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RESUMO 
 
 
 

The Royal Institution, organização inglesa fundada no final do século 

XVIII em Londres e existente nos dias de hoje como uma instituição voltada a 

pesquisas no campo teórico e divulgação da ciência, nasceu com os propósitos 

de uma instituição de caráter público, dependendo financeiramente de 

contribuições. 

Dentro de uma concepção de ciência, categorizada por seus fundadores 

como “ciência útil”, a Royal Institution tinha como principais objetivos, a difusão 

do conhecimento e aplicação da ciência na vida da população. 

Para o presente trabalho, estudou-se algumas das circunstâncias sociais 

e políticas presentes na Inglaterra no final do século dezoito, e que forneceram 

elementos para o entendimento dos motivos que propiciaram a criação de tal 

instituição. 

Procurou-se também identificar, na criação e consolidação dessa 

Instituição, o papel desempenhado por personalidades da época, como Joseph 

Banks, Benjamin Thompson, Thomas Young, Thomas Garnett e Humphry Davy. 

Esta dissertação baseou-se no estudo dos seguintes originais: 

“Proposals for forming by subscription, in the Metropolis of the British Empire, a 

Public Institution for diffusing the knowledge and facilitating the general 

introduction of useful mechanical inventions and improvements, and for 

teaching, by courses of Philosophical Lectures and Experiments, the application 

of science to the common purposes of life”, documento de criação da Royal 

Institution, de autoria de Benjamin Thompson e datado de março de 1799, “A 

discourse introductory to a Course of Lectures on Chemistry, Delivered in the 
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Theatre of the Royal Institution, on the 21st of January, 1802”, palestra inaugural 

de Humphry Davy na Royal Institution, e “The Bakerian Lecture, on some 

chemical Agencies of Electricity”, palestra na qual Davy apresentou os 

resultados de suas pesquisas sobre eletrólise, efetuadas na Royal Institution e 

apresentadas perante a Royal Society em 20 de novembro de1806. 

O ponto central desse trabalho situou-se no estudo do modelo de 

difusão do conhecimento formulado nas origens da Royal Institution, bem como 

em algumas de suas modificações que fizeram desse modelo um forte ponto 

de apoio para que a Royal Institution se projetasse, no início do século 

dezenove, como uma das principais instituições científicas da Inglaterra. 

 

Palavras Chave: Royal Institution,difusão do conhecimento no século XVIII, ciência útil, Joseph 

Banks, Benjamin Thompson, Thomas Young, Thomas Garnett e Humphry Davy. 
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ABSTRACT 

 

The Royal Institution, English organization founded at the end of the 

eighteenth century in London and existing in this day and age as an institution 

dedicated to research in the theory and dissemination of science, was born with 

the purposes of an institution of public character, depending on financial 

contributions. 

Within a conception of science, categorized by its founders as "useful 

science," the Royal Institution had as main goals, the diffusion of knowledge 

and application of science in the life of the population.  

For the present work, we studied up some of the social and political 

circumstances present in England at the end of the eighteenth century, and 

provided evidence to the understanding of the reasons that enabled the creation 

of that institution. 

Also, we tried to identify in the creation and consolidation of that 

institution, the role played by personalities of the time, as Joseph Banks, 

Benjamin Thompson, Thomas Young, Thomas Garnett and Humphry Davy. 

This work was based on the study of the following documents: 

"Proposals for forming by subscription, in the Metropolis of the British Empire, 

the Public Institution for diffusing the knowledge and facilitating the general 

introduction of useful mechanical inventions and improvements, and for 

teaching, by Philosophical Lectures and courses of Experiments, the application 

of science to the common purposes of life.", document-creation of the Royal 

Institution, authored by Benjamin Thompson and dated March 1799,"The 

discourse introductory to the Course of Lectures on Chemistry , Delivered in the 
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Theatre of the Royal Institution, on the 21st of January, 1802," inaugural lecture 

of the Royal Institution Humphry Davy, and "The Bakerian Lecture, on some 

chemical Agencies of Electricity," lecture in which Davy presented the results of 

their research on electrolysis, made the Royal Institution and presented at the 

Royal Society on November 20 de1806. 

The focus of this work was in the study of the model for dissemination of 

knowledge established on the origins of the Royal Institution, as well as some of 

the changes that have made this model a strong point of support for the Royal 

Institution to be seen, at the beginning of the nineteenth century, as a major 

scientific institutions of England. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Royal Institution, dissemination of knowledge in the eighteenth century, useful 

science, Joseph Banks, Benjamin Thompson, Thomas Young, Thomas Garnett and Humphry 

Davy. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
Sediada no mesmo local desde sua fundação, a Royal Institution of 

Great Britain abriga atualmente um museu sobre descobertas científicas, um 

espaço para eventos, biblioteca, laboratórios aonde seus pesquisadores 

realizam pesquisas nas áreas da nanotecnologia e biomagnética, bem como 

estudos sobre câncer e doenças do coração, e possui ainda, um setor voltado 

à educação científica de crianças e jovens.1  

Outra atividade desenvolvida pela Instituição desde 1825 e considerada 

pelos seus organizadores como o maior evento anual da mesma, são as 

Christmas Lectures, uma série de palestras sobre temas científicos, 

ministradas por especialistas e professores e que atualmente é transmitida por 

redes de TV de diversos países. 

Mas, a Royal Institution, fundada por homens ligados a questões do 

campo e que procuravam respostas para os problemas da época, nasceu com 

outras características. Contudo, seu principal propósito sempre foi o de difundir 

conhecimentos científicos e artes úteis à vida das pessoas comuns. 

Assim, o presente estudo propõe uma análise do modelo de difusão do 

conhecimento científico e técnico criado por essa Instituição, durante o período 

compreendido entre 1799, ano da sua fundação e 1806, época de intensas 

pesquisas de Humphry Davy sobre eletrólise e que levaram à definição da 

Royal Institution como uma instituição de pesquisa. 

O primeiro capítulo estará voltado ao estudo de aspectos sociais e 

políticos existentes na época da fundação da Instituição, tais como a 

                                                 
1 The Royal Institution of the Great Britain. Disponível em http://www.rigb.org . Site da Royal 
Institution, acessado em julho de 2008. 
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repercussão da revolução francesa e a questão da produção de alimentos e 

distribuição de terras na Inglaterra.  

Dentro desse quadro, nosso estudo focalizará duas instituições que 

antecederam a Royal Institution: o The Board of Agriculture e a Society for 

Bettering the Condition and Increasing the Comfort of the Poor, entidades que 

fornecem indicadores sobre alguns dos motivos que estimularam a formação 

da Royal Institution. Essa primeira parte do capítulo retomará estudos já 

realizados dentro da História da Ciência. 

A segunda parte do capítulo estará centrada na análise do documento 

de criação da Royal Institution, na qual situaremos quais foram os objetivos, as 

propostas e a forma de organização pensada por Benjamin Thompson ao 

idealizar essa nova instituição.  

Na primeira parte do segundo capítulo destacaremos algumas das 

variáveis que influíram na formação do modelo de fazer e divulgar ciência 

nesse período inicial da Instituição, e em especial, na participação que 

personagens como Joseph Banks, presidente da Royal Society, Thomas 

Garnett e Thomas Young, seus primeiros professores, tiveram na formação 

desse modelo. 

Na última parte desse capítulo voltaremos nossa atenção para o papel 

desempenhado por Humphry Davy na Instituição, utilizando como fonte 

primária o discurso com o qual ele inaugurou seu primeiro curso de palestras, 

no início de 1802.  

Finalizando o capítulo, destacaremos as mudanças introduzidas na 

Instituição, mudanças essas que possibilitaram a realização de pesquisas 

classificadas por Humphry Davy como “investigações originais” e que foram 
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apresentadas por ele perante a Royal Society em novembro de 1806 e 

publicadas no início de 1807. 
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 Capitulo 1 – Origens da Royal Institution(1799) 

1.1 – Princípios formadores: a ciência útil e a fil antropia científica   
 

No final do século XVIII, a Inglaterra estava sob o impacto das 

revoluções industrial e francesa, caminhando entre a expansão econômica e a 

convulsão social. 

A revolução industrial, gerando mudanças ainda não compreendidas na 

época, aumentou a distância entre ricos e pobres e elevou a tensão social, 

obrigando o país a estabelecer novas legislações tanto para o comércio quanto 

para a indústria. Sem planejamento por parte das autoridades, o rápido 

crescimento industrial trouxe a população para o entorno das fábricas, 

ocasionando problemas de saneamento, de saúde pública, de má distribuição, 

e até mesmo, de falta de alimentos. 

Além disso, os reflexos da revolução francesa faziam-se sentir na 

Inglaterra, com os governantes impondo restrições aos direitos de expressão, 

reuniões e outras liberdades civis, numa tentativa de impedir que se repetisse 

na Inglaterra o ocorrido na França. O esforço dos artesãos para uma melhoria 

das condições de trabalho e tentativas de formação dos primeiros sindicatos 

eram respondidas com medidas de repressão.2 

Numa reação aos problemas de cunho econômico, político e social, 

tentativas de reformas foram feitas e esquemas filantrópicos foram organizados 

com a criação de comitês, instituições e sociedades dos mais variados tipos e 

com os mais diversos objetivos.  

                                                 
2 Thomas Martin, “Origins of the Royal Institution,” The British Journal for the History of Science, 
1 (1962): 57. 
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Um pequeno grupo de aristocratas ingleses, do qual faziam parte ricos 

senhores de terras (com ou sem título), procurou adaptar-se aos novos tempos 

e aos novos modelos de produção, acreditando que o espírito empreendedor 

existente na revolução industrial, aplicado à agricultura e junto a um esquema 

de filantropia, poderia diminuir as condições de pobreza e tensões sociais, 

evitando assim um cataclismo social.  

Esse grupo de aristocratas, com o apoio da Igreja Anglicana, criou assim 

três instituições numa rápida sucessão: The Board of Agriculture, formado em 

1793, a Society for Bettering the Condition and Increasing the Comfort of the 

Poor, comumente conhecida por SBCP, formada em 1796, e a Royal Institution 

criada em 1799.3 

O Conselho da Agricultura foi criado, principalmente, para difundir o 

entusiasmo desse grupo de aristocratas para com a enclosure, nome dado ao 

processo pelo qual as terras consideradas com direito de acesso e uso comuns 

eram cercadas e doadas ou intituladas a um único proprietário, com o objetivo 

de aumentar a produção de alimentos. Essa conversão de terras do público 

para o particular foi freqüentemente acompanhada por resistências e grande 

tensão social.4 

Com o aumento dessas tensões, esse grupo de aristocratas voltou sua 

atenção para o allotment, sistema pelo qual pequenos lotes de terra eram 

distribuídos pelo governo local ou por entidades como a Igreja, e entregues às 

famílias para que pudessem desenvolver culturas de subsistência. Essa 
                                                 
3 No restante do trabalho optamos por traduzir os nomes das instituições inglesas para o 
português. Como exemplo, traduziremos Board of Agriculture por Conselho da Agricultura e 
Society for Bettering the Condition and Increasing the Confort of the Poor, por Sociedade para 
Melhorar as Condições e Aumentar o Conforto do Pobre ou pela sua abreviatura, SBCP. Para 
a Royal Institution, focalizada neste estudo, preferimos manter seu nome em inglês, bem como 
para a Royal Society.Todas as traduções do trabalho foram feitas pelo aluno. 
4 Morris Berman, Social Change and Scientific Organization.The Royal Institution, 1799-1844 
(Ithaca, New York: Cornell University Press, 1978), 4. 
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distribuição de terras se destinava somente ao plantio e não dava, às famílias 

beneficiadas, o direito à moradia.5 

Para o referido grupo de aristocratas, o processo de partilha parecia 

ser uma resposta mais direta aos problemas da época e uma nova organização, 

a SBCP, foi formada em 1796 para defender esse plano de ação.  

Como, entre 1793 e 1805, o processo de distribuição de terras teve um 

desenvolvimento lento, com poucos lotes distribuídos, o grupo voltou sua 

atenção para a criação de uma instituição que, segundo eles, poderia fornecer 

respostas mais efetivas aos problemas enfrentados.  

Dos cinqüenta e sete homens que primeiramente se reuniram no dia 7 

de março de 1799 para ultimarem os preparativos para a formação dessa nova 

instituição, a Royal Institution, quase 50% deles estava na categoria de 

senhores de terra, ou seja, eram membros da nobreza que tinham suas 

atividades ligadas à agricultura e à exploração da propriedade.  

Além disso, uma parte dos sócios ativos era composta por membros 

da SBCP e que também pertenciam ao Conselho da Agricultura. Podemos citar 

como componentes desse grupo o Bispo de Durham, um dos presidentes da 

SBCP, o Conde de Winchilsea, primeiro presidente da Royal Institution, Sir 

Thomas Bernard, um dos fundadores da Royal Institution e Sir John Sinclair, 

primeiro presidente do Conselho da Agricultura. 

Observamos que se o Conselho da Agricultura buscava mobilizar 

interesses no sistema de cerco, e a SBCP tinha objetivos focados na partilha 

de terras, então, por que fundar outra instituição para combater a pobreza rural? 

Para Morris Berman, a resposta estaria mais uma vez na “revolução dual”, pois 

                                                 
5 Utilizaremos, no restante deste estudo, traduções aproximadas dos termos allotment e 
enclosure, ou seja, partilha e cerco. 



 16 

se a revolução francesa gerava um interesse em criar organizações 

educacionais voltadas às classes menos favorecidas, a revolução industrial 

fornecia uma função para a ciência que parecia apropriada para o alivio das 

dificuldades encontradas no campo.6  

Ainda de acordo com Berman, tão fortes eram essas tendências que a 

criação de uma instituição como a Royal Institution no final do século XVIII era, 

literalmente, inevitável.  

Vemos que uma outra abordagem sobre esse período e sobre os 

motivos da criação dessa instituição é fornecida por George A. Foote.  

Em suas palavras, “uma sede sagrada por ciência” estava se tornando 

quase que uma epidemia no início do século XIX na Inglaterra. O crescimento 

da percepção, por parte da sociedade, acerca da importância da ciência na 

vida da nação coincidia com uma gradual democratização da vida política 

Inglesa e com uma crescente demanda por educação pública. 7 

A multiplicação de publicações periódicas e o aumento de produção de 

uma literatura voltada à ciência, mesmo com a baixa qualidade de algumas 

publicações, davam oportunidades para a difusão do conhecimento científico.  

De um modo geral, o público tinha grande dificuldade para entender a 

função da ciência teórica e esforços foram feitos para preencher tal lacuna. 

Buscou-se, por exemplo, prover ao público leigo informações sobre os 

princípios gerais de vários ramos da ciência. Tentou-se também, adaptar a 

linguagem específica da ciência, eliminando ou diminuindo seu tecnicismo, 

facilitando assim, o entendimento popular. 

                                                 
6 Berman, Social Change and Scientific Organization, 6. 
7 George A. Foote, “Science and Its functions in Early Nineteenth Century England,” Osiris 11, 
(1954): 438-454 
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 Ainda de acordo com Foote, o crescimento de instituições voltadas à 

ciência, o crescimento do número de palestras científicas e o cuidado de torná-

las acessíveis ao público em geral, tornavam a ciência um passatempo 

elegante e também socialmente aceito, discutida num palco onde sua 

característica bi polarizada entre as funções “prática” e “teórica”, provocava 

acaloradas discussões. Para ele, a “ciência prática” seria a ciência que estaria 

implicada com o uso, ou usos, da matéria prima extraída da natureza para fins 

imediatos, ou mesmo de longo prazo, e a “ciência teórica”, seria aquela 

relacionada com o método científico, que produziria novos campos de 

conhecimento.8 

Para o historiador David Knight, a implantação e o posterior sucesso da 

Royal Institution resultaram, principalmente, dos trabalhos realizados por 

Joseph Banks, Benjamin Thompson e Humphry Davy, homens que, de 

diferentes formas, garantiram a criação e a implantação de tal instituição e do 

modo inicial como ela fez e divulgou a ciência.9 

Do que foi apresentado acima, podemos observar que diferentes 

enfoques foram considerados pelos historiadores mencionados.  

Para Morris Berman as condições econômicas da Inglaterra, na época 

da criação da Royal Institution, foram fatores determinantes na situação social 

e política do país, que por sua vez criaram o ambiente para a formação dessa 

instituição. Assim, para esse estudioso, os fatores econômicos constituiriam os 

                                                 
8Ibid., 439. Neste trabalho optamos por não entrar nas questões colocadas pelo historiador 
George A. Foote sobre as funções “práticas” ou “teóricas” da ciência. O próprio texto de criação 
da Royal Institution, de autoria de Benjamin Thompson, na sua capa de rosto utiliza o termo 
“útil” ao se referir à “introdução de melhorias mecânicas na vida da população”. Humphry Davy, 
um estudioso que teve uma importante participação na formação e consolidação da Royal 
Institution, utilizou, por diversas vezes a expressão “ciência útil”, não fazendo distinções entre 
suas funções “práticas ou teóricas”.  
9 David Knight, “Establishing the Royal Institution: Rumford, Banks and Davy” in ‘The Common 
Purposes of Life’: Science and Society at the Royal Institution of Great Britain, ed. Frank A.J.L. 
James.( Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2002), 97-118. 
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principais elementos dessa história e as personalidades envolvidas nesse 

processo, tais como Benjamin Thompson ou Humphry Davy, apesar de 

significativas, fariam parte, junto com muitas outras personagens de menor 

expressão, de um pano de fundo no palco econômico onde acontecia a ação. 

