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cApítulo 2
BenjAmin FrAnklin e A luz

Quando Franklin escreveu sobre a luz, na segunda me-
tade do século XVIII, os estudos em óptica na Grã-Bretanha 
estavam consolidados e usufruíam de longa tradição entre 
os filósofos naturais. Nesse período, os principais fenômenos 
ópticos estavam explicados satisfatoriamente e havia um sig-
nificativo histórico de estudos na área, estabelecido por figu-
ras importantes, como Johannes Kepler, Descartes, Hooke e 
Christiaan Huygens, além do próprio Newton. 

Podemos dizer que o Óptica de Newton99 encerrou essa 
fase efervescente da óptica no século XVII. O livro divergiu 
do pensamento cartesiano e das correntes derivadas dele, que 
propunham a luz como uma pressão, vibração ou pulso pro-
pagado por um meio, geralmente o meio etéreo. Newton, por 
outro lado, adotou implicitamente uma concepção corpus-
cular, e partindo de um viés indutivista, ressaltou como era 
possível obter conhecimento verdadeiro sobre a luz somente 
pelas conclusões tiradas de experimentos. Publicado em 1704, 
o Óptica fez enorme sucesso não apenas nas ilhas britânicas, 
como também na parte continental da Europa. Ao longo do 
século XVIII, teve quatro edições em inglês (1704, 1717-1718, 
1721 e 1730), duas em latim (1706 e 1719) e duas em francês 
(1720 e 1721). Na França, por exemplo, o Óptica foi uma das 
principais e mais importantes vias de entrada do Newtonia-

99 Newton, 1996.
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nismo, desconstruindo, gradualmente, o pensamento carte-
siano dominante.100

O Livro I do Óptica foi sua principal propaganda do 
sucesso do método indutivo. Seguindo essas diretrizes meto-
dológicas, ele conduziu a maior parte de seu raciocínio nesse 
livro a partir de um grande número de observações experi-
mentais e das alegadas conclusões que elas trariam. Com isso, 
para ele, estava demonstrado, por exemplo, que a luz branca 
era uma mistura heterogênea de raios coloridos e que cada 
uma das cores possuía um grau de refração específico. To-
das as concepções anteriores, que admitiam a luz como algo 
simples, homogêneo e modificado pelo prisma estariam in-
corretas, uma vez que as conclusões das observações experi-
mentais levariam naturalmente à conclusão proposta por ele. 
É verdade que os outros dois livros do Óptica não seguiram 
à risca o viés indutivista, com Newton elaborando implicita-
mente várias hipóteses que não tinham origem experimental 
para explicar os fenômenos que ali descreveu. Porém, isso 
não foi um problema para seus seguidores do século XVIII.101

Os filósofos naturais do século XVIII abraçaram a causa 
indutivista do Óptica. Ao longo desse século, vários newto-
nianos reafirmaram a importância de Newton para a constru-
ção de um verdadeiro método para obter conhecimento do 
mundo natural, eliminando as indesejáveis hipóteses e espe-
culações advindas de ideias como as cartesianas. Mais que os 

100 Guerlac, 1981, p. 63.
101 Possivelmente, o caso mais evidente seja a da relação ente os anéis colo-
ridos em filmes finos e as cores dos corpos naturais. Newton propôs que a 
espessura do filme que produzia uma determinada cor tinha o mesmo tama-
nho que uma partícula de um corpo natural que mostrava aquela cor. Segun-
do Shapiro (1993, p. 40-48), ao estabelecer essa relação, Newton adotou um 
método especulativo chamado “transdução”, uma vez que ele não poderia 
determinar experimentalmente o tamanho das partículas dos corpos. Outro 
caso que chama atenção é o das diferentes origens para os estados de fácil 
transmissão e reflexão. Em alguns momentos, Newton afirmou que os raios 
de luz apresentariam esses estados logo após sua emissão dos corpos lumi-
nosos, para logo em frente afirmar que eles apareceriam apenas quando o 
raio atingisse um corpo refrator (MOURA; SILVA, 2008).
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Principia, o livro de Newton em mecânica,102 o Óptica trouxe o 
argumento definitivo para solidificar seu nome como a princi-
pal referência em filosofia natural. Todos queriam, no fim das 
contas, ser Newtonianos.103

