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Há um caso curioso ligado a um dos últimos alquimistas da história: Dr. Price, químico amador da 

Inglaterra, que anunciou que conseguiria transformar mercúrio e prata em ouro. Ofereceu, então, o 

produto de seu feito ao então Rei George III. Com isso, foi honrado com o título de doutor em medicina 

pela universidade de Oxford. Pressionado pelos cientistas da época para que repetisse seu experimento 

na presença de todos, acabou por aceitar o desafio e convidou-os a comparecer a sua casa. Ali em 1782, 

diante de três cientistas, Price cometeu suicídio, certamente por não poder enfrentar as consequências 

de sua trapaça. Afinal o que era a alquimia? Os alquimistas eram cientistas ou mágicos? Vamos ler mais 

um pouco e tentar responder a essa dúvida. 

 

Os antigos alquimistas e a transmutação da matéria 

 A palavra alquimia tem sua origem no verbete árabe al-kymia e foi levada para a península 

ibérica durante a ocupação moura, na idade Média. Esta ciência primitiva defendia a crença de que há 

quatro elementos básicos (fogo, ar, terra e água) e três essenciais (sal, enxofre e mercúrio).  Não 

estranhe a semelhança entre as palavras alquimia e química, pois a segunda deriva da primeira. 

 Essa antiga atividade, consistia em técnicas que buscavam a transmutação de metais baratos 
(ferro, por exemplo) em ouro e prata. A substância mágica que seria capaz de realizar essa 
transformação era denominada pedra filosofal. Outro objetivo dos alquimistas era criar um elixir, uma 
poção ou um metal capaz de curar todas as doenças e ainda proporcionar a imortalidade.  

Pode-se dizer com tranquilidade que os alquimistas foram muito importantes para a química. 
Na observação extrema da Natureza e de seus componentes, os alquimistas alcançaram conhecimentos 
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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.  

 Uma curiosidade: a palavra laboratório, usada pelos alquimistas (que eram cientistas e 
místicos), resulta da combinação de duas palavras: labor e oratório (que significam trabalho e local de 
oração). Nos laboratórios o local de se fazer a exaustão de vapores é chamado de capela. 

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.  

Questões para responder no caderno 

1)Os alquimistas viveram em que época? 

R: Os alquimistas viveram na idade média. 

2)Podemos afirmar que os alquimistas eram cientistas? 

R: Os alquimistas eram pessoas que faziam transformações, mas eles não conseguiam comprovar ou 

repetir as transformações que eles faziam. Desta forma eles ficavam faltando com a verdade. 

3)O que os alquimistas buscavam encontrar? 

Os alquimistas procuravam encontrar a pedra filosofal pois com ela eles conseguiriam: a transmutação 

de metais baratos em ouro e o elixir da longa vida. 

4)Em nossa cidade existe uma farmácia de manipulação chamada Alquimia, porque você acredita que o 

dono escolheu este nome? 

R:Porque uma das coisas que a alquimia buscava era a cura para todos os males, e o dono da farmácia 

acreditava que os remédios manipulados na farmácia dele iam curar as pessoas. 

5)Existem jogos e brinquedos eletrônicos que tem como tema a transmutação. Você já jogou? Sabia que 

o assunto tinha origem em tempos tão remotos? 

Transmutação é transformar metais baratos em ouro para os alquimistas. 

Agora você termina essas duas sozinho: 

6)Existem uma série de livros que virou filme chamada de Harry Poter. Você percebe algum assunto nos 

livros ou no filme ligados ao tema alquimia? 

7)O que você achou da atitude do Dr Price? 
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