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Resumo 

 

 

Este trabalho parte da constatação que os livros didáticos de Química do 

Ensino Médio sugeridos pelo PNLD recorrentemente relacionam Lavoisier, Lei 

da Conservação das Massas e origens da Química Moderna. Com o objetivo 

de analisar esta relação procurou-se confrontar as afirmações dos livros 

didáticos com estudos desenvolvidos por historiadores da ciência dentro de 

perspectivas historiográficas atuais. Além disso, utilizamos o Tratado Elementar 

de Química como original de pesquisa, focalizando principalmente, as ideias 

sobre o calórico assumidas por Lavoisier e Laplace, as quais tiveram relevante 

papel nas concepções de Lavoisier sobre a matéria e suas transformações. 

Também abordaram-se outras ideias envolvendo as transformações da matéria 

do século XVIII, com base em estudos atuais de historiadores da química. Com 

isso, foi possível analisar os aspectos da construção dessas ideias recorrentes 

sobre o papel de Lavoisier no “nascimento da química moderna”. Este trabalho 

foi desenvolvido como parte do projeto “História da ciência e ensino: 

abordagens interdisciplinares no Ensino Superior (diagnóstico, formação 

continuada e especializada de professores)”, apoiado pelo Programa 

Observatório da Educação – OBEDUC (CAPES/INEP processo no. 

23038.002603/2013-47). 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Livros didáticos, Lavoisier, perspectivas historiográficas atuais. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This work takes as its starting point the observation that the High School 

Chemistry textbooks suggested by the PNLD (Textbooks Brazilian National 

Program) often relate, Lavoisier, the Mass Conservation Law and the origins of 

Modern Chemistry. With the main purpose of analyzing this relation, the 

textbooks statements were confronted with studies developed by historians of 

science in the current historiographical perspectives. Besides, the Elementary 

Treatise of Chemistry was used as a research original source, focusing mainly 

on the ideas about the caloric that were undertaken by Lavoisier and Laplace, 

which had a major role in Lavoisier’s conceptions about matter and its 

transformations. Other ideas were also approached involving the 

transformations of the matter in the eighteenth century, based on current 

studies of historians of chemistry. Thus, it was possible to analyze the aspects 

of the construction of these recurrent ideas on the role of Lavoisier in the “birth 

of modern chemistry”. This work has been developed as part of the "History of 

science and education: interdisciplinary approaches in Higher Education 

(diagnosis, continuous and specialist training for teachers)", Supported by the 

Centre for Education Program - OBEDUC (CAPES / INEP process 

23038.002603 / 2013 -47).  
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Introdução 
 
 
 

 A “paternidade” da química moderna atribuída a Lavoisier deve ser 

questionada, levando em conta a série de acontecimentos no campo das 

transformações da matéria, principalmente, ao longo do século XVIII.  

 A historiadora da Ciência Marcia H. M. Ferraz afirma que  

“aceitar a retomada dos estudos sobre a Revolução Química 

do século XVIII significa revisitar as ideias químicas da época 

pré-Lavoisier que tem suas bases assentadas no pensamento 

de George Ernest Stahl (1660-1734) promovendo, talvez, o 

destaque de outros aspectos, em vez de ficar insistindo na 

derrubada do flogístico e no triunfo da teoria do oxigênio como 

ponto central”. 
1
 

 

 Durante o século XVIII, as discussões sobre as transformações da 

matéria se localizaram principalmente em terras germânicas, na França e na 

Grã-Bretanha.  

 Ainda que os estudiosos da matéria muitas vezes utilizassem como base 

a teoria do flogístico, esta teoria sofreu modificações regionais ao longo do 

século XVIII.2 Isso culminaria em uma provável “derrubada” de tal teoria 

promovida por Lavoisier e seu grupo, com a difusão da teoria do calórico e do 

oxigênio e a publicação do Tratado Elementar de Química, nosso original de 

pesquisa. Esta derrubada é, geralmente, considerada como uma Revolução 

Química que, muitas vezes, divide esta ciência como antes de Lavoisier e a 

química moderna pós Lavoisier. 

                                                           
1
  Ferraz, “O Processo de Transformação da Teoria do Flogístico”, 6. 

2
  Ibid., 116. 
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  Seguiremos a análise descrevendo as transformações no pensamento 

dos pesquisadores das ciências da matéria do século XVIII, demonstrando que 

já se constata uma ruptura com as ideias alquímicas muito presentes nos 

séculos anteriores, sob o ponto de vista da literatura secundária. Podemos 

verificar a presença de ideias mecanicistas ao longo do processo, explicações 

ainda ligadas ao trabalho de Paracelso, aos quatro elementos fundantes de 

Aristóteles, diversas teorias sobre a alteração da massa durante as reações 

químicas até as ideias de Lavoisier sobre a conservação da massa, sua teoria 

sobre o calórico e o sistema de nomenclatura proposto por ele e colaboradores. 

 Além disso, percebemos que os livros didáticos de Química do 

Ensino Médio, sugeridos pelo PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), 

recorrentemente, relacionam Lavoisier, Lei da Conservação da Massa e 

origens da Química. “... Assim, o cientista considerado o ‘pai’ da Química 

Moderna no ocidente é o químico francês Lavoisier...” 3. Um dos objetivos da 

História da Ciência é conduzir os professores a ajudar o educando no sentido 

de desenvolver uma visão crítica da ciência e da maneira como esta é 

construída. A História da ciência pode ser um importante instrumento do 

professor em sala de aula para desenvolver esta criticidade. 4 

Um exemplo de prática a ser desenvolvida neste sentido é estabelecer 

uma comparação entre a abordagem da história da ciência apresentadas pelos 

livros didáticos e as pesquisas mais recentes sobre a história da Química. Além 

disso, os materiais didáticos como livros e sistemas apostilados, disponíveis 

para o estudante, também vêm servindo de fonte de pesquisa para o professor. 

Esses materiais abordam a história da ciência, geralmente, através de 

                                                           
3
 Reis, Química, 110. 

4
 Beltran & Ortiz & Rodrigues, “História da Ciência em sala de aula”, 49. 
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pequenas biografias, separadas do texto principal, que dão ao aluno uma visão 

de ciência um tanto distorcida, de que a ciência é neutra, livre de erros, 

construída apenas de acertos e raros gênios. 5 

Visando contribuir para esse debate, o objetivo do presente trabalho é 

investigar o conteúdo de história da ciência presente nos livros didáticos de 

química, analisados e aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático para o 

Ensino Médio, utilizando, como instrumento crítico, as perspectivas  

historiográficas da história da ciência mais atualizadas. Estas perspectivas 

atuais procuram desmistificar o gênio, o herói solitário, a evolução da ciência 

que caminha no sentido do progresso, a visão do passado com os olhos do 

presente. 

No primeiro capítulo, descreveremos algumas teorias sobre as 

transformações da matéria que apareceram no século XVIII, que, 

provavelmente, influenciaram os trabalhos de Lavoisier, mais no final daquele 

século. 

No segundo capítulo, discorremos sobre a teoria do calórico de Lavoisier 

e Laplace descrita nos primeiros capítulos do Tratado Elementar de Química. E 

para finalizar, no terceiro capítulo, analisamos as perspectivas historiográficas 

mais atuais sobre as considerações de Lavoisier como fundador da Química 

Moderna, presentes nos livros didáticos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ibid. 
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Capítulo 1: Lavoisier e a química de sua época 

 

1.1 - A química flogística dos germânicos Stahl e Becher 

 

 No final do século XVII, as ideias da iatroquímica de Paracelso (1496? -

1541) ainda permeavam em terras germânicas, pois ainda existiam muitos 

seguidores seus. Dentre eles destaca-se George Ernst Stahl (1659 – 1734) que 

lecionou tanto medicina quanto química.  

“Segundo Stahl, além de seu valor farmacêutico, a química se 

tinha tornado uma ciência física. Se examinarmos mesmo 

rapidamente seu livro Fundamenta chymiae, verificamos que, 

para ele, o assunto é quase completamente despido de valor 

médico. Essa obra se concentra na matéria e suas 

combinações, nas descrições de substâncias específicas e em 

processos químicos - ou mesmo alquímicos, mas não na 

medicina”. 
6
 

 

A ideia marcante dos trabalhos químicos de Stahl era o flogístico, 

material “perdido” durante as combustões, seguindo a teoria de seu mestre 

Johann Joachim Becher (1635-1682). 

 A obra de Stahl teve origem nos trabalhos de Becher que postulou que 

toda a matéria conhecida era formada pela mistura dos princípios elementares 

água e terra. A terra apresentava-se de três formas diferentes: primeira terra 

(lapidia), segunda terra (pinguis) e a terceira terra (fluida), que se relacionavam 

também com os três princípios de Paracelso. 

 Stahl criticou os quatro elementos aristotélicos bem como os três 

princípios químicos de Paracelso. Para isto, usou sua definição de princípios 

elementares, corpos compostos e corpos simples. 

                                                           
6
 Debus, “A longa Revolução Química”, 40. 
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 A segunda terra, também chamada de gordurosa, foi alvo do 

desenvolvimento dos trabalhos de Stahl e seus colaboradores. Daí se 

desenvolveu o conceito de flogístico ou princípio inflamável, que “saía” dos 

corpos nos fenômenos da combustão. Ele estava presente nos três reinos, com 

as mesmas propriedades e poderia se transferir de um corpo para o outro, dos 

compostos do reino mineral passaria, através da combustão, para o ar, de 

onde reabsorvido pelas plantas, serviria de alimento para os animais.7 

 Graças a este princípio os metais e as rochas poderiam passar para o 

estado líquido, quando aquecidos. O que variava era a quantidade deste 

princípio em cada material. Quando o flogístico de um material acabasse, este 

não poderia mais queimar e se tornaria incombustível.  

 Ainda em relação aos elementos constituintes da matéria, Stahl 

considera a existência de três corpos simples: a terra, a água e o ar. O ar não 

poderia tomar parte dos corpos mistos, por ser incapaz de combinar-se com os 

outros princípios, seria mais um instrumento do que um ingrediente. A terra, a 

base de todas as coisas, misturada com água, produziria corpos diferentes.8  

 Naquela época as combustões e calcinações de metais atraiam muito 

interesse. Considerava-se que nesses processos os materiais queimados 

liberavam o flogístico para o ar. Com isto, além da transformação, o material 

perdia peso (do flogístico) que se transferia para o ar. Já para reduzir a cal 

metálica (nossos óxidos metálicos) em metal, era necessário adicionar um 

material rico em flogístico (o carvão, por exemplo). 

  

                                                           
7
 Alfonso-Goldfarb & Ferraz, “A Química Flogística no Século XVIII Francês”, 20. 

8
 Ibid. 
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 Também verificamos nos trabalhos de Stahl a referência a átomos 

elementares “que seriam a base primeira, primeiros princípios ou essências 

materiais puras”.9 

 Considerados extremamente pequenos, não poderíamos, através dos 

nossos sentidos, constatá-los. A natureza seria uma grande variedade de 

compostos e mistos formados destes princípios elementares que passavam de 

um corpo a outro. Johann Juncker, discípulo de Stahl observa que: 

“mesmo que não se possa demonstrar os primeiros princípios, 

a química esclarecida pela razão, pode muito bem torná-los 

evidentes, ... pelos efeitos próprios de cada um destes 

princípios nos diferentes corpos de que fazem parte”.
10

 

 

 A concepção do flogístico definida por Becher e aprofundada por Stahl 

foi difundida por toda a Europa do século XVIII, sofrendo algumas 

transformações. Estas foram, principalmente, apontadas pelos pneumáticos 

ingleses e pelos experimentadores franceses. 

 

 1.2 - A química pneumática dos ingleses 

 

 No século XVII, Robert Boyle (1627 – 1691), foi um personagem de 

destaque na química inglesa, tanto que em muitos países, é considerado por 

alguns autores como o verdadeiro fundador da química, e não Lavoisier.11 

Boyle tinha sua própria teoria corpuscular da matéria e seguia a 

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Juncker, J., Eléméns de Chymie suivan les principles de Becker et de Stahl, Paris, 1757. 

Citado em Alfonso-Goldfarb e Ferraz, “A Química Flogística no Século XVIII Francês”, 20. 
11

 “Para a maioria dos autores a revolução química ainda é um fenômeno do século XVIII 
centrada em Lavoisier e seus colaboradores. Marie Boas Hall propõe uma alteração deste 
quadro ao escrever que Boyle deveria ser considerado um membro vertente principal do 
pensamento científico do século XVII razão pela qual se poderia ver a química como parte da 
revolução científica daquele século”. Debus, “A longa Revolução Química”, 35. 



15 
 

experimentação como sugeria Bacon (1561 – 1626). Acreditava que a matéria 

era formada por entidades fisicamente indivisíveis, pequenas e sólidas. 

Estudou o ar atmosférico com o interesse de entender a bomba construída pelo 

alemão Otto von Guerricke.12 

 Boyle também criou uma bomba de vácuo o que o levou a concluir que o 

ar era um fluido elástico, composto de partículas que, como molas, tinham a 

propriedade de se expandir para ocupar o lugar daquelas liberadas pelo 

recipiente que as continha.13 

 Stephen Hales (1677-1761), discípulo de Boyle acreditava que o ar era 

uma espécie de cimento que mantinha unidas as partículas dos corpos de que 

tomava parte. Refez os experimentos de Boyle utilizando os mais diversos 

materiais, aquecendo dentre eles sangue, mel e até carvão. Ele admitia que o 

ar era um dos componentes da matéria e estava mais preocupado com a 

quantidade de ar dos corpos sólidos do que realmente com a qualidade deste 

ar. 

 A química pneumática estava estabelecida na Grã-Bretanha e os 

seguidores de Boyle e Hales levaram estas ideias a outras partes da Europa, 

como a Suécia, onde se destacou Carl Wilhelm Scheele (1742-1786).14 

  

 Dos químicos ingleses pneumáticos destacaram-se Joseph Black (1728-

1799), Joseph Priestley (1733-1804) e Henry Cavendish (1731-1810). 

 Black estudou materiais alcalinos com interesse médico, porém “ele não 

considerava a química como um mero ajunto da medicina”.15 Ele obteve um ar 

                                                           
12

 Ferraz, “O Processo de Transformação da Teoria do Flogístico”, 135. 
13

 Alfonso-Goldfarb, Da Alquimia à Química, 195-96. 
14

 Ferraz, “O Processo de Transformação da Teoria do Flogístico”, 137. 
15

 Ibid., 138. 
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diferente do ar atmosférico (aquecendo principalmente a magnésia alba, o que 

hoje denominamos carbonato básico de magnésio), que não sustentava a 

chama, com maior densidade que o ar atmosférico e inadequado para a vida. 

Os testes com água de cal demonstraram ser o ar muito semelhante ao 

desprendido da queima do carvão e da respiração dos animais.  Este ar estava 

presente na atmosfera como um fluido elástico e Black o denominou “ar fixo”.     

Ele já aceitou que existe mais de um tipo de ar e que ele faz parte da matéria, 

revelando um distanciamento do pensamento stahliano, que considerava o ar 

apenas como um instrumento das transformações químicas.16       

 

 Conhecido por seu "ar desflogisticado”, Priestley, flogistonista declarado, 

repetiu alguns experimentos de Hales, adicionado o espírito de nitro (ácido 

nítrico) à pirita. O ar nitroso (óxido nítrico) obtido era rico em flogístico e 

misturado ao ar atmosférico, diminuía seu volume.17  

 Em um experimento envolvendo o aquecimento (por uma lente) da cal 

de mercúrio, mais o ar, ele obteve outro ar, classificado por ele mesmo, de 

cinco ou seis vezes melhor do que qualquer outro (fez o teste com o ar nitroso) 

e o chamou de ar desflogisticado. Priestley relacionava as diferentes 

propriedades do ar com a quantidade de flogístico que eles continham 

isoladamente. Também afirmava que os ares envolvidos em putrefações, 

queima de combustíveis e respiração animal poderiam ser recuperados pelo 

crescimento das plantas verdes.18 

                                                           
16

 Ibid., 140. 
17

 Ibid., 141. 
18

 Ibid. 
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 Apesar de Priestley declarar que suas explicações não eram definitivas e 

estava disposto a aceitar novas ideias diferentes das suas, ficou até o fim da 

vida sem aceitar as ideias da nova química de Lavoisier.19 

 

 Henry Cavendish divulgava suas pesquisas, principalmente na Royal 

Society e seus artigos versavam sobre o ar inflamável obtido de experimentos 

envolvendo ácidos diluídos sobre metais. Ele acreditava que este fluido vinha 

dos metais porque associava que a mesma quantidade de metal produzia a 

mesma quantidade de ar. O ar inflamável era considerado flogístico quase puro 

e artificial. Cavendish também realizou experimentos com o ar inflamável e o ar 

desflogisticado acendendo uma faísca elétrica em uma mistura dos dois ares. 

Ele concluiu que ambos perderam a sua elasticidade e tornaram-se úmidos e 

que o excesso de flogístico em um compensava a falta deste no outro. 

