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Biografia1 

Benjamin Franklin é um dos personagens mais conhecidos da História da Ciência, 

principalmente por suas contribuições ao estudo da eletricidade. Por isso, não é raro 

encontrarmos em materiais didáticos e de divulgação científica relatos que trazem uma 

imagem idealizada de Franklin e de seus feitos, os quais geralmente são anacrônicos e 

distorcidos. Frequentemente, são desconsideradas suas atuações em diversas outras áreas 

ao longo do século XVIII, tais como a arte da impressão, a política, a filosofia, a invenção 

de novos equipamentos e a meteorologia. 

Franklin nasceu em Boston no dia 17 de janeiro de 1706 e era o mais novo de 9 

filhos do casal Abiah Folger e Josiah Franklin. Era designado a ser padre, pois seu pai 

desejava que ele fosse o dízimo da sua descendência à igreja (Franklin, 2005, p. 23). Após 

várias tentativas em algumas profissões, foi treinado para ser ajudante em tipografia2 

graças à sua inclinação para a leitura. Começou a trabalhar com 15 anos para seu irmão, 

James Franklin, que já possuía uma loja. Desde pequeno, já gostava de ler e com o 

trabalho na tipografia passou a estudar todos os volumes que lhe chegavam as mãos. 

Quando adolescente, gostava de discutir sobre assuntos diversos com amigos pelo puro 

prazer de argumentar, fato que contribuiu bastante para a sua desenvoltura com a escrita. 

Franklin escreveu durante algum tempo para o jornal do irmão, o New England Courant, 

de forma anônima, pois tinha medo que caso declarasse sua identidade não teria seus 

                                                           
1 Para redigir estas breves considerações biográficas, tomamos como base os relatos do próprio Franklin 

em sua autobiografia (Franklin, 2005). Do ponto de vista historiográfico, sabemos que uma biografia pode 

conter um direcionamento sempre favorável ao biografado (Kragh, 2001, p. 187), o que pode ser acentuado 

em uma autobiografia. Por essa razão, complementamos esta seção com informações obtidas de fontes 

secundárias, incluindo outra biografia de Franklin (Cohen, 2007). Todos estes trabalhos serão citados ao 

longo da seção. 
2 Uma loja de tipografia presta serviços de impressão. Além de imprimir, as atribuições de um tipógrafo 

incluem a composição de páginas e criação de tipos (letras). 



 

 

textos publicados (Franklin, 2005, p. 35). Seus textos fizeram grande sucesso entre os 

leitores de Boston. 

Com 17 anos, resolveu se mudar para Nova York, depois de alguns problemas 

familiares com o irmão. A procura de emprego em Nova York não foi bem sucedida de 

início, mas eventualmente lhe foi indicado que ele conseguiria trabalho na Filadélfia e 

então se mudou para lá. Após conseguir um trabalho de ajudante em uma tipografia na 

cidade, ele se destacou pela qualidade de seu trabalho e logo foi notado pelo governador 

que, desejando uma tipografia melhor para a Filadélfia, o enviou a Londres para a compra 

de equipamentos, visando a abertura de uma nova loja. Chegando lá, para sua surpresa, 

descobriu que o governador não possuía crédito algum e que também não havia lhe 

mandado nenhum dinheiro. Sem condições financeiras para voltar para Filadélfia, acabou 

por arrumar um emprego em uma tipografia de Londres.   

Franklin pôde aprender novas técnicas e aperfeiçoar as que já conhecia durante 

esse período. Depois de ter juntado algum dinheiro, conseguiu regressar à Filadélfia onde, 

após trabalhar algum tempo na mesma tipografia que já havia estado antes, inaugurou sua 

primeira loja, em sociedade com Hugh Meredith. Seu sócio não possuía muito talento 

para profissão, de modo que após algum tempo Franklin comprou sua parte com a ajuda 

de alguns amigos. Em sua tipografia, começou a publicação do jornal Pennsylvania 

Gazette3 e nele fazia a divulgação do almanaque Poor Richard4, de grande sucesso entre 

os leitores. Nesse almanaque ele já encorajava as pessoas a observar a natureza (Chaplin, 

2008, p. 68). A fim de proporcionar previsões do tempo em seus exemplares, começou a 

estudar questões sobre o clima.  