George A. Foote, por sua vez, procurou analisar a função da ciência e o 

crescimento de instituições científicas, com a atenção voltada à análise da 

função da ciência na sociedade da época. 

Já para David Knight, as figuras humanas deteriam o comando dessa 

história, agindo como elementos que efetivamente criaram as condições para 

que a Royal Institution se estabelecesse no início do século XIX. 

Na seqüência apresentada, podemos observar que os historiadores 

Berman, Foote e David, priorizaram, respectivamente, fatores econômicos, 

sociais e humanos em suas explicações sobre os motivos que possibilitaram a 

criação e consolidação da Royal Institution no período em estudo. 

Resumidamente e de acordo com as idéias de Berman e Foote, 

buscamos identificar algumas das forças sociais e políticas existentes na época 

de criação da Royal Institution. Contudo, nossa atenção volta-se, agora, à 

análise do papel desempenhado por personagens que, dentro do contexto 

vivido pela Inglaterra da época, foram figuras significativas no período inicial da 

Instituição. 

A primeira delas foi Sir Joseph Banks, presidente na época da Royal 

Society, um rico proprietário de terras, competente administrador e um 

estudioso com um forte gosto por botânica. 
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Banks teve formação científica em Oxford e após sua graduação viajou 

para Labrador e Terra Nova, e logo em seguida financiou e acompanhou o 

capitão Cook numa viagem ao Taiti, Nova Zelândia e Nova Gales do Sul.10  

Nessa última viagem, Banks levou consigo um grupo de artistas para 

realizar registros das paisagens e de espécimes coletados. Além disso, num 

jornal de sua propriedade, “descreveu vividamente a viagem e suas próprias 

reações ao que acontecia durante a mesma”.11  

Em 1788, por sua capacidade administrativa, posição social, contatos 

políticos e formação científica, ele foi eleito presidente da Royal Society, cargo 

que ocupou por mais de trinta anos. Dentre os atributos dessa função, que 

demandava muito tempo, estava o cuidado de uma enorme quantidade de 

correspondências, “ser afável e ter competência administrativa.”12 

Naquela época, além do Astrônomo Real, o presidente da Royal Society 

era a única figura a quem o governo procurava para conselhos científicos e, 

nesse período, não existia outra sociedade científica de maior relevância, 

exceto a da profissão médica. O presidente da Royal Society era o porta voz do 

mundo científico na Inglaterra e uma figura chave em quase tudo o que se dizia 

a respeito de ciência. 

O interesse científico de Banks era pela botânica, mas suas atenções 

comerciais estavam concentradas em uma criação de ovelhas merino, situada 

na região de Linconshire. 

Encontramos então, na figura de Joseph Banks, o rico gentleman 

proprietário de terras, homem de negócios e de ciência e o responsável pelos 

jardins de George III. Ele possuía uma casa em Soho Square, onde havia uma 
                                                 
10 Knight, “Establishing the Royal Institution,” 104. 
11 Ibid., 105 
12 Ibid., 105 
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soberba biblioteca e suas coleções estavam abertas aos devotos da história 

natural. Esse homem, de interesses tão diversos, encontrava-se presidindo a 

organização científica de maior relevância daquele período no país: a Royal 

Society. A proposta de criação de qualquer instituição científica inglesa teria de 

passar, necessariamente, por suas mãos. 

Desde o começo de sua gestão, e com muita nitidez a partir do início da 

guerra com a França, Joseph Banks opunha-se categoricamente à criação de 

“sociedades especializadas”. Podemos citar como exemplo sua feroz oposição 

à criação da Sociedade Geológica, em 1807, situação na qual, furioso, exigiu 

que Humphry Davy se retirasse desse movimento.13 

Banks acreditava que grupos especializados somente deveriam ser 

formados dentro da Royal Society, como o Animal Chemistry Club. 

Mas a atuação de Banks deve ser olhada dentro do contexto da época, 

pois entre os anos de 1793 e 1815, com exceção de um pequeno período em 

1802, a Inglaterra esteve em guerra com a França e Banks esteve envolvido 

em tensões e conflitos em relação aos destinos da ciência na Inglaterra.  

Com isso, sua condução centralizadora frente à Royal Society deve, 

também, ser entendida como medida de precaução para que descobertas 

científicas não fossem levadas ao conhecimento do inimigo, ou que, ao menos, 

a Royal Society não fosse acusada de fornecer essas informações à França. 

Como um homem que tinha parte de seus negócios no campo, ele 

incentivava o desenvolvimento agrícola. Além disso, pela experiência adquirida 

em suas viagens científicas, também sabia da importância de ter instrumentos 

científicos aperfeiçoados para a navegação. 

                                                 
13 Ibid., 106 
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Numa carta endereçada a Humphry Davy, parabenizando-o pela 

invenção da lâmpada de segurança para mineiros, datada de 30 de outubro de 

1815, Joseph Banks comparou a notoriedade científica obtida por Davy pela 

identificação do potássio com a utilidade da lâmpada de segurança. Uma 

ciência que pudesse ser entendida pela população, projeção da Royal Society 

junto ao meio científico, e a valorização do emprego da ciência para “fins úteis”, 

pareciam ser os objetivos de Banks.14 

Além disso, a Royal Society carecia de laboratórios e de espaços 

adequados para palestras, sendo que as mesmas aconteciam em encontros 

formais, endereçadas a uma audiência especializada, com seu presidente 

dirigindo as sessões com roupas de juiz da corte, num clima onde os debates 

não eram bem vindos. Nas palavras de David Knight, “somente os convertidos 

iam para esses sermões”.15  

Apesar da oposição de Banks à formação de “entidades especializadas”, 

ele deu seu efetivo apoio à formação da Royal Institution, ou por concordar 

com os objetivos da nova instituição, ou por entender que a mesma poderia 

fornecer um espaço que complementaria as atividades da Royal Society. 

Parece que para ele, a Royal Institution seria um complemento da Royal 

Society, e não uma adversária. 

Além disso, Banks também colaborou na obtenção do valioso epíteto 

Royal à nova Instituição, além de pessoalmente arregimentar seus amigos para 

apoiá-la e dar seu aval moral à proposta elaborada por Benjamin Thompson.  

 

 

                                                 
14 Ibid., 106. 
15 Ibid., 
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1.2 O documento de criação: um modelo para a difusão do  conhecimento.  
 

Nascido em 1753 em Worbun, Massachusetts, Benjamin Thompson teve 

grande parte de sua formação feita de forma autodidata, apesar de ter 

freqüentado cursos em Harvard. Suas primeiras atividades profissionais 

estiveram no campo do comércio e depois, da medicina.16  

Em 1772 foi contratado como mestre em uma escola na cidade de 

Concord, New Hampshire, e lá se casou com uma rica viúva da província. Em 

pouco tempo, Thompson tornou-se não somente um grande proprietário de 

terras, mas também parte integrante do círculo social próximo ao Governador 

Real, John Wentworth. 

Defendendo a Coroa na luta contra a independência americana e 

atuando como espião na cidade de Boston, teve suas atividades descobertas e 

foi obrigado a partir para a Inglaterra, deixando a esposa e uma filha recém 

nascida. 

O historiador John Meurig Thomas traça um perfil de Benjamin 

Thompson na maturidade, da seguinte forma: 

 

“45 anos de idade, recém chegado de Munique, alto, olhos azuis, 

elegante, nascido na América, um oportunista homem de ação. 

Primeiramente soldado e estadista, ele foi, por todos os relatos, cruel e 

arrogante, insensivelmente esperto e errante, um espião sem princípios 

e um mulherengo calculista, mas também um filantropo, um brilhante e 

eficaz reformador social, um inventor engenhoso e um excepcional 

cientista inovador. Ele fundaria a Royal Institution.”17 

 

                                                 
16 Sanborn C Brown, “Thompson, Benjamin,” in Dictionary of Scientific Biography, 1981. 
17 John Meurig Thomas, “Sir Benjamin Thompson, Count Rumford and the Royal Institution,” 
Notes and Records of the Royal Society 53 (1999): 11. 
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Desse perfil, destacamos o trabalho de Benjamin Thompson como 

homem preocupado com a ciência. 

Logo no início de sua carreira, em julho de 1778, ele realizou uma 

meticulosa investigação experimental sobre armas de fogo e velocidades de 

projéteis, trabalho que foi apresentado perante a Royal Society e a Joseph 

Banks em 29 de março de 1781.18 

Além do estudo sobre armas de fogo e balística, uma grande 

contribuição científica de Benjamin Thompson está nos estudos sobre o calor, 

onde ele desenvolveu técnicas para medir o calor desprendido na queima de 

diferentes combustíveis. Também propôs a idéia de calor específico e 

determinou seu valor para diferentes substâncias.19 

Thompson, da mesma forma, estudou o fenômeno que hoje 

denominamos de correntes de convecção nos líquidos e gases, a medida da 

condutividade térmica nos gases e a perda de calor pela radiação de superfície. 

As atividades no campo da ciência aproximaram Thompson de Joseph Banks, 

o que seria importante para a criação da Royal Institution. 

Apesar de seus interesses comerciais e científicos em áreas distintas, 

Banks concordava com a visão de Benjamin Thompson sobre a “aplicação da 

ciência para as coisas comuns da vida”. 

Entretanto, Thompson, apoiado no seu senso prático e tino comercial, 

aliava seus trabalhos no campo da ciência com seus interesses políticos e 

financeiros.  

                                                 
18 Benjamin Thompson, “New experiments upon Gun-power with occasional Observations and 
practical Inferences; to which is added, an Account of a new Method of determining the 
Velocities of all Kinds of Military Projectiles, and the Descriptions of a very accurate Eprouvette 
for Gun-power,” Philosofical Transactions Royal Society of London LXXI, (1781): 230  
19 Thomas, “Sir Benjamin Thompson,” 16. 
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No posto de coronel, onde comandou um regimento inglês na luta contra 

a independência da sua terra natal, Thompson voltou pela segunda vez à 

Inglaterra, onde se dedicou a cultivar boas relações com a nobreza. Naquele 

período o jovem coronel era uma presença constante nos jantares das famílias 

nobres inglesas. 

Na busca por fortuna, e com a permissão do Rei George, Thompson 

entrou para os serviços de Karl Theodore, o Eleitor da Bavária, como consultor 

do exército. Foi durante esse período que ele teve os seus mais produtivos e 

bem sucedidos anos de invenção, de empreendimentos científicos e de 

trabalhos no campo social.20 

Thompson logo percebeu que um dos grandes problemas do exército da 

Bavária estava em seus desconfortáveis e pouco eficientes uniformes, tanto 

nos períodos de maior temperatura quanto no inverno. Utilizando seus 

conhecimentos sobre o calor e percebendo que o isolamento térmico das 

roupas dependia do ar contido nas mesmas, redesenhou os uniformes do 

exército da Bavária, sanando assim, o problema. 

Na sua rápida ascensão na corte, e já como comandante do exército da 

Bavária, foi solicitado pela cidade de Munique a resolver um problema social 

que preocupava: o aumento considerável nos números de mendicância e 

desocupados. 21 

Se valendo de seus amplos poderes políticos, Thompson resolveu 

confinar parte dessa população em um estabelecimento chamado por ele de 

“Casa da Indústria”. Na verdade, um local com características de prisão. 

                                                 
20 Thomas, “Sir Benjamin Thompson,” 14. 
21 Martin, “Origins of the Royal Institution,” 58. 
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Nesse local, Thompson forneceu treinamento aos abrigados para a 

confecção de uniformes do exército e distribuiu para as famílias de 

necessitados sua “Sopas Rumford”, que tinham, dentre os principais 

ingredientes, a batata. A sopa era preparada em cozinhas também projetadas 

por ele. 

Foi nesse período que Thompson desenvolveu a panela de pressão, 

aperfeiçoou o sistema de lareiras e fogões, que denominou de “Cozinhas e 

Lareiras Rumford”. Além disso, desenvolveu a janela de vidro duplo para 

melhor isolamento térmico, uma lâmpada a óleo mais eficiente e um modelo de 

fotômetro que foi usado para verificar as condições de luminosidade nas 

fábricas. 

Thompson recebeu, na Bavária, o título de “Count Rumford”, e podemos 

reconhecer em sua figura, um filantropo, um reformador social, um homem da 

ciência, e também, um empresário e homem do Estado bem sucedido. Em 

1791, ele era, simultaneamente, Coronel do Exercito Inglês, Ministro da Guerra, 

Ministro da Polícia, Major-General, Tesoureiro da Corte e Conselheiro do 

Estado da Bavária. 

Por pressão de seus inimigos políticos e também pelos seus inúmeros 

casos amorosos, que incluíam a amante do Eleitor, com a qual teve uma filha, 

Thompson voltou à Inglaterra em licença de dois anos, com o objetivo de 

publicar seus trabalhos e apresentá-los à Royal Society, entidade que 

respeitava e da qual buscava aprovação e reconhecimento.  

Thompson deixou explícita a necessidade de reconhecimento pelos 

pares, ao falar sobre a ânsia do filósofo natural no documento de formação da 

Royal Institution. 
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“Ansioso para realizar novas descobertas e estabelecer sua reputação 

entre filósofos, a quem ele considera como sendo os únicos juizes 

competentes de seus méritos...”22 

 

Dentre os trabalhos apresentados estavam os relatos sobre o trabalho 

realizado com a população pobre de Munique na “Casa da Indústria”, a 

preparação de alimentos em instituições de caridade e questões ligadas à 

economia de combustível. 

Nesses trabalhos, Thompson mencionou a formação de um grande 

depósito de todas as espécies de “invenções mecânicas úteis”, em particular 

aquelas relacionadas ao conforto e à economia dos lares.  

Temos aí, parte do embrião da futura Royal Institution. Pelo relato de 

Thompson, podemos seguir o curso dos eventos e em especial sua ligação 

com Thomas Bernard e a SBCP: 

 

“No início do ano de 1796, tracei um esquema inicial desse plano no 

meu segundo ensaio, mas estando sob a necessidade de um rápido 

retorno à Alemanha, não tive tempo de aprofundá-lo [...] Após meu 

retorno a Munique, dediquei-me intensamente ao assunto nas minhas 

correspondências com meus amigos da Inglaterra, em particular nas 

minhas cartas para Thomas Bernard. No retorno à Inglaterra, em 

setembro de 1798, eu encontrei esse gentleman não somente 

concordando com minhas opiniões em relação à utilidade e importância 

do plano que eu havia proposto, mas muito solícito para que tentativas 

pudessem ser feitas para levá-lo para imediata execução nessa capital. 

Depois de diversas consultas, que aconteceram no escritório do Senhor 

Bernard e na casa do Senhor Bispo de Durham, foi acordado que o 

Senhor Bernard reportaria ao comitê da SBCP os resultados gerais 

                                                 
22 Benjamin Thompson, “Proposals for forming by subscription, in the Metropolis of the British 
Empire, a Public Institution for diffusing the knowledge and facilitating the general introduction 
of useful mechanical inventions and improvements, and for teaching, by courses of 
Philosophical Lectures and Experiments, the application of science to the common purposes of 
life,” Londres (March 1799):8. 
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dessas reuniões. Foi também desejo unânime dos cavalheiros que 

assistiram as mesmas, que meios deveriam ser utilizados para fazer 

uma tentativa de levar para execução o esquema proposto. A 

instituição a ser formada seria muito interessante e importante para ser 

feita como apêndice de qualquer outra existente, e deveria ser 

organizada de forma independente, em suas próprias bases.” 23 

 

Mas Thompson era um homem de diversos trabalhos que corriam 

paralelamente. Nesse mesmo período desenvolveu intensas atividades como 

filósofo natural, filantropo e homem de negócios. Em 1796, durante dois meses 

apenas, instalou, ou modificou, mais de 250 lareiras, cozinhas e chaminés em 

lares ingleses, fez viagens e deu palestras em Dublin, Edinburg, Bath e 

Harrogate.24 

Em 1796 fez uma doação de £5,000 para duas instituições, a Royal 

Society of London e a American Academy of Science, de Boston, verba 

destinada a premiar trabalhos científicos nos campos do calor e da luz. 