Também não explicou este fenômeno como uma síntese, no sentido da 

química atual.20 

 Apesar dos pneumáticos-flogísticos ingleses conhecerem a nova 

química que surgia na França com o grupo de Lavoisier, relutaram em 

abandonar as suas ideias, porém forneceram peças chave para que ela se 

desenvolvesse.  

 

1.3 - O contexto do flogístico na França 

 

A teoria do flogístico se expandiu por toda a Europa, chegando à França 

nos tempos de Lavoisier. Porém antes, vejamos que, no início da segunda 

                                                           
19

 Ibid., 145. 
20

 Ibid., 148. 
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metade do século XVIII, a química já era difundida entre médicos e boticários 

dedicados à preparação de medicamentos. Foi com o surgimento de diversos 

cursos de Química que a disciplina começou a se estabelecer. A primeira 

tentativa de introdução das ideias flogistícas ocorreu com a publicação, em 

1723, de um texto anônimo – “Nouveau cours de chimie suivant les príncipes 

de Newton et de Stahl”,  publicado sem grande sucesso.21  

Os franceses aceitavam mais as ideias de Lémery (1645-1715) e 

Boerhaave (1668-1739). Lémery ministrava um curso de química a leigos, 

iniciantes e até para mulheres da sociedade parisiense. Seu Curso de Química 

publicado em 1675 e com 23 edições foi utilizado até meados do século XVIII. 

Esta obra era dividida em três partes: mineral, vegetal e animal, 

respectivamente, contendo descrições, preparações e comentários sobre os 

medicamentos oriundos das três origens.22 Lémery não se aprofundava nos 

aspectos teóricos, sua preocupação era explicar os processos químicos de 

suas aulas práticas e atender aos anseios de sua plateia com clareza e 

simplificação.23 

Já Boerhaave, apesar de suas pesquisas serem mais voltadas à 

medicina, publicou algumas obras, entre elas os Elementos de Química, onde a 

define também como uma “arte que ensina a realizar certas operações físicas 

em corpos perceptíveis, que podem ser colocados em recipientes, e que, por 

meio de instrumentos adequados, podem também ser modificados”.24 Em 

outras palavras, ele abordava algumas maneiras químicas de tratar e analisar 

os minerais para conhecê-los melhor e classificá-los, pois na época, iniciava-se 

                                                           
21

 Ibid., 152. Este trabalho teve sua autoria creditada a Jean-Baptiste Sénac (1693-1770). 
22

 Beltran, Imagens de Magia e de Ciência, 117. 
23

 Ferraz, “O Processo de Transformação da Teoria do Flogístico”, 154. 
24

 Bortolotto, “Os Diferentes Saberes”, 95. 



19 
 

o processo de industrialização o que levou a uma grande demanda por metais. 

Ele explicava que a ação da química sobre os corpos é devida ao movimento. 

Esta alteração pode produzir corpos novos, destruir e mudar corpos que 

estavam presentes na mistura original.25 

Seu livro26 foi dividido em duas partes e, na parte que chamou de 

teórica, apresentou considerações mais detalhadas a respeito dos instrumentos 

e dos utensílios da química.27 Boerhaave também considerava evidências 

físicas e mecânicas para analisar os corpos químicos, porém com cautela, pois 

quando um corpo é aplicado sobre outro pode gerar efeitos não explicáveis 

através das propriedades gerais e comuns a todos os corpos antes de serem 

misturados.28 Sendo assim, o que é válido para os corpos físicos não é 

necessariamente válido para os corpos químicos e os instrumentos também 

poderiam modificar os corpos. 

Para Boerhaave, os “instrumentos com os quais somos capazes de 

realizar ações que queremos” poderiam, usualmente, ser reduzidos a seis: 

fogo, água, ar, terra, solventes que os artistas chamam de menstrum e 

equipamentos de laboratório.29 A utilização de menstrum estava relacionada à 

separação de substâncias misturadas aos metais pela ação do fogo. Esse, ao 

sempre expandir as dimensões dos corpos, é capaz de separar suas partículas 

que passavam a apresentar grandes espaços entre elas. Sendo assim, um 
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corpo pode dissolver outro, pois há espaço para que as partículas do solvente 

circundem as dos corpos dissolvidos e vice versa.30  

Porém, nem todos os corpos dissolvem com a mesma facilidade e isso 

se deve à diferença de espaço que apresentam entre suas partículas quando 

expandidas. Isso posto, entendemos que Boerhaave admitia uma natureza 

corpuscular para a matéria. Em 1754, seu Elementos de Química foi traduzido 

para o francês e o sucesso foi tanto que os adeptos da teoria do flogístico se 

sentiram ameaçados.31 

Há também que se considerar o valor da química como ciência em terras 

suecas e germânicas (o desenvolvimento da atividade de mineração) e na 

França. Nas primeiras, “laboratórios de química, laboratórios de ensaio e 

controle multiplicam-se e criam numerosas cadeiras universitárias. Na França, 

pelo contrário, a imagem da química é mais mundana”. 32 Os cursos eram 

ministrados em salões, lugares públicos para amadores e não nas 

universidades e para homens da ciência. Os franceses estavam mais 

preocupados com a utilidade pública das aplicações da química, muito 

próximas das práticas artesanais. “A primeira cadeira de química numa 

universidade europeia foi criada em Marburg, na Alemanha, onde, em 1609, 

Johann Hartmann foi nomeado professor de Chymiatria”. 33 

 

Neste cenário, ministrando cursos de química no Jardim do Rei, 

encontramos Guillaume François Rouelle (1703-1770) que propiciou a 
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aceitação da teoria do flogístico modificada na França. 34 “Rouelle não era um 

acadêmico, não conhecia o latim e certamente só tomou contato com a obra de 

Stahl de maneira indireta, numa apresentação de Sénac, em 1723”.35 

Substituiu o princípio aquoso e as três terras por água, ar, terra e fogo e 

admitiu uma natureza dual para estes princípios: como componentes da 

matéria e como instrumentos. Para o fogo, o nome flogístico.36 

A explicação para as mudanças químicas era que o fogo rompia as 

ligações fortes adesivas da formação dos mistos. A água como instrumento, 

solubilizava, cristalizava e participava das combustões. O ar participava da 

queima e da destilação.37 

Outro ponto importante da química francesa está na publicação da 

Enciclopédia. Em 1751, seu primeiro volume foi publicado pelos estudantes de 

Rouelle, Gabriel François Venel (1723-1775), Paul Heinrich Thiry (1737-1815) e 

Louis Bernard Guyton de Morveau (1717-1783). Era um programa didático 

sistemático, distante de propósitos teológicos e filosóficos que tiveram a 

corroboração de outros nomes importantes do Iluminismo, como Étienne 

Bonnot de Condillac (1714-1780), citado por Lavoisier no Tratado Elementar de 

Química. Condillac, um filósofo contemporâneo, acreditava nos princípios da 

metafísica das linguagens. “Linguagem e conhecimento são indissociáveis e 

por isto refazer a linguagem é refazer a ciência”... e a natureza é o lugar onde 

encontrar os princípios de uma linguagem bem estruturada. 38 Em seu A Lógica 

aparece o processo de análise e síntese como o método de estudar a natureza 
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longe dos erros e preconceitos e também a composição binária dos compostos, 

gerando também uma nomenclatura binária para os mesmos. 

 

 Os objetivos da Enciclopédia incluíam resolver problemas de 

nomenclatura, apresentar uma didática clara e abordar filosofia, política, 

economia e finanças. As historiadoras da ciência A. M. Alfonso-Goldfarb e M. 

H. Ferraz pontuam os problemas da nomenclatura antes da publicação da 

Nomenclatura Química de Lavoisier e colaboradores: 

“Estaríamos também, pela primeira vez em milênios, diante da 

possibilidade de reorganização de uma nomenclatura, cujo 

caos já havia se tornado um mal crônico – onde nome de 

constituintes apareciam em compostos dos quais não 

participavam ou deixavam de aparecer onde faziam de fato 

parte integrante”.39 

 

Na Enciclopédia, aparece o verbete “Química” que testemunha as 

diferenças entre o pensamento químico flogístico modificado e outras ideias 

químicas, como as de Boerhaave, mas, deixa claro, que a física newtoniana 

deveria fornecer o modelo adequado para a química.40  

 Venel foi incumbido pelos editores de escrever a entrada “Chymie”. Ele 

fez um diagnóstico da situação da química em meados do século XVIII através 

dos dilemas a enfrentar. Em suas palavras: 

“É verdade que a revolução capaz de colocar a química ao 

nível que ela merece, pelo menos ao lado da física calculada, 

só pode ser operada por um químico hábil, entusiasta e audaz 

que, encontrando-se numa posição favorável e aproveitando 

algumas circunstâncias felizes, passa a despertar a atenção 

dos filósofos por meio de uma ostentação brilhante, por um tom 
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decidido e afirmativo e, em seguida, por razões válidas se as 

primeiras estiverem destruindo o preconceito”.
41

 

 

 Aqui percebemos que, em 1751, esperava-se uma Revolução na 

química, o que não significava uma alteração total na teoria em vigor. A ação 

revolucionária consistia antes numa campanha de opinião, uma estratégia de 

promoção da química para elevá-la à dignidade de enciclopédia. Venel não 

esperava um herói revolucionário que fundasse uma nova teoria, mas uma 

elevação no prestígio social da química, até envolta em preconceitos porque, 

até então, estava ligada às faculdades de medicina. Segundo A. Debus a 

revolução já havia se iniciado:  

“Se a aceitação da química nos meios acadêmicos como uma 

ciência médica pode ser considerada a primeira fase da 

revolução química, poder-se-ia ver o movimento em direção a 

uma química independente da medicina como a sua segunda 

fase”.
42

 

 

Neste contexto da segunda metade do século XVIII, destaca-se Antoine 

Laurent Lavoisier (1743-1794) e seu grupo de colaboradores, todos estudantes 

de Rouelle. 

Antoine Laurent Lavoisier nascido em Paris, em 26 de agosto de 1743, 

de família abastada, não encontrou dificuldades para estudar. Formou-se em 

direito em 1764. Aos 21 anos (1765), apresentou seu primeiro trabalho à 

Academia Real de Ciência de Paris, um estudo químico sobre a solubilidade de 

alguns materiais na água. Em 1768, com apenas 25 anos, foi eleito e 

empossado membro da Academia de Ciências. Em 1771 casou-se com Marie-

Anne Pierrette Paulze, que se tornaria a sua mão direita no laboratório, 
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auxiliando-o em seus experimentos e também traduzindo alguns artigos 

escritos.             

Aos treze anos de idade, Marie-Anne recebeu uma proposta de 

casamento do Conde d'Amerval, que tinha quase três vezes a sua idade. 

Jacques Paulze, pai de Marie-Anne, tentou opor-se à união, mas recebeu 

ameaças em perder o emprego na Ferme Générale. Para frustrar indiretamente 

o casamento, Jacque Paulze fez uma oferta para um de seus colegas para 

pedir a mão de sua filha no lugar do Conde d’Amerval. Este colega foi Antoine 

Lavoisier que aceitou a proposta, e ele e Marie-Anne se casaram em 16 de 

Dezembro de 1771, ele com vinte e oito anos. 43 

Lavoisier foi nomeado Administrador do Arsenal de Pólvoras em 1775, 

levando o casal a se estabelecer em Paris. Aqui, o interesse de Lavoisier em 

química floresceu, e, com a garantia financeira prestada por sua família, bem 

como com a de Marie-Anne, e com seus vários títulos e outros 

empreendimentos de negócios, ele foi capaz de construir um laboratório de 

química. Marie-Anne logo se tornou interessada em sua pesquisa científica e 

começou a participar ativamente em seu trabalho de laboratório.44 

 Em 1779, ainda na Ferme Générale, tornou-se coletor de impostos e, 

em 1789, era eleito deputado suplente dos Estados Gerais. Lavoisier tinha em 

mente alguns planos de trabalho que resultariam em um grande projeto com 

muitas ramificações. Este trabalho envolvia “desde a geologia até a 

pneumática, e desde a iluminação de Paris até a pesquisa sobre explosivos”.45 
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De acordo com este estilo de trabalho, ele programava antecipadamente, com 

experimentos, as pesquisas na área de química. 46 

 Outra característica do trabalho no século XVIII e, também de Lavoisier, 

era a precisão mais absoluta e o cuidado de repetir ou buscar experimentos 

contendo questões problemáticas, por exemplo, as teorias da época que não 

davam conta da explicação de alguns fatos. 47 

A busca por explicações para o problema do flogístico levou Lavoisier a 

desenvolver dois experimentos rigorosamente controlados. Ele queimou 

enxofre, depois fósforo em dois vasos fechados e constatou, após pesagens 

minuciosas efetuadas antes e depois da reação, de tudo e de cada parte 

separadamente, que o peso total se conservou, que o peso do vaso se 

manteve inalterado e que o do enxofre e do fósforo aumentou. E concluiu 

então: “Este aumento de peso resulta duma quantidade prodigiosa de ar que se 

fixa durante a combustão e que se combina com os vapores”. 48 

Experimentos como estes levaram Lavoisier a questionar a teoria do 

flogístico e propor novas teorias para as combustões e ares. Estudos sobre os 

ácidos também o levaram a concluir a presença de um componente acidificante 

universal, que ele veio a denominar oxigênio. 

“... a partir dessas verdades, que parecem muito bem 

estabelecidas, de agora em diante designarei o ar 

desflogisticado ou ar eminentemente respirável, no estado de 

combinação ou fixidez, pelo nome de princípio acidificante ou, 

se prefere o mesmo significado que a palavra grega, pelo 

principe oxygine...”. 49 
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Então, Lavoisier e seus colaboradores iniciaram um novo projeto que 

seria a unificação da linguagem química, a partir dos trabalhos de Morveau, em 

substituição a termos alquímicos que ainda eram utilizados na época.  

“Sou guiado pelo trabalho que fizemos juntos em 1787, os 

senhores de Morveau, Berthollet, Fourcroy e eu, sobre a 

Nomenclatura da Química; designei o máximo que pude as 

substâncias simples por palavras simples, e foram elas que fui 

obrigado a nomear primeiro”. 
50

 

 

Este trabalho resultou na publicação do Tratado Elementar de Química 

que vem sendo citado como um marco nas chamadas: “Revolução Química e 

no surgimento da Química Moderna”: “segundo a visão clássica da história da 

química, existe uma única e clara origem para essa ciência e sua formulação 

moderna: Lavoisier e seu grupo de pesquisadores”. As perspectivas 

historiográficas mais atuais condenam esta ideia.51 Além disso, considerar a 

revolução química datada da segunda metade do século XVIII é um equívoco 

tendo em vista as transformações que a química, mesmo ao lado da medicina, 

sofreu nos dois séculos anteriores. 

“O que estou sugerindo é que tomemos parte integral do nosso 

entendimento da revolução química em primeiro lugar a 

evolução médico-química dois séculos XVI e XVII e, em 

segundo, o conflito entre mecanicistas, químicos e vitalistas no 

início do século XVIII”. 
52

 

 

 Debus acreditava que para entender a revolução química em sua 

totalidade, devemos pensar em uma cronologia mais ampla, que englobe 

períodos maiores, pelo menos a partir do século XVI até o século XVIII.  
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“Devemos não só estar dispostos a encarar os escritos desses 

períodos à luz do contexto em que foram produzidos, mas, 

principalmente, reconsiderar dois preceitos fundamentais da 

história da ciência: o do progresso na quantificação como 

requisito para qualquer interpretação da revolução científica e o 

de que a história da medicina não constitui um capítulo integral 

da história da ciência”.
53

 

 

 

           Muitos historiadores da ciência têm questionado os acontecimentos do 

século XVIII que tradicionalmente apontam Lavoisier como fundador da 

Química moderna. Essa ideia está ligada aos fundamentos positivistas de 

ciência e progresso do século XIX e aparecem até hoje nos livros didáticos de 

química, como veremos no terceiro capítulo desta dissertação. 
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Capítulo 2 – A teoria do calórico no século XVIII 

 

No século XVIII, o estudo do calor era importante para vários estudiosos. 

Assim, por exemplo, Benjamin Thompson, o Conde Rumford, que analisava o 

calor proveniente de projéteis e armas de fogo, acreditava que as pesquisas 

relacionadas ao estudo do calor poderiam proporcionar melhores condições de 

vida aos menos favorecidos e melhorar aspectos práticos da vida.54 Além 

disso, foi no final do século XVIII que as primeiras ferrovias começaram a ser 

construídas na Europa, o que requereu uma maior produção de metais e 

carvão, bem como o seu transporte.55 As combustões estavam ligadas 

diretamente a estes processos e era necessário compreendê-las melhor. 

