
 

 

Tarefa 05 – Professor Dimi 
 

A Alquimia 
 

A Alquimia é uma prática ancestral, a antiga química exercitada na Era Medieval. Ela une noções de 
química, física, astrologia, arte, metalurgia, medicina, misticismo e religião. A crença mais difundida é a de que 
os alquimistas buscam encontrar na Pedra Filosofal, mítica substância, o poder de transformar tudo em ouro e, 
mais ainda, de proporcionar a quem a encontrar, a vida eterna e a cura de todos os males. 

A prática da alquimia parece ser bastante antiga, os egípcios, gregos, romanos, chineses e comunidade 
árabe são todos os envolvidos nas investigações alquímicas, e algum intercâmbio de informações entre esses 
grupos parece ter ocorrido bem.  

A palavra “alquimia” é árabe de origem, sendo derivado de al-Kimya, o que significa “química”. Alquimia 
também é às vezes chamado de arte espagírica, em uma referência às palavras gregas que significa “separar” e 
“para se juntar.” Muitos alquimistas dedicaram-se a separação e purificação de substâncias diversas em busca 
de seus objetivos.  

Alquimistas contribuíram para uma incrível diversidade do que viria a ser reconhecido como indústrias 
químicas: metalurgia básica, metalurgia, a produção de tintas, corantes, tintas e cosméticos, couro de 
bronzeamento, e a preparação de extratos e licores. Foi um alquimista indiano do século IV que primeiro 
descreveu o processo de produção de zinco por destilação, um alquimista alemão do século 17 que isolou o 
fósforo, e outro alquimista alemão do mesmo período que desenvolveu um material de porcelana que quebrou 
o monopólio da China séculos de idade em um dos bens mais valiosos do mundo. Estas contribuições provou 
valiosa para as sociedades em que os alquimistas viveram e para o avanço da civilização. 

Ao longo do tempo, o caráter mágico foi desaparecendo e a alquimia separa-se da feitiçaria. Nos fins do 
século XI, ainda na época da Inquisição, muitos alquimistas que trabalhavam para os nobres europeus 
transformaram em médicos e astrólogos. 

Segundo os pesquisadores, porém, a Alquimia vai além. Suas metas têm um valor simbólico, o que 
significa que na verdade seus praticantes visam algo maior – a transmutação espiritual. Assim sendo, o famoso 
Elixir da Longa Vida nada mais seria que um recurso próprio do organismo humano, capaz de conceder àqueles 
que realizam o longo processo de purificação espiritual uma vida dilatada ao infinito. 

Não se pode esquecer que os alquimistas da Idade Média viviam numa sociedade que acreditava em anjos 
e demônios e era subjugada pela poderosa Igreja Católica. Para os leigos, qualquer simples experiência química 
era considerada obra sobrenatural. Por uma questão de sobrevivência, os manuscritos alquímicos foram 
elaborados em formas de poemas alegóricos, incompreensíveis aos não-iniciados. Lentamente, os alquimistas 
foram se separando da sociedade, formando seitas secretas e seu engajamento era feito através de terríveis 
juramentos. 

Os principais objetivos dos alquimistas eram:  
 Transmutação: transformar metais comuns (chumbo, cobre) em preciosos, como ouro ou prata;  
 Medicina: criar um elixir, uma poção ou um metal capaz de curar todas as doenças;  
 Transcendência: descobrir um elixir que conduziria à imortalidade. 

 
Os alquimistas procuravam intensificar a busca deste Elixir através de experiências laboratoriais que utilizavam 

os quatro elementos, essenciais nos trabalhos alquímicos: fogo, água, terra e ar. Na observação extrema da 
Natureza e de seus componentes, os alquimistas alcançaram conhecimentos muito importantes, alguns deles só 
recentemente retomados pela Física Quântica, como a evidência de que todas as coisas se encontram 
interconectadas no Cosmos. Esta visão holística contribuiu muito para as curas realizadas pelo médico suíço 
Philippus Paracelsus, que em sua missão de curador partia deste ponto de vista. Ele acreditava que substâncias 
como o sal, o mercúrio e o enxofre permeiam todos os seres vivos, até mesmo o organismo humano. 

Embora a Alquimia não seja atualmente considerada uma Ciência, tal como o conhecimento científico é 
hoje concebido, e sim uma visão espiritual mais preocupada com antigas tradições do que com a descoberta de 
novidades, ela é considerada uma ancestral da Química moderna e da própria Medicina. 
Glossário: 

 Ancestral: relativo ou próprio dos antepassados ou antecessores. 
 Era Medieval: é um período da história da Europa entre os séculos V e XV. Inicia-se com a Queda do 

Império Romano do Ocidente e termina durante a transição para a Idade Moderna. 
 Cognitivo: relativo ao conhecimento. 
 Misticismo: inclinação para acreditar em forças e entes sobrenaturais. 
 Transmutação: ato ou efeito de transmutar (-se); transmudação, transformação. 
 Holística: compreender os fenômenos na sua totalidade e globalidade. 
 Antroposofia: é uma doutrina filosófica e mística que apresenta um caminho em busca da verdade que 

preenche o abismo historicamente criado entre fé e ciência. 
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Baseado no texto a acima, responda: 
 
01. Usando suas próprias palavras dê o conceito de Alquimia. 
 
02. Quais eram os povos que praticavam a Alquimia? 
 
03. Quais são as contribuições dos alquimistas que podemos perceber atualmente? 
 
04. Cite duas descobertas dos alquimistas. 
 
05. Baseado no texto, o que os alquimistas poderiam utilizar para realizar seus experimentos? 
 
06. Quais eram os objetivos dos alquimistas? 
 
07. Por que os alquimistas foram perseguidos na Idade Média? 
 
08. O que era a pedra filosofal? 
 
09. Qual relação existe entre Alquimia e a Química estudada atualmente nas escolas? 
 
10. Como o estudo dos alquimistas pode contribuir para a Medicina? 
 
 
 
 
 
 
 


