmente ser caracterizados como 

pitagóricos?” 

Os elementos norteadores que nos serviram de referência e nos auxiliaram na procura de 

respostas para nosso problema central foram: (i) a caracterização das antigas religiões de 

mistérios, o que nos possibilitou uma reflexão sobre as semelhanças e prováveis diferenças 

tanto entre os cultos de mistérios, quanto entre as religiões de mistérios e a escola pitagórica, 

o que constituiu um passo inicial para uma primeira compreensão do pitagorismo como 

movimento religioso; (ii) a elaboração de critérios a partir dos quais fosse possível 

caracterizar um membro da sociedade pitagórica. Uma análise crítica desses critérios nos 

auxiliou na construção da definição de pitagórico; (iii) a identificação, quando possível, de 

nomes, locais de nascimento, vidas, pensamentos, obras, estilos de vida, geração, etc., de cada 

um dos homens e mulheres listados por Jâmblico.  

Ao final do trabalho procuramos destacar, no catálogo elaborado por Jâmblico, quem 

realmente poderia ser considerado(a) um(a) pitagórico(a), ou atendendo a um ou vários 

critérios por nós anteriormente estabelecidos, ou se adequando à definição por nós elaborada. 

Para dar conta do objetivo proposto, realizamos uma pesquisa bibliográfica que nos 

auxiliasse a melhor compreender nosso objeto de estudo. De início fizemos uma reflexão 

acerca das antigas religiões de mistérios procurando entender esses cultos a partir do que 

pensam sobre eles os pensadores Frazer (1922), Camoeron (1938), Vermaseren (1963), 

Houston (1995), Ulansey (1989), Cumont (2003), Brandão (2003), Reale (2003), Nabarz 

(2005) e Burkert (2006). Nossa preocupação fundamental foi caracterizar, de modo geral, as  

religiões de mistérios e pôr em evidência os cultos e mitos associados aos deuses Osíris, 

Dionísio, Deméter, Mitra, e o orfismo. Esse estudo nos propiciou destacar as similaridades e 

diferenças entre as próprias religiões de mistérios, bem como as semelhanças e diferenças 



 

entre elas e o pitagorismo. Assim, foi posssível entender melhor o pitagorismo enquanto 

movimento religioso já que ele pregava a imortalidade da alma, todavia indo mais além e 

defendendo a sua transmigração, aceitava o dualismo corpo-alma e praticava o vegetarismo e 

o ascetismo. O acesso à irmandade pitagórica se dava somente com a iniciação e nela era 

permitida a entrada de mulheres. O êxtase foi um componente importantíssimo no 

pitagorismo, vivenciado pelo exercício do intelecto e pela contemplação. A irmandade 

preconizava a integração e comunhão com deus e consituiu um modo de vida alternativo ao 

domínio do modo de vida da época, a pólis grega.  

Imaginamos ser possível entender cada vez melhor Pitágoras e o pitagorismo a partir da 

reflexão sobre as religiões de mistérios, inclusive alargando o número de cultos a ser 

estudados de modo a se preocupar com outras religiões de mistérios que aqui não foram 

abordadas. Pitagorismo e religião de mistérios ainda se constituem num tema aberto e sua 

contínua discussão nos propiciará construir um conhecimento mais maduro, mais forte e que 

nos será útil numa melhor  compreensão das questões ligadas à Pitágporas e o pitagorismo. 

Dando continuidade à busca de nossa definição para um pitagórico, nos precocupamos 

em reunir informações acerca de Pitágoras e do pitagorismo que nos possibilitasse chegar 

deles tão próximo quanto fosse desejável. De início, nossa reflexão foi baseada nos 

testemunhos antigos, aí incluídos Heráclito, Xenófanes, Íon de Quios, Heródoto, Aristóteles, 

Platão, Jâmblico, Diógenes Laércio e Porfírio. Depois, nos apoiamos nos modernos estudiosos 

de Pitágoras e do pitagorismo, como Cameron (1938), Barnes (1997), Burkert (1972), Burnet 

(1955), Gorman (s.d.), Guthrie (1988), Kirk, Raven e Shofield (2005), Mattéi (2000), Khan 

(1999) e Fossa (2006). Foi possível então reunir diversificadas opiniões sobre Pitágoras e os 

pitagóricos, o que nos propiciou a concluir que ao tratar das duas visões de mundo defendidas 

por Pitágoras e pelos pitagóricos, a ético-religiosa e a filosófico-científica, há quem 

argumente, por um lado, que os interesses ético-religiosos e filosófico-matemáticos são tão 

radicais e opostos que se torna impossível caminharem juntos num todo coerente. Por outro 

lado, há quem conjecture que as porções ético-religiosas e filosófico-científicas do 

pitagorismo poderiam, sim, compor os dois lados de um mesmo sistema unitário, a 

matemática e a filosofia formando as bases para o ético-religioso. Nos posicionamos 

favoráveis à última dessas duas tendências. Dela utilizamos como ponto de partida para a 

discussão empreendida na porção quatro de nosso trabalho, que nos forneceu elementos para 

definir um pitagórico.  