Na segunda metade do século XVIII, havia duas teorias mais difundidas 

sobre o calor. Uma delas, chamada de teoria do calórico era defendida por 

Lavoisier e Laplace, e considerava o calor como matéria, teoria esta, a ser 

aprofundada neste capítulo.  A outra era a teoria cinética que dizia que o calor 

consistia no movimento e na vibração das partículas da matéria, medida pela 

quantidade de calor vis viva (força viva) das partículas. É interessante notar 

que, apesar desta última ter sido menos divulgada e sem apoiadores influentes 

e ilustres, sobreviveu até o dia em que a nova ciência da termodinâmica foi 

criada em meados do século XIX.56 Os personagens daquela época que 

apoiavam a tradição da teoria cinética, eram Boerhaave, Euler, Musschenbroek 

entre outros, que concordavam que uma espécie de fluido material em 
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movimento era essencial para uma explicação satisfatória dos fenômenos 

térmicos. 57 

Naquela época, encontramos também, fazendo estudos sobre a 

natureza do calor, entre os anos de 1759 e 1762, Joseph Black. Para D. Roller, 

Black fez a distinção clara, concebendo o calor como uma quantidade física 

mensurável, um “fluido sutil”, diferenciando-o da quantidade indicada por um 

termômetro, embora houvesse uma relação entre elas. A concepção do calor 

como um “fluido sutil”, comum para muitos pensadores daquele tempo, havia 

sido aprimorada por William Cleghorn (1718-1754) em sua tese de doutorado 

apresentada na Universidade de Edinburgh, em 1779. De acordo com Black, 

ele concordava que o calor dependia da abundância desse “fluido sutil” elástico 

que se imaginava antes por outros filósofos a estar presente em todas as 

partes do universo e de ser a causa do calor.58 Black nunca publicou suas 

pesquisas, apesar de discuti-las em suas conferências acadêmicas. Seus 

manuscritos foram reunidos e publicados, após sua morte, por John Robison, 

um de seus estudantes e assistente, em 1803, com o título Lectures on the 

elements of chemistry. 59 Em uma Certidão dos Registros da Academia Real de 

Ciências da França60, publicada no Tratado Elementar, podemos verificar que 

os trabalhos de Black sobre o calor tiveram uma relativa repercussão:  

“Dessas considerações, o Sr. Lavoisier deduz a explicação do 

que se deve entender por calórico... seria possível repreendê-lo 

por ter insistido tão pouco sobre a propriedade elástica e 

compressível do calórico, e daí resulta uma diferença entre os 

seus princípios e a teoria do Sr. Black sobre a capacidade do 
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calor, mas afastando essa consideração, as ideias do Sr. 

Lavoisier adquiriam a vantagem de ter mais clareza”.
61

 

 

Então, a ideia de conceber o calor como matéria já existia antes de ser 

relacionada na tabela de substâncias simples, publicada no Método de 

Nomenclatura Química em 1788 e no Tratado Elementar de Química em 1789. 

Segundo Fox, a palavra calorique foi utilizada, pela primeira vez, no Método de 

Nomenclatura, porém há evidências de que o termo calorique era corrente no 

círculo de Lavoisier, em 1784. A forma inglesa caloric apareceu na tradução 

que James St. John fez dessa obra, publicada em Londres, em 1788. Após 

essa data, o termo rapidamente entrou em uso comum, embora algumas 

autoridades, como o matemático escocês e filósofo natural John Leslie, o 

rejeitassem.62 

 

 

Em suas memórias, Lavoisier propôs explicações que considerava 

satisfatórias e que não recorriam ao flogístico. Estas envolveram experiências 

de combustões e calcinações de enxofre, fósforo e vários metais. 

 

... “é infinitamente provável que esse princípio não exista, que 

seja um ser hipotético, uma suposição gratuita... uma opinião 

que vejo como um erro funesto à química”.63 

 

 No ano de 1777, Lavoisier apresentou o trabalho Sur la combustion en 

général à Academia em uma sessão pública e, nesse momento inicial, não 

houve contestação à teoria do flogístico. O que ocorreu foi apenas uma 

explicação inversa dessa teoria, ou seja, para a teoria do flogístico, com o 
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aquecimento das substâncias o flogístico seria liberado. Com a explicação de 

Lavoisier, o ar combina-se com a substância, libertando a matéria do fogo 

denominada por ele, de calórico. “O calórico fornece igualmente uma peça 

mestra na batalha contra o flogístico, porque permite a Lavoisier explicar a 

produção de calor ou de luz na combustão.” 64 

Porém, um estudo mais profundo sobre a teoria do calórico de Lavoisier 

demonstra que, semelhante ao flogístico, o calórico manteria algumas 

características e definições um tanto hipotéticas e vagas, como por exemplo, a 

incapacidade de fornecer uma demonstração da sua existência. Assim como os 

teóricos do flogístico assumiam que os objetos que queimam deveriam conter 

um princípio inflamável, Lavoisier pressupôs, especialmente de 1772 em 

diante, que o ar deveria conter um princípio de calor para explicar por que a 

combustão produz calor.65 

A teoria do calórico de Lavoisier e Laplace teceu considerações sobre o 

comportamento de materiais submetidos ao aquecimento. Lavoisier cita um 

fenômeno também considerado por Boerhaave que, 

 

  “quando se aquece um corpo qualquer, sólido ou fluido, ele 

aumenta de tamanho em todos os sentidos... percebe-se que a 

separação das moléculas pelo calor é uma lei geral e constante 

da natureza”.66 

 

 

No seu Elementos de Química, um livro sobre mineralogia, Boerhaave 

discorre sobre vários experimentos que provavelmente chamaram a atenção de 

Lavoisier, quando ele dá início a seu plano de pesquisa acerca da solubilidade 
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de vários materiais na água, principalmente a gipsita, encontrada nos 

reservatórios de água de Paris. 

 

Um corpo sólido, depois de aquecido tinha suas moléculas67 separadas 

e, se fosse resfriado, elas retornariam para os seus lugares de origem 

mantendo a mesma proporção de distância, bem como o volume inicial.  A 

incapacidade de, na época, atingir-se um grau de frio absoluto, impedindo 

assim, uma maior aproximação das moléculas, também foi observada por 

Lavoisier.68 Sendo assim, nenhuma molécula se tocaria na natureza. Lavoisier 

também cita uma força de atração e repulsão entre estas moléculas, o que 

explicaria a formação de corpos sólidos, senão eles não existiriam por causa 

da constante separação provocada pelo calor. As duas forças se equilibrariam. 

Há o exemplo da água para explicar o fenômeno acima. Quando ela 

estivesse abaixo do zero, no termômetro francês69, se apresentaria no estado 

sólido. Acima desta temperatura, as moléculas deixariam de ser retidas pela 

atração recíproca e estaria líquida. Acima de 80 graus, elas estariam em 

repulsão por efeito do calor e tornar-se-iam gás ou vapor constituindo um fluido 

aeriforme. A natureza agiria sobre todos os corpos da mesma forma.70 

Para Lavoisier era muito difícil conceber estes fenômenos sem admitir 

que eles estivessem sob o efeito de uma substância real e material, de um 

fluido que estaria entre as moléculas de todos os corpos, separando-as. 
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temperaturas desse capítulo serão baseadas na escala Réaumur. 
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“Essa substância, qualquer que seja, é a causa do calor ou, em 

outras palavras, a sensação que chamamos de calor; sendo o 

efeito da acumulação desta substância, não se pode, em uma 

linguagem rigorosa, designá-la pelo nome de calor porque a 

mesma denominação não deve exprimir a causa e o efeito. Foi 

o que me havia determinado, na Memória que publiquei em 

1777, defini-los sob o nome fluido ígneo e de matéria do 

calor”.71 

 
 Além de identificar o calórico como matéria, ainda havia mais uma tarefa 

a ser realizada: a de explicar como o calórico agia sobre os corpos. De acordo 

com suas ideias, essa matéria “penetrava pelos poros de todas as substâncias 

que conhecemos, já que não existem vasos dos quais ela não escapa e não há 

nenhum que possa contê-la sem perda, apenas se conhecem seus efeitos”.72 

Esses eram efêmeros e difíceis de capturar. A explicação dos estados da 

matéria sólido, líquido ou fluido aeriforme era pela quantidade de calórico que o 

corpo possuía.73 

 Podemos constatar que a explicação do papel do calórico dada por 

Lavoisier em muito se assemelha às explicações encontradas no papel do 

flogístico, principalmente, as hipóteses e suposições, uma vez que ele não foi 

capaz de fornecer uma demonstração da existência do calórico. Em um trecho 

do Tratado, afirma: 

“independente desta expressão realizar o nosso objetivo no 

sistema que adotamos, ela tem outra vantagem, a de poder 

adaptar-se a todo tipo de opinião já que rigorosamente falando, 

não somos obrigados a supor que o calórico seja uma matéria 

real: ele basta”.74 
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 Outro fato considerado desta teoria é a existência de uma terceira força 

entre as moléculas justificada pelo fato dos materiais poderem permanecer no 

estado líquido, se não, passariam bruscamente para o de fluido aeriforme. Esta 

terceira força era a pressão atmosférica; e a quantidade de calórico que ela 

recebia entre o zero e o oitenta graus não era suficiente para vencer esta 

terceira força. Sem a pressão atmosférica, não teríamos líquido e nem fluidos 

aeriformes, pois as moléculas se distanciariam indefinidamente.75 Em outros 

termos, os estados físicos dos materiais dependem da pressão atmosférica à 

qual estão submetidos e o calórico recebido durante o aquecimento poderia ser 

incapaz de vencer esta pressão. 

 Lavoisier realizou alguns experimentos para justificar sua teoria e 

sempre chegava à mesma conclusão: 

 “quase todos os corpos da natureza só podem existir em três 

estados diferentes: no de solidez, no de liquidez e no 

aeriforme, e que estes três estados de um mesmo corpo 

dependem da quantidade de calórico com que esse se 

combina”.76 

 
Uma representação macroscópica utilizada por Lavoisier para explicar a 

interação do calórico com as moléculas seria imaginar um recipiente cheio de 

bolinhas de chumbo no qual joga-se um pó fino, como areia. Esta ocupará todo 

o espaço, uniformemente. Mas, há um alerta: no caso das bolinhas, elas 

tocam-se umas nas outras e as moléculas não. “As moléculas são mantidas à 

distância pelo esforço do calórico”.77 Uma mudança na forma geométrica das 

bolinhas, por exemplo, em hexaedros, diminuiria a quantidade de areia. Isto 

explicaria a diferença na quantidade de calórico nos corpos.  
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 Outra analogia sugerida por Lavoisier seria mergulhar na água pedaços 

de madeiras diferentes de mesmo tamanho. A penetração da água se daria de 

maneira lenta, os pedaços de madeira começariam a aumentar de peso, porém 

cada tipo diferente de madeira absorveria uma quantidade diferente de água. O 

mesmo se observava com os materiais, cada um conseguia reter mais calórico 

dependendo da natureza das suas moléculas, quando nele mergulhados. 

Podemos perceber que Lavoisier apresenta uma preocupação em criar um 

modelo explicativo para o lugar do calórico na estrutura da matéria.78 

 

Lavoisier acreditava ter chegado a um ponto de muita clareza e 

simplicidade na explicação do calórico, então, achou que seria igualmente 

simples explicar algumas definições ainda ligadas a ele. Para ele, existia um 

calórico livre que não participava de nenhuma combinação. Como vivemos no 

meio de um sistema de corpos com os quais o calórico tem aderência, disso 

resulta que nunca se obterá esse princípio no estado de liberdade absoluta.79 

Há também o calórico combinado que era encadeado nos corpos pela 

força de afinidade ou de atração, constituía uma parte de sua substância, até 

mesmo de sua solidez. O calórico específico dos corpos era a quantidade 

necessária para elevar em um número de graus a temperatura de diferentes 

corpos de mesmo peso. Esta quantidade dependia da distância das moléculas 

constituintes dos corpos, da sua aderência maior ou menor. E para finalizar, o 

calor ou calor sensível, era o reflexo produzido pelos órgãos do corpo humano 

pela passagem do calórico que se solta dos corpos próximos.80 As sensações 

de calor e frio eram explicadas da mesma forma: se tocássemos um corpo frio, 
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o calórico de ambos tendia-se a equilibrar, passando da nossa mão para o 

corpo que tocamos e vice-versa quando tocamos um corpo quente. 

 

Em relação ao funcionamento do termômetro, a ideia era que se ele 

subisse, haveria calórico livre que se espalharia nos corpos à sua volta, a 

quantidade de calórico que o corpo receberia era proporcional à sua massa e à 

sua própria capacidade de receber calórico.  

“A mudança que chega ao termômetro, portanto, só anuncia o 

deslocamento do calórico, uma mudança chegada a um 

sistema de corpos que ele (o termômetro) faz parte; indica, no 

máximo, apenas a porção de calórico que recebeu, mas não 

mensura a quantidade total que foi liberada, deslocada ou 

absorvida”.81 

 

 Baseado em experimentos de Laplace (1780) de colocar um corpo que 

soltaria calórico dentro de uma esfera de gelo, Lavoisier solicitou a construção 

de um aparelho para tentar medir “a relação dos aumentos ou diminuições que 

recebem as capacidades dos corpos de conter calórico”.82 Além de demonstrar 

a preocupação com os modelos explicativos, adicionamos aqui a preocupação 

com ideia de medida, uma vez que o calórico se apresentava na condição de 

fluido imponderável, isto é, sua massa não poderia ser medida com o auxílio da 

balança. 

 Com o uso desse aparelho, Lavoisier afirmou ser muito fácil conhecer a 

quantidade de calórico necessária para transformar os corpos sólidos em 

líquidos e líquidos em fluidos aeriformes. 
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Em 1780, Laplace e Lavoisier publicaram, na coletânea da Academia de 

Ciências da França, as imagens e o funcionamento do calorímetro. No artigo, 

podemos encontrar a descrição do que até hoje, os professores de ciências 

utilizam em suas aulas para explicar o envolvimento do calor nas mudanças de 

estado físico dos materiais. Segundo aqueles estudiosos, quando um corpo 

que estava a zero grau era colocado em um ambiente de vinte e cinco graus, o 

corpo se aqueceria de fora para dentro, gradualmente, até se equilibrar (com 

vinte e cinco graus) com o fluido circundante.83 

Quando a mesma observação é feita com a água, os resultados são 

diferentes. Quando ela atinge zero grau do termômetro, ela se aquece 

gradualmente, camada por camada, como no exemplo acima. Porém, se o 

termômetro for verificado, sua temperatura ficará estacionada neste zero até 

que o gelo derreta. 84 “A razão para tal fenômeno é fácil perceber: é preciso 

para derreter o gelo e para convertê-lo em água, que ele se combine com certa 

porção de calórico”.85 O calórico dos corpos externos penetra camada por 

camada de gelo até a última porção. 

A partir destas observações eles imaginaram esferas ocas de gelo 

formadas a zero grau e levadas para um ambiente dez graus acima do zero e 

com um corpo aquecido a uma temperatura qualquer dentro. A esfera 

funcionaria como um isolante térmico, impedindo o calor externo de penetrar 

em seu interior e o calor do corpo interno seria transferido para as camadas 

internas da esfera de gelo, fazendo-a derreter gradativamente, até que o corpo 

atingisse zero grau. A água resultante do derretimento do gelo interno seria 

recolhida, seu peso era determinado e comparado proporcionalmente à 
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quantidade de calórico que o corpo perdeu.86 Podemos perceber que o peso da 

água poderia ser medido, porém o calórico, não. 

O problema estava na aquisição das esferas de gelo para a realização 

destes experimentos propostos por Laplace. Para resolver este problema, 

utilizaram o calorímetro.87 

A figura, a seguir, nos mostra a prancha VI das ilustrações do Tratado 

realizadas por madame Lavoisier. A figura 1, à direita, mostra o calorímetro 

completo visto por fora; a figura 2, no centro, visto por cima e figura 3, á 

esquerda, em corte vertical, suas cavidades internas e saída de água. Nessa 

figura serão detalhadas as partes deste aparato por completo, como veremos. 

 

Figura 1 - O calorímetro de Laplace e Lavoisier – Prancha VI – p. 384-85 do Tratado 
Elementar de Química. Ilustração de Paulze Lavoisier. 
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A figura 4 nos mostra uma espécie de suporte com tampa, onde os 

materiais testados são inseridos e todo o conjunto é colocado na cavidade f do 

aparelho. Esta estrutura da cavidade f é confeccionada com uma rede 

entrelaçada de ferro, similar a uma peneira. 

Na cavidade intermediária b, é colocado o gelo que será derretido pelo 

calórico do corpo em estudo. As figuras 5 e 6 mostram uma rede com uma 

peneira por onde a água, resultado do derretimento do gelo passa (no 

calorímetro) até atingir a saída (cone) e o cano xy para ser recolhida no 

recipiente F (da figura 1, à direita). 

 

                      

Figura 2 - corte vertical do calorímetro: corresponde às figuras 3, 4, 5 e 6 da prancha VI. 
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A cavidade mais externa também recebe gelo, porém sua função é “reter 

o calor do ar externo e dos corpos circundantes”.88 A água produzida pelo 

derretimento deste gelo segue outro caminho lateral representado por ST.  

