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Introdução 
 
Desde a antiguidade as fronteiras do mundo 
conhecido sempre foram extrapoladas por 
estudiosos através da troca de correspondências. 
Durante o século XVII, época em que teria nascido 
a ciência moderna, o intercambio epistolar chegou 
mesmo a formar redes que atravessavam as mais 
variadas fronteiras. Eram redes onde se discutia, de 
maneira reservada, os rumos que iria tomar a nova 
ciência e em que bases seria fundamentada. 
Algumas das redes só conseguiam se tornar 
efetivas e superar as barreiras de língua e fronteira 
ao ter em seu centro algum estudioso muito 
especial a que se chama hoje intelligencer. Digno 
desse nome foi, por exemplo, Henry Oldenburg (c. 
1615 - 1677), primeiro secretário da Royal Society, 
de Londres. Foi bem conhecido seu papel ao centro 
de uma extensa correspondência com os mais 
destacados pensadores espalhados por toda a 
Europa e parte da América; assim como seu imenso 
trabalho para criar e manter o Philosophical 
Transactions (um dos primeiro periódicos dedicados 
à nova ciência); sem falar de suas funções no apoio 
de membros dessa sociedade como tradutor, editor 
e divulgador dos trabalhos por eles realizados. 
Talvez porque essas múltiplas funções já sejam 
suficiente para encher as vistas, é quase 
desconhecido seu papel sutil em desvendar 
informações sigilosas sobre a prática de laboratório 
e seu profunda compreensão das teorias sobre a 
matéria. No entanto, o domínio desses 
conhecimentos se torna bastante palpável ao 
analisarmos documentos hoje depositados nos 
arquivos da Royal Society e muitos deles até 
mesmo publicados. 
 

Resultados e Discussão 
 
Verifica-se a expertise de Oldenburg em termos dos 
estudos químicos de sua época através de varias 
instâncias. Pretendemos trazer aqui, em particular, 
sua profícua discussão com ‘químicos’ franceses,  
 

 
 
 
neerlandeses, germânicos e, obviamente, 
britânicos, sobre os processos de preparação de  
dissolvente. Lembremos que nessa época, tantos os 
fundamentos teóricos quanto a manipulação dessas 
substâncias eram altamente cobiçados, porque 
pouco ou mal conhecidos e, ao mesmo tempo, 
indispensáveis para uma série de produções que 
iam da área médica à metalurgia. 
 

Conclusões 
 
Superando todo tipo de entrave e várias fronteiras 
Henry Oldenburg serviu não só como um duto para 
a passagem de informações preciosas sobre a 
ciência da matéria, mas, inúmeras vezes, será ele a 
articulá-las e lhes dar sentido. Uma análise detida 
da documentação a esse respeito poderá dar a seu 
nome o lugar merecido na química do século XVII.  
 

Agradecimentos 
FAPESP, CNPq, University College London 
 
____________________ 
 
1 Royal Society, Archives, MS/1 – Liber epistolaris: a commonplace 
book of Henry Oldenburg.  
2 Royal Society, Archives, EL – Early Letters – 1642; 1651-1740. 
3 Oldenburg, H. The Correspondence of Henry Oldenburg. Org. e trad. 
A. Rupert  Hall & Marie Boas Hall, 13 vols., 1965-1986. 
4 Alfonso-Goldfarb, A.M.; Ferraz, M.H.M. e Rattansi, P.M. Lost Royal 
Society documents on ‘alkahest’ (universal solvent) rediscovered, Notes 
Rec. R. Soc. 2010, 64, 435-456. 
 


