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1A Filosofia Natural de Benjamin Franklin 

ApresentAção

Benjamin Franklin é um daqueles personagens da his-
tória da ciência que certamente ocupa as anedotas populares, 
nesse caso, pelos seus famosos experimentos com pipas. Acla-
mado por sua habilidade experimental, Franklin teria molda-
do a história da eletricidade, confirmando a natureza elétrica 
dos raios e inventando o principal instrumento para nos pro-
tegermos deles, os para-raios. Como se suas aventuras cien-
tíficas não bastassem, ele 
ainda desempenhou um 
papel determinante no 
estabelecimento dos Esta-
dos Unidos como nação, 
sendo um dos três autores 
da declaração de indepen-
dência da Grã-Bretanha 
– ao lado de figuras como 
Thomas Jefferson e John 
Adams.

Do ponto de vista 
da historiografia moder-
na da ciência, contudo, as 
contribuições de Franklin 
foram bem mais comple-
xas e abrangentes, indo 
muito além dos experi-

Figura 1 – Benjamin Franklin (1706-1790),  
em quadro de Joseph Siffred Duplessis 
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2 A Filosofia Natural de Benjamin Franklin 

mentos com pipas. Essa percepção do trabalho de Franklin na 
filosofia natural é relativamente recente na história da ciência. 
Até meados da década de 1940, suas incursões na filosofia na-
tural eram relegadas a poucas páginas nos relatos biográficos, 
onde a ênfase ao seu papel político na fundação dos Estados 
Unidos era muito presente. Uma de suas primeiras grandes 
biografias do século XX, escrita por Carl Van Doren em 1938,1 
possui apenas 27 páginas, de um total de 782, para os traba-
lhos científicos de Franklin.2 

O cenário tem mudado consideravelmente nas últimas 
duas décadas. Um dos propulsores dessas novas perspectivas 
historiográficas é o projeto The Papers of Benjamin Franklin (Os 
escritos de Benjamin Franklin), uma iniciativa conjunta da 
Universidade de Yale e da American Philosophical Society (So-
ciedade Filosófica Americana), que o próprio Franklin ajudou 
a criar. Grande parte dos textos de Franklin, incluindo cartas, 
manuscritos e ensaios, está disponível digitalmente na página 
do projeto.3 A historiografia atual sobre Franklin tem mostra-
do a complexidade de seu pensamento em várias áreas, seu 
estilo literário, a presença dos contextos culturais e sociais 
dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha em suas atividades, 
além de muitas outras questões até então não exploradas em 
profundidade.4 Entretanto, continua sendo notável o relativo 
desconhecimento da totalidade de sua filosofia natural.5

Dentre os principais historiadores da filosofia natural 
de Franklin, destaca-se I. Bernard Cohen. Em 1947, Cohen 
obteve seu doutorado em História da Ciência, apresentando 

1 Doren, 1961. 
2 Mesmo assim, a biografia de Doren é descrita por I. Bernard Cohen como 
“padrão” e “a melhor biografia em inglês de um cientista” (COHEN, 2007, 
p. 854).
3 The Franklin Papers. Disponível em: <http://franklinpapers.org>. Acesso 
em: mai. 2018. Outra coleção, da Library of Congress, pode ser acessada em: 
<http://www.loc.gov/collections/benjamin-franklin-papers/about-this-
-collection>. Acesso em: mai. 2018.
4 Mulford, 2008, p. 8.
5 Cohen, 1990, p. 3.
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o livro Benjamin Franklin’s experiments (Os experimentos de 
Benjamin Franklin),6 que continha uma nova e comentada 
edição dos textos de Franklin em eletricidade.7 Nas décadas 
seguintes, Cohen publicou outros dois importantes textos 
sobre o autor, Franklin and Newton8 (Franklin e Newton) e 
Benjamin Franklin’s Science9 (A ciência de Benjamin Franklin), 
além de dezenas de artigos, comunicações e outros mate-
riais. Os trabalhos de Cohen – e daqueles por ele influen-
ciados – propiciaram uma visão mais adequada das reais 
contribuições de Franklin para o estudo da eletricidade e, 
de maneira geral, para a filosofia natural do século XVIII. 
Em grande medida, o presente livro se fundamentou nesses 
estudos historiográficos precedentes.

