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cApítulo 1
BenjAmin FrAnklin e A eletricidAde

Quando Franklin começou a realizar experimentos 
elétricos, por volta da década de 1740, a eletricidade era um 
tema muito estudado na Europa, recebendo contribuições de 
pesquisadores de diversas partes do continente. O cenário era 
efervescente para a filosofia natural. O legado deixado por 
Newton, falecido alguns anos antes, estava transformando o 
modo de pensar dos filósofos naturais, que olhavam para a 
natureza com um forte viés experimental e visual. A eletrici-
dade fornecia o que eles esperavam de uma boa filosofia expe-
rimental: era possível estudá-la por meio da experimentação 
direta, produzia efeitos sensíveis e observáveis e representa-
va um mundo de novas descobertas. Franklin desempenhou 
um papel significativo, mas isso só foi possível porque esta-
va imerso em um contexto em que vários outros pensadores 
também tinham seus olhos voltados aos fenômenos elétricos, 
cujas ideias buscarei abordar nos parágrafos seguintes.

Aspectos dos fenômenos elétricos eram conhecidos des-
de a Antiguidade. Platão, por exemplo, em seu Timeu, relatou a 
capacidade do âmbar de atrair pequenos objetos, quando atri-
tados, o que ficou conhecido como “efeito âmbar”.40 Um salto 
significativo foi feito por William Gilbert, no início do século 
XVII. Em seu De Magnete (Sobre o imã), publicado em 1600, ele 
discutiu alguns fenômenos do âmbar, chamando de “elétricos” 
os corpos que possuíam um comportamento semelhante ao 

40 Assis, 2010, p. 17.
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dele.41 Um dos propósitos de Gilbert foi estabelecer diferenças 
entre a atração exercida pelo âmbar e pelos imãs. 

Próximo ao século XVIII, uma das principais contribui-
ções foi a de Otto von Guericke, que descreveu a repulsão 
exercida em uma pena por uma bola de enxofre atritada. Os 
experimentos foram publicados em 1672, no livro Experimenta 
nova (ut vocantur) magdeburgica de vacuo spatio (Novas expe-
riências (assim chamadas) de Magderburgo sobre o espaço 
vazio). Nesses primeiros estudos sobre a eletricidade, não ha-
via a identificação clara de uma classe nova de fenômenos. 
Os relatos eram, em sua maioria, descritivos, e não havia um 
amadurecimento conceitual sobre a existência de uma nova 
propriedade dos corpos.

No início do século XVIII, alguns eventos ajudaram a 
transformar o cenário em relação à eletricidade, começando 
a colocá-la a um lugar de mais destaque. Por volta de 1705, 
Francis Hauksbee foi designado pela Royal Society para inves-
tigar a fosforescência mercurial ou barométrica de termôme-
tros e barômetros. Ele concluiu que a luminosidade não era 
consequência dos líquidos ou mesmo do vácuo nesses tubos 
e descreveu como ela poderia ser observada atritando-os.42 
A Hauksbee é atribuída a construção de uma das primeiras 
máquinas elétricas, com o propósito específico de estudar os 
fenômenos da eletricidade, incluindo a atração e repulsão a 
pequenos corpos ao redor delas.43

Os estudos de Hauksbee foram seguidos pelos de 
Stephen Gray. Inicialmente envolvido com a astronomia 
e óptica, Gray descobriu propriedades fundamentais dos 
fenômenos elétricos. Seu primeiro artigo sobre eletricidade 
foi escrito em 1708 e enviado para publicação nas Philosophical 
Transactions da Royal Society, por intermédio de Hans Sloane, 
então secretário da sociedade. O texto não foi publicado na 

41 A palavra elétrico tem origem grega e significa justamente a propriedade de 
atrair como o âmbar (HEILBRON, 1979, p. 169).
42 Heilbron, 1979, p. 229-230.
43 Assis, 2010, p. 70.
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época – apenas em 1954 –, possivelmente por intervenção de 
Hauksbee, que buscava manter a prioridade das descrições 
acerca dos fenômenos elétricos.44 Nela, Gray descreveu 
experimentos em que atritou um tubo de vidro e observou 
uma pena flutuar sobre ele, algo bem semelhante ao que 
Guericke havia feito com a bola de vidro.45

Nos anos seguintes, Gray escreveu mais nove artigos 
sobre eletricidade, todos publicados nas Philosophical 
Transactions, sendo dois postumamente. O terceiro deles, 
publicado em 1731, foi o mais essencial. Nele, Gray relatou 
a descoberta de que a eletricidade poderia ser transmitida 
de um corpo a outro e a existência de corpos mais propícios 
a transmiti-la que outros, além de outros pontos.46 Foi nesse 
artigo que Gray descreveu o famoso experimento de um garoto 
suspenso atraindo pequenos materiais em diferentes partes 
de seu corpo. Em grande medida, Gray e seus colaboradores 
usufruíram de uma espécie de monopólio dos estudos acerca 
da comunicação da eletricidade, detalhando suas diversas 
singularidades.47 Um aspecto significativo dos trabalhos de 
Gray foi seu objetivo em estabelecer como a eletricidade se 
comunicava, não propriamente o que ela era.48

44 Boss et al., 2012, p. 103-104.
45 Assis, 2010, p. 71-73.
46 Boss et al., 2012, p. 51.
47 Heilbron, 1979, p. 247.
48 Boss et al., 2012, p. 34.
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Figura 2 – Representação do experimento de Gray com um garoto 
eletrizado atraindo pequenos objetos em diferentes partes do corpo. 

Fonte: Doppelmayr (1774, tab. II).

