
pragas principais, quatro anjos, quatro 
emblemas das tribos de Israel, quatro 
muralhas de Jerusalém, quatro cantos 
do planeta. E o cruzamento de um me
ridiano com um paralelo divide a Terra 
em quatro partes. Por isso encontramos 
na história referências aos quatro mares, 
quatro reinos, quatro ventos. Quatro 
são também os pontos cardeais: norte, 
sul, leste, oeste; quatro são as estações 
do ano: verão, outono, inverno, prima
vera; quatro são as fases da lua: cheia, 
minguante, nova e crescente; quatro 
são as fases da vida: infância, juventude, 
maturidade e velhice. 

E no estudo das dinâmicas mentais 
o número 4 revela simbolismos. Criador 
da psicologia analítica, o psiquiatra 
suíço Carl Gustav Jung (1875-1961) 
reconhece no quaternário o arquétipo 
da totalidade dos processos psíquicos 

esde a Antiguidade, em várias 
civilizações o número 4 apre
senta um simbolismo especial: 

de plenitude, totalidade, abrangência 
e universalidade. Expressa, ao mesmo 
tempo, a concretude, aquilo que é 
visível, aparente - ao contrário do nú
mero 3, que espelha o transcendental, 
o espiritual, o abstrato, o divino. Nas 
palavras de Platão: "O ternário é o 
número das ideias; o quaternário, o da 
realização delas". 

Essa concepção parece radicar-se 
no inconsciente coletivo, uma vez que 
o mesmo simbolismo aparece em todas 
as civilizações, inclusive entre povos 
indígenas e tribos africanas. O número 
4 liga-se, por exemplo, ao quadrado e à 
cruz, que, juntamente com o círculo e 
seu centro, constituem quatro símbolos 
fundamentais da humanidade, presen

tes em rituais de inúmeras culturas. 
O bramanismo refere-se a quatro 

domínios, que correspondem às quatro 
partes do deus Brama, considerado 
pelos hindus a representação da força 
criadora ativa no universo. A divindade 
é representada com quatro cabeças 
(conta a lenda que tinha cinco, mas 
perdeu a quinta). 

Na Bíblia, o número 4 aparece com 
grande frequência, do Gênesis ao Apo
calipse. O nome de Deus em hebraico 
se escreve com quatro letras, assim 
como o do primeiro homem, Adão. E 
são quatro os rios do Éden que delimi
tam o espaço habitável: Pisom, Giom, 
Tigre e Eufrates. Na visão do profeta 
Ezequiel aparecem quatro animais "com 
quatro faces e quatro asas". A cada pas
sagem do Apocalipse surge o número 
quatro: são quatro cavaleiros, quatro 





conscientes e inconscientes e enumera 
quatro funções fundamentais da cons
ciência: o pensamento, o sentimento, a 
intuição e a sensação. Seu contemporâ
neo, o psiquiatra e sociólogo espanhol 
Mira y López (1896-1964), nascido em 
Santiago de Cuba, na época colônia 
da Espanha, se refere aos quatro "gi
gantes da alma": o medo, a ira, o amor 
e o dever. É natural, portanto, que os 
filósofos gregos da escola de Pitágoras 
(570 a.C-496 a.C.) tenham imaginado 
o universo formado por quatro elemen
tos; terra, fogo, água e ar, dotado de 
quatro qualidades, opostas aos pares: 
quente e frio, seco e úmido. 

FÍGADO E CÉREBRO 
A transposição da estrutura quaterná
ria universal para o campo da biologia 
deu origem à concepção dos quatro 
humores do corpo humano. O con
ceito de humor (khymós, em grego), 
na escola fundada por Hipócrates, re
feria-se a uma substância existente no 
organismo, necessária à manutenção 
da vida e da saúde. A teoria do "humo
rismo" sobre a constituição e funcio
namento do organismo foi usada pelos 
gregos e romanos e mantida pelos 
médicos europeus - que adotavam e 
adaptavam a filosofia médica clássica 
até o advento das modernas pesquisas 
científicas, no século XIX. 
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Segundo essa concepção, o corpo 
humano saudável seria preenchido 
com substâncias básicas, de forma 
balanceada, que podiam variar em 
decorrência da dieta e das atividades de 
cada um. Segundo a hipótese, doenças 
e incapacidades resultavam do excesso 
ou da deficiência de um dos quatro hu
mores: bile negra, bile amarela, fleuma 
e sangue. Inicialmente, especialistas 
falavam em número indeterminado de 
humores. Posteriormente, verificou-se a 
tendência de simplificação, reduzindo 
os humores para quatro. 

De acordo com esse raciocínio, o 
sangue é armazenado no fígado e levado 
ao coração, onde é aquecido, sendo con
siderado quente e úmido; a fleuma, que 
compreende todas as secreções mucosas, 

provém do cérebro e é fria e úmida por 
natureza; a bile amarela é secretada pelo 
fígado e é quente e seca, enquanto a bile 
negra é produzida no baço e no estôma
go e é de natureza fria e seca. 

