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considerAções FinAis

A filosofia natural de Franklin influenciou gerações de 
filósofos naturais do século XVIII. Mesmo ocupando parte 
pequena de toda sua trajetória, os escritos de Franklin trouxe-
ram novos parâmetros para o estudo dos fenômenos naturais. 
Conforme delineado nos capítulos deste livro e nas traduções 
apresentadas, esses parâmetros não compreenderam apenas 
o desenvolvimento de novos experimentos elétricos, mas 
apresentaram um novo conjunto de conhecimentos teóricos e 
experimentais sobre os mais variados temas, especialmente a 
eletricidade e, em menor medida, a luz.

Partindo das discussões e materiais apresentados aqui, 
é possível vislumbrar uma imagem mais próxima e real de 
Franklin e de seu trabalho. Ele não foi aquele que empinou 
uma pipa ou propôs a criação dos para-raios. Esses foram ele-
mentos de uma filosofia natural mais abrangente. Devemos 
falar de Franklin como aquele que estudou e descreveu o po-
der das pontas, caracterizou a eletrização positiva e negati-
va, estabeleceu o mecanismo de eletrização das garrafas de 
Leiden, comentou sobre a formação de temporais com raios e 
trovões, concluiu que os raios e as faíscas produzidas em la-
boratório tinham a mesma natureza, fez alusão a uma concep-
ção vibracional da luz em um contexto em que a concepção 
corpuscular era defendida pela maioria dos filósofos naturais, 
especulou sobre a natureza, composição e comportamento da 
matéria, entre vários outros pontos. Portanto, sua filosofia na-
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tural foi muito mais ampla que as representações usuais de 
seu trabalho costumam mostrar.

A divulgação dos estudos de Franklin na Europa 
demonstra o poder das relações pessoais e profissionais 
no empreendimento científico. Caso não conhecesse 
Collinson, por exemplo, dificilmente Franklin teria seus 
trabalhos vistos pelos europeus, o que certamente limitaria 
a prioridade de suas proposições e descobertas. Além 
disso, a semelhança de algumas de suas ideias com outras 
propostas por filósofos naturais já conhecidos, como 
Watson, sugere que outros seguramente ocupariam seu 
lugar. Dado que a eletricidade era um tema em ascensão 
naquele período, podemos supor que suas ideias ficassem 
perdidas em meio a tantos escritos de outros autores que 
investigavam os fenômenos elétricos.

As ideias de Franklin em eletricidade e luz também 
indicam a importância do contexto no desenvolvimento da 
ciência. Com uma filosofia natural fortemente influenciada 
pelos pressupostos newtonianos de investigação, era de se 
esperar que Franklin buscasse construir seus argumentos 
com base na experimentação. Evidências dessa influência 
estão em todos os seus textos sobre eletricidade, recheados 
de discussões experimentais e ideias obtidas por meio delas. 
Sob outra perspectiva, os conceitos debatidos e utilizados no 
período também estão presentes nos trabalhos de Franklin. 
O conceito de fluido imponderável para explicar fenômenos 
elétricos era comum na época e ele não se diferenciou dos 
demais nesse aspecto. Entender e estabelecer propriedades 
desse fluido era um dos principais objetivos dos eletricistas, 
sendo a contribuição de Franklin relevante para compreen-
der o comportamento da eletricidade nos mais variados fe-
nômenos conhecidos.

Por fim, vale mencionar o papel de Franklin em romper a 
tradição dos europeus na filosofia natural. Nascido na América 
colonizada pelos britânicos, Franklin e seus companheiros 
inauguraram um outro padrão para o desenvolvimento 
científico fora dos centros da Europa, seguido e expandido nas 
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décadas seguintes.255236 O conhecimento começava a se expandir 
para o novo mundo, algo ainda sem precedentes. Por meio 
da pluralidade de seu pensamento e de sua desenvoltura, 
Franklin ultrapassou as fronteiras do pensamento hegemônico, 
construindo, do outro lado do oceano, ideias que mudariam a 
filosofia natural do século XVIII.

255236 Greene, 1984, p. 37.
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