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A partir do ponto do UM e da linha do DOIS emergiu a superfície do triângulo regular do TRÊS
e depois o volume da pirâmide quadrangular, de base quadrada, do QUATRO. Com a pêntade,
acima representada, os pitagóricos representaram o CINCO. O CINCO não é representado por
uma forma geométrica regular clássica, antes por uma forma complexa (uma estrela de cinco
pontas inscrita num pentágono regular, por sua vez inscrito num círculo, o qual está inscrito na
vesica piscis). A representação gráfica do CINCO abandona a sequência lógica que
verificámos anteriormente. Do ponto nasceu a reta, desta a superfície e desta o volume. Mas a
pêntade, ou pentagrama estrelado, não parte de nenhum ponto central, nem da reta da díade
ou do triângulo da tríade e muito menos da pirâmide da tétrade. A pêntade quebra com a
sequência lógica. No entanto, olhando para o símbolo, temos uma sensação de harmonia, de
que este símbolo evolui logicamente dos anteriores, embora nos escape essa lógica...

A resposta a esta perplexidade encontra-se se não esquecermos e tivermos presente que os
pitagóricos encaram os números como a essência de tudo o que existe. O UM (a mónade, o
ponto) é a essência do Princípio Criador; o DOIS (a díade, a linha) é a essência da atividade
concretizadora do Princípio Criador; o TRÊS (a tríade, o triângulo regular, a superfície) a
essência do resultado da união do Principio Criador e da sua atividade, a Criação; o QUATRO
(a tétrade, o quadrado, o volume da pirâmide quadrangular de base quadrada) é a essência do
resultado do ato da Criação, o Universo. O CINCO (a pêntade, o pentagrama estrelado) é a
essência de quê? Basta pensarmos um pouco para vermos claramente a sequência lógica, o
que se segue: a Vida!

A Vida é complexa, ilógica, imprevisível; no entanto, profundamente lógica e harmónica. É bela
como o pentagrama estrelado, complexa como a sua emergência geométrica, livre, nascendo
fora dos cânones antecedentes, singularmente harmónica como a imagem da pêntade.

O CINCO pitagórico simboliza a VIDA, passo seguinte após a Criação do Universo.

Na Natureza, o pentagrama estrelado aparece por toda a parte: repare-se na estrela-do-mar;
na disposição das sementes no interior de uma maçã. O valor CINCO aparece também com
frequência na Natureza, desde as simples cinco pétalas de uma flor à quantidade de dedos que
temos em cada mão e em cada pé e ao número dos nossos sentidos.

Na Antiguidade, a pêntade era reverenciada e a sua construção geométrica mantida secreta (o
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hábito do secretismo vem de longe...). Os pitagóricos usaram a pêntade como um sinal secreto
para se reconhecerem uns aos outros (onde é que eu também já vi isto...?). A construção desta
forma geométrica foi mantida secreta e oralmente transmitida muito depois de a Escola
Pitagórica ter desaparecido: as guildas de artesãos que usavam o seu simbolismo nas
catedrais góticas não escreviam acerca dela. O método de construção do pentagrama
estrelado só veio a ser publicamente revelado a artistas e filósofos pelo professor de Leonardo
da Vinci, Luca Pacioli, no seu livro Divina proportione.

A Maçonaria herdou diretamente esta simbologia da pêntade e aplica-a particularmente no
grau de Companheiro, o tempo em que o maçom se deve especialmente dedicar ao estudo da
Natureza e sua leis, de tudo o que é construído, de tudo o que o homem aprendeu. Em
Maçonaria, o CINCO é assim associado ao Companheiro maçom.

Fonte: O Código Secreto, Priya Hemenway, Ed. Evergreen, 2010.
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