Com o passar do tempo, formou com alguns amigos um grupo denominado 

“JUNTO”, que tinha como propósito a discussão e estudo sobre moral, política e filosofia 

natural. Os membros fundadores juntamente com Benjamin Franklin foram: Joseph 

Breintnal (-1746), Thomas Godfrey (1704-1749), Nicolas Scull (1687-1761), William 

Parsons (1701-1757), William Maugridge (1697-1766), Hugh Meredith, Robert Grace e 

William Coleman (1704–1769). Depois de uma tentativa mal sucedida de formar uma 

                                                           
3 O jornal nasceu em 1728 pelas mãos de Samuel Keimer (1689 – 1742) e foi comprado em 1729 por 

Franklin e Hugh Meredith. Sua publicação perdurou até o ano de 1800. 
4 A publicação do almanaque ocorreu de 1732 a 1758. O seu conteúdo consistia em informações sobre o 

tempo, astronomia e astrologia, além de poemas, provérbios e o calendário (Lemay, 1997). 



 

 

biblioteca dentro do “JUNTO”, em 1730 Franklin criou a primeira biblioteca por 

subscrição5 da América, a Library Company6. 

Com o grande crescimento do JUNTO e a criação de grupos secundários, Franklin 

teve novas oportunidades que levaram ao crescimento da sua loja de tipografia e, em 

1736, ao início de sua vida pública. O primeiro cargo ocupado por ele foi o de escrevente 

da assembleia geral e no ano seguinte foi indicado para a posição de diretor geral dos 

correios. Dentre as discussões costumeiras do grupo, Franklin passou a levar ao JUNTO 

alguns assuntos para o melhoramento da cidade. Essas ocasiões proporcionaram a criação 

de algumas instituições, como a Union Fire Company e uma academia para a educação 

de jovens, que acabou se tornando a Universidade da Pensilvânia.  

Devido ao grande sucesso de seu negócio particular e aos lucros trazidos por ele, 

Franklin se aposentou dos serviços de impressão em 1747. Em suas palavras: 

 “[...] graças à moderada mas suficiente fortuna em que 

alcançara, ter assegurada a minha tranquilidade para o resto de 

meus dias, que poderia aplicar em estudos filosóficos e 

distrações.” (Franklin, 2005, p. 141-142) 

 Sua aposentadoria não perdurou por muito tempo, já que em 1748 foi indicado 

para a Comissão de Paz da Filadélfia, da qual se tornou o juiz no ano seguinte, cargo que 

ocupou durante pouco tempo. Franklin foi também indicado para se tornar membro do 

Conselho Comum, sendo posteriormente eleito vereador e, em 1751, deputado da 

Assembleia. 

 Nos anos seguintes se envolveu cada vez mais com a política. Em 1757 foi enviado 

a Londres pela assembleia para negociar a cobrança de impostos com a família Penn, que 

era fundadora da Pensilvânia. Franklin permaneceu em Londres por 18 anos e durante sua 

estadia conviveu com filósofos e cientistas, lutando pelos interesses das colônias 

americanas. Uma de suas principais ações foi a oposição à Lei do Selo. Criada em 1765, 

a lei taxava qualquer impressão feita nas colônias pelo uso obrigatório do selo inglês. Os 

atos contrários de Franklin acabaram levando à sua revogação.  

                                                           
5 Uma biblioteca por subscrição é financiada por fundos privados, por taxas de adesão ou doações, muitas 

vezes são abertas apenas para membros. 
6 Ainda funcionando por subscrição, hoje a biblioteca é aberta ao público. Os materiais se concentram na 

história da sociedade e cultura americana do século XVII ao século XIX. 