Em 1798, com sua posição na Bavária ameaçada por inimigos políticos, 

ofereceu seus serviços ao governo americano, pleiteando o cargo de 

Superintendente da Academia Militar de West Point, uma tentativa 

compreensivelmente recusada pelo presidente americano John Adams, pois 

além de ter sido considerado um espião inglês quando de sua permanência na 

cidade de Concord, lutou, no posto de Tenente Coronel dos Dragões 

Americanos do Rei, contra a independência da então colônia americana. Sua 

conduta e comportamento na sua terra natal, cortando macieiras e utilizando 

                                                 
23 Benjamin Thompson apud Martin, “Origins of the Royal Institution,”60.  
24 Ibid., 61. 
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lápides de cemitério como fogões para aquecer seus soldados, foi considerada, 

nas palavras de John Meurig Thomas, “nada menos que desprezível”.25 

Thompson voltou-se então para seus influentes amigos em Londres, na 

procura de uma nova atividade. Entre esses amigos estava Joseph Banks, 

presidente da Royal Society, William Wilberforce, um reformador social e 

tesoureiro do Foundling Hospital26 e Thomas Bernard, um rico advogado e 

também um entusiasta das idéias de Thompson sobre uma “filantropia 

científica”. 

Um comitê representando a SBCP e que incluía nomes como o do 

próprio Bernard, o Conde de Winchilsea e de William Wilberforce, encontrou-se 

com Thompson em 31 de janeiro de 1799 para examinar suas propostas para a 

formação de uma nova instituição. 

O documento, após algumas modificações, foi aprovado e circulou entre 

um grupo seleto. Aqueles que responderam com uma contribuição de 50 

guinéus foram chamados para uma reunião na casa de Joseph Banks em 7 de 

março de 1799 e tornaram-se, de acordo com uma das categorias de sócios 

propostas por Thompson, os primeiros “Proprietários”. 

No parágrafo que conclui uma carta, escrita para os contribuintes e 

datada de 4 de março de 1799, portanto três dias antes da reunião ocorrida na 

casa de Joseph Banks, Thompson afirmou que: 

 

                                                 
25 Thomas, “Sir Benjamin Thompson,” 13. 
26 O Foundling Hospital, uma instituição criada em 1739, tinha como objetivo “educar e manter 
crianças deserdadas”. Disponível em http://www.bc.co.uk/history/britsh/foundling01.shtml . Site 
acessado em 18 de junho de 2008. 
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“As Propostas encontraram tanta aprovação que cinqüenta e oito dos 

mais respeitáveis nomes se apresentaram antes que medidas 

pudessem ter sido tomadas para a preparação do encontro.” 27 

 

O documento de criação da Royal Institution é constituído por cinqüenta 

páginas e é composto por uma carta de introdução de Thompson, na qual ele 

justificou a criação da Instituição, teceu comentários sobre o trabalho do 

filósofo natural e daqueles envolvidos nas artes e manufaturas e expôs 

correspondências mantidas com diferentes personagens envolvidos na criação 

da Instituição. Enfim, o documento foi concluído com a apresentação da 

proposta de criação da nova Instituição. 

Thompson procurou mostrar sua ligação e identificação com a SBCP e, 

em longas notas de rodapé, expôs resumos de algumas de suas cartas 

endereçadas a Thomas Bernard, anteriores à época de criação da Royal 

Institution. Reproduzimos abaixo duas dessas cartas mostrando que, apesar da 

concordância de Thompson para com os objetivos da SBCP, ele introduziu 

idéias próprias, não contempladas por aquela Instituição. Essas idéias 

formariam o embrião da futura Royal Institution: 

 

“Munique, 28 de abril de 1797.  

Sinto-me grandemente honrado pelo distinto grau de estima e respeito 

que a Sociedade para Melhoria das Condições do Pobre tem conferido 

a mim, e peço que retornes à Sociedade os meus respeitos e 

agradecimentos. Essa lisonjeira mostra de aprovação serve para 

encorajar-me a perseverar no empreendimento para promover esses 

importantes objetivos [...] Estou muito otimista nas minhas expectativas 

do bem que seria feito por essa Sociedade [...] No entanto, com 

                                                 
27 Martin, “Origins of the Royal Institution,” 61. 
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modelos que pudessem ser vistos ou tocados, ela estaria habilitada a 

fazer muito mais.”28 

 

Numa outra carta a Thomas Bernard, Thompson procurou esclarecer 

sua concepção de filantropia, relacionando-a a “atos de benevolência úteis” e 

novamente enfatizou a importância de modelos, da presença física de objetos 

que as pessoas poderiam tocar e sentir, além de tentar reproduzir em Londres 

suas idéias sobre a Casa da Indústria: 

 

“Munique, 8 de junho de 1798. 

Recebi tua carta de Brighton, do dia 12 último. Dificilmente podes 

imaginar o alto grau de prazer e satisfação que senti pelo sucesso nos 

teus empreendimentos. Continue caro Senhor, e esteja certo que 

contribuirás mais essencialmente para o renascimento do bom gosto e 

da moral, da energia, da indústria, da benevolência e da prosperidade 

da tua nação favorita, do que todos os especuladores e reformistas em 

três reinados. Quando mostrares ao homem de elegância e fortuna 

quão ridículo é ter uma aparência insensível ao mais nobre e 

maravilhoso dos empreendimentos humanos, que é o de fazer o bem, 

terás feito mais para o conforto do pobre do que todas as leis poderiam 

fazer em benefício deles. Profundamente impressionado com a 

necessidade de tornar o zelo para com o pobre e indigente um ato 

elegante [...] e para difundir na Inglaterra o espírito da benevolência 

ativa que estás começando a fazer, insisto sobre esse importante ponto. 

É esperada em Londres uma bem organizada Casa da Indústria e é 

absolutamente necessário, para o sucesso de teus empreendimentos, 

que exista algo para ver e para tocar [...] Peço que leias, uma vez mais, 

as Propostas que publiquei em meu segundo Ensaio. Eu realmente 

penso que um estabelecimento público como ali descrito, poderia 

                                                 
28  Thompson, “Proposals” 14. Nota-se a importância dada, enfatizada pelo seu grifo, à 
apresentação de modelos que poderiam ser vistos e tocados. Para Thompson, o ver e o sentir 
seriam mais eficientes na divulgação de uma idéia do que a palavra escrita ou falada. 
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facilmente ser formado em Londres, e que isso produziria um bem 

infinito. Irei à Londres para ajudá-lo nesta execução.”29 

 

No início do documento que propõe a criação da Royal Institution, 

denominado por Thompson de “Introdução”, ele apresentou um problema que 

seria a “notável lentidão com que melhorias de todas as espécies são utilizadas 

para o uso na vida comum.”30 

Dessa forma, ele começou a preparar a argumentação para a 

necessidade de formação de uma nova instituição, que teria como dois de seus 

principais objetivos a difusão do conhecimento e a introdução de melhorias e 

invenções mecânicas úteis na vida diária do cidadão. 

Em seguida, Thompson teceu comentários sobre os motivos pelos quais 

as “melhorias” não seriam de fácil aceitação, apontando a dificuldade das 

pessoas perceberem as imperfeições dos instrumentos com os quais estão 

acostumadas a trabalhar, ou seja, a dificuldade em reconhecer que devem 

aprender algo novo, mesmo depois de terem sido consideradas como 

competentes nas suas tarefas. 

Um outro motivo seria o constrangimento em trabalhar com novas 

ferramentas, pois teriam que aceitar assim, o papel de aprendiz. 

Podemos observar que esses objetivos se entrelaçavam, pois a 

introdução de melhorias e invenções úteis para a vida da população teria como 

pré-requisito a difusão de novos conhecimentos.  

                                                 
29 Ibid., 15. Thompson grifou algumas palavras, tais como “prosperidade”, tema mais tarde 
retomado por Humphry Davy e “ver e tocar”, mais uma vez referindo-se a importância da 
presença física do objeto na transmissão de uma idéia.  
30 Ibid., 2. 
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Às razões que dificultariam a introdução das “melhorias”, ele 

acrescentou os erros, voluntários e involuntários, cometidos pelos artesãos ao 

lidarem com algo novo para eles. Em suas palavras: 

 

“Na introdução de novas melhorias, a esses obstáculos podemos 

adicionar inumeráveis erros, voluntários e involuntários, cometidos 

pelos artesãos que estão engajados em alguma atividade que é nova 

para eles, e que talvez não entendam e nem gostem.”31 

 

Um outro aspecto que podemos observar ao longo da introdução, é que 

Thompson estabeleceu uma clara distinção entre os filósofos e aqueles 

voltados às artes e manufaturas: 

 

“Não existe na sociedade duas classes de homens que são mais 

distintas, ou que são mais separadas uma da outra por uma linha 

distinta, do que os filósofos e aqueles que estão envolvidos nas artes 

e manufaturas. A distância de suas posições, a diferença de suas 

educações e de seus hábitos, a diferença acentuada de seus 

objetivos e de sua ocupação na vida, tendem a manter a distância e a 

impedir toda conexão e troca entre eles.”32 

 

Em seguida, Thompson aprofundou sua concepção sobre essas 

diferentes atividades. Em suas palavras: 

 

“O filósofo, que dedica seu tempo para a investigação das leis da 

natureza, deve necessariamente ser independente nessas 

circunstâncias. Por não esperar nenhum lucro ou vantagem pecuniária 

pelo seu trabalho, deve, conseqüentemente, estar propenso a 

empenhar-se nessa atividade ou por curiosidade ou por desejo de fama, 

ou por ambos os motivos. E a natureza de suas ocupações, assim 

como toda intensa meditação requerida, naturalmente tende a 

                                                 
31 Ibid., 4. 
32 Ibid., 7. 
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desprender sua mente de todas as tarefas e atividades comuns da vida 

diária [....] Por outro lado, aqueles que se dedicam às artes e 

manufaturas raramente estão dispostos a perguntar, ou mesmo a 

aceitar, o conselho do homem da ciência, com quem eles não têm 

ligação e por cujo conhecimento eles raramente têm algum grande 

respeito. Procurando somente adquirir riquezas, toda sua visão está 

confinada naqueles objetivos simples, e como seu sucesso depende 

muito da sua reputação pela engenhosidade utilizada nas suas 

diferentes linhas de negócios, e como toda proposta para introdução de 

melhorias pressupõe alguma imperfeição, comumente tais propostas 

são desconsideradas, tidas como ofensivas e rejeitadas com 

desdém.”33 

 

Em seguida, ele mostrou sua expectativa de que arte e ciência poderiam 

se unir e apresentou mais uma justificativa para a criação da nova instituição, 

pois esperava que a mesma “pudesse facilitar e consolidar essa união”.34 

Thompson também lançou mão de argumentos que colocavam a ciência 

como uma importante atividade para a nação: 

 

“Aqueles, entre os habitantes desta feliz ilha, que têm meditado 

profundamente sobre esses interessantes assuntos, realmente não 

ficarão indiferentes ao desenvolvimento de melhorias e certamente 

apoiarão o sucesso do plano que está agora colocado a sua frente, 

pois bem sabem quão poderosos e vivificantes são os raios da 

ciência quando adequadamente direcionados a promover a atividade 

e a aumentar a energia de uma nação iluminada.”35 

 

Thompson também desenvolveu argumentos procurando justificar os 

motivos da ênfase dada aos trabalhos e estudos relacionados ao calor, assunto 

proposto por ele para ser divulgado pela nova Instituição. 

                                                 
33 Ibid., 8. 
34 Ibid., 10. 
35 Ibid., 11. 
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Argumentou que o controle adequado do calor poderia promover um 

maior conforto ao pobre, seja no aquecimento adequado dos lares, seja no 

preparo de alimentos, ou mesmo na economia que a nação poderia fazer se a 

população utilizasse corretamente os princípios de isolamento e aquecimento. 

Na parte final da introdução, foi relatada, de forma resumida, a 

seqüência de reuniões realizadas no escritório de Thomas Bernard, no 

Foundling Hospital, com a presença do Bispo de Durham e de um comitê 

organizado pela SBCP, explicitando a aprovação desse grupo para com a nova 

Instituição. 

Após a Introdução e das cartas para Bernard, ele iniciou suas 

“Propostas”, detalhando as idéias gerais já apresentadas na sua carta de 

introdução. 

Ele então reafirmou os grandes objetivos da Instituição, que seriam a 

“rápida e geral difusão do conhecimento e de todos os novos melhoramentos 

úteis” e o “ensino e aplicação das descobertas científicas para a melhoria das 

artes e manufaturas”, e, mais ao final do documento, expôs o que podemos 

chamar de estrutura organizacional da Royal Institution.36 

Thompson propôs que o espaço físico da Instituição deveria ser 

escolhido pelos Dirigentes, categoria que ele definiu no final do documento, 

mas que podemos entender como sendo o grupo responsável pelo 

funcionamento do dia a dia da Instituição.  

Nas suas palavras, “amplas e espaçosas salas” deveriam ser 

preparadas para a exibição pública de “todas as melhorias e das novas 

invenções mecânicas” e especialmente daquelas que “aumentassem as 

                                                 
36 Ibid., 25. 
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conveniências e os confortos da vida, que promovessem a economia 

doméstica e o bom gosto, ou que fomentassem as utilidades industriais”.37 

Thompson citou uma longa lista de equipamentos e modelos que 

poderiam fazer parte dessa sala, tais como máquinas a vapor, modelos de 

pontes, teares, cabanas e outros tipos de construções para o uso dos menos 

afortunados, e ocupando a maior parte da lista, modelos de lareiras e fogões 

tanto industriais como domésticos, modelos de cozinhas e lavanderias, 

caldeiras, quartos de lavar e secar para as famílias de “cavalheiros da fortuna” 

ou para hospitais públicos.38 

Os equipamentos que não pudessem ser expostos em tamanho natural 

deveriam ser apresentados através de desenhos, que ficariam sob a guarda da 

Instituição e seriam reproduzidos para os interessados, sob a supervisão dos 

Dirigentes e respeitando-se os direitos adquiridos por patentes.  

Tanto nos equipamentos apresentados ao natural, como nos desenhos 

ou modelos, o endereço do fabricante ou do inventor deveria ficar em local 

visível para que os mesmos pudessem ser contatados para futuros negócios. 

Quanto ao segundo objetivo da Instituição, o do ensino e aplicação da 

ciência para propósitos úteis de vida, ele propôs a construção de uma sala 

adequada para palestras e um completo “laboratório e aparatos filosóficos”, no 

qual seriam realizados “experimentos químicos e outros experimentos 

filosóficos.”39 

Para ministrar as palestras os dirigentes não deveriam convidar 

“nenhum homem a não ser aqueles de primeira eminência nas ciências.”40  

                                                 
37 Ibid., 26. 
38 Ibid., 26. 
39 Ibid., 28. 
40 Ibid., 29. 
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Thompson também estabeleceu que nenhum assunto, a não ser o 

estritamente científico, poderia ser discutido nessas palestras e que os 

Dirigentes seriam responsáveis pela estrita observação dessa norma.41 

Notamos que essa parte do documento retrata o cuidado dos 

Proprietários para que nenhuma outra atividade, a não ser aquelas entendidas 

como cientificas, tivesse lugar nas dependências da Royal Institution. 

Apesar das restrições, a proposta também previa a possibilidade de que 

pessoas não pertencentes à Instituição pudessem assistir às palestras, desde 

que houvesse lugares vagos na sala e mediante um pequeno pagamento.  

Essa abertura ao público, numa época em que parte da população 

demonstrava um crescente interesse acerca das questões relacionadas à 

ciência, deu à Royal Institution uma de suas marcas mais significativas. 

Para as palestras, Thompson propôs uma ampla lista de assuntos que 

incluíam o calor e suas aplicações, a combustão de diferentes substâncias e a 

utilização adequada do fogo na economia doméstica. 

Nessa lista também constavam itens sobre os princípios térmicos que 

deveriam ser aplicados na confecção de roupas, os efeitos do calor e do frio 

sobre a saúde do ser humano e de métodos para conservar o gelo no verão. 

Provavelmente, por solicitação do grupo ligado à SBCP, Thompson 

incluiu palestras sobre plantio, tipos de solos e sobre processos utilizados no 

preparo do couro. 

Sugeriu também palestras relacionadas aos princípios químicos “na arte 

de fazer sabão, no processo de tingir tecidos e de todas as artes mecânicas, 

aplicadas em vários tipos de fabricação.”42 

                                                 
41 Ibid., 29. 
42 Ibid., 30. 
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Pela lista sugerida observamos que Thompson enfatizou assuntos que 

eram objeto de seus estudos ou atividades. Contudo, os temas das palestras, 

principalmente após Humphry Davy assumir como palestrante em 1801 (época 

da saída de Thompson da Instituição, como veremos mais adiante), voltaram-

se, nitidamente, para atender aos interesses do grupo ligado à SBCP, tratando 

de questões relacionadas ao campo, incluindo-se aí, estudos sobre mineralogia, 

obtenção do tanino e estudos sobre tipos de solo. 

Em seguida, foi apresentada a questão das verbas necessárias para 

formação e manutenção da instituição, as categorias de sócios e os valores a 

serem pagos pelos mesmos. 

Os primeiros que assinassem o documento de formação e doassem 

uma única quantia de cinqüenta guinéus estariam na categoria de 

“Proprietários”, seguidos pelos sócios “Vitalícios”, que deveriam fazer uma 

doação única de dez guinéus, e por último a categoria dos “Assinantes Anuais”, 

que deveriam contribuir com dois guinéus por ano. 

