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A importância da tetráktys no pensamento Pitagórico 
 
 

FILOLAU, Fr. 4 
“E realmente tudo que é conhecido tem 
número, pois nada é possível pensar ou 
conhecer sem ele”. 1 

 
 
O fragmento do pitagórico Filolau na epígrafe nos mostra o quão importante eram, 

para  Pitágoras (e a doutrina filosófica que nos chegou sob o nome de Pitagorismo), 

os números. Apesar de a tradição filosófica ter mantido uma atitude descrente ao 

denominar místico tal pensamento, tentaremos verificar a coerência de um 

pensamento filosófico com base nos poucos fragmentos que nos chegaram.  

Os pitagóricos representavam os números com arranjos particulares e dotados de 

significação própria. Os quatros primeiros números representavam, de certo modo, 

uma cosmogonia, como tentaremos mostrar adiante. Vejamos suas respectivas 

representações:  

 

- O “um” é o ponto.   
 
 
 
- O “dois”, a reta ou díade. 
 
 
 
- O “três”, o triângulo, o primeiro plano.  
 
 
 
 
 
- O “quatro”, de certo modo o mais importante, é a pirâmide, o sólido.  
 
 
 
 

                                                
1

  Pré-Socráticos. Coleção “Os Pensadores”. Nova Cultural. São Paulo, 1996. p. 206 
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O quatro representa o equilíbrio, pois possui um centro. Para o pitagorismo, o centro 

estabelecia um limite, e o que não tem limite é inferior. Ressaltemos aqui o quanto 

isso difere de nossa concepção vigente: consideramos normalmente que algo que 

não tem limite é superior. Cabe observar que os gregos desse período não possuíam 

a idéia de infinito, e que, definitivamente, indeterminado ou ilimitado não são 

sinônimos de infinito. Limite é o que dá forma, atribui um caráter a algo. Por isso os 

números ímpares (também chamados quadrados) são superiores aos pares 

(oblongos). O um (unidade) não é par nem ímpar, é chamado par-ímpar (veremos 

mais sobre isso adiante). Vejamos suas respectivas representações: 

Ímpares ou quadrados:  
 
 
 
 
 
Pares ou oblongos:  
 
 
 
 
 
Os números ímpares avançam sempre simetricamente, formando a lateral de um 

quadrado e com o centro (limite) bem definido. Já os oblongos avançam 

assimetricamente formando a lateral de um retângulo.  

Retomando a representação inicial (do ponto à pirâmide), da soma desses quatro 

primeiro números resulta a figura conhecida como tetráktys ou número quaternário, 

que era “sagrada” para os pitagóricos. Segundo o doxógrafo Sexto Empírico, a 

tetráktys é   
“...um número que, sendo composto dos quatro primeiros produz o número mais 
perfeito, como por exemplo o dez (já que um mais dois mais três mais quatro 
fazem dez). Este número é a primeira tetráktys, e é chamada “fonte inexaurível da 
natureza”, do mesmo modo que todo universo é ordenado segundo uma afinação, 
e a afinação é um sistema de três acordes, o de quarta, o de quinta e o de oitava, 
e as proporções destes três acordes encontram-se nos quatro números acabados 
de mencionar...” 2 

 
                                                
2 KIRK, G.S.; RAVEN, J.E. & SCHOFIELD, M. Os Filósofos Pré-Socráticos. Trad. C.A. Louro Fonseca. Lisboa: Calouste 
Kulbenkian, 4ª ed., 1994. P. 243 

3, 5, 7... 

2,  4, 6,  8... 
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Vejamos a figura da tetráktys:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualmente podemos perceber a presença dos quatro primeiros números. Mas será 

isso o bastante? Podemos pressupor que tal imagem abriga o que é mais simples (o 

ponto) até o que é mais complexo (o sólido). Mas será isto suficiente para 

entendermos o poder atribuído a esta imagem? Voltemos, pois, ao trecho de Sexto 

Empírico citado, “... o universo é ordenado por uma afinação (harmonia)”. Façamos 

nossas as palavras de Nietzsche3, “a música, com efeito, é o melhor exemplo do que 

queriam dizer os pitagóricos”. Precisamos agora descobrir a relação entre 

matemática, música e filosofia em Pitágoras. Segundo ele, se movermos um corpo no 

ar em velocidade se produz um som. Como julgavam que os astros estavam a se 

mover e a diferentes distâncias da terra, presumiam que o cosmos era um todo 

harmônico ordenado, a harmonia das esferas. Numericamente, a harmonia é 

expressa pelos quatro primeiros números nas seguintes proporções: 1:2 (no intervalo 

de oitava), 2:3 (no de quinta), e 3:4 (no de quarta). Inferimos aqui então uma perfeita 

coerência entre a tetráktys e a harmonia das esferas: abrigam os quatro primeiros 

números e suas diferentes relações (proporções).  