Todas as saídas de água são controladas por torneiras (u e r) e F é a tampa 

que fecha o calorímetro (figura 7). 

                           

Figura 3 - corresponde à figura 7 da prancha VI: tampa do calorímetro. 

 

Para utilizar o calorímetro, inicialmente enchem-se de gelo as cavidades 

externa e intermediária (a e b), a tampa GH e a tampa F. Após o gelo se 

acomodar, o corpo em estudo é introduzido no suporte da figura 4 e fecha-se 

imediatamente. À medida que o tempo passa, o corpo resfria-se e todo o seu 

calórico é transferido para o gelo da cavidade intermediária que vai derretendo 

e escoando pelo cone e capitado no recipiente F da figura 1. 89 Segundo 

Lavoisier, experiências como esta poderiam levar de 15 a 20 horas e para 

acelerá-las, o gelo deveria estar bem picado. 

Ainda na prancha VI podemos visualizar a figura 8: um balde de ferro 

onde se coloca o corpo que se deseja estudar. Sua tampa é furada no meio, 

com uma rolha de cortiça atravessada por um termômetro que controlava a 

temperatura do corpo em estudo. Como as peças do calorímetro eram feitas de 
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metal, caso algum ácido ou material que danificasse o metal fosse 

experimentado, haveria a necessidade de outro recipiente de vidro, como o da 

figura 9 e seu suporte na figura 10. 

 

 

Figura 4 - corresponde às figuras 8, 9 e 10 da prancha VI: equipamentos para 
experiências com ácidos. 

            

          

Para medir a quantidade exata de calórico, a cavidade mais externa (a) 

e a intermediária (b) não poderiam ter nenhuma comunicação. Outra 

recomendação era trabalhar em uma atmosfera alguns graus acima do zero 

grau, pois o calor externo dificilmente atingiria a cavidade intermediária (b). 

Porém, se a temperatura estivesse muito baixa, por exemplo, no inverno com 

frio intenso, o calorímetro deveria ser utilizado em um local mais aquecido para 

não resfriar mais o gelo interno (que deveria sempre estar a zero grau). 

Outro calorímetro semelhante teve que ser construído para 

experimentos que envolviam renovação do ar interno, como com respiração e 

combustão. Nele, há orifícios nas tampas com “pequenos canos que servem de 

comunicação entre o ar interno e o ar externo; pode-se assim, soprar o ar 
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atmosférico dentro do calorímetro para manter as combustões”.90 Não 

encontramos ilustrações deste calorímetro nas pranchas do Tratado. 

Lavoisier considerava muito simples, com este aparelho, determinar a 

quantidade de calórico liberada ou absorvida em um experimento. Ele utilizava 

como exemplo um corpo sólido qualquer, aquecido, previamente, a uma 

temperatura de oitenta graus (acima do zero grau), colocado na cavidade f do 

calorímetro, até que sua temperatura voltasse ao zero grau. A água produzida 

pelo derretimento do gelo, na cavidade b era, então, recolhida e “dividida pelo 

produto da massa do corpo o do número de graus, cuja temperatura primitiva 

estava acima do zero grau”.91 Mais adiante segue um exemplo do cálculo feito 

naquela época. 

Na determinação do calórico das combustões, os corpos eram 

queimados na cavidade f, lembrando que há um cano imerso no gelo para 

repor o ar.92 Na respiração animal, utilizavam-se porquinhos da índia porque 

eram mais resistentes ao frio. Para a determinação do calórico dos gases era 

necessário introduzir duas serpentinas no sistema. Uma delas era utilizada em 

um recipiente de água fervente para aquecer o gás antes de colocá-lo no 

calorímetro e a outra, dentro da cavidade f. Termômetros também eram 

adaptados nas extremidades das serpentinas para controlar o calor na entrada 

e na saída. Da mesma maneira procedia-se para determinar o calórico de 

condensação dos vapores.93 
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Depois de todo o equipamento pronto, delimitados os materiais e 

animais era necessário escolher uma unidade de medida, uma vez que as 

determinações do calórico eram relativas, Então: 

 “a quantidade de calórico necessária para derreter uma libra 

de gelo nos forneceu esta unidade; ora para derreter esta 

quantidade de gelo, é preciso uma libra de água elevada a 

sessenta graus do termômetro de mercúrio dividido em oitenta 

partes do gelo à agua fervente; a quantidade de calórico que 

exprime a nossa unidade é, portanto, aquela necessária para 

elevar a água de zero a sessenta graus”.94 

 

 Para exemplificar os cálculos, foi utilizada uma das primeiras 

experiências realizadas no calorímetro: 7,7070319 libras de chapas metálicas 

cortadas em tiras enroladas foram aquecidas em água fervente até mais ou 

menos setenta e oito graus. Depois foram introduzidas no calorímetro e ali 

permaneceram por 11 horas. A quantidade de água produzida foi de 1,109795 

libra. O calórico liberado pelas chapas por um resfriamento de 78 graus 

derreteu 1,109795 libra de gelo, com um resfriamento de 60 graus, teria 

produzido 0,8536884615 libra. Dividindo este número por 7,7070319 libras das 

chapas metálicas, teríamos a quantidade de gelo que derrete 1 libra da chapa 

metálica, resfriada de 60 graus para 0 grau: 0,110770 libra. Para todos os 

corpos sólidos aplicava-se o mesmo procedimento.95 Para fluidos (como os 

ácidos) que necessitam do recipiente da figura 9, descontava-se a quantidade 

de água que o recipiente de vidro teria produzido sozinho. 
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 Apesar de Lavoisier ter apresentado uma teoria bem estruturada com 

definições, analogias, aparelhos de medição e unidades da medida, algumas 

observações começaram a contrariar os princípios da teoria do calórico. Na 

verdade, a teoria do calórico parece-nos que era mais usada somente pela 

facilidade de cálculo que proporcionava. A teoria do calórico beneficiava-se do 

fato de que os cálculos de escoamentos de fluidos são em geral muito mais 

simples do que a determinação dos movimentos simultâneos de um grande 

número de partículas. Um exemplo de contestação pode ser conferido nas 

pesquisas e experiências de Benjamin Thompson, o Conde Rumford (1753 - 

1814), segundo ele, a concepção de calórico não poderia explicar a imensa 

quantidade de calor produzida no experimento do canhão, pois, se o calor 

fosse resultado da entrada e saída de um fluido, ele deveria ser finito.96 O 

conjunto de experimentos por ele realizado mostrou que havia uma fonte 

inesgotável de calor por atrito. Se o calórico fosse retirado de um objeto por 

fricção, como alegavam os defensores do calórico, deveria haver um estágio 

em que todo o calórico seria esgotado. Mas isso não foi observado. Dessa 

maneira, se um objeto isolado pode continuar a fornecer calor, indefinidamente, 

então o calor não pode ser uma substância material. Por consequência, a 

origem do calor deve ser atribuída ao movimento das partículas dos materiais 

que se atritavam. 

Benjamin Thomson era um estadunidense interessado em ciências e 

política desde jovem. Era um ativista conservador do partido britânico que 

abandonou os Estados Unidos da América em 1776. Chegou a Londres bem 

recomendado pelo governador de seu antigo estado (New Hampshire) onde 
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começou a desenvolver experimentos com armas de fogo e velocidade de 

projéteis. 97 Nessa época, prestou serviços ao exército britânico e aos 31 anos 

foi eleito consultor de exército da região da Bavária por seus conhecimentos 

em armamento bélico. Então, continuou com os experimentos com outro 

enfoque: também para o estudo do calor. Entre esses experimentos, o do 

canhão “que era a observação da elevação da temperatura produzida pelo 

atrito entre partes metálicas de canhões”. 98 

 Segundo a teoria do calórico, proposta por Lavoisier e Laplace, o calor 

seria um fluido sutil que ‘entrava’ em um corpo quando este era aquecido, 

aumentando o seu volume sem, no entanto, aumentar sua massa ou que ‘saía’ 

quando ele era resfriado retornando ao volume inicial.  

 “Assim o calor gerado por atrito, como no experimento do 

canhão, era explicado da seguinte maneira: ao atritarem-se 

dois corpos o calórico seria expelido, indicando assim uma 

elevação de temperatura no sistema externo aos dois corpos 

atritados”. 
99

 

 O calórico explicava a elevação da temperatura, porém não explicava a 

imensa quantidade de calor que era expelido em um enorme intervalo de 

tempo no experimento do canhão. Rumford dizia que: 

 “se assumíssemos a concepção de calor como fluido que 

ocupasse um recipiente de capacidade conhecida, 

necessariamente, possuiria a capacidade desse recipiente. Ou 

seja, se o calórico ocupava um determinado corpo de volume 

finito, ele também deveria ter um volume finito”. 
100
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 Desse modo, ao atritar dois corpos, de tal modo que este atrito 

produzisse calor, o aumento da temperatura deveria cessar ao término da 

emissão do fluido, visto que o calórico era finito. Após o atrito, na experiência 

do canhão, Rumford percebeu que aquele aumento não cessava, o que o levou 

a pensar que a concepção do calórico não explicava este fenômeno 

adequadamente.101 Apesar de não saber ao certo o que deveria ser o calor e 

nem apresentar soluções para a questão do seu experimento, Rumford lançou 

dúvidas sobre a capacidade de explicação da teoria do calórico, o que rendeu 

frutos no decorrer do século XIX para os trabalhos de Carnot (1796 - 1832), 

Clausius (1822- 1888), Mayer (1814 - 1878) e Joule (1818- 1889), 

principalmente no campo da termodinâmica. 

 

  Assim como Lavoisier acreditava ter refutado a teoria do flogístico, 

adotando outras para explicar o comportamento da matéria, as pesquisas que 

seguiram neste campo, começaram a demonstrar uma incapacidade de 

explicação para experimentos envolvendo o calor. Em outras palavras, as 

explicações dos fenômenos naturais foram tomando outras formas nessa 

época, atendendo a interesses diversos, porém assumindo um dinamismo, nos 

provando mais uma vez que o conhecimento não é/está pronto ou acabado, 

contribuindo para consolidar a forma de ciência que conhecemos hoje. 
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Capítulo 3: A Análise dos livros didáticos 

 

 3.1 -  Um breve histórico 

 

A disciplina Química está presente nos currículos brasileiros desde as 

primeiras décadas do século XX, sendo considerada um componente curricular 

com a Reforma Francisco Campos (1931), a qual já apontava, naquele 

momento, a necessidade de pensar um ensino de Química que fosse articulado 

com a História da Ciência: 

“Ao professor ainda compete referir, abreviadamente a 

propósito das descobertas mais notáveis na química, a 

evolução dos conhecimentos fundamentais através do tempo, 

revelando aos alunos os grandes vultos da história, a cuja 

tenacidade e intuição deve a civilização contemporânea, além 

da satisfação espiritual de dilatar o conhecimento do mundo 

objetivo, o concurso dos processos químicos em benefício da 

saúde, das comodidades da vida, da defesa e do 

desenvolvimento das nações”. 
102

 

 

Verificamos, também, que as visões de ciências e de história da ciência 

passaram por poucas transformações ao longo do século XX. Na época da 

Reforma Francisco Campo (1931), a ciência era vista como algo pronto 

passível de ser transmitido aos jovens e a história da ciência deveria exaltar o 

progresso da ciência e os benefícios que o conhecimento pode trazer à 

sociedade, além da satisfação pessoal do esclarecimento. Esta visão também 

apareceu no considerado primeiro livro de Química brasileiro, de 1875, e tem 

suas raízes na ideia positivista de ciência e progresso do século XIX.103 

Também encontramos a valorização dos ‘precursores’ e ‘pais’ da ciência ainda 
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encontrada nos livros didáticos deste século. Segundo Beltran, durante a 

segunda metade do século XX, foram poucas as alterações sofridas na visão 

de ciência na educação, e que ela ainda foi considerada como processo de 

progresso contínuo. 104 

Apenas em 1988, verificamos alguma tentativa de mudança, com a 

publicação da Proposta Curricular para o Ensino de Química, elaborada por um 

grupo de professores do Ensino Médio e de universidades que “discutiam 

intensamente a necessidade de mudanças no ensino de ciências e propunham 

projetos inovadores, ainda que inspirados em projetos norte-americanos”.105 

Nela, o ensino deveria ser baseado em três pilares: experimentação, cotidiano 

e história da ciência.106 Nessa época o ensino de química era marcado pela 

ênfase na memorização, ausência de atividades experimentais e de relações 

com a vida cotidiana do aluno, relativo à escola tradicional. A intenção desta 

proposta era trazer as novas tendências historiográficas da ciência, mostrando 

que o saber científico é construído com conflitos e debates, que ocorre em 

qualquer área da atividade humana e muito menos que a ciência se desenvolve 

por um processo de progresso contínuo.107 

Nossa impressão é que estas novas tendências historiográficas da 

ciência não atingiram a maior parte dos autores de livros didáticos no Brasil, 

que, principalmente nas primeiras décadas do século XIX, continuam deixando 

em seus livros, marcas da historiografia tradicional como veremos mais 

adiante. 
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Principalmente nas últimas décadas, temos notado uma valorização da 

história da ciência no ensino. Alguns eventos nacionais como o ENEQ 

(Encontros Nacionais de Ensino de Química), o EDEQ (Encontros de Debates 

em Ensino de Química) têm abordado temas relacionados à história da ciência 

e ensino e apresentado propostas de ensino que contemplam elementos da 

história da química. Materiais didáticos, em sua maioria, têm apresentado 

alguns fragmentos da história da ciência, mesmo com uma concepção mais 

tradicional, privilegiando os resultados e não a construção do conhecimento. 

Também algumas recomendações e diretrizes governamentais, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), têm orientado a inserção da 

história da ciência no ensino visando: 

“ . Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, 

percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e 

na capacidade humana de transformar o meio e 

. Compreender a ciência como construção humana, entendo 

como elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou 

ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento 

científico da formação da sociedade”. 
108

 

 

 

 

Beltran afirma que “colocar em prática tais intenções constitui uma 

empreitada bastante complexa, já que compreende a construção de interfaces 

entre, pelo menos, duas áreas distintas do conhecimento”.109 

Em relação aos materiais didáticos, hoje, temos notado que a história da 

ciência é colocada na forma de biografias e feitos dos homens ligados à ciência 

de seu tempo, sem um aprofundamento na construção dos conhecimentos 

científicos, sem o contexto sócio histórico no qual se deu este conhecimento e 
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sem o significado deste para a sua época. Além disso, não apresentam a 

ciência como atividade humana e em contínuo processo de reconstrução. 

Quando um professor trabalha a história da ciência, tendo como referência 

somente o livro didático, tende a reforçar a linearidade do desenvolvimento do 

conhecimento científico e este acaba sendo apresentado como uma sucessão 

de fatos, organizado de forma lógica e cronológica, omitindo os debates e 

embates teóricos que estiveram presentes no momento da sua formulação, 

como veremos adiante. 110 

Pesquisas revelam que os livros didáticos tem sido um material 

fundamental de pesquisa para os professores da educação básica, e estes os 

consideram uma importante fonte de informação, senão a única. Neste sentido, 

o Governo Federal criou o Guia do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

é tarefa de professores e equipe pedagógica analisar as resenhas contidas 

nesse guia para escolher adequadamente os livros a serem utilizados em um 

período de três anos. Nele, encontramos algumas categorias utilizadas para a 

análise, que se relacionam à visões de ciência e de história da ciência. São 

eles:  

 A obra apresenta: 

1)  A ciência como sendo a única forma de conhecimento, sem reconhecer a 

diversidade do conhecimento humano e as diferenças entre elas.  

2) O conhecimento científico como verdade absoluta ou retrato da realidade. 

3) A ciência como neutra, sem reconhecer a influência de valores e interesses 

sobre a prática científica. 
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4) Criação de condições para aprendizagem de ciências, particularmente da 

Química, como processo de produção cultural do conhecimento, valorizando a 

história e a filosofia das ciências.  

5) Tratamento da história da ciência integrado à construção dos conceitos 

desenvolvidos, evitando resumi-la a biografias de cientistas ou a descobertas 

isoladas. 

6) Abordagem adequada de modelos científicos, evitando confundi-los com a 

realidade.  

7) Abordagem adequada da metodologia cientifica, evitando apresentar um 

suposto Método Científico como uma sequência rígida de etapas a serem 

seguidas. 

8) A obra apresenta uma visão de ciência marcada pelo seu caráter provisório, 

ressaltando as limitações dos modelos.111 

 

 Além destes critérios, adotamos também algumas marcas da 

historiografia tradicional apontados no livro História da Ciência para a formação 

de professores que consideramos relevantes à nossa pesquisa: 

- Narra uma História da Ciência linear e progressista; 

- Tem como modelo as ciências físicas (mecânicas) e matemáticas; 

- Seleciona do passado apenas as ideias, teorias e práticas que parecem ter 

permanecido. 