Franklin nasceu em Boston, em 17 de janeiro de 1706.10 
Seu pai, Josiah Franklin, original de Ecton, na Inglaterra, 
mudou-se para Boston provavelmente em 1683. Casado com 
Anne, teve sete filhos. Após a morte da primeira esposa, Josiah 
casou-se novamente, com Abiah Folger, com quem teve mais 
dez filhos, dos quais Franklin foi o antepenúltimo. Com uma 
grande família de dezesseis irmãos, Franklin viu as gerações 
seguirem caminhos distintos, e logo começou a trilhar o seu 
próprio.11 

Em sua autobiografia, Franklin mencionou a afeição pela 
leitura desde muito cedo. Em um dos trechos, comentou que 
“todo pouco dinheiro que caiu em minhas mãos foi sempre 
despendido em livros”.12 Quando tinha por volta de 12 anos, 
seu pai decidiu que ele deveria tornar-se impressor, auxiliando 
seu irmão James, que já seguia a profissão.13 Quando James 

6 Dauben et al., 2009, p. 11.
7 Cohen, 1941.
8 Cohen, 1956.
9 Cohen, 1990.
10 No calendário então adotado na Grã-Bretanha e suas colônias – o Juliano 
–, Franklin nasceu em 6 de janeiro.
11 Doren, 1961, p. 4-7.
12 Franklin, 1996, p. 9.
13 Doren, 1961, p. 13.
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começou a publicar o jornal New England Courant (Correio 
da Nova Inglaterra), Franklin ficou encarregado de vendê-lo 
nas ruas. Logo começou a escrever panfletos ao jornal, sob o 
pseudônimo feminino de Silence Dogood, sem que seu irmão 
soubesse.14 Não há dúvidas que seu trabalho como aprendiz 
de James o aproximou ainda mais da leitura, melhorando sua 
escrita e seu conhecimento sobre os mais variados temas.15

Poucos anos depois, aos 17, Franklin mudou-se para 
Nova York em busca de independência. Após uma breve es-
tada, transferiu-se para a Filadélfia, onde criou raízes mais 
duradouras. Na cidade, foi convidado pelo governador da 
Pensilvânia e de Delaware, William Keith (1669-1749), a viajar 
a Londres para escolher máquinas para montar sua própria 
gráfica. A viagem revelou-se um fracasso em um primeiro 
momento. Franklin, sem dinheiro e sem contatos, acabou con-
seguindo um emprego em uma gráfica de Londres, em 1724, 
onde permaneceu por cerca de um ano e meio. Ressentido, 
Franklin afirmou que o governador Keith acabou enganando 
“um pobre garoto ignorante”.16 Durante esse período na In-
glaterra, conheceu Henry Pemberton, eminente newtoniano, 
que lhe prometeu apresentá-lo ao próprio Isaac Newton, o 
que “nunca ocorreu”.17 Na gráfica, também se envolveu com 
a publicação do livro The Religion of Nature (A religião da na-
tureza), de William Wollaston, sobre o qual escreveu um pe-
queno ensaio metafísico.18

Quando retornou à Filadélfia, em 1726, Franklin 
dominava as artes gráficas. Montou sua própria gráfica e logo 
tornou-se conhecido na região pelas suas publicações. Uma 
delas foi The Pennsylvania Gazette (A Gazeta da Pensilvânia), 
que continha, dentre outros textos, vários artigos sobre os 
fatos cotidianos dos moradores do estado. O jornal, com esse 

14 Doren, p. 20-21.
15 Doren, p. 14.
16 Franklin, 1990, p. 32. 
17 Franklin, p. 33.
18 Franklin, p. 32.
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título e estilo, começou a ser publicado em 1729.  Muitas 
matérias foram assinadas pelo próprio Franklin, que também 
abordava acontecimentos do outro lado do Atlântico. Em 
1732, Franklin iniciou a publicação do Poor Richard’s Almanack 
(Almanaque do Pobre Richard), recheado de artigos simples, 
com o propósito de entreter e informar seus leitores.19 A 
edição de 1733, por exemplo, informou que haveria quatro 
eclipses naquele ano, dois do sol e dois da lua. O almanaque 
também trazia pequenos provérbios, tais como “Um bom 
exemplo é o melhor sermão” e “Ame seus inimigos, pois eles 
te dizem suas falhas”.20