Na mesma época em que Gray desenvolveu seus 
experimentos sobre a eletricidade, surgiram os estudos de 
Charles DuFay, já notável membro da Académie Royale des 
Sciences, mesmo com os poucos 35 anos de vida. Diretamente 
influenciado pelos estudos de Gray, DuFay reconheceu a 
repulsão como uma propriedade característica da eletricidade 
e descreveu o mecanismo ACR (atração-contato-repulsão). 
Experimentos simples como os de Guericke ou Gray com 
uma pena flutuando em volta de um tubo de vidro atritado 
sinalizavam a validade desse mecanismo. Depois de atritado, o 
tubo atraía a pena, que, após o contato, era repelida pelo tubo. 

A consideração da repulsão como uma propriedade in-
trínseca dos fenômenos elétricos levou DuFay a propor a exis-
tência de dois tipos de eletricidade: vítrea e resinosa. Como os 
nomes sugerem, a eletricidade vítrea poderia ser obtida quan-
do o vidro era atritado, enquanto a resinosa estava presente 
em resinas como a copal. Corpos com a mesma eletricidade 
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se repeliam e com eletricidades diferentes se atraíam. Mais 
tarde, John Canton notou que a eletrização diferenciada não 
dependia apenas do corpo atritado, mas também daquele que 
atritava.

Pouco depois de Gray e DuFay, mais filósofos naturais 
começaram a se envolver com eletricidade. Na Grã-Bretanha, 
por exemplo, terra de Gray, surgiram os nomes de Desaguliers 
e William Watson, dentre muitos outros. Na época, Desaguliers 
já era um conhecido conferencista, tendo trabalhado com 
outros temas da filosofia natural, como a mecânica e a óptica. 
Envolveu-se com a eletricidade após a morte de Gray e teria 
proposto os termos “condutor” e “isolante” para classificar os 
diferentes corpos e suas interações com a eletricidade.49 

Por sua vez, Watson parece ter tido um papel mais re-
levante, especialmente nos anos posteriores, quando os pri-
meiros estudos de Franklin apareceram aos filósofos naturais 
europeus. Por muitos anos, trabalhou como uma conexão en-
tre os pesquisadores em eletricidade do continente e das ilhas 
britânicas.50 Na década de 1740, reportou aos colegas da Royal 
Society resultados de experimentos elétricos, alguns muito se-
melhantes aos que Franklin realizaria logo em seguida.51 Entre 
1745 e 1746, publicou o Experiments and Observations tending to 
illustrate the Nature and Properties of Electricity (Experimentos 
e observações buscando ilustrar a natureza e as propriedades 
da eletricidade), que ganhou a famosa Sequel (Sequência), pu-
blicada em 1746. Este último texto, uma ampliação dos resul-
tados do material anterior, impulsionou o nome de Watson 

49 Heilbron afirma, porém, que o sentido dado por Desaguliers foi diferente 
do atual. Ele não pensou em “condutor” como um tipo de corpo, mas como 
um componente do sistema elétrico. O uso contínuo do termo em frases 
mais resumidas acabou levando ao significado que esse termo possui hoje 
(HEILBRON, 1979, p. 292, n. 12). Além disso, DuFay já havia utilizado antes 
a expressão “isolado” (ASSIS, 2010, p. 148).
50 Heilbron, 1979, p. 296.
51 Um deles foi o experimento das pessoas sobre a cera, que Franklin des-
creveu no texto “Opiniões e conjecturas”, publicado em 1751 (HEILBRON, 
1979, p. 297). Ver Capítulo 3, seção 3.4.
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como um dos líderes das investigações sobre eletricidade na 
Grã-Bretanha.52

Nos seus trabalhos, Watson discutiu vários fenômenos 
e conceitos conhecidos e estudados na época. Relatou, por 
exemplo, a diferença nas descargas obtidas por corpos 
pontudos e corpos rombudos ou embotados; descreveu 
a interação elétrica entre duas pessoas sobre um suporte 
de cera, ou seja, isoladas; notou que quando uma delas era 
eletrizada, ao tocar a outra, perdia quase toda sua eletricidade. 
Mesmo aparentemente revelador de certas propriedades da 
eletricidade, Watson não concluiu nada de novo a respeito 
desse experimento. Discutiu também a comunicação da 
eletricidade do chão para uma máquina elétrica. Na época, era 
comum a crença de que a eletricidade era produzida apenas 
pelo atrito da bola de vidro e que o fato da máquina elétrica e 
de seu operador estarem em contato com o chão faria com que 
ela fosse perdida. Dessa forma, havia a ideia de que se eles 
estivessem isolados – por um suporte de cera, por exemplo 
– a eletricidade não seria perdida. O efeito observado foi 
justamente o oposto. Watson concluiu que a máquina elétrica 
funcionava como um tipo de bomba da eletricidade presente 
no chão.53

Na França, um dos diretos herdeiros de DuFay foi 
seu assistente, Nollet. Quando viajou com DuFay para a 
Inglaterra e a Holanda, Nollet conheceu célebres filósofos 
naturais da época, como Desaguliers e ‘sGravesande. Logo 
depois, começou a apresentar conferências, que contribuíram 
para estabelecê-lo como uma referência entre os franceses.54 
Em relação à eletricidade, ele inicialmente dedicou-se a 
reproduzir experimentos anteriores de Hauksbee, Gray 
e DuFay. O principal instigador das pesquisas originais 
de Nollet foi Georg Mathias Bose, cujos trabalhos serão 
mencionados mais adiante.