Quanto à natureza da luz, os newtonianos não foram 
comedidos. Embora Newton não tenha defendido aberta-
mente a materialidade da luz, seus seguidores não tiveram 
receio em dizer que ele o havia feito. John Harris, por exem-
plo, ao publicar seu Lexicon Technicum (1705) – um dos primei-
ros dicionários científicos –, afirmou, no verbete Luz, que “os 
raios de luz são certamente pequenas partículas, realmente 
emitidas pelo corpo luminoso [...]”,104 possivelmente em uma 
reformulação de uma das “Questões” do Livro III do Óptica. 
Essa tendência se propagou ao longo do século, com vários 
newtonianos não só associando Newton diretamente à con-
cepção corpuscular, como aprimorando modelos mecânicos 
para explicar a interação entre a luz e os corpos.105

No início de seu envolvimento com a filosofia natural, 
por volta da década de 1740, Franklin provavelmente leu 
o Óptica106 e diversos outros autores influenciados pelas 
doutrinas newtonianas. Um deles foi Pemberton, editor 
da terceira edição dos Principia de Newton. Em 1728, ele 
publicou a obra A view of Sir Isaac Newton’s philosophy (Um 
exame da filosofia de Sir Isaac Newton). O texto havia sido 
enviado por Collinson à Library Company nos anos iniciais 
de sua fundação, com o intuito de estimular o interesse do 
grupo de Franklin pela filosofia natural.107 O livro apresentou 
em linhas gerais os principais aspectos da filosofia natural 

102 Newton, 2008a; 2008b. 
103 Um exemplo desse movimento pode ser visto no livro de Francesco 
Algarotti (1712-1764), intitulado Newtonianismo para as Damas (1737). A Dama, 
após ser apresentada aos principais conceitos de Newton, vangloriava-se de 
ter se tornado uma verdadeira Newtoniana (MOURA; SILVA, 2015).
104 Harris, 1723, verb. “Light”, s.p.
105 Moura; Silva, 2010.
106 Cohen, 1956, p. 206.
107 Cohen, p. 209.
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newtoniana, especialmente aqueles contidos nos Principia e 
no Óptica. Pemberton basicamente reproduziu os argumentos 
de Newton, reforçando a ideia de que ele havia provado suas 
proposições por meio de experimentos. Em geral, ele seguiu 
a linha de outros popularizadores de Newton, como Voltaire, 
divulgando as principais ideias sem um exame mais crítico. 
Pelo fato de Pemberton ter escrito o texto ainda quando 
Newton era vivo, é provável que este último tenha aprovado 
ao menos sua composição inicial, publicada um ano depois 
de sua morte.108 Nesse sentido, Franklin seguramente obteve 
do livro de Pemberton uma visão geral da óptica newtoniana.

Outro newtoniano lido por Franklin foi Desaguliers, 
notável conferencista do início do século XVIII. Nas primeiras 
décadas desse século, as conferências populares tornaram-
se um caminho para aproximar a filosofia natural de um 
público leigo, não acadêmico. Por meio de experimentos 
de fácil manuseio e entendimento, elas apresentavam os 
principais conceitos vigentes, atraindo a atenção de uma 
audiência curiosa.109 Adepto e importante defensor das ideias 
de Newton, Desaguliers incorporou em suas conferências 
informações práticas da filosofia natural – como o uso de lentes 
para corrigir a visão – com discussões sobre o funcionamento 
da natureza.110 Seus cursos eram frequentados pelos mais 
variados tipos de pessoas, dentre clérigos, artesãos, nobres 
etc. e tornaram-se um modelo para as conferências populares 
no período.111

Por volta de 1744, Franklin supostamente teria iniciado 
a leitura do A course of experimental philosophy (Um curso de 
filosofia experimental) de Desaguliers, um de seus trabalhos 
mais relevantes, cujo segundo volume havia acabado de ser 
publicado – o primeiro fora lançado dez anos antes. Compos-
to de doze aulas, seguidas de anotações, o texto discutiu os 

108 Cohen, p. 210.
109 Turner, 2003, p. 521-522. 
110 Cantor, 1983, p. 44.
111 Hans, 1998, p. 140-141; Soares, 2016.
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principais assuntos da filosofia natural da época, fortemente 
baseada em Newton, descreveu experimentos e os ilustrou 
por meio de dezenas de figuras de aparatos e instrumentos.112 
Certamente, o apelo visual dado por Desaguliers chamou a 
atenção de Franklin, que encontrou no texto não somente a 
exposição do autor sobre conceitos fundamentais do pensa-
mento newtoniano, como também ideias a respeito da eletri-
cidade. Franklin parece ter nutrido tanta afinidade com o au-
tor e sua obra que adquiriu uma cópia da edição de 1745 para 
o acervo da Library Company.113 