 

 

Tendo sido o primeiro a propor um projeto para a união das colônias americanas 

em um único governo, Franklin foi de fundamental importância para a independência dos 

Estados Unidos. Em junho de 1776 escreveu juntamente com Roger Sherman (1721-

1793), Thomas Jefferson (1743-1826), John Adams (1735-1826) e Robert 

R. Livingston (1746-1813) a declaração da independência, que deu início à guerra da 

independência americana. No mesmo ano, no mês de dezembro, foi enviado à França para 

pedir apoio na guerra. Após o reconhecimento dos Estados Unidos da América como um 

país independente, Franklin participou da elaboração da constituição americana. 

Durante sua longa vida, além de um influente político e reconhecido cientista, foi 

o inventor de muitos instrumentos, dentre eles estão: a cadeira de balanço, óculos bifocais, 

a lareira Pensilvânia, horário de verão e o para-raios. Embora Franklin não os tenha 

patenteado, esses inventos são todos atribuídos a ele. 

Franklin faleceu em 17 de abril de 1790, aos 84 anos. Seus restos mortais foram 

sepultados na Christ Church Burial Ground, na Filadélfia.  

 

Estudos em eletricidade de Franklin: predecessores e contexto histórico 

Até a época de Franklin, poucos estudos sistemáticos sobre eletricidade foram 

realizados. Destacam-se neste período os trabalhos de Girolamo Cardano (1501-1576) e 

William Gilbert (1544-1603). A principal contribuição de Cardano foi a diferenciação 

entre os fenômenos de atração ocorridos com âmbar e os ocorridos com o imã. Ele 

reconheceu cinco diferenças entres eles: o âmbar atraía muitos tipos de corpos, enquanto 

o imã apenas o ferro; a atração entre o imã e o ferro é mútua, o que não acontece com o 

âmbar; a magnetita atua através de objetos, o que não acontece com o âmbar; a magnetita 

atrai somente em direção a seus polos, o âmbar em todas as direções; a força do âmbar 

aumenta quando este é atritado ou aquecido, o que não acontece com os imãs (Heilbron, 

1979, p. 174). 

Em 1600, Gilbert publicou o De Magnete, apresentando suas ideias sobre os 

fenômenos elétricos e magnéticos. Ele acreditava que a eletricidade era um tipo de humor, 

assim como os humores7 do corpo humano (Whittaker, 1951, p. 36). Esse humor elétrico 

era liberado pela fricção, formando uma “atmosfera” em volta do corpo. Ele explicou a 

                                                           
7 Nesta concepção a saúde estaria relacionada ao equilíbrio dos quatro humores existentes no corpo e a 

doença pelo excesso ou falta de um ou mais humores, sendo eles: fleuma, bílis amarela, bílis negra e sangue.  



 

 

atração entre os corpos utilizando uma analogia com a teoria feita por Aristóteles (384-

322 a.C.): assim como os corpos graves possuíam uma atração natural para a Terra, os 

corpos possuíam uma atração natural aos corpos elétricos.  Gilbert foi um dos primeiros 

a utilizar o termo “elétrico”8 para designar corpos como o âmbar.  

O fato de que os corpos além de se atraírem poderiam se repelir foi observado 

primeiramente por Niccolo Cabeo (1585-1650), mas uma das primeiras explicações de 

como poderiam ocorrer esses dois fenômenos veio apenas no século XVIII com Wilhelm 

Jacob ’sGravesande (1688-1742). Ele justificou o fenômeno fazendo um paralelo com a 

teoria da época sobre a relação entre o calor e a luz, em que se acreditava que um corpo, 

quando friccionado, colocava seu exterior em vibração e dessa forma atraía ou repelia os 

corpos luminosos. Da mesma forma, a fricção colocaria a propriedade elétrica dos corpos 

– que segundo ‘sGravesande ficaria em sua superfície – em vibração, fazendo com que 

eles atraíssem e repelissem outros corpos (Whittaker, 1951, p. 41). 