Os anos que se seguiram foram os mais significativos 
para entendermos a filosofia natural de Franklin. O trabalho 
em sua gráfica na Filadélfia, com a publicação de jornais, re-
vistas, panfletos, livros e outros materiais, criou um primeiro 
caminho não só para divulgar suas próprias posições a res-
peito dos temas que lhe interessavam, como também para as 
de seus colegas. Foi nesse período que fundou a JUNTO, um 
grupo de pensadores em busca de aprimoramento intelectual. 
Os membros, de acordo com Franklin em sua autobiografia, 
deveriam “produzir uma ou mais questões de qualquer fato 
da Moral, Política, ou Filosofia Natural, para ser discutido 
pela companhia”.21 

Por iniciativa dos membros da JUNTO, Franklin or-
ganizou a Library Company (Companhia da Biblioteca), uma 
biblioteca por subscrição. A ideia de uma biblioteca como 
essa era comprar, por meio de um esforço financeiro conjun-
to de seus membros, um grande número de livros europeus, 
os quais seriam excessivamente custosos individualmente. 
Inicialmente com 50 membros, a Library Company solicitava 
um pagamento inicial e contribuições anuais.22 O sucesso da 
biblioteca foi imediato, demonstrando sua relevância para a 

19 Cohen, 2007, p. 845; Franklin, 1996, p. 75.
20 Franklin, 1914, p. 12, 36. 
21 Franklin, 1996, p. 45.
22 Doren, 1961, p. 105.
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instrução da colônia acerca do conhecimento produzido na 
metrópole e em outros países europeus.

A viagem à Europa, a criação da JUNTO e a fundação 
da Library Company constituíram os caminhos que levaram 
Franklin ao estudo da filosofia natural. Por exemplo, o conta-
to com Pemberton, então organizador da terceira edição dos 
Principia de Newton – que seria publicada em 1726 – prova-
velmente contribuiu para solidificar a influência do pensa-
mento newtoniano em Franklin. De outro lado, destacam-se 
as conversas com os membros da JUNTO, muitas delas sobre 
os temas vigentes da filosofia natural do século XVIII. Por fim, 
a chegada de vários materiais à Library Company foi determi-
nante para que Franklin lesse os principais autores do perío-
do, tais como John Theophilus Desaguliers ou Willem Jacob 
‘sGravesande, ambos defensores das doutrinas newtonianas. 
Essas leituras atualizaram Franklin com relação aos principais 
temas da filosofia natural discutidos na Europa da época.23

No período da fundação da Library Company, por 
volta de 1732, apareceu pela primeira vez o nome de Peter 
Collinson (1694-1768), que se tornou o principal canal da 
filosofia natural de Franklin na Grã-Bretanha. Inicialmente, 
Collinson atuou como intermediário na obtenção dos livros 
requisitados pelos membros da biblioteca. Ele trabalhava 
especialmente com botânica e seu interesse em sementes e 
plantas do continente americano desconhecidas na Europa 
promoveram vários de seus contatos com o novo mundo. 
Como membro da Royal Society, Collinson foi fundamental 
para a disseminação das ideias de Franklin sobre eletricidade 
na ilha, uma vez que tinha o costume de comunicar à 
sociedade artigos de não membros.24

O envolvimento mais próximo de Franklin com 
temas da filosofia natural começou quando ele já era uma 
figura conhecida na Filadélfia, cerca de onze anos após os 
eventos descritos acima. Em 1743, conheceu o reverendo 

23 Cohen, 1956, p. 206-209.
24 Cantor, 1997, p. 182-183.
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escocês Archibald Spencer, quando teve a oportunidade de 
observar alguns fenômenos da eletricidade. Dois anos mais 
tarde, Collinson enviou à Library Company uma descrição de 
“experimentos alemães” sobre eletricidade e um tubo de vidro 
para que o próprio Franklin e seus companheiros pudessem 
realizar experimentos elétricos.25 Não demorou para que o 
estadunidense comunicasse a Collinson os resultados de seus 
primeiros estudos.