Em seguida, ele tratou demoradamente da questão do gerenciamento 

da futura Instituição, uma questão política definida com clareza no primeiro 

parágrafo do capítulo, intitulado “Do governo e gerenciamento da Instituição”: 

 

“Todas as tarefas da Instituição serão dirigidas e governadas por nove 

Dirigentes escolhidos entre os Proprietários da Instituição.”43 

 

Nos itens seguintes desse capítulo, estabeleceu-se que a votação 

secreta seria a forma como os Dirigentes seriam escolhidos. Em tal votação, 

cada Proprietário mandaria, numa data determinada, uma carta lacrada à 

                                                 
43 Ibid., 36. 
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Instituição com um nome de sua preferência. Essa forma de escolha seria 

válida a partir do segundo ano, pois para o primeiro ano o quadro de Dirigentes 

seria definido numa reunião geral. Desse grupo, três seriam escolhidos para 

servirem por três anos, três por dois anos e três por um ano. Dessa forma, ao 

final do primeiro ano, um terço do grupo de Dirigentes seria renovado através 

dessa forma de votação, a ser feita no vigésimo quinto dia do mês de março de 

cada ano. 

Dentre outras regras, os Dirigentes estariam proibidos “sob qualquer 

pretexto ou de qualquer outra maneira, de dispor de qualquer dinheiro ou 

propriedade de qualquer espécie para prêmios”, pois a Instituição não teria 

como objetivo dar recompensas aos autores de invenções, mas difundir a 

informação de tais melhorias, assim como expô-las na Sala de Exposições e 

facilitar o conhecimento geral das mesmas, além de “estimular e dar 

assistência aos engenhosos empreendedores a difundirem a ciência e 

despertar um espírito de pesquisa.”44 

Consideramos esta parte significativa, pois Thompson além de 

reafirmar um de seus principais objetivos, a difusão das “melhorias” introduziu, 

ainda que de forma tênue, o objetivo de despertar o espírito de pesquisa. Esse 

objetivo, não mostrado de forma clara e como principal, constituiu-se num dos 

aspectos da Instituição que mais sofreu mudanças no período analisado neste 

trabalho. Como veremos mais adiante, a pesquisa viria a se tornar uma das 

marcas da Instituição após 1806. 

Na parte final do documento, Thompson incluiu alguns “Artigos 

Variados”. Para nossos estudos, consideramos significativo o artigo onde é 

                                                 
44 Ibid., 39 
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reafirmada a obrigatoriedade dos Dirigentes de procurar e adquirir relatos de 

novas descobertas, ação que muito provavelmente estava ligada ao momento 

político vivido pela Inglaterra: 

 

“Na medida em que os Proprietários tiverem a notícia de novas e 

úteis melhorias e descobertas que foram feitas, não somente neste 

território, mas também em diferentes partes do mundo [...] os 

Dirigentes deverão empregar meios apropriados para obter relatos 

autênticos de tais descobertas em vários ramos da Ciência, das Artes 

e Manufaturas e também de todas as melhorias mecânicas novas e 

úteis [...] e será dedicado um aposento na Instituição onde todas 

essas informações ficarão alojadas e utilizadas exclusivamente para 

uso e inspeção dos Proprietários e Assinantes, e onde nenhum 

estrangeiro jamais será admitido.”45 

 

Pela sua proposta, a Royal Institution poderia se tornar uma instituição 

onde informações sobre novas descobertas seriam guardadas e utilizadas 

somente pelos ingleses. Entretanto, não observamos, em nenhum dos 

documentos pesquisados, qualquer referência à execução dessa proposta. 

Assim, desde o título do documento que propõe a criação da Royal 

Institution, até as Propostas propriamente ditas, existe uma intenção explicita 

para com a difusão do conhecimento e aplicação da ciência no dia a dia da 

população, aplicação esta que seria divulgada através de modelos físicos, 

experimentos e palestras filosóficas. 

Notamos que a comunicação aparece como um elemento fundamental 

para a realização dos objetivos da Royal Institution, seja através da exposição 

de modelos, objetos e desenhos, utilizando-se, portanto, de uma comunicação 

                                                 
45 Ibid., 42. 
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predominantemente visual, ou, por meio de palestras e demonstrações, nas 

quais a comunicação verbal seria mais utilizada. 

Mesmo tendo sido empreendidos esforços, logo no início das 

atividades da Instituição, para com a construção de uma gráfica e de um curso 

de artes mecânicas e também de um espaço físico para alojamento desses 

aprendizes, é interessante observar que as Propostas propriamente ditas não 

fazem referências diretas a esses projetos.46  

Como o ensino de ofícios para aprendizes era uma parte importante do 

projeto “Casa da Indústria” de Thompson, muito provavelmente no período de 

ajustes do plano e com a participação do grupo ligado a SBCP, essa parte 

tenha sido eliminada das Propostas. 

O documento de Thompson inaugura a Royal Institution e, traz em si 

um modelo de ampla difusão de conhecimentos sobre ciência, artes e 

manufaturas, fundado na idéia de que tais conhecimentos seriam úteis para o 

bem da sociedade como um todo. 

Entretanto, na busca da realização prática das propostas de 

Thompson, esse modelo foi sendo adaptado, como será visto no próximo 

capítulo. 

 

                                                 
46 Donovan Chilton e Noel G. Coley, “The Laboratories of The Royal Institution in the Nineteenth 
Century,” Ambix 27 (1980):173.  
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2. Estabelecendo a Royal Institution: 1800 a 1806. Thomas Garnett, 
Thomas Young e Humphry Davy. 
 
2.1 – Alterações do modelo inicial. 

 
Os trabalhos da Royal Institution iniciaram-se efetivamente na reunião 

presidida por Joseph Banks, em 7 de março de 1799.47 

Thompson e Thomas Bernard, que se tornou o primeiro tesoureiro da 

Instituição, ficaram encarregados de preparar um resumo do plano para 

aprovação do Rei George e obtenção do selo Royal. 

Como primeiro Presidente foi escolhido George Finch, nono Conde de 

Winchilsea, um nobre que participou das primeiras discussões sobre os planos 

de Thompson na SBCP e que permaneceu nesse cargo até 1813. 

Uma casa na Rua Albemarle, em Londres, foi adquirida por £ 4,850 e a 

primeira reunião dos Dirigentes ocorreu em 5 de junho de 1799.48 

Entre os primeiros funcionários da Instituição estava Thomas Webster, 

um jovem escocês com alguma experiência em arquitetura, com interesse em 

ciências e educação, formado na universidade de Aberdeen e contratado, 

inicialmente, como escriturário da instituição. Em uma pequena autobiografia, 

escrita em 1837, Webster deixou um relato sobre os motivos pelos quais 

aceitou o convite feito por Thompson: 

 

“No início do projeto para formação da Royal Institution, o Conde 

procurou-me, mostrou-me seus planos e convidou-me a fazer parte no 

esquema que, ele observou, prometia ser tão útil para mim mesmo como 

para a causa das melhorias publicas, e ofereceu-me um teatro no qual eu 

poderia apresentar minhas habilidades [...] Eu considerei suas idéias 

justas e boas, e concordei calorosamente com suas visões, que sentia 

                                                 
47 Thomas Martin, “Early Years at the Royal Institution”. The British Journal for the History of 
Science 2 (1964): 99-115.  
48 Ibid., 100. 
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serem iguais às minhas em muitos pontos [...] A primeira coisa a ser feita 

seria preparar a construção para receber a Instituição [...] As instruções 

dadas a mim pelo Conde foram, ‘Vá lá, more na casa e pense por nós; 

você conhece nossos objetivos gerais. Nós o autorizamos a trabalhar 

outros detalhes. Faça planos para a casa da Royal Institution’”.49 

 

Aparentemente, Thompson também pensava em utilizar Webster como 

palestrante, ao colocar o futuro teatro de palestras para que ele “mostrasse 

suas habilidades”, o que efetivamente não se concretizou. 

Em setembro de 1799, Thompson obteve autorização para contratar o 

Dr. Thomas Garnett, de Glasgow, como Professor e Palestrante Público e 

também como Secretário Científico e Editor do Jornal da Royal Institution. Por 

esses trabalhos ele deveria receber um salário de £300 por ano, além da 

permissão para residir na sede da Instituição. 

Garnett estava bem qualificado para exercer tal função. Graduado com 

distinção na Universidade Edinburgh, completou seus estudos médicos em 

Londres onde praticou medicina por alguns anos. 

Com interesses que iam além da prática da medicina, Garnett passou a 

estudar e dar palestras sobre filosofia natural, e por causa da boa repercussão 

de suas palestras proferidas em Manchester, em 1796 foi convidado a tornar-

se um dos primeiros professores da recém fundada Instituição Anderson, de 

Glasgow. 

A Instituição Anderson, que deu origem à atual Universidade de 

Strahclyde teve como seu fundador John Anderson (1726-1796), membro da 

Royal Society e professor da Universidade de Glasgow, primeiramente na 

cadeira de Línguas Orientais e posteriormente de Filosofia Natural. 
                                                 
49 Thomas Webster, apud  Thomas Martin, “Early Years at the Royal Institution”. The British 
Journal for the History of Science 2 (1964): 103. 
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Durante sua permanência como professor de Filosofia Natural em 

Glasgow, Anderson organizava palestras acompanhadas por experimentos as 

quais eram ministradas às terças e quintas feiras.  

Essas palestras, muito populares, projetadas para serem entendidas 

mesmo por aqueles que não tinham uma educação matemática, alcançaram 

grande popularidade. No testamento feito em 1795, além de praticamente 

todos seus bens, John Anderson deixou planos detalhados para a construção 

da “Universidade Anderson”, que deveria ser “um lugar de ensinamentos 

úteis”.50 

Mesmo com públicos diferentes e um enfoque nas “artes mecânicas”, 

pode-se observar fortes semelhanças entre os modelos de cursos utilizados 

pela Instituição Anderson e os projetos de Garnett. 

Assim, ao ser solicitado a colocar no papel suas idéias sobre o modelo 

das palestras, Garnett, apoiado na experiência adquirida na Instituição 

Anderson, propôs que as mesmas abrangessem uma grande variedade de 

assuntos científicos, acompanhadas por uma parte experimental, com 

equipamentos de sua propriedade e que foram utilizados na Instituição 

Anderson. Ainda de acordo com sua proposta, as palestras deveriam ser 

proferidas em períodos diferentes, sendo um período para estudantes e outro 

para o público em geral.  

Para Garnett, as palestras para o público deveriam ser pensadas como 

um entretenimento, como “palestras da moda”. Já para uma classe mais séria 

                                                 
50 University of Strathclyde – Glasgow. (Home page on-line). Disponivel em 
http://www.strath.ac.uk/archives/collections/ua/oaint/; Internet. Acessado em 10/06/2008. 
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de ouvintes, ele recomendou um curso completo de filosofia natural, “num 

plano geralmente adotado nas universidades.”51 

Observamos na proposta de Garnett, a introdução de algumas 

novidades em relação aos planos originais para as palestras, tais como a 

separação de públicos e a abordagem de uma maior variedade de assuntos 

científicos, com temas que colocavam a química como elemento auxiliar em 

vários processos de manufatura, como os utilizados no tingimento de tecidos e 

na agricultura. Ele também deu ênfase à necessidade da educação para as 

mulheres e na presença do elemento feminino nas palestras. 

Junto com a aprovação de seus planos, Garnett também recebeu a 

aprovação do grupo dos Dirigentes que eram ligados ao campo, sendo aceito 

como Membro Honorário do Conselho da Agricultura.52 

Inicialmente, uma sala provisória foi destinada às palestras. Uma nota 

datada de janeiro de 1800 e de autoria de Sir John Hippisley, um dos mais 

ativos dirigentes da Instituição nesse período, nos dá algumas indicações sobre 

essa situação provisória: 

 

“O quarto destinado às palestras é inadequado para acomodar o 

público [...] Nós convidamos Senhoras a aderirem às palestras, e nosso 

Professor nos informa que o belo sexo constituía uma grande parte de 

sua numerosa audiência em Glasgow, que algumas vezes atingiu o 

numero de 1000 pessoas. As Senhoras da nossa metrópole não são 

menos freqüentadoras de assembléias públicas e, a não ser que elas 

                                                 
51 Berman, 23. Para Morris Berman, apesar de nesse período palestras privadas sobre filosofia 
natural estarem disponíveis em Londres, a Royal Institution seguiu um modelo mais utilizado 
nas províncias do norte e na Escócia, onde tais conferências tendiam a ter seu foco na 
tecnologia e no que era considerado como aplicações industriais da ciência. 
Já para o historiador R. P. Stearn, em “The scientific spirit in England in Early Modern Times. 
Isis, V34 (1943): 298, Thompson, ao organizar esta atividade, simplesmente seguiu uma 
tradição inglesa que vinha desde os tempos do Gresham College.  
52 Ibid., 23. 
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inicialmente ocupem os dois ou três níveis mais baixos de assentos, 

ninguém, de condições ou delicadeza femininas, poderia achar as 

acomodações satisfatórias. ”53 

 

 

Figura 1 - Esboço do teatro provisório. Com a galeria completa, era esperado que 
acomodasse aproximadamente 540 pessoas. ( Cópia pertencente aos arquivos da 
Royal Institution, London, in Thomas Martin, “Early Years at the Royal Institution”, The 
British Journal for the History of Science 2 (1964):108. 
 

A proposta de Garnett foi aceita, e com ele já residindo na Instituição, o 

programa começou em 4 de março de 1800. As palestras, acompanhadas por 

experimentos e ministradas no espaço provisório, já que o teatro ainda estava 

em construção, deveriam começar exatamente na hora marcada e durar uma 

hora. 

 As “palestras da moda” foram planejadas para duas vezes por semana, 

às tardes, e as “palestras sérias” três vezes por semana, à noite, sendo que 

“ambas as séries de palestras foram populares, e a sala ficou lotada ao longo 

da estação.”54 

                                                 
53 Martin, “Early Years,” 102. 
54 Berman, 23. 
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Apesar de sua popularidade e da aceitação das palestras por parte do 

público, em 1801 os Dirigentes recusaram um aumento de salário solicitado 

por Garnett, além de não permitirem, devido a uma regra da Instituição, que 

ele trouxesse seus filhos para residirem na casa. 

Naquele período, Garnett também sofreu um desgaste por, em uma de 

suas palestras, ter dado à França os créditos por recentes descobertas no 

campo da eletricidade, as quais na realidade tinham sido realizadas pelo 

italiano Alexandre Volta. Tal ato, numa época de guerra entre Inglaterra e a 

França, foi considerado ofensivo. 

O fator decisivo para que Garnett deixasse a Royal Institution, em junho 

de 1801, foi uma repreensão feita por Thompson por ele ter publicado o 

cronograma das palestras sem a aprovação dos Dirigentes.55  

Com a autorização dos Proprietários para a reforma da casa, projeto 

que previa a construção de um grande laboratório e de um novo teatro com 

acomodação para aproximadamente 1000 pessoas, bem como um salão mais 

espaçoso para a exposição de modelos, fundos adicionais no valor de £5000 

foram solicitados. Para consegui-los, uma emissão de debêntures foi proposta 

e realizada, sendo dada a casa como garantia. 

Thompson, que tinha se ausentado por motivo de doença no final de 

1799, voltou no primeiro semestre de 1800 e passou a residir na Instituição, 

assumindo total controle das atividades na mesma. 

                                                 
55 Martin, “Early Years,” 112. Um comitê indicado pelos Dirigentes, constituído por Sir Joseph 
Banks, Henry Cavendish e o próprio Benjamin Thompson, seria o responsável pela verificação 
e publicação dos programas das palestras. No futuro, “nada poderia ser comunicado sem a 
aprovação do comitê”, diz uma nota dos Dirigentes entregue a Garnett. 
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Uma de suas primeiras providências foi incumbir Webster de projetar um 

novo teatro, que deveria ser colocado numa área aproximadamente retangular 

situada nos fundos do primeiro piso da casa. 

Podemos observar, naquela época, as primeiras desavenças entre 

Thompson e, ao menos, parte do grupo dos Dirigentes. Durante o período de 

sua doença, os dirigentes da Instituição convidaram um “supervisor 

profissional” para as obras, com a tarefa de apresentar um projeto para o 

teatro.56  

George Saunders, profissional que na época era o arquiteto do Museu 

Britânico, também ofereceu seus serviços para supervisionar gratuitamente o 

andamento das novas construções. Apesar da mistura de papéis nesse 

momento, o historiador Thomas Martin não apresentou dúvidas ao dar a autoria 

do projeto do teatro para Thomas Webster. 

Pelo projeto do jovem escocês, a mesa do palestrante deveria ficar no 

piso do teatro, com a fileira principal de assentos colocada de forma que todos 

pudessem vê-lo e com saídas radiais que conduziriam a um corredor 

semicircular situado embaixo das fileiras principais. A galeria, apoiada em 

colunas, seria acessada por uma escadaria separada da rua, na parte posterior.  

A construção começou em abril de 1800 e terminou em fevereiro de 

1801, e apesar de algumas pequenas alterações, podemos observar o aspecto 

geral do teatro pelo desenho feito no final do século dezenove.  