52 Heilbron, 1979, p. 298.
53 Heilbron, p. 297-299; Cohen, 1956, p. 392, 401-404.
54 Silva, 2011, p. 134-135.
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Os fundamentos das ideias de Nollet sobre eletricidade 
foram apresentados no texto “Conjectures sur les Causes 
de l’Électricité des Corps” (Conjecturas sobre as causas da 
eletricidade dos corpos), lido em 1745 na Académie Royale 
des Sciences, em Paris, e no livro Éssai sur l’Électricité des corps 
(Ensaio sobre a eletricidade dos corpos), publicado em 1746. 
Nollet desenvolveu o conceito de um único fluido elétrico, 
saindo e entrando nos corpos eletrizados. Um corpo eletrizado 
emitiria ao mesmo tempo correntes “afluente” e “efluente” 
do fluido elétrico, as quais, ao interagir com outras correntes 
de diferentes intensidades em outros corpos, ocasionariam 
os fenômenos elétricos conhecidos. O experimento da pena 
flutuando ao redor de um tubo de vidro atritado seria 
facilmente explicado por esse princípio. A atração seria 
ocasionada pela corrente afluente. Ao tocar o tubo, a pena 
seria estimulada a emitir suas próprias correntes, originando 
a repulsão pelas correntes efluentes da pena e do tubo.55 O 
conceito de Nollet foi aceito por Watson, na Inglaterra, e por 
Bose, na Alemanha, logo tornando-se a principal referência 
para os estudos em eletricidade da época.56

Nesse momento, friso um detalhe importante. Nos es-
tudos desenvolvidos nas primeiras décadas do século XVIII, 
não havia uma definição única sobre o que era a eletricidade. 
Pelo menos desde o século XVII, ela era associada a algum 
fluido emitido pelos corpos. Esse fluido não necessariamen-
te era identificado como algo sui generis, sendo muitas vezes 
apontado como um tipo particular do fogo. Outros, em al-
ternativa, relacionavam a eletricidade a uma manifestação 
do éter, este também sujeito a diferentes definições entre os 
séculos XVII e XVIII. Dessa maneira, podemos encontrar nos 
escritos dos filósofos anteriormente mencionados um variado 
número de definições para eletricidade. A vinculação dos fe-
nômenos elétricos a um tipo particular de matéria foi estabe-
lecida a partir da segunda metade do século XVIII.

55 Heilbron, 1979, p. 284.
56 Silva, 2011, p. 136-137.
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Por volta de 1745, uma descoberta realizada quase 
simultaneamente na Alemanha e na Holanda abriu caminho 
para um novo entendimento da eletricidade. Trata-se da 
invenção do instrumento que ficou conhecido como “garrafa 
de Leiden”. Os efeitos da garrafa foram descritos, em duas 
ocasiões distintas, por Ewald Jürgen von Kleist, alemão, e 
Pieter von Musschenbroek, holandês. Descreverei brevemente 
a contribuição dos dois.

Na Alemanha, destacavam-se os estudos de Bose. Den-
tre suas ideias inovadoras, estava a introdução do “condutor 
primário” nas máquinas elétricas. Posicionado de maneira 
a ficar isolado – por exemplo, estando suspenso por fios de 
seda – o condutor primário tinha uma de suas extremidades 
conectada ou próxima à bola de vidro da máquina elétrica, 
coletando a eletricidade produzida. A partir da outra extremi-
dade, poderiam ser testados vários efeitos dessa eletricidade. 
Em um deles, Bose eletrizou a água dentro de um copo, ex-
traindo faíscas dela.57 

Inspirado por esses relatos, Kleist buscou ampliar a 
intensidade dessas faíscas, realizando algumas mudanças 
no aparato elétrico. Em um dos experimentos, realizado em 
1745, ele levou um fio do condutor primário de uma máquina 
elétrica até um vaso de vidro preenchido com água. O vidro 
foi isolado, em uma tentativa de não desperdiçar eletricida-
de para o chão. Com isso, esperava-se que o vidro com água 
ficasse altamente eletrizado, à medida que a máquina elétrica 
era colocada em funcionamento. Entretanto, o efeito oposto foi 
observado. Poucas faíscas eram obtidas nessa configuração. 

Em uma versão alternativa, Kleist grudou uma agulha 
ou um fio bem duro a um pequeno frasco de vidro, como os 
de remédio. Em seguida, inseriu álcool no frasco e o conectou 
à máquina elétrica, como na situação anterior. Ao desconec-
tar o frasco da máquina, observou brilhos sutis emanados da 
agulha ao caminhar pelo quarto onde fazia o experimento. 
Notou também que ele recebia um choque quando tocava a 

57 Heilbron, 1979, p. 269.
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máquina elétrica ou o condutor primário enquanto o frasco 
era eletrizado. As comunicações originais de Kleist não sobre-
viveram, mas partes de seus relatos podem ser encontradas 
em textos de seus correspondentes, como Johann Heinrich 
Winkler, Johann Gottlob Krüger e Daniel Gralath.58

Todos esses fenômenos pareceram estranhos a Kleist, 
embora hoje possam ser compreendidos à luz dos conceitos 
atuais em eletricidade. Ao caminhar com o frasco eletrizado, 
Kleist possivelmente observou o que chamamos de descarga 
de corona, quando há uma ionização do ar ao redor de con-
dutores. Além disso, o fato de o frasco apresentar esse efeito 
justamente quando não estava isolado mostra que a pessoa 
que o segura aterra a parte externa do frasco, enquanto seu 
interior permanece carregado, possibilitando as descargas. 