Posteriormente, a concepção de que a eletricidade era intrínseca aos corpos 

elétricos foi contraposta pela ideia de que ela seria algo independente, principalmente por 

conta dos trabalhos de Stephen Gray (1666-1736). Ele estabeleceu a ideia de “fluido 

elétrico” como algo não relacionado ao corpo, mas possível de interagir com ele. Gray 

observou que a virtude elétrica do vidro podia ser transportada para outros corpos e lhes 

dar a propriedade de atrair e repelir corpos luminosos. Além disso, constatou que só o 

exterior dos corpos participava dos fenômenos elétricos. Por meio de um experimento no 

qual utilizou dois cubos, um oco e outro sólido, Gray notou que eles eram eletrizados da 

mesma forma e produziam efeitos iguais. 

Após a morte de Gray, John Theophilus Desaguliers (1683-1744) continuou seus 

experimentos (Whittaker, 1951, p. 42) e dentre suas contribuições podemos destacar a 

atribuição dos nomes “não-elétrico” e “condutores” aos corpos. Para Desaguliers, quando 

um corpo era eletrizado, uma nuvem formava-se em sua volta, constituída de uma matéria 

extremamente fina e em estado de agitação (Whittaker, 1951, p. 43). 

Outra concepção que estava em voga na época era a de Charles-François du Fay 

(1698-1739). Ele propôs a existência de dois tipos de eletricidades totalmente diferentes, 

a “vítrea” e a “resinosa”. A eletricidade vítrea era aquela semelhante à observada no vidro 

                                                           
8 O termo electric foi usado pela primeira vez em inglês em 1646 por Thomas Browne (1605-1682). A 

palavra, do grego elektron, significa “âmbar” ou “semelhante ao âmbar”. Fonte: Online Etymology 

Dictionary.   



 

 

e a resinosa semelhante à observada no âmbar. Sua proposição foi feita observando que 

um corpo que não era elétrico poderia adquirir qualquer uma das duas eletricidades e, 

após serem eletrizados, seus efeitos eram semelhantes aos do corpo que lhe eletrizou. Os 

corpos eletrizados pelo contato eram repelidos por aqueles que os tornaram elétricos, o 

que levou Du Fay a concluir que tanto os corpos com eletricidade vítrea quanto os com a 

resinosa repeliam outros corpos que tivessem o mesmo tipo de eletricidade. Observou 

também que corpos eletrizados com eletricidade vítrea podiam atrair os com eletricidade 

resinosa, concluindo assim que os dois tipos de eletricidades se atraíam e que, enfim, 

haveriam dois tipos de eletricidade. 

Já a ideia de que a eletricidade era uma corrente de um único fluido foi introduzida 

por Abbé Jean-Antoine Nollet (1700-1770). Ele acreditava que o fluido elétrico estava 

em todos os corpos sob todas as circunstancias. Para ele, quando um corpo fosse 

friccionado parte desse fluido seria liberado, formando assim uma corrente efluente. A 

deficiência de fluido elétrico no corpo seria reparada por uma corrente afluente do mesmo 

fluido, que entraria no corpo (Whittaker, 1951, p. 44).  

Ainda no século XVIII, foi especulada por Albrecht von Haller (1708-1777) a 

ideia de “atmosferas elétricas”. Seus estudos envolviam também a existência de dois tipos 

de eletricidade, a masculina e a feminina, além da defesa de que o fogo elétrico era criado 

no momento da eletrização. Outra parte relevante de suas observações é que ele já 

acreditava na hipótese dos raios serem elétricos, antes das famosas descrições de Franklin. 

No ano de 1740, a eletricidade se tornava um assunto cada vez popular e as 

conferências sobre o tema se tornaram comuns: nelas, as pessoas faziam experimentos e 

demonstrações públicas, apesar de existirem muitas teorias e pessoas trabalhando com 

esse tema, ninguém sabia ao certo qual era a causa dos fenômenos ali observados (Silva 

e Pimentel, 2008, p. 117).  