Entre o final da década de 1740 e o meio da década 
de 1750, Franklin trocou cartas e ensaios com vários 
correspondentes europeus e estadunidenses sobre a 
eletricidade e outros assuntos da filosofia natural. As 
primeiras cartas a Collinson sobre eletricidade foram 
reunidas no livro Experiments and Observations on Electricity, 
made at Philadelphia in America (Experimentos e observações, 
feitos na Filadélfia na América). O livro foi organizado pelo 
próprio Collinson e publicado em Londres, a partir de 1751.26 
Com várias edições subsequentes e traduções para outras 
línguas, o texto contribuiu para alçar Franklin ao círculo de 
renomados filósofos naturais do século XVIII.

Nas décadas posteriores a de 1750, Franklin deixou a fi-
losofia natural em segundo plano. Enquanto suas ideias sobre 
eletricidade se espalhavam – e eram eventualmente corrigi-
das ou aperfeiçoadas – no continente europeu, ele dedicou-
-se a outros assuntos, além daqueles ligados à sua atividade 
política. Deu contribuições para a navegação, por exemplo, 
ao explorar características da corrente do Golfo durante suas 
travessias pelo Atlântico e ao publicar, por volta da década 
de 1770, o caminho que ela percorria. Escreveu brevemente 
acerca de tópicos da medicina, sendo a favor da vacinação – 
principalmente após perder um de seus filhos por varíola – e 
estudou efeitos da eletroterapia no tratamento da paralisia.27 

25 A imersão de Franklin nos assuntos da eletricidade é discutida com mais 
detalhes no Capítulo 1.
26 Ver nota 73, a respeito das edições do livro.
27 Cohen, 2007, p. 852-853.
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Esse período também foi marcado pelo recebimento de hon-
rarias. Em 1753, foi condecorado com a medalha Copley da 
Royal Society, por seus experimentos em eletricidade, e eleito 
membro em 1756. Em 1772, a Académie Royale des Sciences da 
França o tornou membro estrangeiro, também por suas con-
tribuições à eletricidade. Participou de vários círculos intelec-
tuais europeus, recebendo outras homenagens e desfrutando 
de grande prestígio dentre os filósofos naturais.28 Quando 
morreu, em 1790, era uma figura ilustre e conhecida, ganhan-
do várias biografias, relatos e homenagens póstumas.

Desde muito jovem, Franklin inteirou-se dos pressu-
postos filosóficos vigentes. A leitura dos textos de Newton, 
Pemberton, ‘sGravesande, Desaguliers, entre outros molda-
ram seu estilo científico, colocando-o em contato com a filo-
sofia experimental e a ideia de um fluido imponderável, que 
se manifestava nos fenômenos da luz, do calor e da eletricida-
de.29 Há, nos textos de Franklin, traços da metodologia indu-
tivista e do papel fundamental que os experimentos deveriam 
ter para a obtenção de um conhecimento verdadeiro sobre a 
natureza. Tudo isso colaborou ainda mais para popularizar a 
imagem de Franklin como grande experimentador e inven-
tor. A proposta do experimento com longas hastes metálicas 
apontadas para nuvens carregadas em meio a temporais – co-
nhecido como “experimento da guarita” – levou à invenção 
dos para-raios, incrementando sua popularidade entre os filó-
sofos naturais da época.30 Outras invenções foram aos poucos 
sendo conhecidas, como a cadeira de balanço e os óculos bi-
focais. Dentre suas criações mais notáveis, está a lareira Pen-
silvânia ou fogão de Franklin, que possibilitava a propagação 
do calor para um ambiente e evitava o espalhamento da fu-
maça originada pela queima do material, carvão ou madeira, 
por exemplo.31

28 Mulford, 2008, p. 5.
29 Cohen, 1990, p. 19.
30 Ver Capítulo 3, seção 3.4.
31 Cohen, 2007, p. 846; Edgerton Jr, 1996, p. 199-211.