Na Holanda, Musschenbroek começou a realizar expe-
rimentos similares no mesmo ano de 1745, também guiado 
por proposições de Bose. Sua intenção nas primeiras tenta-
tivas foi extrair eletricidade da água eletrificada inserida em 
um recipiente de vidro. Nessas reproduções, um de seus co-
legas, Andreas Cunaeus resolveu testar ele próprio a ocorrên-
cia de faíscas a partir do recipiente de vidro. Sem qualquer 
conhecimento dos estudos recentes da eletricidade e atuando 
de maneira totalmente amadora, Cunaeus segurou o recipien-
te com as mãos, obtendo faíscas fortes. Musschenbroek, ao 
ser informado por ele, reproduziu a situação e recebeu for-
tes choques, a ponto de não querer mais testar o efeito. Logo 
depois, o holandês relatou detalhadamente a descoberta e as 
condições do experimento ao seu correspondente na Académie 
Royale des Sciences de Paris, René de Réamur, as quais, assim 

58 A historiografia clássica acerca do trabalho de Kleist – na qual o trabalho 
de Heilbron (1979) está incluído – costuma salientar seu amadorismo e a 
falha em comunicar a necessidade de aterrar a superfície externa da garrafa, 
o que teria prejudicado a reprodução de seus experimentos por outros. Silva 
e Heering (2018) oferecem uma outra interpretação, argumentando que os 
colegas de Kleist não consideraram o aterramento como elemento crucial. 
O problema foi não concluir que era necessário tocar, ao mesmo tempo, as 
superfícies externa e interna da garrafa para receber o choque.
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que publicadas, chamaram a atenção dos filósofos naturais 
envolvidos com a eletricidade, como Nollet e Watson. O nome 
“garrafa de Leiden” ou mesmo “garrafa de Musschenbroek” 
logo tornaram-se populares entre os pesquisadores, em refe-
rência à cidade e ao nome de um de seus elaboradores.59

Figura 3 – Representações de garrafas de Leiden utilizadas no século XVIII. 

Fonte: Franklin (1769, Plate 1).

O desenvolvimento da garrafa de Leiden despertou a 
curiosidade dos mais interessados em eletricidade, em uma 
tentativa de entender suas principais propriedades e o com-
portamento da eletricidade. Nos meses seguintes à descoberta 
de Kleist e ao relato de Musschenbroek, diversos experimen-
tos com a garrafa foram feitos na Europa. Um dos aspectos 
desenvolvidos nesse período foi o conceito de circuito, ine-
xistente até então.60 Porém, muitos dos efeitos da garrafa não 

59 Parece haver uma controvérsia em relação a quem desenvolveu primeiro 
a garrafa, se Kleist ou Musschenbroek. Embora, a princípio, Kleist teria re-
latado primeiro os poderes da garrafa, há registros de que os experimentos 
de Musschenbroek teriam sido feitos antes e relatados à Royal Society por 
Abraham Trembley (1710-1784). A esse respeito, ver Jardim e Guerra (2017).
60 Silva; Heering, 2018.
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eram compreensíveis segundo as concepções vigentes na 
época. A garrafa também gerava medo entre aqueles que se 
propunham a manuseá-la. Havia o receio de que o choque 
produzido por alguma configuração diferente, ainda não tes-
tada, poderia matar o indivíduo que a segurava. Dessa forma, 
ela desempenhou um papel duplo: questionar as teorias elé-
tricas vigentes e propiciar o surgimento de novas concepções, 
que a considerassem não como uma exceção, mas parte dos 
efeitos elétricos conhecidos na época. Pouco depois, Franklin 
enviou suas primeiras cartas a Collinson, apresentando, den-
tre outros pontos, justamente, experimentos com as garrafas 
de Leiden.

O interesse de Franklin pela eletricidade provavelmen-
te não emergiu antes de 1743. Nesse ano, em Boston, ele co-
nheceu o reverendo escocês Archibald Spencer, que ao longo 
das décadas de 1740 e 1750 realizou conferências populares 
na costa leste da colônia britânica. Dentre os experimentos 
que Spencer utilizava em suas aulas, figuravam aqueles que 
trabalhavam conceitos rudimentares de eletricidade, deriva-
dos principalmente dos estudos anteriores de Hauksbee e 
Gray. Não havia, nesse sentido, uma discussão profunda so-
bre a natureza da eletricidade, mas uma aproximação visual e 
sensorial aos seus principais fenômenos. 

Spencer parece ter adotado uma percepção bastante 
geral dos fenômenos elétricos, atribuindo-os ao fogo comum. 
Por essa razão, pelo menos nesse primeiro momento, Franklin 
não teria notado algo evidentemente novo ou intrigante. Em 
sua autobiografia, ele corroborou essa sugestão, afirmando 
que os experimentos de Spencer foram “realizados imperfei-
tamente, uma vez que ele não era muito versado (em eletrici-
dade)”.61

O envolvimento mais produtivo de Franklin com a ele-
tricidade se consolidou alguns anos mais tarde, por volta de 
1745, quando Collinson enviou à Library Company uma des-
crição dos “experimentos alemães” e um tubo de vidro, com 

61 Franklin, 1996, p. 121.
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orientações sobre como utilizá-lo para observar fenômenos 
elétricos. A partir desse evento, Franklin começou a realizar 
de forma mais sistemática experimentos em eletricidade, jun-
to com seus colaboradores, Philip Syng, Thomas Hopkinson 
e Ebenezer Kinnersley. Em sua autobiografia, ele mencionou 
que havia ordenado a confecção de tubos semelhantes na vi-
draria local, a fim de que seus companheiros também pudes-
sem estudar seus efeitos.62

Em março de 1747, Franklin enviou a Collinson sua pri-
meira carta, afirmando que estava realizando investigações 
sobre os fenômenos elétricos. A carta seguinte, encaminhada 
três meses depois, conteve as impressões e ideias iniciais de 
Franklin e seu grupo, inaugurando um período de intensa co-
municação entre ele e seus correspondentes europeus e esta-
dunidenses.