 

O envolvimento de Franklin com a eletricidade  

Em 1743, Benjamin Franklin assistiu a uma demonstração pública feita por 

Archibald Spencer9 (1698?-1760) em Boston. O experimento realizado por ele foi a 

                                                           
9 Segundo Lemay (1964, p. 199), Archibald Spencer ficou conhecido como Adam Spencer em virtude de 

um erro cometido por I. Bernard Cohen. Cohen discute os fatos que sustentam que Archibald Spencer e 

“Dr. Spence” são a mesma pessoa em 1990 e chega à conclusão que existem erros na autobiografia de 

Franklin que apontam datas erradas em relação aos encontros com Spencer (Cohen, 1996, p. 52). 



 

 

repetição de um famoso experimento de Stephen Gray (Hankins, 1985, p. 62), no qual ele 

eletrizava um garoto e o suspendia por cordas e este atraia pequenos pedaços de papel.  

 

 

Figura 1 – Ilustração do famoso experimento de Gray, realizado  

em meados do século XVIII 

 

Foi com essa demonstração que Franklin obteve seu primeiro contato com os 

fenômenos elétricos. No ano seguinte, ele chegou a patrocinar as conferências sobre 

ciência experimental do Dr. Spencer na Filadélfia. 

Contudo, o fato que motivou Franklin a começar suas próprias investigações em 

eletricidade foi a leitura da revista Gentleman’s Magazine10, em 1745. A revista foi um 

presente de Peter Collinson (1694-1768)11 à Library Company of Philadelphia e se tratava 

de uma tradução de trabalhos dos alemães Georg Matthias Bose (1710-1761), Christian 

August Hausen (1693-1743) e Johann Heinrich Winckler (1703-1770) reunidos por 

Haller. Além dos estudos, Collinson enviou também um tubo de vidro que era utilizado 

para produzir faíscas. Nessa época, era comum a produção de itens que os leitores 

poderiam usar para experimentação em casa, e estes eram anexados às reportagens e 

artigos sobre eletricidade (Chaplin, 2008, p. 69). 

                                                           
10 A revista foi fundada no ano de 1731 em Londres por Edward Cave (1691-1754), teve sua publicação 

mantida até o começo do século XX. 
11 Peter Collinson era um mercador londrino, pertencia ao grupo religioso Quaker e era membro da Royal 

Society de Londres (Hankins, 1985, p. 62) 



 

 

Com o tubo e a tradução dos trabalhos em mãos, Franklin, juntamente com Philip 

Syng (1703–1789), Thomas Hopkinson (1709-1751) e Ebenezer Kinnersley (1711-1778) 

formou um grupo que ficou conhecido como Philadelphians ou Philadelphia 

Experiments. Eles tinham o objetivo de reproduzir os fenômenos sugeridos no artigo e de 

elaborar novos experimentos para o estudo da eletricidade. Como Franklin possuía 

habilidade e conhecimento nas artes manuais, ele foi capaz de inventar e construir novos 

equipamentos para fazer esses estudos (Cohen, 2007, p. 846). 

Como resultado dessas incursões experimentais acerca da eletricidade, Franklin 

começou a enviar cartas para Collinson em 1747, comunicando sobre os experimentos e 

descobertas feitas por ele, assim como aquelas as feitas em grupo. Ele não se preocupou 

em definir quais descobertas eram suas e quais eram de seus colaboradores (na maioria 

das cartas utilizava a primeira pessoa do plural), fato do qual se deriva a impossibilidade 

de separar as observações de cada membro do grupo (Lemay, 1961, p. 578). Collinson 

levou as suposições de Franklin à Royal Society de Londres e depois reuniu as cartas e 

publicou, em 1751, no livro Experiments and observations on eletricity, made at 

Philadelphia in America, que contém todo o pensamento de Franklin sobre a eletricidade 

e até hoje é a principal fonte historiográfica sobre o assunto. 