- Dá ênfase a erros e acertos dos feitos passados, tomando como critério as 

ideias cientificas do presente; 

- Busca os precursores e os pais das ideias científicas da ciência moderna. 
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- Parte da distinção de ciência e pseudociência.112 

 

A partir destes critérios, podemos notar que a visão de ciência deve ser 

levada em consideração, e o que percebemos em relação aos livros didáticos 

analisados é uma história da ciência escrita de modo a se buscar no passado 

ideias e personagens que deram origem aos conhecimentos atuais, um olhar 

para o passado com os olhos de hoje, selecionando nos textos atribuídos a 

relevantes pensadores, apenas conceitos e episódios que conduziriam à 

ciência da atualidade. Dessa forma, encontramos “precursores” ou “pais” da 

Química em praticamente todas as obras contrariando alguns critérios de 

análise do PNLD entre outros. 113 

Para esta análise selecionamos os livros didáticos sugeridos pelo PNLD 

2012 e 2015 (Programa Nacional do Livro Didático) disponíveis para que os 

professores da rede pública do Brasil pudessem adotar, a Proposta Curricular 

para o Ensino de Química do Estado de São Paulo-2008 e o Caderno do 

Aluno: material pedagógico auxilia alunos da rede estadual no desenvolvimento 

de competências do Currículo Oficial. 

O objetivo foi fazer uma análise de aspectos historiográficos utilizando 

alguns critérios descritos no livro História da Ciência e Ensino para Formação 

de Professores, alguns selecionados pelo próprio PNLD, bem como algumas 

considerações de historiadores e filósofos da ciência. Nossa intenção não foi 

analisar os livros didáticos por completo e, sim, os episódios que fazem 

menção às ideias tradicionais sobre a história da química, tais como a de 

Lavoisier como “pai da Química”, por ter descoberto a lei da conservação da 

                                                           
112

 Beltran & Saito & Trindade, História da Ciência, 106-7. 
113

 Beltran, “História da Química”, 74. 



53 
 

massa, bem como pelo “surgimento” da Química moderna com a “derrubada” 

da teoria do flogístico, etc.  

O tratamento histórico dos conteúdos desnaturaliza a seleção 

de informações, temas, personagens históricos, fatos 

científicos que compõem tradicionalmente a Química escolar. 

Tais considerações são importantes no processo de reafirmar 

aos estudantes a natureza da Química como atividade e 

trabalho humanos.
114

 

 

Em primeiro lugar, discorremos como as perspectivas historiográficas 

atuais analisam este episódio histórico; depois, como os livros didáticos 

analisados o apresentam e, finalmente, propomos uma sequência didática para 

trabalhar o tema envolvendo uma experiência clássica de queima de papel e 

palha de aço, enfocando episódios da história da química do século XVIII. 

Percebemos que os livros didáticos atribuem grande importância a 

Lavoisier. Muitos o destacam como o “pai” da química moderna. O Lavoisier 

dos livros didáticos nos despertou um interesse no personagem e seus 

trabalhos, o que nos remete à necessidade de estabelecer quais elementos 

interligam esse personagem à construção da Química setecentista. 

Apesar de todos os livros analisados das versões 2012 e 2015 do PNLD 

apresentarem aspectos da história da ciência para esse episódio, nenhum 

deles menciona uma bibliografia atualizada de onde as informações 

historiográficas foram retiradas. Já na versão 2015, encontramos, no livro 4, 

três referências às obras da história da ciência: Da Alquimia à Química de 

Alfonso-Goldfarb, Pequena História da Química, de Maar e História da Química 

de Vidal.  Esse mesmo livro, na versão 2012, traz uma referência em Filosofia 

da Ciência. Ele é feita a Thomas Kunh que traz uma visão da história da 
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ciência centrada em revoluções científicas. Para ele, a revolução química do 

século XVIII, apontou Lavoisier como aquele que ofereceu à ciência química 

padrões de cientificidade que a tornaram uma ciência moderna.  

 “Identificar Lavoisier e seu sistema químico como responsável 

por uma grande revolução científica serviu a muitos interesses, 

tanto historiográficos como epistemológicos. Nas histórias 

clássicas da química, o mito de um fundador ajudava, 

sobretudo, na demarcação entre um período pré-científico e 

outro no qual, enfim, a química tornava-se uma ciência 

positiva.” 
115

 

  

 

É bem conhecida a importância dada por Thomas Kuhn à revolução 

liderada por Lavoisier na construção de seu modelo explicativo para o 

progresso científico através de saltos revolucionários. A revolução de Lavoisier 

é exemplar na explicação do significado de uma ruptura de paradigmas, pois 

esclarece as principais noções envolvidas nesse tipo de processo: anomalias, 

período de crise, nova teoria explicativa, resistência da comunidade científica, 

nova linguagem, incomensurabilidade e conversões. 

Dentro de um período de ciência que Kuhn chama de ciência normal, 

geralmente, o paradigma vigente apresenta anomalias. Entretanto, quando as 

anomalias tornam-se numerosas e variadas, que parecem não ter como ser 

resolvidas sem revisões nos fundamentos das teorias vigentes, um período de 

crise se instaura. A confiança da comunidade científica na capacidade 

explicativa do modelo vigente fica abalada. Isso produz um afrouxamento do 

paradigma sobre as crenças predominantes na comunidade científica, e 
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começam a surgir novas teorias incompatíveis com o antigo paradigma 

(incomensurabilidade).116 

Assim, a crise aprofunda-se quando aparecem pensamentos rivais sobre 

os fundamentos da teoria, cada um buscando persuadir a comunidade 

científica como um todo e aquele que melhor desempenhar esta tarefa se 

transforma em um novo paradigma. 

Sob o ponto de vista de Kuhn, a teoria do flogístico constituiria o 

paradigma da ciência normal do século XVIII, com algumas impossibilidades de 

explicação, por exemplo, o aumento da massa na calcinação de metais (que 

faria a substância parecer mais leve, porque o flogístico era mais leve que o ar- 

anomalia). Estas impossibilidades foram aumentando à medida que Lavoisier 

desenvolvia suas pesquisas sobre os ares e as publicava (crise). A nova teoria 

explicativa seria a enunciação da Lei da Conservação da Massa, teoria do 

calórico e oxigênio juntamente com a publicação da nova nomenclatura 

química (nova linguagem).    

Kunh acredita no progresso científico espelhado no desenvolvimento das 

ciências físicas e “construiu um modelo sobre as transformações das ideias em 

ciências, no qual o papel da comunidade dos cientistas é central”.117 

 Por isso, como veremos a seguir, a noção de uma revolução liderada 

pelas ideias de Lavoisier vem sendo discutida pelos historiadores da química.  
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3.2 - Perspectivas historiográficas da história da ciência mais 

atualizadas 

 

 Segundo A. Debus, a maioria dos relatos sobre a revolução química 

insiste em adotar a visão de que ela teria ocorrido no século XVIII com a 

“apreensão maior do poder de quantificação, do surgimento da química 

pneumática e, sobretudo, da reação contra a teoria do flogístico”, centrado em 

Lavoisier. 118 

 Entretanto, ele relata que alguns historiadores da ciência propuseram 

alterações neste quadro. Por exemplo, embora A. Debus critique as posições 

de Marie Boas Hall, ele aponta que essa autora escreveu, em 1958, que Robert 

Boyle “deveria ser considerado um membro da vertente principal do 

pensamento científico do século XVII, razão pela qual se poderia ver a química 

como parte da revolução científica daquele século”.119 Além disso, A. Debus 

defendeu a ideia de que a revolução química se estendeu desde o século XVI 

até o XVIII, tendo em vista que ela faz parte de uma revolução científica maior, 

que englobou a medicina e a física do movimento.  

Para ele a primeira revolução teria sido médico-química e acontecido 

entre os séculos XVI e XVII: a química se torna importante graças à sua 

relação com a medicina. Inicialmente, pelos remédios preparados 

quimicamente, depois pela aceitação universal das drogas químicas e depois 

pelas explicações químicas das doenças e fenômenos fisiológicos. 120  No 

século XVIII, o conflito entre mecanicistas como Boerhaave, químicos e 

vitalistas, seguidores de Stahl, também tendia a divorciar a química da 
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medicina. Stahl e Boerhaave defendiam uma química já separada da medicina, 

apesar de apresentarem algumas ideias divergentes em relação à medicina. “O 

resultado desta separação foi uma química mais independente, centrada nos 

estudos inorgânicos que tinham ocorrido no passado”. Lavoisier provavelmente 

teria tido que se confrontar mais com a tradição médica sem esta separação.121 

O campo estaria mais aberto ainda para as suas ideias, com a prévia 

independência da Química em relação à medicina. 

 

B. Bensaude-Vincent, filósofa e historiadora da ciência, afirma que os 

“ataques contra o flogístico adquirem um contexto mais vasto depois que 

Lavoisier desenvolve a sua teoria do estado aeriforme e que o ator principal 

desta teoria é o calórico”. 122 Para ele, explicar que entre as partículas de uma 

matéria existe a substância do calor, o que confere a sua expansibilidade, já 

explicaria também os três estados físicos da matéria. 

“O calórico fornece igualmente uma peça mestra na batalha 

contra o flogístico porque permite a Lavoisier explicar a 

produção de luz e calor na combustão: a união com o oxigênio 

liberta o calórico que lhe estava unido no estado aeriforme”.
123 

 

Assim, Lavoisier não deixa de considerar aspectos que hoje 

consideramos fictícios, adotando a concepção substancialista do calor de seus 

contemporâneos Black e Boerhaave. 124 Neste ponto, podemos considerar uma 

revolução química capaz de dar à esta ciência ares de modernidade? 

Um dos objetivos de Lavoisier, ao publicar o Tratado Elementar de 

Química era uma reorganização do conjunto da química em torno da análise, 
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da teoria da prática. Ele não atingiu este objetivo porque, se “manteve 

enraizado na química dos princípios, mas ao mesmo tempo abriu um novo 

campo de pesquisas, substituindo os velhos objetivos”.125 

Na comemoração do bicentenário da morte de Lavoisier, B. Bensaude-

Vincent nos diz que a maioria dos estudiosos condena a imagem ingênua de 

Lavoisier como único fundador da química moderna. Alguns estudos têm 

enfatizado a estrutura da disciplina química bem estabelecida e bem diferente 

das artes químicas antes da sua Revolução Química.126 Isso foi enfatizado no 

primeiro capítulo desta dissertação, com a apresentação dos cursos de 

Química ministrados por Rouelle no Jardim do Rei.  

 

A. M. Alfonso-Goldfarb e M. Ferraz nos explicam que, na época de 

Lavoisier, a maioria dos estudiosos tinha conhecimento das teorias químicas e 

que elas não conseguiam explicar muitos problemas, ou que propiciaram 

justificativas muito fracas. O que diferenciou Lavoisier desses estudiosos foi 

não só o seu cuidado em realizar os experimentos, mas em contestar as 

explicações falhas. O fato da teoria do flogístico não explicar o aumento da 

massa em calcinações, já que ele era extremamente leve, o levou a incluir 

essas pesquisas em seus projetos. 127 

Não que Lavoisier desvendasse todas as questões inexplicáveis da 

teoria do flogístico, mas seus experimentos e de Laplace sobre a composição 

da água foram, segundo essas historiadoras, peça chave para completar a sua 

teoria. Porém, muitos questionamentos têm sido levantados sobre a Revolução 

Química. Selecionamos alguns para uma reflexão: 
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“Segundo a visão clássica da história da química, existe uma 

única e clara origem para esta ciência em sua formulação 

moderna: Antoine Laurent Lavoisier e seu grupo de 

pesquisadores. Essa paternidade histórica seria devida a dois 

motivos principais. O primeiro está relacionado à ‘derrubada da 

teoria do flogístico’ e a segunda sobre a reutilização dos 

estudos sobre os ares que Lavoisier soube valorizar colocando 

em um novo e conveniente contexto”.128 

 

 Teria existido de fato uma Revolução Química, ou as teorias de Lavoisier 

foram o auge dos estudos da matéria? Teria esta revolução a duração de mais 

de um século (como verificamos no capítulo 1); não seria, então, mais 

conveniente substituir a revolução por transformação? Quais seriam os 

conceitos realmente novos no sistema de Lavoisier? Que revolução tem seus 

conceitos desmontados em menos de vinte anos por Humphry Davy (1778 – 

1829)?129 

Há também que se considerar que 

“a reivindicação de ‘paternidade’ da disciplina que nascia em 

finais do século XVIII, bem como os motivos supracitados para 

embasar tal reivindicação, foram do próprio Lavoisier e 

encontra-se em sua memória de 1777 à academia Real de 

Ciências intitulada: ‘Reflexões sobre o flogístico’".
130

 

 

 Então, concluímos que a ideia de revolução vem do próprio Lavoisier, 

com a intenção de promover as suas ideias científicas. 

 

O professor H. Chang discute os problemas das teorias de Lavoisier em 

seu artigo We Have Never Been Whiggish (About Phlogiston) e aponta 
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possíveis falhas, principalmente na teoria do oxigênio e do calórico 

comentando: “a historiografia tradicional celebra Lavoisier como o ‘pai da 

química moderna’, mas a partir de uma perspectiva moderna sua teoria era tão 

errada quanto a teoria do flogístico em suas versões avançadas”.131 

Três dos pilares centrais do sistema de Lavoisier estão claramente em 

desacordo com a química moderna: a teoria do oxigênio de acidez (que 

considera que todos os ácidos possuem oxigênio em sua composição), a teoria 

calórica (discutida no capítulo 2), e a teoria da combustão (especialmente no 

que diz respeito à produção de calor e luz). Por outro lado, se examinarmos as 

contribuições de Lavoisier, descobrimos que vários defensores do flogístico o 

anteciparam ou o superaram (por exemplo, Cavendish, em pesagens precisas 

e na síntese da água e Priestley, sobre o papel do oxigênio na combustão e 

fisiologia). 132 

A teoria do calórico apresentou alguns problemas até ser rejeitada por 

completo. Em primeiro lugar, o calórico no sistema de Lavoisier era não 

meramente um meio para explicar a liberação de calor na combustão; ao 

contrário, ela foi um elemento essencial na sua cosmologia, por exemplo, para 

explicar os três estados da matéria. Lavoisier claramente considera o calórico 

uma pedra angular de seu sistema químico, pois o adicionou, junto com a luz, 

na parte superior de sua lista de elementos químicos, e dedicou todo o primeiro 

capítulo de seu livro-texto definitivo da nova química para a elucidação da 

natureza e do papel do calórico como vimos no capítulo 2. 

“Mas o domínio da teoria do calórico de Lavoisier na verdade, 

nunca foi total e, já por volta de 1800, havia sérios desafios 

lançados por Conde Rumford (Benjamin Thompson), Thomas 
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Young e Humphry Davy. O conceito de energia e início 

termodinâmica derrubou a teoria calórica por completo em 

1840 e 1850, mais tarde, a teoria cinética iria preencher o 

vácuo teórico em relação à explicação dos três estados da 

matéria”. 
133

 

 

Segundo H. Chang, o verdadeiro problema com a historiografia 

tradicional sobre a Revolução Química não é o whiggismo ou presentismo 

(julgar o passado em função do presente – o que também é condenável pelas 

perspectivas mais atuais em história da ciência), mas um triunfalismo que, sem 

uma reflexão profunda, continua a celebrar o que já foi vitorioso no passado. “A 

identificação incorreta deste triunfalismo como whiggismo tem confundido os 

críticos, enviando-os para uma renúncia total de julgamento sobre os méritos 

científicos de ideias passadas.” 134 

H. Chang propõe duas correções para esta crítica equivocada. Em 

primeiro lugar, o antídoto mais simples e eficaz de triunfalismo é um pluralismo 

historiográfico que confere uma real importância para os “perdedores”. Em 

segundo lugar, e de forma mais ampla, um julgamento independente na 

historiografia, que restaura o papel do historiador como um agente livre e 

responsável. Nessa dissertação, tentamos demonstrar a importância de outros 

personagens na construção de um episódio da ciência setecentista, seguindo 

as indicações sugeridas por H. Chang. 
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3.3- Análise dos livros didáticos sugeridos pelo PNLD de 2012 e 

2015: 

 

É importante ressaltar que, para a nossa pesquisa, utilizamos apenas as 

cinco obras que atenderam a todos os requisitos do processo de avaliação do 

Guia de Livros Didáticos daquele ano: 135 

- Livro 1: Química na Abordagem do Cotidiano, dos autores Eduardo Canto e 

Francisco Peruzzo da Editora Moderna ( foi excluído na versão 2015); 

- Livro 2: Química – Meio Ambiente – Cidadania – Tecnologia,  da autora 

Martha Reis da Editora FTD. (Na versão 2015 com o título de Química);  

- Livro 3: Química, dos autores Andréa Horta Machado Eduardo Fleury 

Mortimer da Editora Scipione (sem alterações na versão 2015); 

- Livro 4: Química para a nova geração – Química Cidadã, dos autores Eliane 

Nilvana Ferreira de Castro, Gentil de Souza Silva, Gerson de Souza Mól,  

Roseli Takako Matsunaga,  Sálvia Barbosa Farias, Sandra Maria de Oliveira 

Santos,  Siland Meiry França Dib e Wildson Luiz Pereira dos Santos da Editora 

Nova Geração (Na versão 2015 com o título de Química Cidadã) e 

- Livro 5: Ser Protagonista -  Química, do autor Júlio Cesar Foschini Lisboa da 

Edições SM (sem alterações na versão 2015). 

