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O “Pai” da Química? 

A discussão como ele venceu o debate sobre o flogisto é 
interessante. Vez ou outra esta narrativa vem com uma 
afirmação de que Lavoisier trouxe racionalidade para um debate 
obscuro e primitivo. Apesar de ser parcialmente verdade, esta 
afirmação traz um pouco a noção de uma ciência que trazia a 
Luz contra as Trevas. 

Na verdade, a discussão sobre o flogisto foi um debate entre 
dois paradigmas importantes do século XVIII. Entretanto, 
nenhum dos lados era “irracional” ou obscuro. Lavoisier tem 
culpas (e responsabilidades) pela Química Moderna, mas ele 
não foi o “Pai” da Química, como muitos tentam entender. 

A teoria do flogisto 

  

 

Georg Stahl 

A teoria do flogisto foi desenvolvida pelo químico e médico 
alemão Georg Ernst Stahl a partir de 1659-60. Ela afirmava que 
todas as substâncias inflamáveis continham uma substância 
fundamental e etérea, denominada flogisto, que se desprendia 
desses elementos no decorrer da combustão ou era absorvida 
por eles durante o processo de calcinação. 

Stahl baseou sua teoria no trabalho de seu mentor Johann 
Joachim Becher, que defendia a existência de três tipos de 
Terras diferentes: terra mercurialis, terra lapida e terra pinguis. 
Esta última estava presente nos materiais combustíveis, e era 
libertada quando esses materiais ardiam. 

Ele salientava que a combustão de materiais orgânicos, como a 
madeira ou o carvão e a calcinação (atualmente conhecida 
como oxidação) de metais seguem o mesmo processo. Quanto 
mais rico em flogisto fosse um corpo, mais facilmente se 
inflamava. A chama se extinguia quando o material tivesse 
liberado todo o flogisto que possuía. 

 

Para Stahl, os metais eram constituídos pela combinação de 
uma matéria terrosa, variável de metal para metal, com o 
flogisto. Durante a calcinação (oxidação), o flogisto era libertado 
e restava a cal (óxido) com a qual se encontrava combinado. Se 
fosse fornecido o flogisto à cal, aquecendo-a em contato com 
um corpo rico nesta substância, a cal passava novamente ao 
estado metálico.  

Ele considerava que o flogisto era ainda o princípio da cor e do 
odor, embora não tenha demonstrado a sua presença em 
corpos coloridos ou odoríferos. Defendia que era o princípio 
material comum que estabelecia a ligação entre os reinos 
animal, vegetal e mineral. 

 

Da mesma forma, Lavoisier também fez inúmeras proposições 
de temas e discussões que não tiveram vida longa no arcabouço 
da Química. Muitos de seus trabalhos e idéias também foram 
abandonadas por obsoletos. 

Da mesma forma, a sua execução em 8 de maio de 1794 é tida 
por alguns como uma prova de que a Revolução Francesa era 
anticientífica. É um debate posterior, dos séculos XIX e XX, 
durante o qual diferentes correntes políticas disputaram o 
significado da Revolução Francesa. Lavoisier, entretanto, foi 
executado menos por ser um cientista, e mais por ter sido um 
funcionário do Antigo Regime, cumprindo o odiado papel de 
coletor de impostos. 

Entretanto, Lavoisier foi isso, nada disso e muito mais. 

A infância e a juventude de Lavoisier 

Antoine-Laurent de Lavoisier nasceu em Paris em 26 de agosto 
de 1743. Pertencia a uma família rica, que fazia parte da 
chamada noblesse de robe (em português nobreza de toga). A 
nobreza de toga eram grupos de funcionários do governo 
francês do Antigos Regime, que ocupavam cargos na 
administração ou na justiça. Não eram nobres, mas sim 
burgueses enriquecidos, que eram acolhidos pelos governantes 
na administração do Estado. 

Por outro lado, sua mãe, Émilie Punctis, era filha de uma 
abastada família de açougueiros parisienses. Os Lavoisier não 
eram parisienses, mas sim da pequena Villiers-Cotterets, 
distante cinquenta milhas a noroeste de Paris. O pai de Antoine, 
Jean-Antoine Lavoisier, embora de família enriquecida, era um 
forasteiro em Paris.  Na época, as relações familiares eram tudo. 
Foi graças aos esforços do um tio, que Jean Antoine alcançou o 
cargo de procurador do parlamento. 

Émilie Punctis morreu quando o pequeno Antoine tinha cinco 
anos. Com a herança recebida da mãe, o menino se tornou uma 
pessoa rica. Com isso, dedicou-se a estudar: estudou no College 
des Quatre Nations, também conhecido como Colégio Mazarin, 
em Paris. Finalizados seus estudos iniciais, Lavoisier primeiro 
estudou leis, como seu pai. Ingressou  na ordem na Ordem dos 
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Advogados com a idade de vinte e um anos. No entanto, não 
tinha a menor intenção de seguir a carreira, embora soubesse 
da importância do título de advogado na sociedade de seu 
tempo. 

Todavia, seu interesse estava noutro lugar. Seu desejo não 
estava na carreira de advogado de seu pai, mas sim numa 
carreira na ciência. E aqui o jovem Antoine inicia sua carreira 
para se tornar um ícone da ciência moderna.  

Fonte: https://www.blogs.unicamp.br/paleoblog/tag/quimica-
moderna/ 
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