
sexto ano

Teoria dos quatro elementos



• A Teoria dos 4 elementos é um tema que já foi abordado em 
diversos filmes e desenhos:

Avatar, Turma da Mônica, Frozen 2, Naruto



Empédocles – século V a.C

• Foi o primeiro filósofo a pensar sobre a composição ( do que é 
feito?) do mundo sobre a perspectiva dos elementos.

• Segundo ele tudo que compõe o mundo deriva de quatro 
elementos: terra ,ar, fogo e água.



“Quatro raízes de todas as coisas: fogo ,ar, água e 
terra.”



Aristóteles – 350 a.C

• Retoma o raciocínio de Empédocles e afirmou uma ordem:

No centro de tudo estaria o elemento Terra, dedução
obtida por observar que em qualquer lugar no mundo se
encontra terra por baixo se encontrava a Terra e seus derivados
(areia, rochas, cristais...). Logo acima e em volta da terra firme
viria a Água, representada pelos oceanos, mares, rios e lagos.
O Ar viria acima, recobrindo Terra e Água, por último, o Fogo,
que tende sempre a subir e está acima de todos e presente no
céu (Sol).





Alguns fatos foram deduzidos através da teoria:
1º - A mistura e origem de tudo
Esses elementos misturados entre si dariam origem a novos elementos e, estes novos combinados entre
si e os antigos dariam origem a mais elementos e assim por diante. Por exemplo, misturando Terra e
Fogo, obtemos Magma. O magma se misturado com Água gera Rocha, e a rocha misturada com Ar ou
Água resulta em Areia.

2º - Estado físico
Era óbvio associar a matéria aos 4 elementos base observando o estado físico da matéria. Terra é sólida,
Água é líquida, Ar é gasoso e Fogo é plasma. Sobre o plasma falamos mais a diante.
Pedra, cristais, metais e outros elementos sólidos eram relacionados à Terra. Óleo, álcool e até mesmo o
sangue eram relacionados à Água. Fumaça, nuvens e os cheiros, relacionados ao ar.
O que diferencia o estado físico da matéria é a energia contida nela, sendo que o estado sólido é o que
contém menos energia e o gasoso, mais energia. O plasma é o 4º estado, acima do gás (S < L < G < P). Ele
consiste em gás com uma quantidade de energia muito elevada. Por não poder ser pego, armazenado,
nem segurado como os outros 3, tudo o que hoje conhecemos como energia era relacionado ao Fogo,
como a eletricidade dos raios e a luz.



3º - Formar a Vida
Segundo a teoria, a vida resulta do equilíbrio perfeito dos 4 elementos.
Hoje sabemos que existem dezenas de elementos listados na tabela periódica (118) e a vida
resulta de muitas combinações de moléculas formada por esses muitos elementos. Porém, a
visão dos 4 elementos não está tão errada, é somente muito primitiva pra ciência
contemporânea.
Água com Terra resultaria em Lama e, Fogo com Ar resultaria em Combustão/Energia. O que
ocorreria se Energia e Lama fossem misturados?
Em laboratório, cientistas colocaram em um recipiente compostos que acreditavam existir em
abundância no planeta primitivo, tais como Hidrogênio (H2), Metano (CH4) e água (H2O) entre
outros. Imaginaram também um clima caótico com muitos raios, então colocaram uma
pequena descarga elétrica dentro do recipiente, junto da mistura.
O resultado foi que dentro do recipiente foram formadas moléculas de aminoácidos (proteínas
na sua forma mais simples). Aminoácidos constituem também a base das cadeias de DNA, ou
seja a mistura de energia (eletricidade do experimento) e lama (água com moléculas orgânicas
e gases diluídos) podem ter sido o primeiro passo pra formar a vida.



Propriedades

• Além disso, essa teoria dizia que algumas qualidades das
substâncias as associavam aos quatro elementos. Por exemplo,
no esquema abaixo vemos que associadas com o fogo estão as
qualidades “seco” e “quente”. Já associadas com a água estão
as qualidades “frio” e “úmido”. Um elemento poderia se
transformar em outro com a remoção ou a adição dessas
qualidades.





Quinto elemento

• Os corpos celestes não obedeciam a essa regra porque eles 
eram feitos de um quinto elemento não existente no planeta 
Terra, o éter “que nada tem a ver com o composto éter, usado 
em muitos laboratórios químicos”.



Conclusão

• Hoje, com séculos de conhecimento científico acumulado,
sabemos que os 4 elementos não são a base de tudo, mas foi a
partir de teorias como a de Empédocles que aos poucos a
humanidade foi criando mais e mais vontade de entender
como o universo funciona, não mais somente aceitar histórias
e lendas sobre o mundo.

• Levando em conta os recursos da época, eles possuíam apenas
a observação, e foi exatamente com o uso dela que Aristóteles
chegou a essa conclusão.
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