FN-Benjamin-Franklin.indd   8 21/03/2019   17:59



9A Filosofia Natural de Benjamin Franklin 

No Brasil, são poucos os materiais em português sobre 
Franklin. Por muitos anos, a principal fonte nessa língua foi 
sua autobiografia, traduzida na década de 1950.32 Na década 
de 1970, foi publicada uma biografia de Franklin, por Filippo 
Garozzo, dentro da coleção “Os homens que mudaram a huma-
nidade”.33 Uma biografia mais atual, Benjamin Franklin – uma 
vida americana, apareceu nas livrarias brasileiras em 2015.34 Há 
também duas animações sobre a vida de Franklin, ambas ver-
sões brasileiras de produções estadunidenses: “Ben e Eu”, dos 
estúdios Walt Disney, lançada na década de 1950, e “Grandes 
Personagens da História”, série com vários episódios que re-
tratam a vida de pessoas famosas, lançada na década de 1990. 
As duas, porém, apresentam um relato muito superficial do 
autor e da história da eletricidade no século XVIII, repleto de 
anacronismos e distorções historiográficas.35 

Na literatura acadêmica, há cinco trabalhos sobre 
Franklin, sendo dois dedicados aos seus estudos sobre a 
natureza elétrica dos raios, um sobre o debate com Jean-
Antoine Nollet, um acerca de suas concepções sobre a luz e 
outro contendo uma tradução de uma carta sobre a formação 
de tempestades com raios e trovões.36 Uma ótima biografia de 
Franklin pode ser lida na edição em português do Dicionário 
de Biografias Científicas, publicado em 2007.37

32 A primeira tradução foi publicada pela editora Companhia Nacional, em 
1953. Uma década depois, o texto foi publicado pela editora Ibrasa, como parte 
da coleção Clássicos da Democracia. Na década de 1990, o texto foi novamente 
reeditado pela editora Ediouro. Atualmente, é possível encontrar – com certa 
dificuldade – a versão de 2005 da editora Martin Claret.
33 Editora Três.
34 ISAACSON, W. Benjamin Franklin – uma vida americana. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2015. O livro foi publicado originalmente em 2003.
35 Ambas as animações estão disponíveis on-line: Ben e eu. Disponível em: 
<http://youtu.be/ HaBw6kWUFfk>. Acesso em: dez. 2017. E Grandes Per-
sonagens da História – Benjamin Franklin, disponível em: <http://youtu.be/
g1lrKWcj0Fc>. Acesso em: dez. 2017.
36 Silva e Pimentel (2008a; 2008b); Pyenson (1998), Moura (2016) e Moura e 
Bonfim (2017). A tradução apresentada neste último trabalho foi inserida 
nesse livro.
37 Cohen, 2007.
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O presente livro busca suprir essa lacuna de trabalhos 
em português sobre Franklin e discutir aspectos da sua filoso-
fia natural a leitores brasileiros. Apresento sete traduções de 
trabalhos importantes do autor sobre a eletricidade e a luz, 
sendo seis cartas enviadas a seus correspondentes na Europa 
e nos Estados Unidos – escritas entre as décadas de 1740 e 
1750 e publicadas na quarta edição de 1769 do Experiments and 
observations38 – e um pequeno ensaio lido em uma sessão da 
American Philosophical Society no final de sua vida e publicado 
postumamente. As cartas e os ensaios foram escolhidos por 
representarem a essência do pensamento de Franklin sobre 
a eletricidade e a luz. É a primeira vez que textos originais 
do estadunidense são traduzidos integralmente para o por-
tuguês brasileiro. Detalhes dos materiais estão descritos no 
Quadro 1 a seguir.

Quadro 1 – Fontes primárias traduzidas neste livro

Fonte 
primária

Ano em 
que foi 
escrita, 
lida ou 
enviada

Publicação Conteúdo

Carta de 
Benjamin 
Franklin 
a Peter 
Collinson

1747

Experiments 
and observations 
(Experimentos 
e observações), 
4.ed. (1769)

Primeira comunicação de Franklin 
a Collinson, em que o primeiro 
agradece o último pelo envio de 
um tubo para testar fenômenos 
elétricos.