 

As ideias e suposições iniciais de Franklin sobre eletricidade 

Para Franklin o fogo elétrico consistia em um único fluido, o fluido elétrico. Após 

um experimento utilizando três corpos, sugeriu que a eletrização entre eles se diferenciava 

pela quantidade de fogo elétrico em cada um deles. Durante a fricção, um corpo passaria 

o fogo elétrico para o outro, tornando assim um corpo eletrizado “positivamente” (com 

excesso de fogo) e o outro “negativamente” (com deficiência de fogo). Com essa 

concepção de transferência de fluido, ele propôs que o fogo elétrico não era criado durante 

o contato ou fricção e sim transferido, e que a quantidade de fogo elétrico de um sistema 

seria invariável, explorando assim a conservação do fogo elétrico sugerida por Haller em 

174512. 

Franklin explicava os fenômenos de atração e repulsão a partir de dois tipos de 

matéria: a comum e a elétrica. O fogo elétrico teria uma forte atração com a matéria 

                                                           
12 O autor J.L Heilbron (1979, p. 330) sugere que, apesar de Franklin não ter criado a concepção de 

conservação do fogo elétrico, ele teria sido o primeiro a explorar o conceito de forma proveitosa. 

Posteriormente suas ideias teriam dado origem ao princípio de conservação da carga elétrica. 



 

 

comum, por isso corpos eletrizados com excesso de fluido elétrico seriam capazes de 

atrair corpos neutros. Mas o fogo elétrico teria uma repulsão entre suas próprias 

partículas, e dessa forma seria possível explicar como dois corpos eletrizados com 

excesso de fogo elétrico se repeliam entre si.  

Negando a ideia de que os fenômenos elétricos aconteciam à distância, Franklin 

formulou sua teoria das atmosferas elétricas para explicar o mecanismo que envolvia as 

atrações e repulsões entre as partículas do fogo elétrico. A explicação de como a 

atmosfera elétrica se forma envolve uma analogia com esponjas: para ele, a matéria 

comum era como uma esponja para a matéria elétrica, ela conteria quanto fogo elétrico 

fosso possível. Quando a matéria comum se saturava e passava a ter fogo elétrico em 

excesso, esse excesso transbordaria na superfície e formaria uma atmosfera elétrica em 

torno de si, que teria a forma exata do corpo. Para que a atração acontecesse, a atmosfera 

de um corpo eletrizado teria que entrar em contato com o material neutro e, para que a 

repulsão acontecesse, a atmosfera de um corpo teria que entrar em contato com a 

atmosfera daquele que seria repelido. 

 Sua teoria não foi muito bem sucedida em explicar alguns dos fenômenos 

observados, mas ele admitia abertamente que suas ideias não passavam de especulações 

(Hankins, 1985, p. 62). Um de seus problemas era o fato de que ele não podia explicar 

porque dois corpos carregados negativamente (com deficiência de fluido) se repeliam. 

Esta lacuna na teoria foi percebida por Franklin em suas últimas cartas e posteriormente 

relembrado por Kinnersley (Silva e Pimentel, 2008, p. 122). Franz Aepinus (1724- 1802) 

e Henry Cavendish (1731-1810) foram fortemente influenciados pelos estudos de 

Franklin e conseguiram solucionar esse problema. 

Em relação aos seus estudos sobre os raios, assim como muitos de seus 

contemporâneos, Franklin acreditava que eles poderiam ser da mesma natureza das 

descargas elétricas observadas em seus experimentos. Após uma das principais 

contribuições dos Philadelphians13, a descoberta do poder das pontas14, Franklin foi 

capaz de propor muitos experimentos para verificar essa propriedade. A invenção do para-

raios se deu devido a um grande desejo de dar um caráter prático a esta descoberta.  

                                                           
13 A descoberta do poder das pontas é atribuída a Thomas Hopkinson, participante do grupo. 
14 Refere-se a capacidade possuída por materiais pontiagudos de se carregar e descarregar. 