 

 

                                                 
56 Martin, “Early Years,” 106. 
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Figura 2 – O teatro da Royal Institution, de um desenho em sépia feito por 
K.M.Reynolds. (Cópia pertencente aos arquivos da Royal Institution, London, in 
Thomas Martin, “Early Years at the Royal Institution”, The British Journal for the 
History of Science, 2 (1964):109. 

 
A publicação de um jornal com artigos que fossem diretamente 

aplicáveis a assuntos práticos também fazia parte da tentativa de difundir 

conhecimento científico útil, e tal jornal, apesar de conter artigos sobre cometas 

e história natural, deveria diferenciar-se dos Relatórios Filosóficos da 

Sociedade Real (Philosophical Transactions of the Royal Society), cuja 

linguagem dificultava seu entendimento pelo público. 

No encontro onde foi aprovada a elaboração do jornal, em 31 de março 

de 1799, os Dirigentes também designaram quatorze comitês que deveriam 

investigar, dentre outros assuntos, a preparação de alimentos para as classes 

menos favorecidas, tais como sopas e pães, modelos de casas para artesãos, 

fogões e lareiras, utensílios de cozinha, forragem para animais e maquinaria 

em geral. Os resultados desses trabalhos deveriam ser publicados no jornal, 

atendendo o objetivo de difundir conhecimento científico útil. 

A primeira parte do jornal de dezesseis páginas, inteiramente voltada 

aos assuntos da Instituição, só foi publicada em abril de 1800. Embora fosse 
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esperado que ao menos quinzenalmente novas edições fossem publicadas, 

isso não ocorreu. 

A segunda parte foi publicada um ano depois, o primeiro volume 

completo, em 1802 e, provavelmente por problemas financeiros, com oitenta 

páginas publicadas, o jornal deixou de circular em 1803 e só retornou em 

1816.57 

A sala de exposições teve até menos sucesso, pois parte dos 

fabricantes considerou o esquema como uma tentativa do grupo ligado a 

questões do campo de beneficiar-se gratuitamente com suas inovações ou 

invenções.  

Também foi alardeado que os segredos dessas invenções seriam 

tornados públicos, arruinando financeiramente os fabricantes, além de 

possibilitarem a passagem de informações sigilosas aos inimigos da Inglaterra. 

Assim, embora a sala de exposições permanecesse aberta, ela continha 

somente alguns dos fogões e lareiras Rumford e poucos modelos de 

maquinaria agrícola, sendo a oposição industrial forte o bastante para impedir 

qualquer expansão adicional.58 

Já a proposta inicial da Royal Institution quanto à educação teve algum 

êxito. Thomas Webster, que desde sua contratação tinha deixado claro seus 

interesses para com a educação, propôs um curso de mecânica para turmas de 

dezoito a vinte jovens que, vindos de diferentes locais e de diferentes 

atividades, ficariam alojados na própria Instituição.59 

                                                 
57 Ibid., “Early Years,” 108. 
58 Berman, 26. 
59 Martin, “Early Years,”104. 
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O curso teria a duração de três a quatro meses e seria composto por 

aulas de geometria, desenho mecânico, matemática, mecânica e noções 

básicas de ciência. 

Embora o plano tivesse sido aprovado na reunião de 14 de setembro de 

1799, principalmente devido a Thomas Bernard e ao grupo ligado à SBCP que 

viam, nesse tipo de atividade, um atenuador das tensões sociais, parte dos 

membros da Royal Institution considerou com suspeitas a tentativa de educar o 

artesão. Informações sobre o curso deveriam ser freqüentemente reportadas a 

uma comissão de Dirigentes, e em especial, à Sir Joseph Banks.  

Apesar desses conflitos, a escola começou numa ampla sala no primeiro 

piso da Instituição. Pedreiros, marceneiros e outros artesãos vieram para 

praticar a construção de chaminés, fogões e sistemas de aquecimento, cujos 

modelos estavam expostos na sala de exposições.  

Em sua maioria, o grupo de alunos era constituído por jovens que 

trabalhavam em empresas ou fazendas de membros da Instituição, tais como 

Lorde Winchilsea e Thomas Bernard. Após um período de aulas com Webster, 

os alunos deveriam voltar e aplicar os conhecimentos adquiridos nos 

respectivos locais de trabalho.60 

O plano para a educação desses artesãos terminou em 1802, mas, sob 

outra forma, a idéia para a educação dos menos favorecidos foi mantida pelos 

dirigentes da Instituição, pois artesãos foram admitidos nas palestras regulares 

e posteriormente nas palestras noturnas instituídas em fevereiro de 1803.61 

                                                 
60 Berman., 27. 
61 Ibid., 27 
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Com a saída de Garnett, em 6 de julho de 1801, Thomas Young, um 

jovem médico de 28 anos, foi contratado como Professor de Filosofia Natural, 

Editor do jornal e Superintendente da Casa.  

Humphry Davy, também um jovem de 22 anos, que em 16 de fevereiro 

desse mesmo ano tinha sido contratado como assistente de Garnett, foi 

promovido a Palestrante em Química.62 

Young, apesar de ter recebido parte da educação elementar em escolas, 

foi basicamente um autodidata. Ele trabalhou em cursos de anatomia em 

Londres, e em 1792 escreveu seu primeiro estudo científico, um trabalho que 

descrevia o método de acomodação do olho. Pouco mais de um ano após a 

publicação desse trabalho, e com a idade de 21 anos, Young foi eleito Membro 

da Royal Society.63 

Em 1794, ele continuou seus estudos médicos em Edinburg e no ano 

seguinte foi para Göttingen, onde escreveu sua tese de doutoramento, um 

trabalho relacionado à voz humana e que o levou a investigar as teorias físicas 

e matemáticas do som em geral.64 

Em 1799 Young apresentou os resultados de suas investigações numa 

carta endereçada a um dos secretários da Royal Society, Dr. E.W. Gray. Seu 

trabalho foi considerado importante por demonstrar analogias entre a luz e o 

som. 

Sua posição teórica sobre a natureza da luz rendeu-lhe críticas por parte 

dos estudiosos que aceitavam a teoria corpuscular da luz. Posteriormente, 

                                                 
62 Geoffrey N. Cantor, “Thomas Young’s Lectures at the Royal Institution,” Notes and Records 
of the Royal Society of London 25 (1970): 90. 
63 Ibid., 87. No seu trabalho, utilizando-se de argumentos qualitativos e quantitativos em defesa 
de sua hipótese,Young propôs que o cristalino deveria mudar de forma para a imagem se 
formasse na retina. 
64 Ibid., 88. 
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essas críticas foram importantes como possível causa para sua saída da Royal 

Institution. 

Temos então, Young participando ativamente dos encontros da Royal 

Society e ganhando a confiança de Sir Joseph Banks, que o indicou a 

Thompson para ocupar o lugar de Garnett. Após uma entrevista com 

Thompson, os Dirigentes autorizaram sua contratação na reunião de 6 de julho 

de 1801.65 

Como na proposta anteriormente feita a Garnett, ele também receberia a 

permissão de residir na Rua Albemarle e estaria proibido de continuar sua 

prática médica. Apesar de aceitar as condições propostas, em sua carta de 

aceitação ele fez algumas reivindicações a Thompson: 

 

“Confesso que o salário, que parece ter sido não mais que moderado 

anteriormente, não deveria ser agora reduzido em um quarto, posto 

que o trabalho e a responsabilidade do empreendimento foram, sem 

duvida, aumentados. Por tudo o que poderia ter sido esperado do 

último professor, com relação aos jornais e à superintendência da casa, 

e apesar de toda a solicitação específica que foi feita sobre o assunto, 

não temo que possa fazer menos, pois estou determinado a dedicar 

uma parte maior da minha atenção à instituição. Também não vejo 

como minha educação e conhecimentos fazem-me merecedor de um 

salário menor que o dele, salário que quando comparado com os 

emolumentos de outras posições de natureza semelhante não é de 

modo algum exorbitante.” 66 

 

Para Morris Berman a escolha de Young foi estranha, pois apesar de ser 

um pesquisador brilhante e dominar sete ou oito idiomas, ele era 

completamente independente e com idéias que destoavam das propostas da 

                                                 
65 Ibid., 90. 
66 Ibid., 88. 
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Royal Institution. Essa discordância foi evidenciada numa palestra de Young, 

na qual ele afirma que “o conhecimento sozinho é suficiente, dado o prazer que 

ele proporciona, e que ninguém deve perguntar sobre suas aplicações 

práticas.”67. 

George A. Foote mostra que Young, em sua palestra inicial, reafirmou os 

objetivos da Royal Institution, porém, ele acrescentou que a mesma também 

poderia iluminar a compreensão do homem pela descoberta de fenômenos 

desconhecidos e “exercitar o poder da razão pela abertura de novos campos 

para especulação.”68 

Em 3 de agosto de 1801 Young mudou-se para a Instituição e no outono 

desse mesmo ano editou os Journals of the Royal Institution, mas seu principal 

trabalho nesse período foi a preparação da programação do seu curso de 

palestras que começaria em janeiro de 1802. 

Esse trabalho continha cerca de cinqüenta artigos sob os títulos de 

Mecânica, Hidrodinâmica e Física. Uma quarta parte foi voltada a 

demonstrações matemáticas para aqueles que desejassem entender 

matematicamente os vários assuntos tratados nas palestras.69 

Em 1802 Young desenvolveu três séries de palestras. Em 20 de janeiro 

de 1802 ele iniciou uma série de dezessete palestras sobre Mecânica, 

ministradas às segundas e quartas-feiras, às 14 horas. A essa série, seguiram-

se outras 17 palestras sobre Hidrodinâmica, que se encerraram em 17 de maio. 

Entre 22 de janeiro e 14 de maio outras dezesseis palestras, agora sobre 

Astronomia e Física, foram desenvolvidas às quintas-feiras à noite, totalizando 

50 palestras naquele período.  
                                                 
67 Berman, 24. 
68 Thomas Young, apud George A. Foote, “Sir Humphry Davy, “ 8. 
69 Cantor, “Thomas Young’s Lectures,” 91. 
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Ele finalizou seu curso de palestras em 17 de maio de 1802 com o 

seguinte discurso para sua platéia: 

 

“Nós concluímos nossas investigações no momento, mas espero que 

no próximo ano possamos continuar [...] A preparação de cinqüenta 

palestras sobre assuntos tão diferentes entre si e freqüentemente tão 

obscuros e pouco compreendidos, é uma tarefa que no lugar de quatro 

meses poderia ocupar alguns anos.  

Sob o peso de tão angustiante e trabalhoso empreendimento, não tem 

sido possível conseguir uma simples leitura para minha própria 

satisfação, e talvez minha audiência tenha se cansado com minha 

insipidez ou inelegância. 

Em parte ela tem sido recompensada pelas palestras do meu colega 

Humphry Davy, que até no seu primeiro curso foi hábil para unir uma 

clareza sem precedente da teoria com uma brilhante ilustração 

experimental [...] No próximo ano espero consideráveis melhorias, mas 

muito do meu tempo também estará voltado para outros departamentos 

da Instituição, pois em um ano não me foi possível arrumar todas suas 

partes [...] De qualquer modo, no próximo mês de janeiro espero estar 

mais bem preparado para solicitar sua atenção e aprovação.”70 

 

Apesar do seu esforço e competência, suas palestras não foram bem 

recebidas pelo público, principalmente quando comparadas com aquelas 

proferidas por seu colega, Humphry Davy, como o próprio Young reconhecia. 

G. N. Cantor nos traz algumas críticas veiculadas em periódicos de 

Londres, posteriores à saída de Young da Instituição, e que mostram a 

dificuldade do público em entender suas palestras: 

 

“...quem o ouviu afirma que suas conferências eram áridas e 

desinteressantes. Nós podemos entender que isso seria inevitável. Ele 

                                                 
70 Ibid., 92.  
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deve ter falado num idioma desconhecido com grande parte de sua 

audiência.”71 

 

“As palestras estariam muito melhor adaptadas a um lugar fechado, do 

que para a apresentação diante de uma audiência numerosa e 

heterogênea.”72 

 

Em 1802 Young fez uma série de requisições aos dirigentes, sendo 

atendido nos pedidos sobre livros e equipamentos, aquisição de uma mesa 

giratória e um microscópio, além de uma licença de dois meses. 

No ano seguinte sua posição na Instituição ficou instável. Em janeiro de 

1803 dois artigos anônimos, publicados no Edinburgh Review, atacaram 

pesadamente suas idéias sobre a luz.73 

Esse fato, acrescido da pouca aceitação de suas palestras pelo público, 

deve ter causado um desgaste de sua imagem junto aos dirigentes. Após uma 

recusa dos mesmos em aumentar seu salário, Young deixou a Instituição em 4 

de julho de 1803 para retomar a prática da medicina.74 

O ano de 1802 trouxe mudanças significativas na estrutura e na imagem 

pública da Royal Institution, com a saída de Thompson em 9 de maio daquele 

ano e a emergência de Humphry Davy como a atração central da Instituição. 

Thompson, em atrito com os dirigentes, deixou a Royal Institution com 

um saldo negativo de mais de £10,000 e com a falta de um livro caixa, nunca 

encontrado, apesar de insistentemente cobrado.75 

A última reunião da qual participou, em abril de 1802, onde 

Thompson leu um documento de encerramento de suas atividades (que era 

                                                 
71 Critical Review, 2 (1807) in G.N. Cantor, “Thomas Young’s Lectures,” 92.  
72 British Critic, 25 (January, 1805) in G.N. Cantor, “Thomas Young’s Lectures,” 92.  
73 Cantor, 96. 
74 Berman, 24. 
75 Ibid., 29. 



 56 

mais uma descrição do que ele acreditava que tinha realizado do que a 

realidade dos fatos) transcorreu num clima pesado. Logo após, mudou-se para 

Paris, onde se casou com a viúva de Lavoisier.  

Sob severos ataques, que prosseguiram até depois de sua morte, em 

1815, foi acusado de plagiar trabalhos, desviar dinheiro e fazer espionagem 

para a França. 

Para G. N. Cantor, quando da formação da Instituição, Thompson via a 

necessidade de cortejar o público rico e famoso de Londres com o objetivo de 

obter recursos para seus planos filantrópicos, sendo essa a razão para o 

investimento feito nas “palestras elegantes.”76 

Já o grupo ao qual pertenciam Thomas Bernard e Sir John Hippisley, 

estava interessado em atrair a aristocracia em benefício de seus próprios 

projetos, projetos esses ligados a questões do campo. Com a saída de 

Thompson, esse grupo rapidamente interrompeu o funcionamento da sala de 

exposições e da escola de mecânica, imprimindo novos rumos à Instituição.  

Thomas Webster, no mesmo documento que relatou a conversa com um 

dos dirigentes sobre a educação para as classes menos favorecidas, terminou 

mostrando sua insatisfação para com os novos rumos da Instituição: 

 

“Conde Rumford deixou a Inglaterra nesse mesmo tempo, certamente 

nem reconhecido nem recompensado na proporção do bem que tinha 

feito. A direção da Instituição caiu agora em outras mãos. Em resumo, 

parece que os dirigentes resolveram que a Instituição não seria para a 

aplicação da ciência nos propósitos comuns da vida.”77 

 

                                                 
76 Cantor, 94. 
77 Ibid., 94 
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Assim, já naquela época, um dos principais objetivos da Instituição, a 

“difusão dos conhecimentos úteis para propósitos comuns de vida”, passou a 

depender somente das palestras para sua efetivação. 

Nesse contexto, a pesquisa científica e os laboratórios, que inicialmente 

foram pensados somente como um apoio para a divulgação dos 

“conhecimentos úteis”, adquirem um novo significado para a Instituição com as 

pesquisas feitas por Young e as pesquisas iniciais de Davy. 

Devemos destacar também que nesse período inicial, a imagem pública 

da Instituição passou por mudanças significativas, chegando mesmo a ser 

ridicularizada em periódicos da época. De acordo com G.N. Cantor a Royal 

Institution violou certas regras sociais ao colocar numa mesma instituição e 

num mesmo espaço o nobre, seu jardineiro e representantes das classes 

sociais em ascensão. Um periódico da época nos trás um relato da situação, 

classificado por Cantor como “bisbilhotice”: 

 

“Essa Instituição de Rumford fornece estórias ridículas. Outro dia eles 

testaram os efeitos do gás (oxido nitroso), poeticamente descrito por 

Beddoes como um gás que divertiria os espíritos, distenderia os vasos, 

em resumo, daria vida a todo o organismo. 

O primeiro indivíduo foi um corpulento cavalheiro de meia idade, que 

após inalar uma dose suficiente, foi instado a descrever para o público 

suas sensações; ‘Por quê? Eu me sinto somente estúpido.’  

Essa inteligência foi recebida por estrondosos aplausos, muito 

provavelmente não pela novidade da informação. Sir Coxe Hippisley 

que foi o próximo a ser submetido à operação e cujos efeitos sobre ele 

pareciam decorrer da animação dos risinhos das senhoras, mostrou 

suas mãos e declarou-se satisfeito. 
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O experimento para remover o popular dano aos potes de prata para 

chá falhou, assim como o termômetro também falhou na aula do 

Professor Garnett, mas isto deve ter sido devido ao seu gênio ruim.”78 

 
A mesma situação é representada por Gillray, numa charge publicada em 

1802 e mostrada abaixo. 
 