Carta de 
Benjamin 
Franklin 
a Peter 
Collinson

1747

Experiments 
and observations 
(Experimentos 
e Observações), 
4.ed. (1769)

Segunda comunicação de Franklin, 
contendo suas ideias iniciais 
sobre eletricidade. Nesta carta, ele 
apresenta, por exemplo, o conceito 
de eletrização “mais” e “menos” 
ou “positiva” e “negativa”, além 
de discutir o poder de corpos 
pontudos em “extrair” ou “lançar” 
fogo elétrico.

38 A última edição do livro, editada por Cohen e baseada na quinta edição de 
1774 (COHEN, 1941), também foi consultada, a fim de dirimir dúvidas em 
relação a alguns argumentos de Franklin.
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Carta de 
Benjamin 
Franklin a 
John Mitchel

1749

Experiments 
and observations 
(Experimentos 
e observações), 
4.ed. (1769)

Contém uma discussão sobre a 
formação de tempestades com 
raios e trovões, fundamentada em 
suas concepções sobre eletricidade, 
discutidas nas comunicações 
anteriores.

Carta de 
Benjamin 
Franklin 
a Peter 
Collinson

1750

Experiments 
and observations 
(Experimentos 
e observações), 
4.ed. (1769)

Contém o ensaio Opinions and 
conjectures (Opiniões e conjecturas), 
a versão final da teoria de Franklin 
para a eletricidade, incluindo, 
entre outros pontos, a descrição do 
famoso experimento da guarita e a 
proposição dos para-raios.

Carta de 
Benjamin 
Franklin a 
Cadwallader 
Colden

1752

Experiments 
and observations 
(Experimentos 
e observações), 
4.ed.  (1769)

A carta foi uma continuação de 
conversas anteriores com Colden. 
A partir de um trecho, Franklin 
abordou, pela primeira vez, suas 
ideias sobre a luz, rejeitando 
a concepção corpuscular e 
defendendo uma concepção 
vibracional.

Carta de 
Benjamin 
Franklin 
a Peter 
Collinson

1752

Experiments 
and observations 
(Experimentos 
e observações), 
4.ed. (1769). O 
texto também 
foi publicado 
nas Philosophical 
Transactions, v. 
47, p. 565-567, 
1751-1752.

Nesta carta, Franklin discutiu o 
famoso experimento com a pipa.

Ensaio A 
new and 
curious 
theory of 
light and heat 
(Uma nova 
e curiosa 
teoria da luz 
e do calor)

1788

Transactions of 
the American 
Philosophical 
Society 
(Transações 
da Sociedade 
Filosófica 
Americana), em 
1793

Franklin retomou alguns pontos da 
carta a Colden e fez uma associação 
mais explícita entre luz e fogo. 
Também apresentou com mais 
detalhes uma teoria da matéria.
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As traduções foram resultado de quatro anos de pes-
quisas, realizadas no Brasil e nos Estados Unidos. Elas são 
precedidas por dois capítulos sobre Franklin e os estudos a 
respeito da eletricidade e da luz no século XVIII. Cada tra-
dução é acompanhada de uma discussão introdutória sobre 
seu conteúdo, buscando esclarecer o que Franklin abordou no 
texto. A partir disso, pretendo apresentar uma revisita ao au-
tor e à história da eletricidade e da luz, tanto para resgatar o 
que já se conhece quanto para introduzir aspectos ainda não 
tão familiares sobre Franklin e a filosofia natural do século 
XVIII. Portanto, as traduções são fruto de um estudo detalha-
do, fundamentado nos preceitos atuais da historiografia da 
ciência. Evitou-se, assim, incorrer em erros e distorções muito 
comuns sobre o trabalho de Franklin na filosofia natural.39

Espero que o leitor, por meio deste livro, tenha um pri-
meiro contato direto aos escritos de Franklin e que, no futuro, 
todos possam conhecer a verdadeira dimensão e importância 
de seus trabalhos para a filosofia natural do século XVIII.

39 Em Silva e Pimentel (2008b), observamos que diversos livros didáticos pu-
blicados no Brasil – possivelmente a única fonte de informações que alunos 
e professores possuem sobre Franklin – trazem uma série de distorções e 
anacronismos acerca do trabalho do autor.
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