 Não deixamos de considerar, também, o fato de que os livros didáticos 

não são publicações específicas em História da Ciência, porém uma vez que 

apresentam elementos ligados à interface História da Ciência e ensino, 
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 Ao total foram inscritas dezenove coleções no processo de avaliação que contou desde 
especificações técnicas dos livros (formato, matéria-prima e acabamento) até os critérios da 
história da ciência. Na versão 2015 foi incluso a versão digital destes livros e o livro 1 foi 
reprovado. Em anexo, o número de exemplares de cada livro adotado no país. 
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observamos a necessidade de analisá-los segundo alguns critérios da 

historiografia mais atualizada.  

 

Livro 1: “Lei da Conservação da Massa, Lei de Lavoisier: não há uma data que 

possamos estabelecer como início da Química. No entanto, alguns cientistas 

que viveram nos séculos XVII e XVIII deram importantes contribuições para o 

estabelecimento desta Ciência.  

 Entre estes cientistas, um dos mais importantes foi o francês Antoine 

Laurent Lavoisier. Seus trabalhos, realizados no século XVIII, foram tão 

importantes que alguns o consideram “o pai da Química”. Entre suas 

contribuições, a mais conhecida e relevante é a Lei da Conservação da Massa, 

enunciada por ele após realizar inúmeras reações químicas dentro de 

recipientes fechados. 

 Usando uma balança, Lavoisier determinou a massa do recipiente antes 

e depois da reação química acontecer. Comparando as medidas, ele pode 

enunciar que a massa final de um recipiente fechado, após ocorrer dentro dele 

uma reação química, é sempre igual à massa inicial. 

 ...mas porque Lavoisier escolheu recipientes fechados? Ao escolher 

recipientes fechados, Lavoisier eliminou dúvidas sobre a possível entrada ou 

saída dos gases do sistema.” 

 

Análise: 

 Percebemos, já no primeiro parágrafo, alguns problemas 

historiográficos. O primeiro deles é em relação ao uso da palavra “cientistas” 

dos séculos XVII e XVIII. Esta denominação foi utilizada somente no século 
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XIX, quando a ciência se desligou da filosofia e quando os estudiosos da 

natureza se profissionalizaram. Antes deste século, devemos nos referir aos 

“filósofos naturais” ou “homens da ciência”.  O segundo é em relação a quais 

importantes contribuições estes pesquisadores deram para o estabelecimento 

da ciência moderna, para que haja um debate entre as diferentes teorias (nos 

capítulos anteriores pudemos verificar a existência delas), que realmente 

contribuíram para o estabelecimento da ciência moderna e as teorias que não 

contribuíram. Depois, seguimos com as considerações exacerbadas da 

importância de Lavoisier, seus trabalhos e a Lei da Conservação das Massas.  

Em relação à Conservação das Massas, há alguns relatos que 

demonstram outros pesquisadores envolvidos com esta questão nos processos 

de transformação da matéria. Podemos citar Van Helmont que, no século XVII, 

realizou experimentos com crescimento de plantas, além de Boyle, com 

processos de destilação.136 O autor não demonstra quais outros trabalhos 

foram desenvolvidos pelo personagem, quais as outras contribuições também 

foram relevantes para a celebração dessa paternidade. Aqui verificamos que, 

segundo os critérios do Guia do PNLD, este episódio da história da química 

não condiz com os critérios 4, 5 e 8 elencados, além de apresentar as marcas 

da historiografia tradicional em selecionar do passado apenas as ideias, teorias 

e práticas que permaneceram, ênfase a acertos dos feitos passados, tendo 

como critérios as ideias científicas do presente e busca os precursores e pais 

das ideias científicas da ciência moderna. 

 Para finalizar, o autor explica que a necessidade sentida por Lavoisier 

em utilizar recipientes fechados em seus experimentos, era para controlar a 
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entrada ou saída de gases. Porém, verificamos que a ideia inicial era uma 

contestação às conclusões de processos de destilação realizadas por Boyle 

que, afirmava haver uma transmutação da água em terra. 137 

 

Livro 2: “Lei da Conservação da Massa: “A história registra que, em 1773, 

Antoine Laurent Lavoisier (1743 – 1794) repetiu os experimentos de calcinar 

metais em recipientes fechados, feitos 13 anos antes (em 1760) pelo químico 

russo Mikhail Vasilyevich Lomonosov (1711 – 1775). Da mesma forma que 

Lavoisier, Lomonosov teria chegado à lei da conservação da massa. Sua 

descoberta, entretanto, não teve impacto por não ter sido divulgada no resto da 

Europa (o centro científico do século XVIII). 

 Assim, o cientista considerado o “pai” da Química Moderna no ocidente 

é o químico francês Lavoisier, que fez vários experimentos com reações 

químicas, baseando seu trabalho nas seguintes técnicas experimentais: 

- Uso constante de balanças de alta precisão para a época. 

- Realização de reações químicas em recipiente fechado. 

- Observação e anotação da soma das massas dos reagentes e da soma das 

massas dos produtos participantes da reação.” 

Em seguida, o livro apresenta uma ilustração para explicar uma combustão de 

mercúrio em recipiente fechado. Logo após, o subtítulo “Lavoisier e a 

descoberta do oxigênio”, a autora destaca um trecho do livro Elements de 

Chimie sobre os trabalhos de Scheele (ar empíreo) e Priestley (ar 

desflogisticado) e finaliza com a lei da conservação das massas. Nas duas 
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páginas seguintes (p.110) encontramos uma pequena biografia: Quem foi 

Lavoisier?, como “curiosidade”. 

 

Análise  

 Este livro apresentou outros pesquisadores da época, também 

trabalhando a questão dos ares e das massas apesar de, em nossa pesquisa, 

não termos encontrado referência a Mikhail Vasilyevich Lomonosov, porém a 

autora faz referência às “descobertas”. Este tipo de abordagem valoriza o 

individualismo e a história do vencedor, a ciência que “deu certo”. Devemos 

também avaliar as intencionalidades das pesquisas/experimentos e o contexto 

em que o conhecimento foi gestado ou elaborado, os quais a autora não 

descreve. 

Neste livro, verificamos que, segundo os critérios do Guia do PNLD, este 

episódio da história da química não condiz com os critérios 3, 4, 5 e 8 

elencados, além de apresentar as mesmas marcas da historiografia tradicional 

do livro 1 em selecionar do passado apenas as ideias, teorias e práticas que 

permaneceram, ênfase a acertos dos feitos passados, tendo como critérios as 

ideias científicas do presente, e a busca dos precursores e pais das ideias 

científicas da ciência moderna. 

 

Livro 3: “ ... A conservação da massa é uma forte evidência a favor da ideia de 

que nas reações químicas a matéria não é criada e nem destruída, mas apenas 

se transforma por meio de rearranjo de átomos que a constituem. Lavoisier 

(1743 – 1794), ao anunciar este princípio, teria dito que “na natureza nada se 

perde, nada se cria, tudo se transforma”. É por isso que a conservação da 



67 
 

massa é a principal via para passarmos do nível fenomenológico, em que 

podemos observar as transformações, para o atômico-molecular, em que nos 

valemos de modelos para tentar explicar o que está ocorrendo. As ideias que 

utilizamos para justificar por que a massa se conserva nas transformações – 

“nada saiu e nada entrou no frasco”, “não se acrescentou nada e nem se tirou 

nada” – podem ser reinterpretadas em termos atômico-moleculares...” 

 

Análise: 

 Podemos perceber que o autor faz a afirmação que Lavoisier teria dito 

“na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”. Consultando o 

nosso original de pesquisa, o Tratado Elementar de Química, verificamos que 

na apresentação da obra consta uma referência a esta frase e que ela “não é 

de Lavoisier, mas sim do poeta latino Titus Lucrecio Carus (96 – 55 a. C.) que 

se baseou no filósofo grego Epícuro (341-270 a. C.) sobre a Física”.138 Na obra 

de Lavoisier, encontramos: “em todas as operações da Arte e da natureza nada 

é criado; existe uma quantidade igual de matéria antes e depois do 

experimento”. 139 

 Apesar da citação do personagem, percebemos a falta de mais 

elementos da História da Ciência que justifiquem esta citação, contrariando as 

recomendações dos PCNs, cujos principais objetivos em relação à História da 

Ciência são:  

“1) reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo seu 

papel na vida humana em diferentes épocas e na capacidade humana de 

transformar o meio e  
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139

 Ibid., 15. 



68 
 

2) compreender a ciência como construção humana, entendo como elas se 

desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, 

relacionando o desenvolvimento científico da formação da sociedade”. 140 

Além disso, os critérios do Guia do PNLD não contemplados são 1, 2, 3, 

4, 5, 6 e 8. Também podemos perceber as seguintes marcas da historiografia 

tradicional: têm como modelo as ciências físicas (mecânicas) e matemáticas, 

seleciona ideias, práticas e teorias que parecem ter permanecido, dá ênfase a 

erros e acertos dos feitos passados, tomando como critério as ideias científicas 

do presente.  

 

Livro 4: optamos por realizar a crítica por partes selecionadas devido à 

extensão do texto dos autores. 

 

Parte 1: 

“O nascimento da Química moderna  

 Os estudos sobre processos químicos eram desenvolvidos por diversos 

filósofos e, sobretudo, pelos alquimistas. Até a Idade Média, tais estudos se 

fundamentavam em teorias obscuras, mas aos poucos novos estudiosos 

adotaram os métodos experimentais da Ciência moderna e novas teorias foram 

surgindo para explicar as transformações químicas... Muitas das novas teorias 

permaneceram ainda impregnadas de velhos conceitos e modelos da 

Alquimia”. 

 

Análise:  
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Em relação aos aspectos da alquimia, seria necessário um estudo mais 

profundo que revelasse os conhecimentos alquímicos com o objetivo de  

“controlar as forças naturais. Estes conhecimentos eram 

considerados divinos e sagrados, em sua época, devendo ser 

mantidos em segredo. Concepções filosóficas sobre a 

composição e as transformações da matéria também faziam 

parte dos fundamentos da alquimia”. 
141

 

 

 A consideração de que alquimia deve ser interpretada dentro de outra 

concepção de natureza e de ciência dos dias atuais também não foi percebida 

no texto destes autores, o que nos dá a impressão de que a alquimia está 

sendo julgada  como pré ou pseudociência. Esta também é uma característica 

da historiografia tradicional. 

 

Parte 2: 

“... Uma das mais marcantes foi a teoria do flogístico, proposta pelo químico 

alemão Georg Ernst Stahl (1660-1734). Em 1731, ele aventou uma teoria 

explicativa para a combustão, segundo a qual os corpos combustíveis teriam 

como constituinte um “elemento”, denominado flogístico, liberado durante a 

queima. Embora as explicações baseadas na teoria do flogístico fossem 

razoáveis, ela apresentava incongruências em relação à variação de massa. 

Mesmo assim, foi muito aceita na época”. 

 

Análise:  

Considerar o flogístico como elemento talvez não seja o mais adequado 

para a teoria de Stahl. Seria apropriado considerá-lo como um material que é 

perdido durante as combustões. As incongruências poderiam ser exploradas 
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para que o estudante tenha conhecimento sobre a capacidade de explicação 

ou não dessas teorias e possa perceber como este conhecimento é construído, 

humanamente, ao longo do tempo. Deste trecho podemos destacar uma 

incongruência com o critério 4, do Guia do PNLD. 

 

Parte 3: 

 “No século XVIII, surgiram melhores explicações para a combustão. 

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) percebeu a importância do oxigênio 

para esse processo. Com base em experiências bem elaboradas e controladas, 

utilizando balança de alta precisão (cuja sensibilidade e precisão poderiam 

rivalizar as balanças modernas), ele mediu a variação de massa durante a 

combustão de diversas substâncias. Os resultados dos experimentos 

demonstraram que havia conservação de massa durante as reações e 

permitiram que ele demonstrasse que a queima é uma reação com o oxigênio e 

que a cal metálica da teoria do flogístico era, na verdade, uma nova 

substância.” 

 

Análise:  

 Quais seriam estas melhores explicações para a combustão? 

Percebemos no 1º capítulo que a teoria do flogístico sofreu transformação e, 

principalmente, os pneumáticos desenvolveram explicações sobre os 

fenômenos da combustão e da calcinação. Neste trecho os autores não citam 

esses estudiosos com suas teorias para promover um debate entre elas. 

Talvez classificá-las como melhores ou piores não seja o melhor caminho para 

desenvolver um senso crítico nos estudantes. A teoria do oxigênio de Lavoisier 
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deveria ser mais explorada para a percepção de que alguns equívocos também 

foram cometidos por ele, ao afirmar que este elemento era formador de todos 

os ácidos. 

 Neste trecho percebemos uma ênfase a erros e acertos do passado, 

tomando como critério as ideias científicas do presente, uma história linear e 

progressista, seleção do passado apenas da teoria que permaneceu. Em 

relação aos critérios do Guia do PNLD, percebemos uma não conformidade 

com os critérios 2, 3, 4 e 5.  

 

Parte 4: 

  “Essa nova forma de estudar processos químicos (com a 

introdução da balança) já era aplicada por vários cientistas e tem os trabalhos 

de Lavoisier como um marco na mudança de paradigma no estudo desta área 

de conhecimento. Paradigma é o padrão ou o modelo que norteia nosso modo 

de viver, trabalhar, fazer ciência. É pela mudança de paradigmas, segundo o 

físico e filósofo alemão Thomas Kuhn (1922-1996), que a Ciência se 

desenvolve. Essas mudanças são também chamadas Revoluções Científicas.” 

 

Análise: 

 Percebemos que os autores se referem a esse episódio sob uma 

perspectiva voltada para a filosofia da ciência, quando citam Thomas Kuhn. 

Quando um novo paradigma vem a substituir o antigo, ocorre aquilo que Kuhn 

chama de revolução científica. 

 “A História da Ciência trata o termo ‘paradigma’ com muita 

cautela, visto ter se transformado em uma palavra mágica que 

explica tudo. Além disso, o termo é vago sob o ponto de vista 
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filosófico e historiográfico e parece não dar conta do 

desenvolvimento do conhecimento científico”. 
142 

 

Grande parte das teses filosóficas sofisticadas desse autor, que se 

tornaram alvo de polêmicas entre os especialistas, ligam-se ao que ele define 

como revoluções científicas, em nosso caso, questionar a Revolução química 

de Lavoisier, principalmente, no que diz respeito às novidades das suas 

teorias. A maioria de seus experimentos já havia sido realizada por outros 

pesquisadores, apenas o enfoque dados às conclusões, em alguns casos, foi 

diferente. Mesmo o sistema de nomenclatura contou com a colaboração de 

vários pensadores franceses, tirando de Lavoisier este mérito individual. 

Thomas Kuhn era estadunidense e não alemão como os autores afirmam. 

 

Parte 5: 

“Entre os fatos que marcaram a chamada Revolução Química está a 

descoberta do gás oxigênio reivindicada por três químicos: o sueco Scheele 

que gerou tal gás entre 1770 e 1773; o inglês Priestley que preparou o gás em 

1774, provavelmente sem conhecer o trabalho de Scheele; e o francês 

Lavoisier, que explicou a combustão pelo oxigênio”. 

 

Análise: 

 Aqui, novamente nos deparamos com a descoberta. Como o sentido 

parece ser de algo que a natureza cobriu e um deles foi até lá e descobriu, 

tornando-o conhecido a partir daquele momento, realmente podemos indagar 

qual dos três teria realizado tal feito. Porém, como dissemos anteriormente, os 
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historiadores da ciência tem criticado a utilização deste tipo de abordagem que 

valoriza o individualismo e a história do vencedor, a ciência que “deu certo”. 

Como Priestley era flogistonista, a palavra gás não pode ser utilizada neste 

contexto e sim, ar. Nesse sentido, verificamos que os critérios do Guia do 

PNLD não contemplados são: 3, 4, 6, 8 e 14. 

 

Livro 5: Procuramos dividir esta análise em duas partes. 

 

Parte 1: 

“Lei de Lavoisier (Lei da Conservação de Massa) 

A experimentação de Lavoisier 

O uso da balança foi fundamental para que Lavoisier descobrisse a importância 

da massa da matéria. 

Em 1774, ele produziu a reação, em sistemas fechados, entre diferentes metais 

e o oxigênio. Lavoisier observou, por exemplo, que a reação entre o estanho e 

o oxigênio não provoca alteração de massa no sistema, ou seja, a massa era a 

mesma antes e depois da reação. 

... A partir das observações feitas em seus estudos e das conclusões a que 

chegou, Lavoisier estabeleceu a Lei da Conservação da Massa. 