 

Também definimos um pitagórico utilizando como referência a postura eminentemente 

pitagórica de entender o mundo que o rodeava: o uso de dois tipos de conhecimentos: por um 

lado, o conhecimento dito ético-religioso e, por outro lado, o conhecimento racional, 

filosófico-matemático, este último justificando o primeiro. Toda a natureza, segundo o 

pitagorismo, poderia ser desvendada a partir das matemáticas, especialmente pelos números 

que expunham o divino, que eram o próprio divino, daí defendermos ser o pitagórico aquele 

homem ou mulher que considerava as matemáticas o tipo de conhecimento que revelaria a 

realidade escondida, consequentemente manifestando o divino, tornando-se o caminho para a 

verdade, aquela que possibilitaria colocar um(a) pitagórico(a) em contato com o divino ao 

qual ele(a) ansiosamente desejaria retornar.   

Contextualizar Pitágoras e tentar caracterizar seus seguidores e seu movimento, apesar 

de ser uma temática bastante estudada, ainda não nos fornece determinadas respostas a certas 

indagações haja vista as escassas e inexatas informações que nos fornecem as fontes antigas 

sobre Pitágoras e o movimento pitagórico por ele fundado. Platão e Aristóteles apresentam 

ambiguidades em seus relatos e encontram-se em lados opostos sobre o assunto. Se levarmos 

em consideração os modernos estudiosos de Pitágoras e do pitagorismo que se baseiam nos 

fatos que nos transmitiram Platão e Aristóteles e outras fontes antigas, percebemos que não há 

uma homogeinedade de opiniões entre eles, longe disso. Jâmblico, Porfírio e Diógenes 

Laercio, ao retratarem Pitágoras e os pitagóricos, apresentam, como todo neopitagórico, 

posições tendenciosas e os embelezam de modo a se adequarem às suas convicções. Assim, 

estudos sobre Pitágoras e o pitagorismo no intuito de depurar essas fontes antigas ainda são de 

inestimável valor acadêmico, isto porque em nossas leituras vislumbramos não haver ainda 

consenso entre os estudiosos modernos sobre Pitágoras e o que vem a ser um pitagórico, a 

partir das fontes supracitadas. Então, caracterizar um pitagórico se constuiti ainda num grande 

desafio que demandará pesquisas sobre o assunto de modo  a  cada vez nos aproximarmos  de 

Pitágoras e seus seguidores, especialmente, por exemplo, nos esclarecendo sobre a natureza 

da matemática, que conhecimento matemático era produzido por esses estudiosos bem como 

se os pitagóricos foram realmente pioneiros na matemática dedutiva. 

Na última parte de nosso trabalho, fizemos um levantamento sobre algun(ma)s 

pitagórico(a)s catalogado(a)s por Jâmblico: nascimento, morte, vida, interesses acadêmicos, 

dentre outros. Logo após, aplicamos, sobre ele(a)s, nossos critérios sobre o que é ser um 

pitagórico, já anteriormente estabelecidos, bem como nossa definição de pitagórico, no intuito 



 

de discutir quem e porquê, nessa lista, poderia ser considerado(a) pitagórico(a). Pela 

identificação de alguns homens e mulheres no catálogo de Jâmblico, e por ser possível 

apresentar motivos para ele ter catalogado essas pessoas como pitagórico(a)s, supomos que 

Jâmblico pode ter tido conscîência do que viria a ser um pitagórico. Ao elaborar a sua lista, 

ele deve ter aplicado um ou mais daqueles critérios também por nós elaborados, aquelas 

qualidades que faziam os pitagóricos distinguirem-se do resto da sociedade à qual eles se 

achavam incluídos. Mas a questão sobre esse catálogo ainda deverá render muitos trabalhos 

acadêmicos, isto porque a falta de informações, ou a existência de informações ambíguas, ou 

mesmo falsas, nos deixa inseguros ao afirmar  que esse(a) ou aquele(a) pitagórico(a) listado 

por Jâmblico venha a ser um pitagórico(a). Além do mais, pitagóricos famosos como 

Alcmeon de Crotona, Parmênides, dentre outros, ainda se constituem um problema desde 

mesmo a época de Aristóteles.  
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