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BENJAMIN FRANKLIN 

 

Origem: Estados Unidos da América 

Ano do nascimento: 17 de janeiro de 1706 - Boston 

Falecimento: 17 de abril de 1790 - Filadélfia 

De origem humilde foi o Décimo sétimo filho de vinte, iniciou no trabalho cedo, 
aos dez ajudava o pai na fabricação de sabão e aos doze anos, como aprendiz de seu 
irmão, numa gráfica.  Muda-se em 1723 para Filadélfia onde trabalhou como impressor e 
iniciou-se, nas horas de folga, nas letras e nas ciências. Aprendeu idiomas e a tocar 
vários instrumentos. Conseguiu construir sua própria gráfica (1730) e fundou o jornal The 
Pennsylvania Gazette, mais tarde o Saturday Evening Post e, com o pseudônimo Richard 
Saunders, editou o Poor Richard's Almanac, coletânea de anedotas e provérbios 
populares1. 

Importante: em 1730, Franklin publicou o primeiro artigo sobre a Maçonaria na 
América e com outros maçons juntaram recursos em 1731 e iniciaram a primeira 
biblioteca pública de Filadélfia.  

Franklin foi: Tipógrafo, moralista, ensaísta, líder cívico, cientista, inventor, 
estadista, diplomata, filósofo e herói da independência norte-americana, nascido em 
Boston, cujas atividades intelectuais abrangeram os mais variados ramos do 
conhecimento humano, das ciências naturais, educação e política às ciências humanas e 
artes2.  

Com a tipografia acumulou fortuna, aposentando-se dos negócios para se 
dedicar integralmente a política e a pesquisa científica. Dentre suas descobertas sobre a 
eletricidade, identificou as cargas positiva e negativa e demonstrou que os raios são um 
fenomeno de natureza elétrica. Inventor do pára-raios, aquecedor (a lenha que debitava 
uma corrente de ar diretamente na área a aquecer), lentes bifocais e criou o corpo de 
bombeiros da Filadélfia. Estabeleceu duas áreas de estudo importantes das ciências 
naturais: eletricidade e meteorologia. Com o Dr. Thomas Bond obtiveram em 1751, alvará 
da legislatura da Pensilvânia para estabelecer um hospital, o primeiro hospital a ser criado 
no recém-criado Estados Unidos da América.  

Franklin foi um dos principais dignitários da maçonaria americana, o primeiro a 
propor a unificação das colônias. Enviado em 1757 à Grã-Bretanha para solucionar a 
disputa entre a assembléia da Pensilvânia e a coroa britânica. Voltou a Londres (1766), 
como uma espécie de embaixador extraordinário das colônias, mas retornou a Filadélfia 
(1775), convencido de que a guerra pela independência era iminente. Designado 
delegado ao II Congresso Continental, fez parte, com Thomas Jefferson e Samuel Adams, 
do comitê que redigiu a Declaração de Independência (1776). A seguir partiu para a 
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França, tomou parte ativa no trabalho de depuração e de unificação da maçonaria, 
iniciado em 1773 com a criação do Grande Oriente, e que culminou em 1780; e,  como 
embaixador e em busca de ajuda, e assinou o tratado de aliança entre os dois países 
(1776). Dirigiu, da sua casa em Passy, "as Musas" (Loge des Neufs Soeurs), em que se 
reuniram artistas e literatos como Helvétius, Condorcet, Chamfort, Mercier, Houdon, 
Vernet. Conduziu os assuntos de Estado do seu país com tal sucesso, incluindo a 
importante aliança militar e a negociação do tratado de Paris em 1783, recebendo um 
lugar meritório na independência americana3. 

Após seu retorno da França em 1785, Franklin dedicou-se à abolição da 
escravatura, foi um dos delegados da convenção que elaborou a constituição americana e 
tentou em vão abolir a escravatura.  

Curiosidade: homenageado com seu rosto na cédula de US$ 100. 
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