Em um sistema fechado, quando duas ou mais substâncias reagem entre si, a 

massa total dos produtos é igual à soma das massas das substâncias 

reagentes”. 

 

Análise: 
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Conforme observamos, também no livro 3, apesar da citação do 

personagem, percebemos a falta de mais elementos da História da Ciência que 

justifiquem esta citação, contrariando as recomendações dos PCNs. Além 

disso, percebemos a utilização do nome oxigênio que, somente depois de 

1774, foi denominado por Lavoisier. Em 1777, o oxigênio era conhecido por 

Lavoisier como “ar eminentemente respirável”, depois, a denominação de 

oxigênio ou princípio acidificante.143 

Em relação aos critérios do Guia do PNLD não contemplados são 1, 2, 

3, 4, 5, 6 e 8. Também podemos perceber as seguintes marcas da 

historiografia tradicional: têm como modelo as ciências físicas (mecânicas) e 

matemáticas, seleciona ideias, práticas e teorias que parecem ter permanecido, 

dá ênfase a erros e acertos dos feitos passados, tomando como critério as 

ideias científicas do presente.  

 

Parte 2: 

“Química tem história 

Antoine Lavoisier nasceu em Paris, em 1743. Formou-se em Direito, mas se 

dedicou à Química. 

Aos 23 anos, foi eleito membro da Academia Francesa de Ciências. Em 1768, 

trabalhou para Fermé Générale, agência ligada ao governo e responsável pelo 

recolhimento de impostos. 

Na Química, Lavoisier criou uma nomenclatura das substâncias químicas 

semelhante à que ainda está em uso; nomes como os dos compostos de 

oxigênio, enxofre e fósforo são até hoje utilizados. Deve-se a ele também a 
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conclusão de que a água é uma substância formada por hidrogênio e oxigênio. 

Isso, na época, foi surpreendente, pois a água era tida como substância 

impossível de ser decomposta”. 

 

 

Análise: 

 Neste trecho observamos que os dados biográficos de Lavoisier não têm 

relação com o desenvolvimento de seu trabalho científico, bem como, sua 

influência política na sociedade da época, o que distancia o episódio de seu 

contexto sócio histórico e até as relações que determinaram sua decapitação 

em 1794. Em relação à nomenclatura química, percebemos em capítulos 

anteriores, que o trabalho não foi individual ou isolado, envolvendo vários 

colaboradores que, em nenhum dos livros analisados, foram citados. A respeito 

da síntese da água, esta conclusão não foi imediata e nem surpreendente 

como o autor sugere. Senão, vejamos: 

“... a queima do ‘ar inflamável’ com o ‘princípio acidificante não 

produzia um ácido. Aliás, parecia não produzir nada apesar da 

aparente perda de peso dos componentes. Ao final do 

processo apenas algumas gotículas de água eram 

encontradas, provavelmente fruto da condensação da umidade 

do ar durante a reação, e, portanto apenas uma falha na 

elaboração do experimento”. 
144

 

 

 Pela nossa análise, os seguintes critérios do Guia do PNLD não foram 

contemplados: 2, 3, 4, 5 e 8. Pela historiografia da ciência mais atualizada, 

alguns personagens que colaboraram na construção destes saberes científicos 
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poderiam ser citados e comentados, suas teorias apresentadas e a aceitação 

das afirmações discutida. 

 

 

 

Proposta Curricular de Química do Estado de São Paulo (Caderno do 

Aluno):  

“Um aluno do Ensino Médio, que gostava muito de estudar História da 

Ciência, leu um texto que apresentava observações experimentais realizadas 

por Lavoisier, um cientista que muito colaborou para o desenvolvimento da 

Química. Lavoisier observou que, na combustão, o enxofre e o fósforo 

ganhavam massa, em vez de perdê-la, e concluiu que o aumento de massa 

ocorreria porque, na combustão, uma grande quantidade de ar seria "fixada"”. 

 

Análise: 

Consideramos que os autores desta proposta deram uma importância 

ínfima para os aspectos relevantes da História da Ciência e a interface com o 

ensino, quando transfere a responsabilidade desta para um aluno do Ensino 

Médio. Consideramos esta frase ingênua e perniciosa. A História da Ciência é 

institucionalizada como área do conhecimento e não deve ser tratada como 

simples estória que se costuma gostar de ler. 

“Hoje, a História da Ciência se constitui como o espaço 

privilegiado de reflexões sobre as diferentes formas de elaborar 



77 
 

e utilizar conhecimentos sobre a natureza, as técnicas e 

sociedade”. 
145

 

 

  Em relação ao episódio da história da química, percebemos a falta de 

mais elementos que justifiquem esta citação, contrariando novamente as 

recomendações dos PCNs. Quais foram as colaborações de Lavoisier para a 

Química, qual o contexto histórico de seus experimentos e conclusões? Sem 

estes elementos não é possível estabelecer o sentido histórico da ciência e da 

tecnologia, percebendo o seu papel na vida humana em diferentes épocas. 

Além disso, os critérios do Guia do PNLD não contemplados são 1, 2, 3, 4, 5, 6 

e 8.  

 

Os critérios estabelecidos pelo PNLD mostram uma visão de ciência e 

da história da ciência muito diferentes da visão encontrada nos livros didáticos 

analisados. Acreditamos que os avaliadores destes livros não souberam 

aproveitar estes critérios para desenvolver suas análises, dando maior 

importância a aspectos editoriais e didáticos. Para este episódio da química, o 

critério 7 não foi observado nas análises. 
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3.4 - Proposta de aplicação em sala de aula:  

 

Entendendo a relação da variação das massas nas combustões – o 

processo histórico do século XVIII. 

 
 

Introdução e Justificativa 

 

 Na Rede Pública de Ensino de São Paulo, a ênfase dada aos processos 

históricos que envolvem as “descobertas” da Química é, na maioria das vezes, 

deixada de lado. Elas acabam por resumir-se em sugestões de pesquisas ou 

estorinhas que poderiam ser vivenciadas pelos estudantes. O Caderno do 

Aluno, volume 1, de 2014-2017, páginas 59 e 60, é um exemplo desta 

abordagem. 

 Por outro lado, os livros didáticos, também em sua maioria, enfatizam os 

resultados aos quais a ciência chegou, mas não demonstram de que modo se 

deu a construção do pensamento da época ou o contexto histórico destes 

acontecimentos, todos os protagonistas envolvidos e  classifica como “pais da 

descoberta” os personagens julgados como mais importantes. Segundo 

Martins, “as teorias que aceitamos hoje foram propostas de forma confusa, com 

muitas falhas, sem possuir uma base observacional e experimental”. 146 

 Esta sequência didática busca apresentar aos estudantes a construção 

histórica sobre a relação transformação química de combustão e variação de 

massa que ocorreu no século XVIII, envolvendo não só o personagem que a 

historiografia tradicional classifica como “pai da Química”, Antoine Laurent 

Lavoisier, como também vários outros participantes deste processo. 

                                                           
146

 Martins, “Sobre o Papel da História da Ciência”, 4. 
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Abaixo, podemos constatar como é feita esta abordagem pelo material 

disponibilizado ao estudante da rede pública de São Paulo. Esta situação de 

aprendizagem está sugerida para o 2º bimestre do ano letivo. 

 

Situação de Aprendizagem 8 

Relações em massa nas transformações químicas: 

Conservação e Proporção em massa 

 

Atividade 1 – Análise dos resultados experimentais obtidos na queima do papel 

e da palha de aço 
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Leitura e análise de texto 

Questão para análise do texto 

1. Como você explica essas observações relacionadas às mudanças de 

massa após a queima do papel e da palha de aço? 

2. Os alunos de uma sala de aula, ao analisarem o que ocorreu no 

experimento descrito na Leitura e análise de texto, explicaram a queima 

do papel e da palha de aço da seguinte maneira: 
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 Queima do papel: a massa final diminuiu, porque algum material 

produzido foi liberado do sistema. 

 Queima da palha de aço: a massa final aumentou, porque algum 

material envolvido na transformação química não foi contabilizado 

pela balança. 

Você acha que essas ideias são coerentes? Explique. 

 

Objetivos: 

 Inserir um experimento bem simples de execução, porém que promova 

as discussões iniciais sobre o tema do projeto. 

 Apresentar o processo histórico do século XVIII, época em que as 

reações de combustão começaram a se destacar no cenário químico, 

suas teorias mais marcantes e os personagens mais influentes. 

 Demonstrar que as teorias científicas podem estar baseadas em 

fundamentos inconsistentes e mesmo assim podem ser aceitas ou não. 

 Reconhecer a ciência química como criação humana, inserida, portanto, 

na história e na sociedade em diferentes épocas. 

 Produzir textos comparativos entre as diversas teorias estudadas. 

 Promover a crítica sobre o personagem Lavoisier e sua importância para 

a Química. 

 

Metodologia de pesquisa e de ensino: 

 

1) Leitura da Situação de Aprendizagem 8. 

2) Execução do experimento adaptado da queima de palha de aço e papel:           
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 (Experimento adaptado de: Beltran, N. O. Combustão: duas 

interpretações diferentes. In: Revista de Ensino de Ciências FUNBEC, n. 

19, out. 1987). 

Materiais e reagentes: 

 Duas folhas de papel sulfite; 

 Duas palhas de aço; 

 Fósforos ou isqueiro 

 1 balança de dois pratos feita de embalagem de papel alumínio 

(tipo embalagem de marmitex) e 2 pedaços de arame mais fino e 

mais grosso. 

 

         Procedimento: 

 Construa a balança conforme o desenho a seguir: 

 

 

Figura 5 - balança de dois pratos 

 

 Segure a balança pelo ponto central de sua haste. Use um clip metálico 

grande para dar mais firmeza. 
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 Coloque uma folha de papel sulfite meio amassada em cada prato de 

maneira que a balança fique equilibrada. Se uma das folhas for 

queimada, o que ocorrerá? Elabore uma hipótese para responder. 

 Queime uma das folhas de papel com cuidado. Verifique se a sua 

hipótese foi confirmada ou não. 

 Limpe a balança e coloque um pedaço de palha de aço em cada prato 

de maneira que a balança fique equilibrada. Se uma das palhas for 

queimada, o que ocorrerá? Elabore uma hipótese para responder. 

 Queime uma das palhas de aço com cuidado. Verifique se a sua 

hipótese foi confirmada ou não. 

 

Questão:  

Como você explica as observações relacionadas às mudanças de 

massa ocorridas após a queima do papel e da palha de aço? Será que 

sempre as pessoas pensaram assim? 

 

3) Após promover uma discussão sobre a questão proposta, o professor 

solicita uma pesquisa no livro didático: direcionar as pesquisas para a 

Lei da Conservação da Massa. (Caso os livros não estejam disponíveis, 

o professor também poderá recorrer à rede). Sites educacionais são os 

mais indicados. 

 

4) Tanto nos livros didáticos como nos materiais da rede, provavelmente a 

pesquisa demonstrará a associação entre Lavoisier e a Lei da 

Conservação da Massa como única possibilidade de discussão para 
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explicar o experimento. Porém, dificilmente encontraremos uma 

abordagem histórica do processo que se desenvolveu no século XVIII, 

que culminou com esta Lei, ou que serviram de subsídios para que ela 

fosse elaborada.  

 

5) Em seguida, o professor poderá iniciar as discussões sobre as principais 

teorias sobre as transformações da matéria que vigoraram durante o 

século XVIII. Algumas sugestões para trabalhar esta etapa são descritas 

abaixo:  

 

- Química, Beltran e Ciscato, “Combustão: duas interpretações diferentes” p. 59 

e 60 da Editora Cortez. 

- o texto “A química flogística no século XVIII francês”, das professoras Ana 

Maria Alfonso-Goldfarb e Marcia Helena Ferraz, da revista Enlaces 2(1995): 

19-26.  

- o texto: “As possíveis origens da Química Moderna”, também das professoras 

acima na revista: Química Nova 16 (1993): 63-68. 

 

6)  Caso o professor classifique as sugestões acima de difícil 

entendimento para os estudantes, poderá elaborar um material com uma 

linguagem mais acessível, baseado em um ou mais textos sugeridos. 

Alguns vídeos que podem ajudar a discussão: 

https://www.youtube.com/watch?v=qQGSniZ4e3k&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Vd28rx90zIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6u5B9PTSsjk 

https://www.youtube.com/watch?v=qQGSniZ4e3k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vd28rx90zIQ
https://www.youtube.com/watch?v=6u5B9PTSsjk
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           https://www.youtube.com/watch?v=YmUU44-cp9 

 

7) A avaliação poderá ser uma exposição de painéis elaborados pelos 

estudantes, demonstrando as discussões realizadas em sala de aula, e as 

pesquisas executadas para se aprofundar no tema. Para construir estes 

painéis, uma sugestão de trabalho seria a construção de tabelas de 

comparação, como a demonstrada no site http://www.fisica-

interessante.com/aula-historia-e-epistemologia-da-ciencia-8-lavoisier-quimica-

2html: 

 

Comparação de Teorias 

 

Flogístico do século 

XVIII 

Oxigênio e nos dias 

atuais 

Combustíveis 
Possuem muito 

flogístico. 

Combinam bem com 

oxigênio. 

Combustão Consumo de flogístico. 
Combinação com 

oxigênio. 

Fim da combustão 

num espaço fechado 
Saturação de flogístico. 

Esgotamento do 

oxigênio. 

Calcinação dos 

metais 

Libertam o flogístico, 

restando cinzas. 

Combinam com oxigênio, 

produzindo óxidos 

(cinzas). 

Reconversão da 

cinza a metal com 

carvão 

Reincorporação do 

flogístico do carvão às 

cinzas, recuperando o 

metal. 

Combinação do oxigênio 

do óxido com o carvão, 

produzindo gás 

carbônico e recuperando 

o metal. 

Produção de cal 

virgem a partir do 

Incorporação de 

flogístico ao calcário, 

Libertação do gás 

carbônico a partir do 

carbonato (calcário), 

https://www.youtube.com/watch?v=YmUU44-cp
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calcário produzindo a cal. restando o óxido (cal 

virgem). 

Variação de massa 

Massa negativa do 

flogístico reduz a massa 

inicial do combustível. 

Massa final aumentada 

pela combinação com 

oxigênio 

Oxigênio 

Ar desflogisticado, pode 

absorver flogístico do 

combustível e alimentar 

a combustão. 

Oxigênio pode combinar-

se com o combustível e 

alimentar a combustão.  

Formação da água 

Combinação de 'ar 

inflamável' (água com 

flogístico) (H) e 'ar 

desflogisticado' (água 

sem flogístico) (O); o 

flogístico das duas 

partes se anulava, 

restando água. 

Combinação de 

hidrogênio e oxigênio. 

Metabolismo animal 

Absorvem flogístico dos 

alimentos e o liberam 

para o ar. 

Absorvem oxigênio do ar 

e utilizam na oxidação do 

carbono dos alimentos, 

libertando gás carbônico 

para o ar. 

Fotossíntese das 

plantas 

Absorvem flogístico do 

ar, 'desflogisticando-o'. 

Absorvem gás carbônico 

do ar e libertam oxigênio. 

Circulação 

Sangue venoso 

descarrega flogístico 

nos pulmões, tornando-

se arterial; em contato 

com o 'ar flogisticado' 

no corpo, absorve 

flogístico, tornando-se 

venoso. 

Sangue venoso absorve 

oxigênio nos pulmões, 

tornando-se arterial; em 

contato com as células, 

absorve o gás carbônico, 

tornando-se venoso. 
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Cronograma e plano de trabalho 

 
1 

aula 

1 

aula 

1 

aula 

1 

aula 

1 

aula 

1 

aula 

1 

aula 

1 

aula 

1 

aula 

1 

aula 

1 

aula 

1 

aula 

1 

aula 

1 

aula 

1) Levantamento do 

conhecimento prévio e leitura da 

Situação de Aprendizagem 8. 

            

  

2) Execução da Experiência e 

análise da questão proposta.               

3) Pesquisa em livros didáticos e 

materiais da mídia 
              

4) Apresentação das teorias que 

vigoraram no século XVIII                

5) Comparação entre as 

informações dos livros didáticos e 

mídia com as pesquisas em 

História da Ciência mais 

atualizadas. 

            

  

6) Confecção dos painéis               

7) Apresentação do trabalho final               

 

Avaliação continuada 

 Durante as aulas de Química, grupos de alunos serão montados e 

entrevistados pela professora. O envolvimento de cada aluno será 

avaliado em um “diário de bordo”. 

 

Resultados esperados 

 Participação e envolvimento de todos os estudantes. 

 Apresentações que foquem a História da Ciência e a compreensão do 

seu modo de construção. 

 Produção de painéis e apresentação. 
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Considerações finais 

 

Os livros didáticos ainda consideram Lavoisier como o “pai da química”, 

evidenciando que os seus autores desconhecem as perspectivas 

historiográficas da história da química mais modernas e atualizadas. Estas 

afirmações ainda estão muito arraigadas às concepções de ciência e progresso 

originadas no século XIX. 