Embora esses relatos descritos anteriormente forneçam 
uma visão clara da relação entre Franklin e a eletricidade, isso 
foi resultado de um estudo historiográfico detalhado de suas 
primeiras investigações acerca dos fenômenos elétricos. Por 
exemplo, em sua autobiografia, Franklin afirmou ter encon-
trado Spencer – chamado por ele de “Spence” – em 1746, ou 
seja, depois da comunicação de Collinson: “Em 1746, estando 
em Boston, eu lá encontrei o Dr. Spence, que havia acabado de 
chegar da Escócia, e [que] me mostrou alguns experimentos 
elétricos”.63 Ele também comentou ter comprado os aparatos 
experimentais do conferencista para realizar suas próprias in-
vestigações. Cohen sugere que Franklin equivocou-se nas da-
tas e mesmo no nome de Spencer, provavelmente pela idade 
avançada que tinha ao escrever suas memórias.64

Da mesma forma, há imprecisões em relação às primei-
ras comunicações a Collinson. Uma das fontes de informa-

62 Franklin, p. 121.
63 Franklin, 1996, p. 120-121. Heathcote afirma que Franklin classificou os 
experimentos de Spencer de “elétricos” somente após muitos anos. Na épo-
ca, possivelmente, não os considerou dessa maneira (HEATHCOTE, 1955, 
p. 34).
64 Cohen, 1990, p. 52-53. 
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ção é uma carta de Franklin ao filho de Collinson, Michael 
(1728?-1795), na ocasião da morte de seu pai. Na carta envia-
da a Collinson em 1747, Franklin mencionou apenas o tubo de 
vidro, sem qualquer referência aos “experimentos alemães”. 
Na comunicação com Michael, muitos anos depois, porém, 
ele os mencionou. É provável que esses “experimentos” fos-
sem aqueles descritos em um artigo publicado em 1745 na 
Gentleman’s Magazine, uma revista britânica que discutia te-
mas atuais, incluindo a filosofia natural. Tratava-se, na reali-
dade, de uma tradução de Albrecht von Haller de outro texto, 
publicado originalmente em francês, que comentava sobre os 
experimentos de Bose e outros alemães.65 

A Library Company assinava a revista, de modo que antes 
de Collinson, o texto provavelmente já havia sido lido pelos 
seus membros, incluindo o próprio Franklin. Além disso, esse 
mesmo texto fora publicado na colônia, em Boston, no mesmo 
ano, na American Magazine and Historical Chronicle (Revista e 
Crônica Histórica Americana). Sem dúvida, Franklin o conhe-
cia. Ecos dessa leitura prévia podem ser notados nos termos 
que ele utilizou em suas primeiras cartas a Collinson, muito 
semelhantes aos presentes no artigo.66 É provável que Franklin 
tenha se confundido, misturando sua leitura individual do tex-
to com o envio do tubo por Collinson ou que este último tenha 
enviado uma descrição própria dos “experimentos alemães”.67

Nessas primeiras comunicações, Franklin pareceu 
alheio a alguns temas mais complexos da filosofia natural, por 
exemplo, a vertente materialista surgida a partir da década 
de 1740.68 Por outro lado, ele e seus associados seguramente 
não eram ignorantes na área, pois provavelmente conheciam 
as contribuições de filósofos naturais anteriores, como 
‘sGravesande ou Musschenbroek, embora aparentemente 

65 Heilbron, 1979, p. 325.
66 Heilbron, 1977, p. 542.
67 Cohen, 1990, p. 62.
68 Nesse período, reavivou-se um interesse nas concepções de éter descritas 
por Newton nas “Questões” do Óptica, em oposição à sua dinâmica de for-
ças, hegemônica até então. Ver Schofield (1970).
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não conheciam as contribuições de Watson, então líder das 
pesquisas em eletricidade na Grã-Bretanha. Heilbron atribui 
a originalidade dos primeiros relatos de Franklin a esse 
desconhecimento do contexto europeu.69 

De todo modo, não é arriscado afirmar que, por qual-
quer um dos possíveis incentivadores – Spencer, Collinson ou 
filósofos naturais anteriores –, Franklin dedicou-se à eletrici-
dade entre 1743 e 1747. Segundo ele, “por muita prática”,70 co-
meçou a realizar avidamente experimentos elétricos, buscan-
do compreender as principais propriedades da eletricidade. 

A primeira carta enviada a Collinson data de 28 de 
março de 1747. A segunda data de 11 de julho do mesmo ano, 
contendo um detalhamento das ideias e dos experimentos 
realizados por ele e seus associados. Em setembro, em outra 
comunicação a Collinson, descreveu onze experimentos, 
discutindo essencialmente o comportamento da eletricidade 
em uma garrafa de Leiden. Mais tarde, enviou outras 
descrições, complementando a análise anterior. Ainda 
comentou sobre a formação das tempestades com raios e 
trovões, buscando unir suas ideias sobre a interação entre a 
matéria elétrica e a comum para explicar um fenômeno de 
grandes proporções. A concepção final de Franklin sobre a 
eletricidade, suas propriedades e seus fenômenos veio com 
o texto “Opinions and conjectures concerning the properties 
and effects of the electrical matter, arising from experiments and 
observations, made in Philadelphia, 1749” (Opiniões e conjecturas 
sobre as propriedades e efeitos da matéria elétrica, advindas 
de experimentos e observações, feitas na Filadélfia, 1749). 

As primeiras cartas de Franklin a Collinson chegaram 
ao conhecimento dos membros da Royal Society quase ime-
diatamente. Em janeiro de 1748, Watson leu aos membros da 
sociedade a segunda carta de Franklin, contendo suas ideias 
sobre o poder de corpos pontudos e a concepção de eletrici-
dade positiva e negativa. Watson, provavelmente perceben-

69 Heilbron, 1979, p. 329-330.
70 Franklin, 1996, p. 121.
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do que Franklin havia proposto ideias muito semelhantes às 
suas e que perderia a prioridade da descoberta, reagiu a essas 
afirmações dizendo que havia pensado antes na ideia de que 
os corpos poderiam ter diferentes densidades de eletricidade. 
Nos escritos publicados por ele, não há qualquer menção pa-
recida, de modo que, se o fez, foi de maneira privada.71 Até 
1751, as demais cartas de Franklin a Collinson foram lidas e 
comentadas por Watson na Royal Society.72

