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os quatro elementos primordiais: 
mito e FilosoFia

proFª drª irª olga de sá

Os quatro elementos, água, ar, fogo e 
terra, são reconhecidos como essenciais 
à vitalidade, integridade e interação das 
funções da vida. Esses quatro elementos 
marcaram o início da filosofia, a passagem 
do mito ao racional.

Ligadas ao mito estão as epopeias, que 
cantam o declínio das formas arcaicas 
de viver ou pensar, enquanto preparam 
o futuro advento da era filosófica, que a 
Grécia conhecerá, a partir do século VI a 
C. As epopeias são cantos e sagas, que os 
aedos (poetas e declamadores ambulantes) 
foram continuamente enriquecendo. As 
epopeias  gregas que conhecemos cantam 
a guerra de Troia: a Ilíada e a Odisseia, 
de Homero, escritas entre os séculos X e 
VIII a.C.  Da vida de Homero, quase nada 
se sabe, a não ser que perambulava, de 
cidade em cidade, declamando seus versos. 
Além de informar sobre a organização da 
polis arcaica, as epopeias homéricas são 
a  primeira expressão documentada da 
visão mito-poética dos gregos. Os deuses 
intervêm na ação dos herois homéricos 
e comandam  sua psicologia. Eles se 
revestem de formas humanas, mesmo 
quando representam forças da natureza. 
Não são forças obscuras e incontroláveis, 
mas procedem segundo comportamentos 
humanos, evitando o culto, marcado pela 

magia. (cf. HOMERO, 1981, 2005)
As epopeias se dirigem a um público 

aristocrático. Trata-se de uma visão 
apolínea, isto é racional, que fundamenta 
os alicerces da cidade e do Estado.

Os deuses são imortais, mas não são 
eternos. Os homens podem sobreviver 
no Hades, todavia isso ainda não é a 
imortalidade. (Os Pensadores, 2012, I, p.4-
6)

De Hesíodo (século VIII a. C.) é a Teogonia, 
que significa A origem dos deuses. Hesíodo 
ensina que,  primeiro, teve origem o Caos 
– abismo sem fundo. Em seguida, a Terra e 
o Amor (Eros) – criador de toda a vida. Do 
Caos sairá sombra sob a forma de um par: 
Erebo e Noite. Sai, também, por sua vez, 
a luz sob a forma de outro par: Éter e Luz 
do Dia, ambos filhos da Noite. A terra dará 
nascimento ao ceu, depois às montanhas e 
ao mar. Da descendência da Terra nasceu 
Zeus, que triunfou de seu pai Cronos. 
Começa, então a era dos Olímpicos. ( cf. 
HESÍODO,1995)

Na Teogonia e em  O trabalho e os dias, 
Hesíodo narra o mito de Prometeu e de 
Pandora, que se referem à condição humana. 
Prometeu roubou o fogo dos deuses e o 
deu aos homens. Zeus não só castigou 
Prometeu, prendendo-o num rochedo para 
ter o fígado, permanentemente, devorado 
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por uma águia. O fígado se reconstituía 
e era novamente devorado. Pandora é 
a mulher, que carrega numa jarra todos 
os males do mundo. Destampada a jarra, 
os males se espalham entre os mortais, 
ficando prisioneira somente a esperança. 
A mulher perde seu status da época 
homérica e é caracterizada por Hesíodo 
como raça maldita, que exige dos homens 
sacrifícios. (Dictionnaire des personages, 
1963, verbete Prometée).

Os referidos quatro elementos – água, ar, 
fogo e terra - marcam a passagem do mito 
para a filosofia. As primeiras preocupações 
dos filósofos jônicos são, sobretudo, 
de tendências cosmológicas, isto é, a 
indagação sobre a origem do mundo. 
Mesmo em suas preocupações  sobre a 
física ou a filosofia natural, emprestam 
certa vitalidade à matéria (hilozoísmo). Não 
se percebe ainda a distinção entre matéria 
e espírito, mas o hilozoísmo coloca-nos já 
diante de um problema metafísico. Para 
Tales de Mileto, a água, princípio de tudo, 
é divina e a Natureza está  cheia de deuses.