Um terceiro newtoniano lido por Franklin foi o filósofo 
natural holandês ‘sGravesande, expoente da filosofia natural 
newtoniana no continente.114 Seu livro, Mathematical elements 
of natural philosophy (Elementos matemáticos da filosofia natu-
ral), traduzido para o inglês por Desaguliers, tornou-se uma 
das mais importantes obras de filosofia natural na Grã-Bre-
tanha do século XVIII.115 Nele, ‘sGravesande não apenas ex-
pôs o cerne das doutrinas de Newton em mecânica e óptica, 
como também avançou em alguns pontos. Sobre a luz, por 
exemplo, desenvolveu um modelo mecânico para explicar os 
fenômenos da refração e reflexão, com base na ideia de que 
entre dois meios de densidade diferentes haveria um “espaço 
de atração”, onde uma força do meio mais denso agiria sobre 
os raios de luz, desviando-os de suas trajetórias originais e os 
refratando ou o refletindo.116

Franklin adquiriu uma cópia da sexta edição do texto 
de ‘sGravesande por volta de 1747. Na Library Company, uma 
cópia já existia desde, pelo menos, 1732.117 No Mathematical 
elements, Franklin pode ter aprendido a associar a luz ao fogo, 
algo que provavelmente leu em outros materiais que obteve 

112 Carpenter, 2011, p. 181.
113 Cohen, 1956, p. 246.
114 Maas, 2012.
115 Cantor, 1983, p. 35.
116 Moura; Silva, 2010.
117 Cohen, 1956, p. 235.
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na época, tais como os trabalhos de Herman Boerhaave 
e Nicolas Gauger. A leitura do Óptica e dos trabalhos de 
newtonianos foi importante para consolidar em Franklin 
a importância do caráter experimental da filosofia natural. 
Realizar experimentos e obter deles a correta interpretação 
da natureza seguiu sendo o parâmetro adotado por ele no 
desenvolvimento de seus estudos.

Curiosamente, mesmo Newton sendo seu mentor inte-
lectual, a concepção corpuscular que implicitamente defendia 
não convenceu Franklin. Na década de 1740, havia pouca re-
sistência à ideia de luz como pequenos corpúsculos, exceto 
por alguns dissidentes, como Leonhard Euler e Claude Le 
Cat. Esses autores buscaram expor pontos fracos da concep-
ção corpuscular, afirmando que uma concepção vibracional 
seria a mais correta para interpretar os fenômenos ópticos. 
Dentre os pontos fracos, estavam, segundo eles, a imensa ve-
locidade da luz e os inevitáveis choques entre os corpúsculos 
luminosos, o que ocasionaria uma grande confusão em suas 
trajetórias.

Franklin fez parte dessa dissidência. Ele foi contra a 
ideia de corpúsculos de luz, argumentando, por exemplo, que 
o Sol perderia massa e poderia se extinguir. A carta, enviada a 
Cadwallader Colden, em que ele comentou essa questão está 
traduzida neste livro. Talvez influenciado pelos estudos em 
eletricidade e pensando em uma unidade de todos os fenôme-
nos da natureza, Franklin pensava ser incoerente admitir que 
a luz fosse um corpúsculo, enquanto outros fenômenos eram 
atribuídos a fluidos imponderáveis, como os da eletricidade.

No entanto, mesmo que tenha se posicionado contra 
uma concepção corpuscular, Franklin não escreveu textos 
extensos sobre a luz. Em uma carta anterior a Collinson, 
Franklin sugeriu que a luz produzida por uma vela poderia 
não ser igual àquela produzida pelo Sol, dadas as diferentes 
interações com o fluido elétrico.118 Outro relato semelhante é 
encontrado no livro The history and present state of discoveries 

118 Ver Capítulo 3, seção 3.2.
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relating to vision, light and colours (A história e o estado atual 
das descobertas relacionadas à visão, luz e cores) de Priestley, 
publicado em 1772. Nele, Priestley afirma que Franklin havia 
mostrado que duas chamas de duas velas, quando unidas, 
forneciam muito mais luz e calor que quando separadas. 
Priestley concluiu que isso mostraria a incidência de mais 
partículas de luz, uma concepção que Franklin possivelmente 
não teria. Na pesquisa que originou este livro, pude identificar 
apenas dois trabalhos em que ele aborda o tema com mais 
detalhes: a carta a Colden e um pequeno ensaio publicado 
postumamente nas Transactions of the American Philosophical 
Society (Transações da Sociedade Filosófica Americana), em 
1793. Os dois textos estão traduzidos neste livro. Em geral, 
Franklin mencionava os fenômenos luminosos como efeitos 
paralelos da eletricidade, dedicando-se mais a estabelecer 
as propriedades da segunda que da primeira, sem definir a 
natureza da luz.
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