Embora possamos perceber que, na educação, principalmente no 

Estado de São Paulo, a Proposta Curricular de 1988, apresentou estas 

perspectivas historiográficas atualizadas, propondo outra visão de ciência e 

história da ciência, os materiais didáticos para uso de professores e estudantes 

ainda persistem em apresentar Lavoisier como o fundador da química 

moderna, o que, como vimos, os historiadores da ciência têm questionado 

incisivamente. A história da ciência mostrada nestes livros não reflete o que a 

história da ciência é hoje. 

 

Lavoisier fundamentou-se em uma hipótese que se mostrou muito 

importante para o desenvolvimento posterior da Química. Seu nome deve ser 

lembrado, pois sistematizou o conhecimento químico de sua época sobre 

novas bases. Estudar Lavoisier de forma historiográfica atualizada nos permite 

entender que o seu trabalho não foi importante por uma suposta indução da “lei 

da conservação das massas”, mas sim, porque estruturou as bases de uma 

nova abordagem para a Química, abrangendo tanto aspectos teóricos (como a 

proposição de novos conceitos e novas explicações para os experimentos) 

como aspectos metodológicos.  E devemos acrescentar que:  
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“Sim, Lavoisier revolucionou a química com a balança. Não que 

este instrumento fosse ignorado antes dele, mas a balança 

para Lavoisier não é apenas um instrumento de precisão caro e 

sofisticado. É uma chave para decifrar a natureza. Utilizando o 

famoso princípio de conservação – nada se perde nada se cria 

– Lavoisier redefine o químico como aquele que coloca a 

balança em todas as reações químicas, quaisquer que sejam a 

sua complexidade e a variedade de circunstâncias”.
147

 

 

O problema está em citar apenas Lavoisier para este episódio, como 

verificamos na maioria dos livros analisados, sem considerar a ciência como 

atividade coletiva e humana, produto não apenas de gênios de épocas 

passadas. Os livros também não apresentam as disputas entre as teorias do 

século XVIII, o que reforça a visão de ciência linear e progressista. Estas 

disputas ou controvérsias tornam-se importantes no processo de construção e 

de transformação da ciência e numa aproximação do contexto social no qual o 

conhecimento foi gestado. 

Levamos em consideração também o fato de que livros didáticos não 

são materiais específicos em História da Ciência, porém uma vez que um autor 

se propõe a apresentá-la, não deve ser 

“na forma que é muito comum encontrar neste século: 

verdadeiras crônicas da ciência (no pior sentido da expressão). 

Um emaranhado de detalhes, minúcias que não se sabe 

tiradas de onde e dados que não se sabe para onde pretendem 

levar o leitor são a tônica dessas obras”.
148

 

 

D. Allchin defende que os educadores devem dominar pelo menos um 

estudo de caso histórico em profundidade. “Um estudo de caso único bem 

desenvolvido pode ser muito mais valioso na criação de perfil da natureza da 

                                                           
147

 Bensaude-Vincent & Stengers, A História da Química, 134. 
148

 Alfonso-Goldfarb, O que é História da Ciência, 64. 
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ciência do que, por exemplo, um curso muito abrangente de grandes 

personagens na história da ciência”.149 

 

 Para levarmos a História da Ciência para a sala de aula e usufruir dos 

benefícios que ela tende a propiciar, precisamos ter um conhecimento mais 

profundo sobre esta área específica do conhecimento, a qual não basta reunir 

história e ciência para torná-la interdisciplinar. Para isto, é necessário a 

interface entre a epistemologia, a história e sociologia ligada à elaboração, 

transformação e transmissão do conhecimento sobre a natureza, técnicas e a 

sociedade, em diferentes épocas e culturas.150 

Longe de considerar a história da ciência como “tábua de salvação” para 

os problemas de aprendizagem enfrentados pelos professores em sala de aula, 

consideramos a sua inserção um caminho para se estabelecer uma interface 

com o ensino e promover a criticidade tão esperada de nossos estudantes. 

“Além disso, devemos também aqui ressaltar que, embora a 

História da Ciência seja uma mediadora para a aprendizagem 

de ciências, não é método de ensino, mas uma provedora de 

recursos que conduz à reflexão sobre o processo de 

construção do conhecimento científico”.
151

 

 

 Uma possível correção sugerida seria que os autores dos livros didáticos 

se atualizem nas perspectivas historiográficas para a construção de textos que 

envolvam a História da Ciência ou procurem se aproximar de historiadores da 

ciência que possam auxiliá-los nessa construção. 

                                                           
149

 Allchin, “Pseudohistory and pseudoscience”, 192. 
150

 Beltran & Saito & Trindade, História da Ciência, 15. 
151

 Saito, “História da ciência e ensino”, 4. 

 



91 
 

Além disso, nossa análise revelou que a superficialidade e os equívocos 

encontrados nesses livros não atendem aos objetivos elencados dos PCNs e, 

muito menos, os critérios de análise de livros didáticos do PNLD. De fato, estão 

em desacordo com recomendações e diretrizes governamentais, no que diz 

respeito a abordagens históricas dos conteúdos. Esperamos que este estudo 

possa contribuir para superar essa situação, aprofundando os debates e 

propostas na interface entre História da Ciência e Ensino. 
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Anexos 

 

Trechos na íntegra de cada livro didático analisado 

 

Livro 1: Lei da Conservação da Massa, Lei de Lavoisier: não há uma data que 

possamos estabelecer como início da Química. No entanto, alguns cientistas 

que viveram nos séculos XVII e XVIII deram importantes contribuições para o 

estabelecimento desta Ciência.  

 Entre estes cientistas, um dos mais importantes foi o francês Antoine 

Laurent Lavoisier. Seus trabalhos, realizados no século XVIII, foram tão 

importantes que alguns o consideram “o pai da Química”. Entre suas 

contribuições, a mais conhecida e relevante é a Lei da Conservação da Massa, 

enunciada por ele após realizar inúmeras reações químicas dentro de 

recipientes fechados. 

 Usando uma balança, Lavoisier determinou a massa do recipiente antes 

e depois da reação química acontecer. Comparando as medidas, ele pode 

enunciar que a massa final de um recipiente fechado, após ocorrer dentro dele 

uma reação química, é sempre igual à massa inicial. 

 Essa importante generalização é a Lei da Conservação da Massa, ou Lei 

de Lavoisier, que também poder ser enunciada de outra maneira: quando uma 

reação química é realizada num recipiente fechado, a massa dos produtos é 

igual à massa dos reagentes... mas porque Lavoisier escolheu recipientes 

fechados? Entre os reagentes e/ou entre os produtos de uma reação química 

podem existir substâncias gasosas, tais como o oxigênio, o hidrogênio e o gás 

carbônico. Se, por exemplo, uma substância gasosa for produzida em uma 
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reação, ela sairá espontaneamente do recipiente e sua massa não será medida 

pela balança como parte da massa final do sistema. Ao escolher recipientes 

fechados, Lavoisier eliminou dúvidas sobre a possível entrada ou saída dos 

gases do sistema. 

 

Livro 2: Lei da Conservação da Massa: “A história registra que, em 1773, 

Antoine Laurent Lavoisier (1743 – 1794) repetiu os experimentos de calcinar 

metais em recipientes fechados, feitos 13 anos antes (em 1760) pelo químico 

russo Mikhail Vasilyevich Lomonosov (1711 – 1775). Da mesma forma que 

Lavoisier, Lomonosov teria chegado à lei da conservação da massa. Sua 

descoberta, entretanto, não teve impacto por não ter sido divulgada no resto da 

Europa (o centro científico do século XVIII). 

 Nesse sentido precisamos ter em mente que a Ciência que estamos 

aprendendo é a que se desenvolveu na Europa e, mais tarde, na América do 

Norte. Isso não significa que seja a única (sem ser necessariamente a melhor). 

Paralelamente, povos de todo o mundo, árabes, chineses, indígenas, 

japoneses, africanos desenvolveram sua ciência e conhecimento com base na 

sua cultura, em seus anseios e suas necessidades. 

 É impossível dizer quem chegou mais longe ou quem chegou primeiro 

em cada descoberta porque geralmente não temos acesso a outras culturas 

como temos à cultura ocidental (quantos de nós somos capazes de ler um texto 

em russo, em chinês ou em línguas africanas?). 

 (Observe que, mesmo com a globalização, há muita ciência importante 

que acaba restrita a determinados povos que utilizam uma linguagem pouco 

conhecida. Quantos pesquisadores já não se dispuseram a morar entre os 
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indígenas para ter acesso ao vasto conhecimento destes povos sobre as 

propriedades das plantas?). 

 O importante é sabermos que a Ciência não se desenvolveu só na 

Europa, embora muitas vezes, pela forma como discorremos sobre o assunto, 

possa ficar esta impressão. 

 Assim, o cientista considerado o “pai” da Química Moderna no ocidente 

é o químico francês Lavoisier, que fez vários experimentos com reações 

químicas, baseando seu trabalho nas seguintes técnicas experimentais: 

- Uso constante de balanças de alta precisão para a época. 

- Realização de reações químicas em recipiente fechado. 

- Observação e anotação da soma das massas dos reagentes e da soma das 

massas dos produtos participantes da reação. 

 

Livro 3: ... A conservação da massa é uma forte evidência a favor da ideia de 

que nas reações químicas a matéria não é criada e nem destruída, mas apenas 

se transforma por meio de rearranjo de átomos que a constituem. Lavoisier 

(1743 – 1794), ao anunciar este princípio, teria dito que “na natureza nada se 

perde, nada se cria, tudo se transforma”. É por isso que a conservação da 

massa seja a principal via para passarmos do nível fenomenológico, em que 

podemos observar as transformações, para o atômico-molecular, em que nos 

valemos de modelos para tentar explicar o que está ocorrendo. As ideias que 

utilizamos para justificar porque a massa se conserva nas transformações – 

“nada saiu e nada entrou no frasco”, “não se acrescentou nada e nem se tirou 

nada” – podem ser reinterpretadas em termos atômico-moleculares... 
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Livro 4:  O nascimento da Química moderna  

 

 Os estudos sobre processos químicos eram desenvolvidos por diversos 

filósofos e, sobretudo, pelos alquimistas. Até a Idade Média, tais estudos se 

fundamentavam em teorias obscuras, mas aos poucos novos estudiosos 

adotaram os métodos experimentais da Ciência moderna e novas teorias foram 

surgindo para explicar as transformações químicas. Por exemplo, o médico, 

filósofo e alquimista suíço Paracelso, Philipus Aureolus Theophrastus 

Bombastus Von Hohenheim (1493-1541), mesmo ainda ligado à Alquimia, 

desenvolveu estudos que deram início à Química médica (quimiatria ou 

iatroquímica), vários outros, entre os quais se destaca o físico e químico 

irlandês Robert Boyle, desenvolveram técnicas experimentais na produção 

metalúrgica e na preparação de diversos materiais. 

 Muitas das novas teorias permaneceram ainda impregnadas de velhos 

conceitos e modelos da Alquimia. Uma das mais marcantes foi a teoria do 

flogístico, proposta pelo químico alemão Georg Ernst Stahl (1660-1734). Em 

1731, ele aventou uma teoria explicativa para a combustão, segundo a qual os 

corpos combustíveis teriam como constituinte um “elemento”, denominado 

flogístico, liberado durante a queima. 

Embora as explicações baseadas na teoria do flogístico fossem razoáveis, ela 

apresentava incongruências em relação à variação de massa. Mesmo assim, 

foi muito aceita na época. 

 No século XVIII, surgiram melhores explicações para a combustão. 

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) percebeu a importância do oxigênio 

para esse processo. Com base em experiências bem elaboradas e controladas, 
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utilizando balança de alta precisão (cujas sensibilidade e precisão poderiam 

rivalizar as balanças modernas), ele mediu a variação de massa durante a 

combustão de diversas substâncias. Os resultados dos experimentos 

demonstraram que havia conservação de massa durante as reações e 

permitiram que ele demonstrasse que a queima é uma reação com o oxigênio e 

que a cal metálica da teoria do flogístico era, na verdade, uma nova substância. 

 Lavoisier contribui de maneira significante para o surgimento da 

Química, enquanto Ciência experimental, ao propor uma alternativa à teoria do 

flogístico e consolidar um novo método de investigação coerente com os 

métodos científicos. O seu trabalho e o de outros químicos da época, como o 

escocês Joseph Black (1728-1799), contribuíram para demonstrar a 

necessidade do uso de balanças como nos estudos da Química. 

 Essa nova forma de estudar processos químicos já era aplicada por 

vários cientistas e tem os trabalhos de Lavoisier como um marco na mudança 

de paradigma no estudo desta área de conhecimento. Paradigma é o padrão 

ou o modelo que norteia nosso modo de viver, trabalhar, fazer ciência. É pela 

mudança de paradigmas, segundo o físico e filósofo alemão Thomas Kuhn 

(1922-1996), que a Ciência se desenvolve. Essas mudanças são também 

chamadas Revoluções Científicas. 

 Historiadores da Ciência divergem quanto ao período e aos fatos que 

marcaram a Revolução Científica. Porém, muitos concordaram que essa 

revolução culminou de fato com o Traité Élémentaire de Chimie (Tratado 

elementar de Química), publicado por Lavoisier em 1789. Essa revolução se 

caracterizou pelo fato de os químicos passarem a utilizar um método 

característico de investigação, uma linguagem própria e um sistema lógico de 



102 
 

teorias para estudar e explicar os processos. Contribuíram para esse 

surgimento da Química, as profundas mudanças culturais e sociais daquela 

época, advindas com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa, 

inspirada nos ideais dos iluministas do chamado período histórico das luzes. 

 Portanto, podemos dizer que a Química é uma Ciência nova com pouco 

mais de duzentos anos. Há quem defenda que ela derivou da Alquimia, mas na 

verdade se originou de uma revolução do modo de pensar a matéria. Nesse 

sentido é que a Química tem propósitos e métodos bem diferentes da Alquimia. 

Muitos químicos contribuíram para a consolidação da Química como Ciência 

moderna. Entre os fatos que marcaram a chamada Revolução Química está a 

descoberta do gás oxigênio reivindicada por três químicos: o sueco Scheele 

que gerou tal gás entre 1770 e 1773; o inglês Priestley que preparou o gás em 

1774, provavelmente sem conhecer o trabalho de Scheele; e o francês 

Lavoisier, que explicou a combustão pelo oxigênio. 

 

Livro 5:  Lei de Lavoisier 

(Lei da Conservação de Massa) 

A experimentação de Lavoisier 

O uso da balança foi fundamental para que Lavoisier descobrisse a importância 

da massa da matéria. 

Em 1774, ele produziu a reação, em sistemas fechados, entre diferentes metais 

e o oxigênio. Lavoisier observou, por exemplo, que a reação entre o estanho e 

o oxigênio não provoca alteração de massa no sistema, ou seja, a massa era a 

mesma antes e depois da reação. 
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Ele repetiu a experiência muitas vezes, provocou outras reações, medindo 

sempre com a balança a massa das sustâncias testadas e a massa dos 

produtos obtidos. 

A partir das observações feitas em seus estudos e das conclusões a que 

chegou, Lavoisier estabeleceu a Lei da Conservação da Massa. 

Em um sistema fechado, quando duas ou mais substâncias reagem entre si, a 

massa total dos produtos é igual à soma das massas das substâncias 

reagentes. 

Durante as reações químicas não há ganho nem perda de massa. O que 

ocorre é a transformação das substâncias reagentes a outras substâncias. 

Se 30g de reagentes forem colocados em um sistema fechado e se todos eles 

reagirem completamente entre si, depois de terminada a reação química 

haverá 30 g de produtos. 

 

Química tem história 

Antoine Lavoisier nasceu em Paris, em 1743. Formou-se Direito, mas se 

dedicou à Química. 

Aos 23 anos, foi eleito membro da Academia Francesa de Ciências. Em 1768, 

trabalhou para Fermé Générale, agência ligada ao governo e responsável pelo 

recolhimento de impostos. 

Na Química, Lavoisier criou uma nomenclatura das substâncias químicas 

semelhante à que ainda está em uso; nomes como os dos compostos de 

oxigênio, enxofre e fósforo são até hoje utilizados. Deve-se a ele também a 

conclusão de que a água é uma substância formada por hidrogênio e oxigênio. 



104 
 

Isso, na época, foi surpreendente, pois a água era tida como substância 

impossível de ser decomposta. 

A frequente utilização da balança pode ser considerada uma das principais 

características do trabalho de pesquisa de Lavoisier. 
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Número de exemplares de cada autor adotados no país: 

 

Tabela 1 - quantidade de livros didáticos sugeridos pelo Guia do PNLD de 2012 e 2015: 

Fonte: FNDE: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-

estatisticos (acesso em março de 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Livro 2012 2015 

1 2 056 378 - 

2 740 661 1 267 921 

3 324 702 223 387 

4 248 964 656 419 

5 593 283 964 656 

TOTAL 3 963 988 3 112 383 