Anaximandro, sem ultrapassar 
o materialismo, acentua o aspecto 
metafísico da filosofia jônica, substituindo 
o elemento empírico, a água pelo 
ápeiron, um elemento qualitativamente 
indeterminado, e que portanto, pode ser 
tudo e quantitativamente infinito, que 
pode abarcar tudo. Estamos diante de um 
panteísmo materialista.   

Para Anaxímenes, o princípio de tudo é o 
ar imenso, infinito e sempre em movimento. 
Santo Agostinho nota justamente que, na 
doutrina de Anaxímenes, não é a divindade 
quem faz o ar, mas o ar que dá origem aos 
deuses. (De Civitate Dei, I, III qt II)

A filosofia de Heráclito é também 
hilozoista, porque toma como elemento 
primitivo o fogo, dotado de inteligência, a 
razão universal. O fogo é perpétuo e vivo. 
O fogo universal tem vida imanente, é um 
fogo divino. O destino é a lei que rege todas 
as mudanças do mundo e a luta, o combate, 
polemos, é o pai de todas as coisas.

Empédocles, em meio a tantas ideias 
diversas, é um eclético. Zeus é o fogo; Hera, 
a terra, Plutão o ar e Letis a água. A alma é 

formada dos quatro elementos e, portanto, 
material. (cf GILSON, 1945)

O IV Congresso Integrado do 
conhecimento criou uma identidade visual 
baseada nos quatro elementos. O conceito 
básico é a interação e integração de pessoas 
com interesses e /ou necessidades comuns, 
reunidas, para buscar formas coletivas de 
discutir e idealizar soluções. O debate gera 
conhecimento, num processo dialético 
complexo e contínuo. A escolha das cores 
também teve a influência dos quatro 
elementos, essenciais à vida humana no 
planeta.

Como diz a apresentação da identidade 
visual do Congresso, a água está relacionada 
com as emoções que nutrem nosso sonho 
e ideal de vida. À área semântica da água 
pertencem o mar, a chuva, as nuvens, 
o rio, a fonte, a sede.  O ar representa  o 
meio, onde todas as ações e realizações 
humanas têm seu início, ou seja nosso 
mundo das ideias. Representa a liberdade 
fluida contra a terra, prisão poderosa de 
elementos da vida e do instinto.  O fogo 
representa o desejo, a vontade, a mudança, 
a transformação, o esforço racional 
de compreender a realidade. Sua área 
semântica recolhe o vermelho, o sangue, 
as lavas, a púrpura, a febre, o agreste, a 
estrela.  A terra representa o lado visível 
da vida ou a manifestação concreta de 
todas as sementes, que germinam no chão 
da humanidade. É o habitat da vida e do 
mundo orgânico: plantas e bichos.

Quando pensamos nas grandes questões 
existenciais, vemos que elas surgem, 
diversificadas, segundo os tempos e as 
culturas, mas há certos temas recorrentes, 
em todas as épocas e lugares: Donde veio o 
universo? Qual a origem do mundo? Deus 
existe? Se existe, se ocupa de nós? Por que 
sofremos? Por que sofrem as crianças e os 
animais? Haverá algo depois da morte? 

Religiões e filosofias se debruçaram 
sobre essas questões. Na vida pessoal  de 
cada um, por mais que nossa existência 
se disperse em ações, trabalho, prazeres 
e empreendimentos, lá vem  um dia, em 
que algumas dessas questões se  impõem. 
Quando morre uma criança, quando 
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perdemos uma pessoa querida, quando 
nossos negócios desandam, caímos em 
depressão e nos perguntamos sobre o 
sentido da vida.

Escreveu Clarice Lispector:

Haverá um ano em que haverá um mês em 
que haverá uma semana em que  haverá um 
dia em que haverá uma hora em que haverá 
um minuto em que   haverá um segundo 
e dentro do segundo haverá o não-tempo 
sagrado  da  morte transfigurada. 

Mais que isso, não se pode prever.  Mais 
que isso, talvez nos mergulhasse numa 
angústia existencial, que levariam muitos ao 
suicídio ou à depressão profunda, por não 
saberem lidar com essa hora, esse minuto, 
esse segundo da morte transfigurada.
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