 
 
Figura 3 -  De acordo com Cantor, o palestrante é, quase certamente, Thomas Garnett, 
embora algumas vezes tenha sido identificado como Young. Seu assistente, no ultimo 
plano, é Humphry Davy, a cobaia é Sir Hippisley e Thompson é representado à direita, 
em pé. Provavelmente Gillray baseou sua charge no incidente mencionado no The 
Journal of Elizabeth, que ocorreu em 1800, antes da chegada de Davy na Instituição. 
Em 20 de Junho de 1801, sozinho, Davy demonstrou os efeitos do oxido nitroso. A 
charge acima foi publicada em 23 de maio de 1802, e muito provavelmente não é fiel a 
um evento específico ou mesmo a uma data. 

 

As mudanças ocorridas nos rumos da Instituição após a saída de 

Thompson, a construção e o funcionamento de um local específico para as 

palestras científicas, de laboratórios bem equipados aliados à projeção do 

                                                 
78 The Journal of Elizabeth, Lady Holland (London, 22 March 1800) in G.N. Cantor, “Thomas 
Young’s Lectures ,” 95. 
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trabalho e da imagem de Humphry Davy junto à sociedade da época, criaram 

as condições para uma mudança significativa no modo de se fazer e difundir a 

ciência na Royal Institution. 

Contratado como ajudante de Young, o jovem Humphry Davy logo se 

tornou uma figura de destaque na Instituição. 

Davy nasceu em Penzance, no ano de 1778 e depois de freqüentar a 

escola local, continuou seus estudos na escola de gramática da cidade de 

Truro, em Cornwell, Inglaterra. Ele foi aprendiz de Bingham Borlase, um 

farmacêutico-cirurgião em Penzance, e assim como Thompson, desenvolveu 

um programa de auto-instrução que mostrava grandes aspirações.79  

Seu plano de estudos tinha pretensões difíceis de serem realizadas, pois 

se propôs a estudar e dominar muitas áreas, tais como teologia, geografia, 

botânica, farmacologia, nosologia, anatomia, cirurgia, química, lógica, de seis a 

doze línguas vivas e mortas, física, mecânica, retórica e oratória, além de 

história, cronologia e matemática.80 

Davy pensava seguir a carreira médica como um prático geral, mas em 

1798 recebeu uma oferta para ser assistente de Thomas Beddoes na recém 

fundada Instituição Pneumática, uma organização que tinha como um de seus 

objetivos a cura de doenças pela inalação de diferentes gases.  

Beddoes, nas palavras de Knight, “um zeloso apoiador da revolução 

francesa” e que ensinava química em meio a um grande entusiasmo em Oxford, 

era um estudioso que tinha conhecimento das últimas descobertas tanto na 

medicina quanto na química. 

                                                 
79 Knight, “Establishing the Royal Institution,” 108. 
80 Trevor H. Levere, “Humphry Davy, ‘The sons of Genius’, and the Idea of Glory,” in Sophie 
Forgan, ed. Science and the Sons of Genius. Studies on Humphry Davy, (London, Science 
Reviews, 1980): 34. 
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Por causa de suas posições políticas, numa época de guerra entre 

França e Inglaterra, Beddoes teve que abandonar a cátedra indo trabalhar na 

Instituição Pneumática, onde poderia investigar os efeitos médicos dos gases 

isolados pelo seu amigo Priestley.81 

Mas o trabalho na Instituição Pneumática aproximou Davy, não somente 

das últimas descobertas nos campos da química e da medicina, mas também 

da perspectiva de entrar para o mundo literário ao tornar-se amigo do poeta e 

filósofo Samuel Taylor Coleridge, figura de destaque no que alguns 

historiadores, entre eles Trevor H. Levere, denominaram de “ciência 

romântica”.82 

Um plano de trabalho e de estudos, elaborado quando da mudança para 

a Instituição Pneumática e denominado de “resolução”, mostra uma ampliação 

do seu já extenso plano de estudos, enfatizando agora a poesia e a metafísica: 

 

“Das seis até às oito horas, antes do café da manhã, trabalhar duas 

horas com a pena sobre ‘Amante da Natureza’ e ‘ Os sentimentos de 

Eldon’; das nove até às duas horas em experimentos; das quatro às 

seis horas revisão, e das sete até às dez horas, leituras metafísicas, 

isto é, sistemas do universo.”83 

 

Em 1800, ao tomar conhecimento dos estudos sobre a pilha, de 

Alessandro Volta, Davy descreveu a descoberta como “um alarme sonoro para 

experimentadores”.  

                                                 
81 Knight, “Establishing the Royal Institution,” 108. 
82 Levere, “Humphry Davy, ‘The sons of Genius,’ 33. 
83 Humphry Davy, apud Trevor H. Levere, “The sons of Genius,” 34. 
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Certamente isso atraiu seu interesse, e no curso de suas pesquisas ele 

construiu várias espécies de baterias, divulgando os resultados de seus 

trabalhos no Nilcholson Journal. 

As pesquisas de Davy atraíram a atenção de Thompson que fez um 

convite para que ele ingressasse na Royal Institution, como assistente do então 

Professor Palestrante Thomas Young.  

Uma correspondência de Davy endereçada ao seu primeiro patrão, Davy 

Giddy, expõe os motivos pelos quais a proposta de Thompson o interessou: 

 

“Eu espero que a Royal Institution seja de alguma utilidade para a 

sociedade. Sem dúvida, ela tem a capacidade de tornar-se um grande 

instrumento para desenvolvimentos morais e intelectuais. Seus fundos 

são muito grandes e ela tem atraído os sentimentos de grande número 

de pessoas elegantes e com propriedades e, portanto, com 

possibilidades de utilizá-los em propósitos úteis, dinheiro que de outro 

modo seria desperdiçado em luxo e na reprodução de tarefas 

desnecessárias.”84 

 

Para o pesquisador Robert Siegfried, Davy buscou como homem da 

ciência, a compreensão racional da natureza. Como homem religioso do seu 

tempo, ele via propósitos divinos nessa ordem natural e, como homem de 

moral elevada, ele sentia-se na obrigação de mostrar aos outros sua 

compreensão sobre essa ordem e seus propósitos. Para Siegfried, a base para 

essas buscas estava “no seu próprio prazer nas descobertas de novas 

verdades.”85 

                                                 
84 Robert Siegfried,” ‘Davy’s Intellectual Delight’ and his Lectures at the Royal Institution”in 
Science and the Sons of Genius. Studies on Humphry Davy, Sophie Forgan, ed. (London, 
Science Reviews, 1980): 178. 
85 Ibid., 177. 
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Davy sempre foi um grande narrador de histórias, e suas associações 

literárias contribuíram para que ele se tornasse um dos grandes oradores da 

ciência. 

O principal palco para suas palestras foi o teatro da Royal Institution. A 

platéia sempre lotava o teatro e a rua Albemarle tornou-se uma via de mão 

única devido ao grande fluxo das carruagens que conduziam o público a suas 

palestras noturnas.86 

Uma imagem das palestras de Davy, pintada com cores fortes, é 

fornecida pelo historiador John Meurig Thomas, que as coloca como 

“coruscantemente brilhantes, cuidadosamente preparadas e ensaiadas, com 

performances fluentemente desenvoltas e demonstrações empolgantes, 

rapidamente mostrando para suas audiências as importantes funções sociais 

da ciência, colaborando para aumentar o prestígio da ciência e da Royal 

Institution.”87 

Jack Meadows nos fornece um exemplo do cuidado com que Davy 

trabalhava as palestras. Quando John Dalton chegou de Manchester para ser 

professor palestrante na Royal Institution, Davy cuidadosamente o instruiu 

sobre como proceder. No registro deixado por Dalton podemos observar: 

 
“Mr Davy avisou-me para trabalhar minha primeira palestra, dizendo 

que o povo daqui poderia formar sua opinião a partir dela. 

Concordando, resolvi escrever a palestra inteiramente, dizendo a eles o 

que eu poderia fazer e enaltecendo a importância e utilidade da ciência. 

Estudei e escrevi por aproximadamente dois dias, então calculei 

quantos minutos poderia levar essa leitura, prevendo que faria meu 

discurso em quinze minutos. À noite, antes da palestra, Davy e eu 

fomos para o teatro. Em seguida ele foi para um canto afastado e fez 

                                                 
86 Knight, “Establishing the Royal Institution,” 110. 
87 Thomas, “Sir Benjamin Thompson,” 20. 
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com que eu a lesse. Depois ele leu a palestra e eu fui sua audiência. 

Nós criticamos o método de cada um.”88 

 

Em 21 de janeiro de 1802, Davy iniciou uma série de palestras sobre 

química na Royal Institution, onde ele apresentou, dentre outras coisas, sua 

visão sobre a importância da química, a relação da mesma com as outras 

ciências e o valor da ciência para a humanidade.  

Esse “Discurso Introdutório” foi publicado em 26 de abril de 1802, e 

Davy justificou sua publicação da seguinte forma: 

 

“Fui induzido a publicar o seguinte discurso em conseqüência do 

pedido feito por parte da audiência perante a qual o mesmo foi 

desenvolvido, sendo presunção de minha parte questionar sobre a 

exatidão de quem o julgou.  

Ele não foi pensado originalmente para ser impresso, pois o assunto é 

muito importante e sublime para ser tratado dessa forma, e minha 

intenção foi voltada mais para excitar os sentimentos relativos a esse 

assunto, do que trazer informações minuciosas sobre o mesmo.”89 

 

Davy procurava seguir um dos objetivos da Instituição, ou seja, o de 

difundir o conhecimento, mas agora se utilizando da palavra e dos seus dons 

de orador. 

O pensamento inicial de Thompson, o de utilizar a presença física do 

objeto para transmitir uma idéia, foi transformado. A utilização da palavra como 

o veículo principal de transmissão do saber, acompanhada por experimentos 

                                                 
88 John Dalton, apud Jack Meadows, The Victorian Scientist, 97. 
89 Humphry Davy, “A Discourse Introductory to a Course of Lectures on Chemistry, Delivered in 
the Theatre of the Royal Institution, on the 21st of January, 1802”, The Collected Works of Sir 
Humphry Davy. (London, Smith, Elder and Co, 1839), 307-26 disponível em 
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que eram conduzidos pelos próprios palestrantes, agora atendiam o objetivo de 

difundir o conhecimento. 

Podemos seguir o encadeamento de suas idéias observando a 

seqüência de sua palestra. Inicialmente, ele definiu a Química como sendo a 

parte da filosofia natural que relataria as ações íntimas dos corpos entre si, 

ações que alterariam suas aparências e destruiriam suas individualidades. 

Davy ainda definiu como objetos da Química “todas as substâncias 

encontradas sobre o nosso globo.”90 

Também colocou como objetos de estudo da Química, junto com 

fenômenos como os da combustão e solução de diferentes substâncias na 

água, fenômenos como a produção da chuva e da neve e a conversão da 

matéria morta em matéria viva pelos organismos vegetais, não deixando de 

acrescentar as “convulsões da natureza”, como o estudo dos vulcões. 

Considerando a química como uma ciência de origem posterior a outras, 

ele procurou estabelecer a relação da nova ciência com outras, já 

estabelecidas. 

A “filosofia mecânica”, reconhecida como a ciência dos movimentos das 

massas, num certo sentido foi colocada como dependente das leis químicas. 

Ele argumentou que a filosofia mecânica não poderia calcular com exatidão o 

movimento nos sólidos, ou mesmo nos líquidos e gases, sem que suas 

afinidades ou propensões para permanecerem unidas ou desunidas (conceitos 

estudados pela química), fossem previamente conhecidas. 

Em seguida, ele comparou a história natural com a química, situando a 

história natural como uma ciência que estudaria as propriedades externas dos 

                                                 
90 Ibid., 1. 
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corpos, examinando os seres e substâncias do mundo externo em suas 

“permanentes e imutáveis formas”, enquanto a química averiguaria sua 

natureza íntima, estudando suas leis de alteração. A química explicaria os 

“poderes ativos e as ações particulares desses poderes.”91 

A zoologia e a botânica, consideradas como ramos da história natural, 

estariam ligadas à química nos pontos relacionados à constituição e função dos 

vegetais e animais. Davy citou como exemplos de processos químicos, a 

nutrição e o crescimento de seres organizados e finalmente sua morte e 

decomposição. 

Medicina e fisiologia, consideradas como ciências que conectariam a 

preservação da saúde do ser humano com “a abstrusa filosofia da natureza 

organizada”, estariam relacionadas com a química, principalmente pelas suas 

aplicações práticas, como na arte de preparar substâncias que poderiam agir 

em corpos animais. Davy defendia a necessidade de um conhecimento dos 

princípios científicos nos processos da farmacologia. 

Embora considerando a astronomia distante da química, ele colocou 

esta última em débito para com a astronomia, argumentando que o astrônomo 

ao penetrar no espaço para conhecer as “formas e aparências de partes 

distantes do universo”, desenvolveu instrumentos que seriam úteis na 

investigação química, provavelmente referindo-se à construção de aparelhos 

ópticos. 

Davy mostrou conexões e interdependência entre as ciências, 

relacionando os diversos campos de estudo. Podemos observar também o seu 

esforço, mesmo nessa parte inicial de sua palestra, para relacionar a química 

                                                 
91 Ibid., 2. 
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com outros aspectos da vida do homem, tais como questões ligadas a 

agricultura ou aos medicamentos.92 

Após situar e relacionar a química com as outras ciências, Davy 

enfatizou as possibilidades de suas aplicações na prática, ou seja, “naqueles 

processos dos quais nós dependemos para a satisfação de nossos desejos, e 

que em conseqüência de seu aperfeiçoamento e ampliação, possibilitados 

pelos princípios científicos, têm se tornado a fonte dos mais refinados e 

delicados prazeres da sociedade civilizada.”93 

As ciências, e em especial a química, seriam a chave com a qual o 

homem conseguiria realizar seus desejos na terra. 

Dentre as aplicações práticas sugeridas por Davy, notamos uma 

proximidade com as expectativas do grupo dirigente da Royal Institution. 

Davy começou sua lista de aplicações práticas, mostrando a conexão da 

química com a agricultura, e como esta ciência poderia ajudar o homem a 

produzir mais e melhor com a adoção de métodos de cultivo e de tratamento do 

solo resultantes da aplicação de princípios científicos. 

Em seguida ele colocou o trabalho com os metais, situando essa 

aplicação como um ramo da “técnica química”, e, ao mesmo tempo em que 

mostrou que as armas e as ferramentas que possibilitaram ao homem 

defender-se dos animais selvagens e cultivar o solo, também lhe possibilitaram 

oprimir, conquistar e destruir. 

Os processos químicos utilizados no preparo do couro foi o próximo item 

de sua lista. Davy, após enfatizar a importância desse produto para a 

                                                 
92 David Knight, “Trabalhando a luz de duas culturas,” in Escrevendo a história da ciência: 
tendências, propostas e discussões historiográficas. Ana Maria Alfonso-Goldfarb e Maria 
Helena Roxo Beltran, orgs (São Paulo: EDUC/Livraria Editora da Física/FAPESP, 2004):152. 
93 Davy, “A Discourse Introductory,” 4. 



 67 

sociedade, procurou determinar as causas pelas quais nem todos os 

fabricantes se preocupavam em aperfeiçoar seus processos de fabricação. 

Com uma argumentação semelhante à exposta por Thompson em suas 

“Propostas”, Davy sugeriu que esses motivos poderiam ser encontrados no 

preconceito geral existente contra as novidades, ou mesmo, na dificuldade do 

artesão em adquirir novos hábitos. 

Observamos que a investigação dos processos químicos existentes no 

preparo do couro já fazia parte de um estudo94 que Davy estava realizando por 

determinação do grupo de dirigentes da Royal Institution, conforme decisão 

tomada na reunião de 29 de junho de 1801.95  

Após mais alguns exemplos de utilização da química, ele mudou o tom 

da palestra e procurou mostrar a relação do homem com a natureza: 

 

“Por meio dessa ciência, o homem tem utilizado quase todas as 

substâncias da natureza, ou para satisfazer suas necessidades, ou 

para a satisfação de seus luxos. Não satisfeito com o que é encontrado 

na superfície da terra, ele penetrou em seu seio, e tem procurado 

essas substâncias até no fundo do oceano, com o propósito de acalmar 

a inquietude de seus desejos ou de estender e aumentar seu poder. 