A doutrina dos quatro humores en
caixava-se perfeitamente na concepção 
filosófica da estrutura do universo. Foi 
estabelecida, assim, a correspondência 
entre os quatro humores e os quatro 
elementos (terra, ar, fogo e água) com 
as quatro qualidades (frio, quente, seco 
e úmido) e com as estações do ano. 

Uma vez que o estado de saúde de
penderia da exata proporção e da per
feita mistura dos quatro humores, que 
poderiam se alterar por ação de causas 
externas ou internas, o excesso ou defi
ciência de qualquer dos humores, assim 



como o seu isolamento ou 
miscigenação inadequada, 
causariam as doenças e o 
aparecimento de sintomas 
específicos. 

De acordo com a cha
mada concepção hipocrá-
tica da patologia humoral, 
quando uma pessoa se 
encontra enferma, há uma 
tendência natural para a 
cura; a natureza (physis) 
encontra meios de corrigir 
a desarmonia dos humores 
(discrasia), restaurando o 
estado anterior de harmo
nia (eucrasia). 

Esse processo se realiza 
em três etapas nas doenças 
agudas: apepsia (ingestão), pepsia (cocção 
dos alimentos no estômago) e crise (bus
ca da solução). A última tem tendência 
a ocorrer em dias certos, o que levou 
Hipócrates a estudar os dias críticos de 
várias enfermidades. A recuperação do 
paciente é acompanhada da eliminação 
do humor excedente ou alterado. O 
médico pode auxiliar as forças curativas 
da natureza, retirando do corpo a subs
tância "defeituosa" ou em excesso, com 
o objetivo de restaurar o equilíbrio. Os 
quatro principais métodos terapêuticos 
- sangria, purgativos, eméticos e cliste-
res - surgiram justamente para atender 
a essa necessidade. 

DENTRO DAS CÉLULAS 
No século II, com o prestígio de sua 
autoridade, o médico e filósofo Gale
no de Pérgamo revitalizou a doutrina 
humoral e ressaltou a importância dos 
quatro temperamentos, conforme o 
predomínio de um dos quatro humo
res: sanguíneo, fleumático, colérico 
(de cholé, bile), melancólico (de melános, 
negro + cholé, bile). Colérico, portanto, 
é aquele que tem mais bile amarela, 
e melancólico, o que tem mais bile 
negra. Transfere-se, desse modo, para 
o comportamento das pessoas a noção 

de equilíbrio e harmonia dos humores. 
As expressões "bom humor", "mau 
humor", "bem-humorado", "mal-humo
rado" são reminiscências dos conceitos 
de eucrasia e discrasia. 

A doutrina da patologia humoral 
guiou a prática médica por mais de 2 mil 
anos e só começou a perder terreno com 
a descoberta da estrutura celular dos 
seres vivos graças ao desenvolvimento 
da microscopia. Foi só então que órgãos 
e tecidos deixaram de ser considerados 
como massas consistentes resultantes da 
solidificação dos humores e passaram a 
ser vistos como aglomerados de células 
individuais, adaptadas à natureza e fun
ção de cada órgão. Coube ao médico 
e pesquisador Rudolf Virchow (1821-
1902) estabelecer as bases da nova 
patologia, fundamentada nas alterações 
microscópicas causadas pelas doenças. A 
milenar doutrina da patologia humoral 

foi substituída pela patologia 
celular, o que representou um 
marco na evolução da teoria e 
da prática da medicina. 

Ao mesmo tempo, o 
estudo da embriologia e 
do processo de divisão ce
lular levou à descoberta 
das estruturas intracelula
res, em especial do núcleo, 
dos cromossomos, dos ge
nes e, finalmente, do ácido 
desoxirribonucleico (DNA), 
substância primordial de 
todas as formas de vida, uma 
vez que encerra o código 
genético, define os caracte
res hereditários e assegura a 

continuidade das espécies. 
A identificação cristalográfica e quí

mica genética permitiu a identificação 
da estrutura helicoidal, o que pode ser 
considerado um dos feitos mais notáveis 
da pesquisa biológica. Na complexidade 
e diversidade das diferentes formas de 
vida, uma surpresa: o ressurgimento do 
número 4 nas quatro bases que integram 
o D N A : adenina, timina, guanina e ci-
tosina. Todos os seres vivos - animais, 
plantas, bactérias e muitos vírus (de novo 
quatro) - são o resultado de diferentes 
sequenciamentos e combinações das 
quatro bases na dupla hélice do D N A . 
Essas bases, por sua vez, são formadas 
de quatro elementos químicos: carbo
no, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. 
Ou seja, como já reconhecem muitos 
especialistas, o modelo quaternário da 
escola hipocrática mostrou-se compa
tível com as recentes descobertas da 
biologia molecular. 
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