Em 1751, essas primeiras comunicações foram reunidas 
por Collinson em um livro, publicado em Londres, sob o título 
Experiments and observations on electricity, made at Philadelphia in 
America. Outras duas partes, com outras cartas e comunicações, 
foram publicadas em 1753 e 1754.73 Juntas, elas formam a 
primeira edição do livro de Franklin. O texto teve, ao todo, cinco 
edições em inglês, além de edições em francês, alemão e italiano, 
com adições e correções.74 A primeira parte da primeira edição, 
publicada em 1751, continha quase todas as cartas descritas no 
parágrafo anterior, encerrando com o “Opiniões e conjecturas”. 
Na quarta edição, organizada pelo próprio Franklin e publicada 
em 1769, a ordem das cartas foi revista e a primeira carta, de 28 
de março de 1747, foi incluída, resultando na sequência descrita 
anteriormente. Salvo as cartas descrevendo experimentos com 
a garrafa de Leiden, todas as demais estão traduzidas nesse 
livro. Dessa forma, ao contrário do que geralmente se imagina, 
Franklin nunca publicou um tratado em eletricidade, sendo 
suas ideias propagadas no continente europeu por meio de 
suas cartas e de seus intermediários, principalmente Collinson. 
Esse fato não diminui a importância do trabalho de Franklin, 

71 Cohen, 1956, p. 443; Heilbron, 1979, p. 344.
72 Cohen, 1956, p. 458-467.
73 A publicação em partes se repetiu na segunda (1754, em dois momentos) e 
na terceira (1760 e 1765) edições. A quarta e a quinta edições foram publica-
das como um texto único. Ver Cohen (1941).
74 As datas das primeiras cartas de Franklin sofreram algumas correções 
após a primeira edição do Experiments and observations. As descritas na Apre-
sentação são as da versão de 1769, a primeira editada por Franklin. Para 
outros detalhes, ver Philbrick (1953).
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uma vez que enviar cartas, tê-las lidas por correspondentes 
e receber respostas significava, àquela época, fazer parte da 
comunidade que produzia ativamente conhecimento sobre o 
mundo natural.

No Experiments and observations estão todas as célebres 
proposições de Franklin sobre a eletricidade. Adotando a teo-
ria de um único fluido elétrico, ele discutiu o poder das pon-
tas em “extrair” e “lançar” fogo elétrico, abordou a eletrização 
“mais” e “menos” ou “positiva” e “negativa”, especulou sobre 
a existência de uma atmosfera elétrica ao redor dos corpos ele-
trizados, comentou sobre a natureza elétrica dos raios, sugeriu 
que a matéria elétrica pudesse ser sempre conservada, ou seja, 
nunca criada ou destruída, especulou sobre a composição da 
matéria, elétrica ou comum, entre outros tópicos. Sobre a gar-
rafa de Leiden recém-construída, Franklin propôs que seu in-
terior tinha excesso de fluido elétrico (positivo), enquanto seu 
exterior uma escassez (negativo), visto que havia sido aterrado. 
Esse equilíbrio não poderia ser restaurado, pois, para ele, o vi-
dro seria impermeável ao fluido elétrico, embora o contivesse. 
O reequilíbrio só ocorreria quando um material condutor colo-
casse em contato o revestimento externo e o interno.75

O livro de Franklin foi bem recebido pelos seus coetâ-
neos da metrópole. No mesmo ano da publicação da primeira 
parte da primeira edição, Watson publicou uma resenha fa-
vorável ao texto, destacando a variedade de experimentos e a 
habilidade do estadunidense em comunicá-los. Ao final, mes-
mo apontando que discordava de alguns conceitos propostos 
por Franklin, enalteceu as qualidades do trabalho:

De maneira geral, [o] Sr. Franklin parece 
ser no trabalho diante de nós um homem 
muito engenhoso e hábil; que tem uma 
mente para conceber e uma mão para pôr 
em execução, o que quer que ache que pos-
sa ser conduzido para iluminar o assunto 
em questão [...].76

75 Ver o Capítulo 3, Seção 3.4.
76 Watson, 1751-1752, p. 210.
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Franklin respondeu a Watson, pela primeira vez, em 
1754, agradecendo pela revisão “muito cândida e favorável” de 
seu trabalho.77 Curiosamente, em sua autobiografia, Franklin 
demonstrou ter ficado um tanto ressentido pela recepção de 
suas teorias na Grã-Bretanha. Ele mencionou que, em um 
primeiro momento, nenhuma de suas cartas foi considerada 
de muito “valor” para publicação nas Philosophical Transactions 
da Royal Society e que muitos riram de suas ideias.78

Uma das incentivadoras das ideias de Franklin na 
Europa foi a comunidade de filósofos naturais de um país do 
outro lado do Canal da Mancha: a França. Nas terras francesas, 
o Experiments and observations pode ter tido a sorte de ter caído 
nas mãos de George-Louis Leclerc, o conde de Buffon. Por 
intermédio de Collinson ou mesmo por acaso, Buffon viu 
nas cartas de Franklin uma sistematização que almejava 
para os fenômenos elétricos, superando o amadorismo que 
ele identificava recorrentemente nos estudos na área.79 Além 
disso, Buffon nutria uma inimizade com René de Réaumur, 
mentor de Nollet, cujas ideias imperavam na França e em boa 
parte da Europa até então. Buffon provavelmente considerou 
as concepções de Franklin excelentes contraposições às de 
Nollet, e patrocinou a tradução da primeira parte de seu livro 
para o francês, feita por T. F. D’Alibard e publicada em 1752. 
D’Alibard ainda escreveu uma introdução ao livro, intitulada 
Histoire abrégée de l’électricité (História concisa da eletricidade), 
em que ignorou a contribuição de Nollet.80

77 Cohen, 1956, p. 502. A carta de Franklin a Watson não foi publicada na 
época.
78 Franklin, 1996, p. 121.
79 Cohen, 2007, p. 849.
80 Heilbron, 1979, p. 348.
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Figura 4 – Experimento de Franklin reproduzido por D’Alibard na 
cidade de Marly, França, em 1752. 