Até certo ponto, ele é soberano de todos os elementos que o cercam, e 

é capaz de usá-los não só como matéria prima conforme sua vontade e 

inclinação, mas também é capaz de sujeitar aos seus propósitos os 

princípios etéreos da luz e do calor. Pelas suas invenções e sob seu 

controle eles se tornam, de acordo com as circunstâncias, instrumentos 

de conforto e prazer ou de terror e destruição.”96 

 

                                                 
94HumphryDavy.“An Account of some Experiments and Observations on the Constituent Parts 
of Astringents Vegetables; and on their Operation in Tanning,” London: W Bulmer and Co. 
Cleveland-Row, 1803. Fonte obtida junto ao Centro Simão Mathias de Estudos em História da 
Ciência, PUC/SP 
95 Berman, 49. 
96 Davy, “A Discourse Introductory,” 5.  
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Podemos também notar que Davy percebia a ciência como dando 

poderes quase criadores ao homem, colocando-o como um “mestre ativo e 

com instrumentos próprios” perante a natureza e na compreensão do seu 

funcionamento. O homem abaixo e subserviente a Deus, mas um senhor da 

natureza: 

 

“Quão diferente é o homem instruído por meio da beneficência de Deus, 

pela ciência e pelas artes. Conhecendo seus desejos e estando apto a 

supri-los, ele é capaz de antecipar prazeres futuros e de conectar 

esperança a uma infinita variedade de idéias. Ele não está, de certo 

modo, sujeito a mudanças ou acidentes na obtenção de seus desejos. 

A ciência deu a ele um conhecimento sobre as diferentes relações das 

partes do mundo externo, e mais do que isso, tem lhe trazido poderes 

que quase podem ser chamados de criadores, possibilitando mudar e 

alterar a natureza ao seu redor, e por seus experimentos, interrogar a 

natureza com poder, não como um simples estudante passivo que 

procura somente entender o seu funcionamento, mas como um mestre, 

ativo e com instrumentos próprios.”97 

 

Em seguida, ele fez um alerta para que o homem não se acomodasse 

com o conseguido até aquele momento, exortando o mesmo a prosseguir, 

reforçando o papel desempenhado pela ciência na conquista da felicidade pela 

humanidade: 

 

“Contudo, embora instruídos e aprimorados pelas ciências, não 

devemos ficar satisfeitos com o que tem sido feito. É necessário que 

façamos mais. 

Nosso prazer pelos frutos do trabalho dos antigos deveria ser mais um 

prazer ocasionado pela atividade do que pela indolência. Ao invés de 

                                                 
97 Ibid., 6. 
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uma admiração passiva, deveríamos admirar o já realizado com aquele 

sentimento que conduz a uma emulação. 

A ciência tem feito muito pelo homem, mas é capaz de fazer ainda mais, 

pois seus recursos para melhorias ainda não estão exauridos. Os 

benefícios que ela tem acarretado devem aumentar nossas esperanças 

na sua capacidade de trazer novas melhorias, e considerando o caráter 

progressivo da nossa natureza, racionalmente, nós podemos esperar 

por um estado de maior aperfeiçoamento e felicidade do que aquele 

que nós desfrutamos neste momento. ”98 

 

Davy explicitou seu reconhecimento para com o trabalho dos antigos, 

mas introduziu a idéia de movimento, de não acomodação com o já 

conquistado, depositando na ciência a possibilidade de trazer novos benefícios 

para a humanidade e de contribuir para a felicidade da mesma. 

Assim, Davy considerava o passado, mas olhava para o futuro, 

apoiando-se e confiando na ciência e no progresso das técnicas.99 

Tendo a ciência como foco e elemento aglutinador, Davy também 

atribuía, aos diferentes grupos sociais, participação no progresso da 

humanidade, enfatizando o papel dos ricos e privilegiados, que poderiam 

manter ou custear a busca e a difusão dos conhecimentos úteis. 

Para a Royal Institution, que se mantinha graças às contribuições feitas 

por membros dessas classes, isto era fundamental: 

 

“Com relação às esperanças futuras da espécie humana, nós podemos 

aguardar com confiança um estado da sociedade na qual as diferentes 

ordens e classes de homens contribuirão mais efetivamente para se 

apoiarem, mais do que eles têm feito até agora [...] As artes e ciências 

também são cultivadas e patrocinadas em um alto grau pelos ricos e 

                                                 
98 Ibid., 7. 
99 Maria Helena Roxo Beltran, “Humphry Davy e as cores dos antigos,” Quimica Nova 31, 
(2008): 181-186. 
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pelas ordens privilegiadas. Os guardiões da civilização e do 

refinamento, a mais poderosa e respeitada parte da sociedade, 

diariamente está mais atenta às realidades da vida; e, deixando muitos 

de seus prazeres desnecessários em conseqüência de se tornarem 

úteis, estão se tornando amigos e protetores da parte laboriosa da 

comunidade [...] nós podemos esperar que grande parte da sociedade 

possa ser intimamente conectada por meio do conhecimento das artes 

úteis [...] Nessa visão nós não olhamos para épocas distantes ou nos 

iludimos com brilhantes, porém enganosos sonhos relativos à infinita 

improbabilidade do homem de extinguir o trabalho, a doença ou mesmo 

a morte. Mas nós argumentamos através da analogia de fatos simples 

[...] Racionalmente, nós olhamos para um tempo que nós podemos 

esperar, por um brilhante dia do qual nós já contemplamos o 

amanhecer.”100 

 
Davy terminou sua palestra inaugural relacionando o estudo da natureza 

com o amor que o homem deveria ter pelo “belo e sublime” e reforçou sua 

mensagem sobre a importância da ciência para a humanidade, convidando seu 

público a participar de sua visão de mundo e de seus objetivos de vida. 

Indiretamente, Davy persuadia seu público, composto principalmente por 

representantes de classes econômica e socialmente privilegiadas, a se 

tornarem patronos da ciência através de seu apoio à própria Royal Institution. 

A compreensão da natureza e a busca do conhecimento eram suas 

buscas e uma de suas recompensas era a esperança de um “brilhante dia” que 

já estava surgindo, onde os homens olhariam os seres vivos com respeito e 

perceberiam nos fenômenos naturais os desígnios de uma inteligência 

perfeita.101  

Numa época socialmente conturbada, Davy terminou sua palestra 

introdutória situando sua concepção de homem dentro da ordem vigente, 

                                                 
100 Davy, “A Discourse Introductory,” 7. 
101 Ibid., 8. 
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enfatizando que o mesmo era formado pela ciência e pela religião, que ele 

seria avesso às paixões e turbulências das “inovações apressadas”, termo que 

pode ser visto tanto pelo lado da ciência quanto no seu aspecto social. 

Tranqüilidade e ordem foram as palavras finais de sua palestra: 

 

“O estudo da natureza, em suas várias operações, deve ser sempre 

mais ou menos conectado com o amor pelo belo e o sublime [...] 

Na sociedade comum, para homens agrupados em grandes cidades e 

desgastados pelas constantes e recorrentes buscas por propósitos e 

objetos artificiais, e que têm necessidade de fontes de lealdades 

permanentes, o aperfeiçoamento da química e das ciências físicas 

pode ser eminentemente benéfico [...] Elas demonstram que todo ser é 

planejado para algum fim ou propósito definido. 

Para o homem de negócios, ou de ocupação mecânica, a busca da 

pesquisa experimental pode apresentar um prazer simples, não ligado 

à gratificação ou desejos desnecessários [....] 

Para a classe elegante e refinada, nos momentos de solidão, quando 

os hábitos comuns e o mundo das paixões são considerados com 

indiferença, a química e as ciências físicas podem tornar-se uma fonte 

de consolo e felicidade [...]  

Até mesmo para aqueles de mentes poderosas, que estão conectadas 

com a sociedade pela literatura, pela política ou por relações morais, 

um conhecimento da ciência que representa as operações da natureza 

não pode ser completamente inútil. Ela pode fortalecer os hábitos de 

descrições minuciosas; obrigando os homens a usarem uma linguagem 

que simplesmente representa fatos, abandonando o uso de termos 

influenciados e conectados a sentimentos. 

O homem que foi acostumado a estudar filosoficamente objetos 

naturais estará perpetuamente resguardado contra as ilusões da 

imaginação [...] ele raciocinará com profunda reverência sobre os seres 

que possuem vida; e percebendo em todos os fenômenos do universo 

os desígnios de uma inteligência perfeita, será avesso à turbulência e 
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paixão ocasionadas pelas inovações apressadas, e invariavelmente 

aparecerá como o amigo da tranqüilidade e da ordem.”102 

 

Apesar do grande número de palestras proferidas por Humphry Davy, 

ele tomava poucos cuidados com seu registro. Muitas foram copiadas a mão 

sobre largas folhas de papel com correções e adições que provavelmente 

seriam utilizadas posteriormente, mas sem a anotação das datas. Um único 

registro de um curso de dez palestras sobre geologia, de 1805, escrito no seu 

caderno de notas e encadernado, nos fornece informações detalhadas de suas 

palestras.103 

Paralelamente ao crescimento de sua figura como homem da ciência, e 

a da Royal Institution como um centro de difusão da mesma, Davy, utilizando 

seu crescente prestígio junto aos dirigentes, continuava e aprofundava o 

trabalho iniciado por Thomas Young no sentido de dotar a Instituição de algo 

que não tinha sido previsto pelos seus fundadores, ou seja, de laboratórios 

adequados para pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Ibid., 8. O historiador David Knight, no artigo abaixo indicado, aborda a questão colocada 
por Humphry Davy, ou seja, a necessária ligação entre o estudo da natureza e o amor pelo 
belo e sublime, situando-a como uma visão de duas culturas ou de duas visões de mundo. 
Para maiores informações, ver David Knight, “Trabalhando a luz de duas culturas,” in 
Escrevendo a história da ciência: tendências, propostas e discussões historiográficas. Ana 
Maria Alfonso-Goldfarb e Maria Helena Roxo Beltran, orgs (São Paulo: EDUC/Livraria Editora 
da Física/FAPESP, 2004):152 
103Siegfried, “’Davy’s Intellectual Delight’,” 182.  
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2.2 Pesquisa e difusão do conhecimento. 

Nos três primeiros meses após sua contratação, Davy teve liberdade de 

seguir suas pesquisas com eletricidade, iniciadas na Instituição Pneumática, 

mas os Dirigentes da Royal Institution tinham outros planos para ele. Assim, na 

reunião de 29 de junho de 1801, foi resolvido que um curso de palestras sobre 

a “Arte do Curtume” fosse organizado: 

 

“Resolvido: Que um Curso de Palestras sobre os princípios químicos 

da Arte do Curtume seja dado na Royal Institution, por Mr Davy, a 

começar em Novembro próximo, e que respeitáveis pessoas do 

Comércio, recomendadas pelos Proprietários da Instituição, sejam 

admitidas gratuitamente nessas palestras.  

Além disso, que Mr. Davy tenha permissão para ausentar-se da 

Instituição durante os meses de Julho, Agosto e Setembro, com o 

propósito de fazer-se mais intimamente familiarizado com a parte 

prática dos negócios do Curtume, a fim de preparar-se para o 

supracitado Curso de Palestras.”104 

 
É compreensível a iniciativa dos dirigentes da Instituição, pois nessa 

época o aumento da procura por artigos em couro, produto utilizado não só 

nas atividades tradicionais, como sapataria, mas até na confecção de correias 

para máquinas, ocasionou uma crise no abastecimento desse material.  

O tanino, produto obtido da casca do carvalho e um dos principais 

componentes utilizados no preparo do couro, com o aumento na procura desse 

material, sofreu um aumento de preços além de uma crise no seu 

abastecimento.105 

                                                 
104 Minutes of the Meetings of the Managers of the Royal Institution, II, 197-8 in Berman, Social 
Change and Scientific Organization, 49. 
105 Berman, 50 
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Pelos registros da reunião ocorrida na Royal Institution em 29 de junho 

de 1801, podemos observar o interesse dos Dirigentes para com a difusão do 

conhecimento, especialmente, com a divulgação dos processos envolvidos no 

curtimento do couro. Um conhecimento que deveria ser levado a um público 

específico e escolhido pelos Proprietários da Instituição, ou seja, para as 

“respeitáveis pessoas do comércio”. 

Os resultados dessa pesquisa foram registrados no documento 

intitulado “Relato de alguns experimentos e observações das partes 

constituintes de certos vegetais adstringentes, e de seus efeitos no curtume”, 

que foram apresentados por Davy em 24 de fevereiro de 1803 perante a Royal 

Society. 

Ele iniciou sua exposição explicitando a ordem recebida e o tempo 

gasto na mesma: 

 

“A pedido dos Dirigentes da Royal Institution, iniciei, em setembro de 

1801, uma série de experimentos sobre as substâncias empregadas no 

processo do curtume e sobre os agentes químicos relacionados a este 

processo. Esses experimentos têm ocupado, desde então, uma parte 

considerável do meu tempo disponível.”106 

 
É interessante ressaltar o trecho seguinte de sua exposição, onde ele 

une a “parte prática da arte“ com a “pesquisas gerais”: 

 

“Meu principal propósito foi tentar elucidar a parte prática da arte mas, 

ao buscar este propósito, fui necessariamente levado a pesquisas 

                                                 
106 Humphry Davy, “An Account of some Experiments and Observations on the Constituent 
Parts of Astringents Vegetables; and on their Operation in Tanning,” Philosophical Transactions 
Of the Royal Society, 93 (1803):1. Fonte obtida junto ao Centro Simão Mathias de Estudos em 
História da Ciência, PUC/SP 
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gerais na química, relativas a análises de diferentes substâncias 

vegetais contendo tanino.”107 

 

Para determinar a quantidade de tanino presente em “infusões 

adstringentes” e citando diversos outros pesquisadores, Davy optou pelo 

processo denominado de “precipitação por gelatina”, sendo, segundo ele, o 

mais preciso.  

Cuidadosamente, ele descreveu o processo utilizado na obtenção das 

quantidades de tanino. Nota-se, pela descrição de Davy, sua tentativa de 

tornar este experimento possível de ser realizado por outros estudiosos ou 

mesmo torná-lo compreensível para aqueles ligados “à parte prática da arte”. 

Dois itens da pesquisa de Davy são particularmente significativos para o 

presente trabalho. No primeiro, “Experimentos e Observações sobre o Catechu 

ou Terra Japônica”, no qual Davy descreveu a determinação da quantidade de 

tanino existente no vegetal denominado catechu, “encontrado abundantemente 

na Índia.” 108 

No outro item, denominado “Experimentos e Observações sobre 

Infusões Adstringentes de Cascas de Arvores, e outras Produções Vegetais”, 

Davy descreveu a determinação da quantidade de tanino existente na casca 

do carvalho, do salgueiro e da castanheira: 

 

“Seus gostos eram semelhantes e fortemente adstringentes; todas as 

infusões avermelharam o papel tornassol; a infusão da casca da 

castanheira produzindo uma tonalidade mais acentuada, e a da casca 

do salgueiro uma tonalidade mais fraca. Duzentos grãos109 de cada 

                                                 
107 Ibid., 2. 
108 Ibid., 20. 
109 O grão (grain) foi a unidade de massa utilizada por Davy e equivale a aproximadamente 
0,065 gramas. 
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uma das infusões foram submetidos à evaporação, e neste processo a 

infusão da casca de carvalho forneceu 17 grãos de matéria sólida, a do 

salgueiro 16 ½ grãos e a da castanheira aproximadamente a mesma 

quantidade. O tanino obtido destas matérias sólidas foi: da infusão da 

casca de carvalho, 14 grãos, da infusão da casca do salgueiro, 14 ½ 

grãos e da infusão da casca da castanheira, 13 grãos.” 110 

 

Davy aprofundou sua pesquisa testando a quantidade de tanino 

existente em outras árvores, como o elmo, ou com o mesmo tipo de árvore, 

mas plantadas em diferentes regiões ou em estágios diferentes de crescimento. 

No último item de sua pesquisa, denominada de “Observações Gerais”, 

Davy chegou tanto a conclusões sobre, o que ele chamou de “princípios gerais 

da química”, quanto à “parte prática da arte”. Destacamos um trecho de sua 

pesquisa que mostra algumas de suas conclusões: 

 

“Em todas as infusões vegetais que têm sido submetidas a 

experimentos, o tanino existe em estado de união com outros princípios, 

e suas propriedades devem necessariamente ser modificadas pelas 

circunstâncias peculiares de suas combinações. 

Revela-se, dos experimentos que têm sido detalhados, que os agentes 

específicos do tanino em todas as infusões adstringentes são os 

mesmos. Em qualquer instante ele é capaz de entrar em união com os 

ácidos, álcalis e terras, e de formar compostos insolúveis com gelatina 

e a pele.”111 

 

O trecho seguinte de sua pesquisa mostra a “parte prática da arte”, 

dados que provavelmente Davy obteve no contato com os produtores de couro: 

 

                                                 
110 Davy. “An Account of some Experiments,” 28. 
111 Ibid., 37 
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“O couro obtido por meio da infusão de bílis é geralmente duro, e mais 

propenso a quebrar do que o couro obtido pela infusão de cascas [....] 