Precisamos agora progredir e entender o que claramente representam os quatro 

primeiros números. Vejamos o que diz o fragmento 8 de Filolau: “O um (unidade) é o 

princípio de todas as coisas”4. Vimos anteriormente que a unidade não é par nem 

ímpar, é par-ímpar, ou seja, o princípio é ambivalente. Diziam isso porque 

perceberam que ao adicionarem a unidade a um número ímpar, produziam um par 

(ex. 3+1=4) e vice versa. Tomemos agora com bastante atenção um trecho do 

doxógrafo Diógenes Laércio. Segundo ele, Pitágoras afirmava que  

                                                
3 O Nascimento da Filosofia na Época da Tragédia Grega, citado em: Pré-Socráticos. Coleção “Os Pensadores”. Nova Cultural. 
São Paulo, 1996. p.  63 
4 Pré-Socráticos. Idem. p.  207. 
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“A mônada é o princípio de todas as coisas; da mônada nasce a díade indefinida 
(...) da mônada e da díade indefinida nascem os números; dos números nascem 
os pontos, destes nascem as linhas e destas as figuras planas; das figuras planas 
nascem as figuras sólidas; destas nascem os corpos perceptíveis pelos 
sentidos...”5 

 
Vemos nesta passagem que a unidade (mônada) gera a díade. Essa representação 

simbólica da díade representa a cisão, momento em que se separam os opostos. 

Então temos a formação dos números e, lembrando que para os pitagóricos os 

números eram a representação de todas coisas, pressupomos que a passagem 

refere-se aos estágios iniciais de formação do cosmos. Dos números (essências) 

formam-se as formas, das linhas aos sólidos, ou seja, dos elementos mais sutis aos 

menos sutis, até que possam ser percebidos pelos sentidos, no momento de total 

maturidade do cosmos. Acreditamos então estar esclarecida a importância dos quatro 

primeiros dentro de um esquema cosmogônico: representam os estágios da criação 

do cosmos, sendo a tetráktys a representação do cosmos em si. Olhando novamente 

a tetráktys vemos a soma dos quatro primeiros números, inscritos na figura 

geométrica do número que traz em si o equilíbrio (harmonia), o quatro.  

Cabe aqui lembrarmos que na Grécia arcaica o movimento divino era o circular. 

Acreditava-se que todo começo era recomeço e que tudo existia ciclicamente. Para 

ilustrar, Diógenes atribui a Pitágoras:  

 
“...Esses elementos (água, ar, terra e fogo) transmudam-se e transformam-se 
completamente uns nos outros, combinando-se para produzir um cosmos animado, 
inteligente e esférico...” 6 [grifo nosso] 

 
Para que possamos descobrir o nexo que vincula a figura da década (tetráktys) com o 

movimento cíclico, atenhamo-nos ao fragmento 11 de Filolau:  

 
“Deve-se julgar as atividades e a essência do número pela potência que existe no 
dez; pois ele é grande, é o-que-tudo-cumpre e o-que-tudo-efetua, e princípio tanto 
da vida divina e celeste quanto da humana”.7 (...) 

 
Deparamo-nos agora com um paradoxo: parece-nos que o mestre (Pitágoras) atribuía 

à unidade o caráter principiante e um discípulo de quase um século depois (Filolau) 
                                                
5 LAERTIOS. Diógenes. Vida e doutrinas dos Filósofos ilustres.  UNB. 1988. Tradução, introdução e notas: Mário da Gama Kury. 
p.234  
6 Idem. Ibidem. 
7 Pré-Socráticos. p.  207-208. 
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afirma que o princípio está no dez? Ou o próprio Filolau teria enlouquecido 

contradizendo o fragmento 8? Ou será então que o pitagorismo era mesmo pura 

mística? 

Precisamos olhar com mais atenção. O caráter da unidade como princípio está em 

abrigar e gerar o cosmos a partir da cisão simbolizada pela díade, ou seja, é por si 

mesma ambivalente, par-ímpar, quente e fria. Tal cisão cria os números que são a 

essência de todas as coisas (representados nos quatro primeiros que simbolizam os 

estágios de evolução do cosmos), e a partir de então passamos aos sólidos (o 

cosmos limitado – harmonizado - enquanto tal). E assim chegamos à década que 

abrange o cosmos, “animado, inteligente e esférico”. Ora, se o caráter esférico 

(circular) manifesta-se acertadamente na ausência de começo ou fim absolutos, 

poder-se-ia categoricamente afirmar que a tetráktys é a representação da unidade, e 

que o Uno só é uno enquanto múltiplo, enquanto aquele que abriga todas as coisas, 

que, de certo modo, é todas as coisas. Numa visão cíclica do universo, o apogeu não 

está tão longe assim do declínio, sendo, na verdade que se dão quase no mesmo 

ponto da esfera.  

Vemos assim um pensamento filosófico coerente e perfeitamente estruturado e não 

apenas místico, demonstrando a riqueza de pensamento da Grécia antiga. É possível 

ainda que a década fosse representada assim:  

 

 

 

 

 

 

 

Ou seja, um cosmos animado, inteligente e esférico. Apenas a combinação, em 

diferentes proporções, dos contrários (representados pelos pitagóricos por limitados e 

ilimitados, principalmente) é que causam harmonia universal, pois  
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“... as coisas iguais e de iguais famílias em nada precisam, pois, de harmonia; mas 
as desiguais, não de famílias iguais e não igualmente dispostas” 8(...) – fragmento 
6, Filolau.  

 

Torna-se um pouco mais fácil compreender o excesso de descaso para com o 

pitagorismo. Sabemos que compunham uma espécie de seita, de caráter religioso, 

político e etc. São atribuídos a Pitágoras inúmeros ‘mandamentos’ (a doutrina) e a 

maior parte deles recomenda equilíbrio, ordenação, evitar os excessos, etc. Ou seja, 

uma religião com uma base filosófica e tanto! 
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