 

 

Franklin propôs a instalação de para-raios nas casas em 1752, com a intenção de 

proteger as construções, mas foi amplamente criticado por Nollet, que acreditava que ao 

invés de fornecer proteção, os para-raios trariam grande perigo, pois atraiam os raios 

(Schonland, 1952, p. 388). Sabendo que os raios eram elétricos, ele tentou explicar a 

eletrização das nuvens através da fricção entre as partículas de sal do mar (elétrico) e a 

água (condutora), a qual não foi muito efetiva, mas foi publicada na esperança de 

incentivar mais pessoas a pesquisar sobre o assunto (Schonland, 1952, p. 378). 

Outra contribuição importante de Franklin foi a ideia de que o vidro seria 

totalmente impermeável ao fogo elétrico, sendo capaz justificar o funcionamento da 

garrafa de Leyden15 utilizando esse princípio. A garrafa, quando carregada, estaria 

eletrizada positivamente (com excesso de fogo elétrico) do lado de dentro e eletrizada 

negativamente (com deficiência de fogo elétrico) do lado de fora. Como o vidro é 

impermeável, ele consegue manter esse desequilíbrio. Para ele, toda a funcionalidade da 

garrafa seria baseada no vidro.  

 

Recepção das ideias de Franklin 

Benjamin Franklin foi o primeiro americano a se tornar conhecido no mundo da 

ciência. Em 1753, recebeu o título de Mestre das Artes pela Universidade de Harvard e 

pela Universidade de Yale por suas descobertas em eletricidade. Em maio 1756 se tornou 

um membro da Royal Society e em 1773, membro estrangeiro da French Académie des 

Sciences. Em 1753 recebeu a Medalha Godfrey Copley da Royal Society pelo conde de 

Macclesfield, que confessou que antes de Franklin a eletricidade era uma área 

negligenciada e só era utilizada para demonstrar os fenômenos de atração e repulsão, mas 

com os seus trabalhos foi possível observar o seu surpreendente poder na natureza. 

(Cohen, 2007, p. 851). 

As concepções de Franklin ficaram conhecidas após a apresentação de suas cartas 

à Royal Society, mas no começo suas observações eram consideradas amadoras 

(Schonland, 1952, p. 376). William Watson (1715–1787), membro da sociedade, achou 

                                                           
15 A Garrafa de Leyden foi criada em 1745 por Pieter van Musschenbroek (1692-1761). Utilizada para 

acumular eletricidade, era capaz de provocar altas descargas elétricas, devido a essas características foi 

utilizada por vários experimentadores da época. 

 



 

 

que as ideias de Franklin eram muito parecidas com as suas16 - ele admirava o conteúdo 

produzido por Franklin pela variedade de seus experimentos, mas discordava de sua teoria 

em alguns pontos (Heilbron, 1979, p. 345). 

O livro com as concepções de Franklin ficou conhecido na França após uma 

tradução encomendada pelo Conde de Buffon. Além de tornar o conhecimento acessível 

para o povo francês, as traduções tinham a intenção de confrontar Nollet, cuja teoria 

estava em voga na época (Heilbron, 1979, p. 348). Nollet chegou a duvidar que o trabalho 

fosse real e, após confirmar a sua veracidade, enviou cartas à Franklin alegando que suas 

observações e inferências eram falsas. No entanto, tais cartas nunca foram respondidas. 

Apesar das divergências de opinião entre ambos, as visões de Franklin foram bem 

recebidas na comunidade francesa (Home, 2008, p. 369), sendo que posteriormente o 

livro chegou a ser traduzido para alemão, italiano e latim. 

Apesar de ser americano, a fama de Franklin se espalhou primeiro na Europa, e 

somente por conta disso, difundiu-se também na América em um segundo momento. 

Muito de sua fama vem do incentivo que ele dava para outras pessoas experimentarem 

acerca da eletricidade, o que leva o autor J. A. L. Lemay à afirmação de que em sua época 

nenhum outro homem contribuiu tanto para excitar e encorajar a experimentação e 

investigação (Lemay, 1961, p. 580). 

 

                                                           
16 Na teoria de Watson os corpos precisavam estar com uma diferente densidade de fogo eletrico para 

interagirem. 
 