Fonte: Figuier (1870, p. 291).
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A tradução do Experiments and Observations para o 
francês foi acompanhada de uma reprodução bem-sucedida 
do experimento da guarita, sugerido por Franklin no ensaio 
“Opiniões e conjecturas”.81 O experimento tinha a intenção 
de verificar se havia fogo elétrico em nuvens de temporais 
com raios e trovões. A proposta era erguer uma haste metálica 
pontuda a partir de uma guarita colocada no topo de um pré-
dio alto, onde um homem sobre um suporte isolante poderia 
visualizar faíscas elétricas à medida que aproximava um ou-
tro corpo metálico à parte inferior da haste. 

A suposição de Franklin era que a haste pontuda ex-
traísse fogo elétrico das nuvens carregadas, o que seria cons-
tatado pelas faíscas observadas pelo homem na guarita. A re-
produção francesa foi feita no início de maio de 1752 e logo 
seus resultados favoráveis se espalharam por todo continente 
europeu. É importante ressaltar que o experimento pressupu-
nha a aproximação de uma nuvem carregada, não a incidên-
cia de um raio. Caso isso ocorresse, o experimentador seria 
imediatamente eletrocutado. Algo semelhante aconteceu com 
Georg Wilhelm Richmann (1711-1753), morto após tentar re-
produzir o experimento de Franklin em São Petersburgo,82 o 
que diminuiu um pouco o entusiasmo criado após os experi-
mentos franceses. 83

81 Veja o Capítulo 3, seção 3.4.
82 No entanto, Richmann realizou o experimento estando sobre o chão, e não 
sobre um suporte isolante (COHEN, 1990, p. 85).
83 Heilbron, 1979, p. 352.
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Figura 5 – Morte de Richmann, após ser eletrocutado por um raio. 

Fonte: Figuier (1870, p. 293).

Nollet foi um dos mais desafiados pela chegada das ideias 
de Franklin à Europa. Aceito por grande parte da comunidade 
de filósofos naturais da época desde, pelo menos, 1745, ele 
contestou vários aspectos do Experiments and observations, a 
fim de preservar a hegemonia de suas concepções. Em um 
primeiro momento, ele chegou a pensar que Franklin seria 
uma invenção de Buffon para atacá-lo. Franklin, em sua 
autobiografia, comentou sobre esse curioso episódio:
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A publicação [do Experiments and 
observations] ofendeu o Abade Nollet, 
preceptor na Filosofia Natural à família 
real [francesa] e um hábil experimentador, 
que havia formulado e publicado uma 
teoria de eletricidade que tinha aceitação 
geral. Ele não pôde acreditar no início que 
tal trabalho vinha da América, e disse que 
deveria ter sido fabricado por seus inimigos 
em Paris, para depreciar seu sistema.84

Nollet apressou-se em desconstruir os argumentos de 
Franklin que contrapunham sua teoria. Dentre as várias pro-
posições do último, estava a ideia de que o vidro seria imper-
meável ao fluido elétrico. Nollet propôs alguns experimentos 
que, segundo ele, mostravam as correntes afluentes e efluen-
tes da matéria elétrica atravessando o vidro. Para explicar o 
efeito da garrafa de Leiden, ele propôs um tipo de conflito 
entre essas correntes emitidas pela garrafa, pela água que a 
preenchia e pelo seu revestimento externo.85 Não havia, nes-
se sentido, falta ou excesso de eletricidade, como defendia 
Franklin. No entanto, logo surgiram defensores do estaduni-
dense, tais como o abade italiano Giambattista Beccaria e o 
francês Jean-Baptiste Le Roy, que prontamente responderam 
às principais críticas de Nollet. Beccaria, por exemplo, chegou 
a mostrar que Nollet não compreendeu certos pontos das teo-
rias de Franklin.86

Franklin nunca respondeu diretamente às críticas de 
Nollet. Em sua autobiografia, ele afirmou que as respostas po-
deriam ser facilmente mal compreendidas, devido às necessá-
rias traduções do inglês para o francês, e que não gostaria de 
mergulhar em controvérsias. Seus “trabalhos defendiam-se 
por si mesmos”.87 Watson, que aceitou as ideias de Nollet e 
recebeu positivamente o trabalho de Franklin, também não 

84 Franklin, 1996, p. 122.
85 Heilbron, 1979, p. 321-322, 356.
86 Cohen, 1956, p. 508; Heilbron, 1979, p. 359.
87 Franklin, 1996, p. 122.

FN-Benjamin-Franklin.indd   33 21/03/2019   17:59



34 A Filosofia Natural de Benjamin Franklin 

criticou ou defendeu abertamente nenhum dos dois.88 No fim, 
a contenda entre as duas concepções parece ter servido mais 
a Franklin que Nollet, impulsionando a leitura das obras do 
primeiro e sua gradual e crescente aceitação nos círculos filo-
sóficos da Europa do século XVIII.89