Quando a pele é muito lentamente curtida numa fraca solução de 

cascas, ou de catechu, ela se combina com uma considerável 

proporção de matérias lixiviosas, e nesses casos, embora o aumento 

de peso da pele seja comparativamente pequeno, ela ainda se 

apresenta perfeitamente insolúvel na água, flexível e ao mesmo tempo 

forte.”112 

 
Em seguida, Davy comparou o processo acima descrito com o processo 

mais rápido, no qual seria utilizada uma solução saturada de cascas de 

árvores. Pelos seus resultados, o couro obtido no processo rápido seria menos 

durável, reafirmando, nas suas palavras, a “opinião comum do artesão”:  

 

“Essas observações mostram que existe alguma base na opinião 

comum do artesão, relativamente ao que é tecnicamente chamado de 

alimentação do couro no método lento do curtimento. E, embora o 

processo da arte possa ser lento em alguns casos, no geral eles 

parecem ter chegado, em conseqüência de repetidos experimentos 

práticos, num grau de perfeição que não pode ser muito ampliado por 

qualquer teoria conhecida (grifo do autor).” 113 

 

Fazendo uma ressalva relacionada aos diferentes tipos de peles, que 

poderiam influenciar nas suas observações, Davy finalizou sua pesquisa 

concluindo que o catechu foi o vegetal que forneceu a maior quantidade de 

tanino por unidade de massa.114  

Do relato feito acima, ressaltamos dois aspectos que consideramos 

significativos. O primeiro deles é a forma com que Davy conduzia sua pesquisa, 
                                                 
112 Ibid., 39. 
113 Ibid., 40. 
114 Ibid., 41. De acordo com Davy, para cada duzentos grãos de catechu of Bombay, foram 
obtidos 109 grãos de tanino. Pelas suas experiências, a proporção de tanino obtido pela 
infusão de cascas de outras árvores, como o carvalho, seria menor que a do catechu, 
justificando a escolha de Davy por esse vegetal no curtume do couro. 
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não fazendo distinções entre o que poderíamos denominar de aspectos 

práticos ou teóricos. Para ele uma atividade levava a outra, num plano 

categorizado pela Instituição desde sua fundação como “ciência útil”. 

O segundo aspecto é a atividade constante da Instituição relacionada à 

difusão do conhecimento, objetivo mais uma vez explicitado pelos Dirigentes 

nos registros da reunião de 29 de junho de 1801.  

Observamos também que Garnett, Young e Davy, os primeiros 

professores da Royal Institution, sempre buscaram atingir tal objetivo, seja no 

cuidado com que preparavam suas palestras, adequando-as ao público que 

freqüentava a Royal Institution, seja na apresentação de suas pesquisas junto 

a outro público, como o da Royal Society. 

Por solicitação dos dirigentes da Royal Institution, no final da sua 

primeira década de existência, Davy redefiniu o papel da Instituição. 

Esse trabalho, apresentado numa palestra em 1810, explicitou uma sutil 

mudança nos rumos da Instituição. Na verdade, Davy somente reafirmou um 

trabalho que já vinha sendo executado na Instituição: 

 

“... um dos principais objetivos será uma maior difusão do 

conhecimento [...] o plano também abrangerá o projeto para a 

Promoção do Conhecimento por experimentos e investigações 

originais.”115 

 
Mas o objetivo “Promoção do Conhecimento por experimentos e 

investigações originais” só poderia ser concretizado com a construção e 

                                                 
115 Davy,“Minutes of Meetings of the Managers of the Royal Institution”, 37 (1810). De acordo 
com os pesquisadores Chilton e Coley, Davy proferiu essa palestra em 3 de março de 1810 e 
dois dias mais tarde a mesma foi impressa e distribuída a todos os Proprietários e Assinantes 
da Royal Institution. 
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aparelhamento de laboratórios que não estavam previstos no projeto inicial da 

Instituição.116 

Uma grande sala, que tinha sido utilizada como um espaço para as 

palestras no período de fundação da Royal Institution, foi transformada numa 

biblioteca.  

Duas salas adjacentes, que Thompson originalmente tinha destinado à 

exposição de máquinas e cozinhas experimentais, foram respectivamente 

convertidas num laboratório de química e numa pequena sala para palestras. 

Essa dupla sala tinha capacidade para acomodar aproximadamente 120 

pessoas e foi destinada aos “profissionalmente interessados na prática 

química.” 117  

                                                 
116  Chilton e Coley, “The Laboratories of The Royal Institution,”176. Nesse artigo, os 
pesquisadores Chilton e Colley relatam o desenvolvimento dos laboratórios da Royal Institution 
no século dezenove. 
117 Ibid., 176. 
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Figura 4 – Cópia pertencente aos arquivos da Royal Institution in Donovan Chilton e 
Noel G. Coley, “The Laboratories of The Royal Institution.” Um arco, um pequeno 
auditório e uma mesa separavam as duas salas. É também visível uma clarabóia 
sobre a mesa do palestrante agindo como uma fonte de luz e proporcionando uma 
boa iluminação. O grande fole ao fundo foi um legado da Sala de Exposições, fechada 
após a saída de Thompson da Royal Institution. 

 

Em 20 de novembro de 1806, portanto numa data anterior àquela na 

qual Davy apresentou os novos planos para a Royal Institution, em 1810, ele 

apresentou os resultados de sua pesquisa “Sobre algumas ações químicas da 

eletricidade”, trabalho que ilustra bem o que ele entendia por “experimentos e 

investigações originais.”118 

                                                 
118 Humphry Davy, “The Bakerian Lecture, on some chemical Agencies of Electricity”. 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London (1807): 1-57.  
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Na introdução dessa palestra, apresentada perante a Royal Society, ele 

procurou justificar os motivos para a realização da pesquisa e mostrou uma 

preocupação quanto à adequação da mesma para o público assistente: 

 

“Os efeitos químicos produzidos pela eletricidade têm sido, desde 

algum tempo, objeto da atenção filosófica. Mas a novidade do 

fenômeno, sua carência de analogias com fatos conhecidos e a 

aparente discordância de alguns de seus resultados, têm envolvido a 

investigação em muita obscuridade. 

Na tentativa de elucidar tal assunto espero não ser considerado pela 

Sociedade como inadequado para os objetivos da palestra, pois terei 

de detalhar com alguma minúcia (e receio tediosamente) os 

experimentos, mas eles são absolutamente essenciais para a 

investigação.”119 

 
 

Extensa e cuidadosamente, Davy expôs os resultados de seu trabalho 

em um documento de 57 páginas. Além da sua expectativa inicial, a de que 

seu público entendesse suas explicações, Davy procurou situar as descobertas 

feitas por outros estudiosos desse campo, descrevendo suas experiências, 

data e local onde foram realizadas, os resultados obtidos e sua posição com 

relação a esses resultados.  

Seus experimentos também são minuciosamente descritos, incluindo-se 

o gosto e o cheiro de substâncias obtidas nos mesmos: 

 

“A matéria ácida no outro tubo era abundante. Seu gosto era azedo e 

seu odor era como água sobre a qual, por longo tempo, uma grande 

quantidade de gás nitrogênio foi mantido.”120 

 

                                                 
119 Ibid., 1. 
120 Ibid., 5. 
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Pelo seu relato podemos observar o cuidado com que os experimentos 

foram realizados e o esforço para que os mesmos fossem entendidos pelo seu 

público. Mesmo nas suas “investigações originais”, o objetivo de facilitar a 

difusão do conhecimento permanecia presente. 

Para ilustrar seus experimentos, Davy se utilizou de uma única 

figura, apresentada no final do documento.  

 

 

Figura 6 - Humphry Davy, “On some chemical Agencies of Electricity,” 57. As figuras 

mostram os diferentes recipientes utilizados por Davy no processo de eletrólise, tais 

como copos de ágape, ouro e vidro. Em todas as figuras, A e B representam fios 

metálicos e C um fio úmido, de amianto.  
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A divisão do trabalho nos dá uma idéia da abrangência da pesquisa, na 

qual a eletricidade gerada pela pilha de Volta, campo de estudos ao qual Davy 

já havia se referido anteriormente como “um alarme sonoro para os filósofos”, 

teve um papel importante. 

Sua pesquisa foi dividida nos seguintes itens: “Sobre as mudanças 

produzidas na água pela Eletricidade”, “Sobre os Agentes da Eletricidade na 

decomposição de vários compostos”, “Sobre a transferência de certas partes 

constituintes de Corpos pela Ação da Eletricidade”, “Sobre a Passagem de 

Ácidos, Álcalis e outras Substâncias através de vários materiais dissolutivos, 

por meio da Eletricidade”, “Algumas Observações gerais sobre esse 

Fenômeno, e sobre o modo de Decomposição e Transição”, “Sobre os 

Princípios gerais das Mudanças químicas produzidas pela Eletricidade”, “Sobre 

o modo de Ação da Pilha de Volta, com Elucidações experimentais”, “Algumas 

Ilustrações e Aplicações gerais dos Fatos e Princípios precedentes, e 

Conclusão.”121 

Durante sua palestra, por diversas vezes, Davy mencionou a Royal 

Institution, deixando implícito que sua pesquisa fora realizada naquela 

Instituição.122 

Ele também forneceu elementos que nos permitem concluir que, mesmo 

quando estava desenvolvendo outras tarefas dadas pelos dirigentes, ele não 

deixou de lado suas pesquisas sobre as “ações químicas da eletricidade”. 

Selecionamos alguns trechos de sua palestra que nos dão estas indicações: 

                                                 
121 Optamos por manter a forma como Humphry Davy dispôs os subtítulos, ou seja, mantendo 
as maiúsculas em algumas palavras. 
122  Como exemplo podemos citar a referência que Davy faz sobre o uso das balanças, 
construídas especialmente para a Royal Institution in Humphry Davy, “On some chemical 
Agencies of Electricity,” 17. 
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“No início de 1800, descobri que quando porções separadas de água 

destilada, colocadas em dois tubos conectados por bexigas úmidas, ou 

por qualquer substância úmida, vegetal ou animal, são submetidas à 

ação elétrica da pilha de Volta.”123 

 

“Numa série de experimentos feitos em 1801 [...] observei que quando 

soluções ácidas e alcalinas são usadas como elementos desses 

instrumentos, a solução alcalina sempre aceita a eletricidade do 

metal.”124 

 

“Em uma experiência, na qual um fino ponto de platina colado num 

vidro, conectado por um único fio com o condutor positivo desta 

máquina, foi mergulhado em água destilada dentro de um estado 

isolado [...] gás oxigênio, misturado com um pouco de gás nitrogênio, 

foi produzido [...] Mas nenhum dos produtos estranhos, o gás nitrogênio 

em um caso e os gases nitrogênio e oxigênio em outro, formaram mais 

do que 1/30 do volume dos gases, e há toda razão para supor que eles 

foram originados do ar comum que tinha sido dissolvido na água. Este 

resultado, que obtive primeiramente em 1803 e que me pareceu muito 

obscuro, é agora explicado facilmente.”125 

 

Fazendo um resumo de suas conclusões, Davy terminou sua palestra 

relacionando o estudo em questão com a ampliação que este conhecimento 

daria aos poderes do homem, uma idéia que ele expôs durante toda sua 

carreira e que se tornou uma de suas marcas mais características: 

 

“A eletricidade natural tem sido pouco investigada, exceto nos casos de 

sua evidente e poderosa concentração na atmosfera [...] e 

investigações sobre este assunto podem esclarecer nosso sistema 

filosófico sobre a terra e possivelmente colocar novos poderes dentro 

de nosso alcance.”126 

                                                 
123 Davy.“On some chemical Agencies of Electricity,” 2. 
124 Ibid., 32. 
125 Ibid., 31 
126 Ibid., 56. 
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As pesquisas de Davy sobre eletrólise, realizadas nos laboratórios da 

Royal Institution e classificadas por ele como “investigações originais”, mostra 

uma alteração significativa em parte dos planos originais da Instituição, ou seja, 

a entrada da Instituição numa área que não tinha sido prevista pelos seus 

fundadores, que hoje denominamos de pesquisas teóricas. 

Reafirmamos que Davy não fazia distinção entre os campos teóricos e 

práticos da ciência, e colocava seu trabalho em sintonia com os objetivos da 

Royal Institution, ou seja, a de fazer “ciência útil”. 

Nos laboratórios da Royal Institution e fora do período contemplado por 

esse estudo, Humphry Davy continuou seus trabalhos no campo da “ciência 

útil”, na “aplicação da ciência para as coisas comuns da vida”. 

Paralelamente ao seu trabalho no campo da pesquisa, Davy utilizou a 

Royal Institution como um grande palco, tanto para difundir novos 

conhecimentos quanto para divulgar suas idéias sobre a importância da ciência 

na vida do homem.  

Suas atividades como pesquisador e como grande orador da ciência 

contribuíram para que a Royal Institution ocupasse um lugar de destaque na 

ciência do período estudado. 
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Considerações finais. 

 

Analisando o caminho percorrido pela Royal Institution na sua fase inicial, 

podemos observar que a criação desta Instituição deveu-se a iniciativa de um 

grupo de homens ligados a questões do campo, homens que acreditavam que 

um esquema de filantropia poderia se não resolver, pelo menos diminuir os 

problemas sociais existentes na Inglaterra do final do século dezoito. 

Como tentativas de uma maior produção de alimentos e distribuições de 

terras para plantio não deram os resultados esperados, a criação de uma nova 

instituição, com um novo sistema de filantropia, caracterizado como uma 

“filantropia científica”, foi a proposta feita por esse grupo de homens. 

A figura e as idéias de Benjamin Thompson, Count Rumford, 

adequavam-se perfeitamente às expectativas dos primeiros dirigentes da Royal 

Institution.  

Sem dúvida, com sua “Casa da Indústria” e as “Sopas Rumford”, 

Thompson era uma figura de destaque junto a esse grupo, e suas pesquisas 

sobre o calor também faziam seu nome respeitado entre os filósofos naturais. 

Com suas “Lareiras Rumford” e seus contatos políticos, Thompson 

também ganhou acesso aos bem nascidos de Londres. Unindo a estas 

características um inegável dinamismo, ele foi colocado à frente da Royal 

Institution. 

Do documento de criação da Instituição, destacamos a proposta de 

Thompson para a “difusão do conhecimento”, atividade esta que se tornaria 

uma das marcas da Royal Institution e o principal suporte para que outras 

atividades, como a da pesquisa, pudessem ocorrer. 
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Observamos que a “difusão do conhecimento” somente ocorreu na 

Instituição através das palestras científicas, num modelo que começou a ser 

construído com Thomas Garnett, na escolha de uma linguagem adequada a 

cada público, tempo de duração e de assuntos que poderiam despertar 

interesse no seu público. 

A difusão do conhecimento para facilitar a utilização de invenções úteis 

e o ensino das aplicações da ciência para as coisas comuns da vida tiveram, 

como principal veículo de comunicação, as palestras científicas ocorridas na 

Instituição. 

Thomas Young, com suas pesquisas sobre a luz, introduziu ao modelo 

de palestra instituído por Garnett, o que foi chamado posteriormente por 

Humphry Davy de: “pesquisas originais”.  

Consideramos ainda uma outra marca deixada por Garnett, Young e 

Davy. Desde o início, os professores da Royal Institution relatavam, nas 

palestras da Instituição, suas próprias pesquisas. 

Mas Garnett e Young, por motivos diferentes e já apresentados, não 

conseguiram atender um requisito que consideramos ter sido essencial para a 

projeção da Royal Institution como uma instituição científica de destaque. 

Ambos não conseguiram fazer com que seu público se sentisse participante do 

processo de se fazer ciência. 

Assim como Benjamin Thompson possuía habilidades que foram 

importantes na criação da Royal Institution, Humphry Davy possuía habilidades 

que, aplicadas no teatro e nos laboratórios da Instituição, deram a mesma uma 

posição de destaque no campo da ciência. 
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Jovem como a Instituição que ele via como de grande importância para 

“desenvolvimentos morais e intelectuais”, e tendo a química, também uma 

jovem ciência que começava a se estruturar, como seu campo de estudo, Davy 

conseguia unir seus dotes de orador com sua paixão pela ciência. 

Utilizando-se de uma linguagem acessível e apontando a maneira como 

a ciência poderia ser utilizada pelos diferentes grupos que compunham sua 

platéia, Davy tornou-se, na época, um dos grandes oradores da área. 

Inspirado nas idéias de Francis Bacon, ele buscava a investigação da 

verdadeira natureza de todas as coisas, colocando a ciência como um 

instrumento que daria poderes quase criadores ao homem.127  

Observamos que Davy, atuando no campo da “ciência útil”, trabalhou 

tanto na elaboração de manuais para agricultura ou na lâmpada de segurança 

para mineiros, quanto em pesquisas sobre eletrólise.  

A figura de Davy e a da Instituição parecem fundir-se naquela época. 

Sua imagem como homem da ciência aumentava na mesma proporção que a 

imagem da Royal Institution crescia como modelo a ser seguido no modo de se 

fazer ciência. Se a Royal Institution forneceu o palco para Davy, ele foi a voz 

que projetou a Instituição, tanto no meio social quanto no científico. 

Davy cumpriu e deu projeção ao objetivo proposto por Benjamin 

Thompson no documento de criação da Royal Institution, que era o de difundir 

o conhecimento e ensinar como a ciência poderia ser aplicada nas coisas 

comuns da vida, mas ao fazer isso e pela força de sua figura, introduziu nos 

objetivos da Instituição o que ele chamou de “investigações originais”. Ele 

colocou a Royal Institution no campo das pesquisas teóricas. 

                                                 
127 Bacon. Nova Atlântida. (São Paulo. Abril Cultural S.A. Coleção Os Pensadores, 1973): 259. 
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