
 

 

Tarefa 07 – Professor Dimi 
 

Os quatro elementos 
 
Em uma análise contínua dos quatro elementos, Aristóteles desenvolveu descrições de suas propriedades, 

marcando o início de muitas semelhanças notáveis com a Química.  
A ideia de Empédocles de que tudo no mundo é uma combinação certa dos quatro elementos foi mantida 

por Aristóteles, porém veio a ser mais elaborada.  

 
As propriedades de cada elemento são facilmente observáveis nas substâncias, pois se tratam de 

qualidades típicas de um estado físico. Líquidos tendem a ser úmidos e frios, assim como a terra (podendo ser 
vista como estado sólido) é geralmente seca, o ar e o fogo também representando suas próprias qualidades. 
Com a devida observação, pode-se notar a predominância de certos aspectos sobre outros e, assim, definia-se 
de forma rudimentar a sua composição. Dessa forma, conseguia-se ter a ideia de que as substâncias são 
compostas de coisas menores que ela, como peças de um brinquedo de montar, unidas de uma forma 
específica. Essa ideia muito antiga viria a inspirar muitos alquimistas e químicos a buscar os elementos que 
hoje compõem a tabela periódica e a descobrir suas propriedades. De forma muito interessante, a teoria dos 
quatro elementos influenciou os modelos de pensamento dos séculos seguintes, não apenas na ciência, mas 
também na religião e no modo de viver das pessoas.  

A cultura oriental é repleta de referências aos quatro elementos, englobando muitas vezes um quinto 
elemento. Há também o uso de referências desses elementos para indicar aspectos do ser humano, como força 
de vontade, emoção, corpo físico e alma. O crescimento da ciência e, de certo modo, de todas as coisas, 
dependem do acúmulo de experiências, tentativas, erros e acertos.  
 
Responda: 
 
01. Quais são os 4 elementos? 
 
02. Quem foram os pensadores (“cientistas”) que fizeram a teoria dos 4 elementos? 
 
03. Como eram determinadas as propriedades de uma substancia? 
 
04. De que forma, a teoria dos 4 elementos, contribuiu para a Alquimia? 
 
05. Como se baseou o crescimento das ciências ao longo dos anos? 
 
06. Considerando o texto e seus conhecimentos, responda de que maneira podemos comparar os 4 elementos 

com aspectos do ser humano?  
 
07. O que você aprendeu analisando o texto sobre Alquimia, o desenho passado em aula e a Teoria dos 4 

elementos? 
 
08. Se você vivesse na época do auge da Alquimia, você gostaria de ser um Alquimista?  
 
09. Lembre-se de associar a Teoria dos 4 elementos com a Alquimia. Sendo assim, quais eram mesmo os 

objetivos dos Alquimistas? 
 
10. Após estudar essas duas teorias, quais foram às contribuições dos alquimistas para a ciência? 