Os anos seguintes à publicação do Experiments and 
observations e à reprodução do experimento da guarita pelos 
franceses foram muito favoráveis a Franklin. Em 1753, 
ele recebeu a medalha Copley da Royal Society pelas suas 
contribuições ao campo da eletricidade. Três anos depois, foi 
eleito membro da sociedade. Seu nome ficou conhecido no 
continente e ganhou um público cativo, que sempre buscou se 
atualizar de suas novas proposições.90 Ao longo da década de 
1750, ele continuou se correspondendo com Collinson e outros 
amigos, e suas comunicações começaram a aparecer com mais 
frequência nas Philosophical Transactions da Royal Society. Em 
1752, por exemplo, foi publicada sua carta a Collinson acerca 
do experimento da pipa. O curto texto continha direções 
para construir uma pipa e, com ela, extrair fogo elétrico de 
nuvens eletrificadas em tempestades. Até os dias atuais, há 
dúvidas acerca do período em que Franklin teria realizado o 
experimento ou mesmo se o teria realizado, embora isso não 
tenha impedido que vários materiais didáticos e de divulgação 
transformassem o episódio na mais famosa anedota sobre o 
estadunidense.91

Em meio a essa trajetória bem-sucedida, ocorreram al-
guns percalços, embora não suficientes para abalar a imagem 
de filósofo natural exemplar atribuída a Franklin. Quando o 
experimento da guarita foi reproduzido pelos franceses e a 
notícia logo se espalhou, muitos tiveram receio dos efeitos 
que a eletricidade vinda das nuvens poderia causar. Em al-

88 Cohen, 1956, p. 509.
89 Cohen, p. 511.
90 Cohen, p. 491.
91 Silva e Pimentel, 2008. Esse assunto será retomado no Capítulo 3, seção 3.6, 
onde apresento a tradução dessa carta de Franklin.
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guns países, como Suíça e Itália, hastes metálicas – que depois 
se transformariam nos conhecidos para-raios – foram derru-
badas em meio ao preconceito popular. Em Boston, o reveren-
do Thomas Prince sugeriu que os raios poderiam ser acumu-
lados no solo, ocasionando terremotos.92 De outro lado, nos 
anos subsequentes, vários indivíduos pleitearam a priorida-
de na descoberta de fenômenos semelhantes aos que Franklin 
descreveu, bem como das ideias e experimentos por ele pro-
postos. O francês Jacques de Romas foi um dos que reivindi-
cou o experimento da pipa, no mesmo ano em que Franklin 
publicou sua carta nas Philosophical Transactions.93 Além disso, 
alguns filósofos naturais buscaram revisar e ampliar concei-
tos de Franklin, como Canton e Franz Æpinus.

A partir da década de 1760, Franklin ficou menos ativo 
nas discussões sobre eletricidade. Isso é perceptível na edição 
de 1769 do Experiments and observations, em que há um grande 
número de cartas escritas até meados de 1755, em contraste 
com as poucas comunicações da década seguinte. Nesse pe-
ríodo, Franklin começou a se dedicar a temas políticos, em 
virtude da crescente tensão entre a Grã-Bretanha e sua colônia 
na América. Ainda assim, escreveu pequenos ensaios sobre 
outros temas, como a luz e o calor.94

Mesmo não tão presente nos círculos acadêmicos, 
Franklin ganhou enorme destaque na primeira publicação 
historiográfica sobre eletricidade: o livro The History and Present 
State of Discoveries of Electricity (A história e estado atual das 
descobertas em eletricidade), de Joseph Priestley (1733-1804), 
publicado em 1767. Dois anos antes, Priestley foi apresentado 
a Franklin e a alguns de apoiadores – Canton, por exemplo 
–, em Londres. Na ocasião, ele mencionou ao estadunidense 
a intenção de escrever um livro sobre as descobertas em 
eletricidade.95 Logo que retornou da capital inglesa, Priestley 

92 Cohen, 1956, p. 511.
93 Cohen, 1990, p. 100-108.
94 Veja o Capítulo 3, seção 3.7.
95 Priestley e Priestley Jr., 1806, p. 50.
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começou a escrever o material, contando com o suporte de 
Franklin para obter as fontes que precisava.96 Alguns meses 
depois, já possuía um esboço do texto para mostrar a amigos 
próximos. Dentre os pontos altos do livro, estavam os 
experimentos originais e a grande ênfase dada a Franklin e 
suas ideias. O texto não foi apenas uma fonte historiográfica, 
mas uma forte defesa às contribuições de Franklin e de seus 
apoiadores para o desenvolvimento da eletricidade no século 
XVIII.97 O resultado foi uma obra bem-sucedida, com quatro 
edições seguintes e traduções para o francês e o alemão.98

As ideias de Franklin para a eletricidade marcaram toda 
uma geração de filósofos naturais europeus e estadunidenses. 
Embora, atualmente, muitas delas sejam consideradas obso-
letas, termos e inventos propostos por Franklin permanecem 
nos nossos dicionários e manuais científicos, demonstrando a 
grande influência que seus escritos, de reflexões de um princi-
piante a teorias bem estruturadas, exerceram sobre os estudos 
em eletricidade produzidos do século XVIII em diante.

96 Priestley, 1767, p. viii; Schofield, 1997, p. 142.
97 Por essa descrição enviesada, o livro chegou a ser criticado no continente. 
Ver Schofield (1997, p. 146).
98 O sucesso do livro foi tão grande que motivou Priestley a escrever outro 
texto historiográfico, o The history and present state of discoveries relating to 
vision, light and colours (A história e o estado atual das descobertas relacio-
nadas à visão, luz e cores), publicado em 1772. De forma análoga ao que fez 
com Franklin no The history of electricity, Priestley colocou como ponto de 
referência em seu texto sobre a história da óptica as descobertas e teorias 
de Newton. Sua intenção era escrever vários outros livros do mesmo tipo, 
montando uma história completa da filosofia natural até o século XVIII. A 
trajetória do livro não foi, contudo, tão afortunada quanto a do primeiro, 
fazendo com Priestley abandonasse seu projeto. Curiosamente, no livro de 
1772, Priestley ignorou as críticas de Franklin à concepção corpuscular e sua 
afeição a uma concepção ondulatória para a luz. Ver Schofield (1997, p. 240-
249) e Moura (2018).
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