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Resumo 

 

 

Esta pesquisa aborda práticas experimentais desenvolvidas por Michael 

Faraday, realizadas de 1836 até início de 1838, tendo como foco principal o 

experimento, que mais tarde seria conhecido como a “Gaiola de Faraday”. 

Analisamos o Experimental Researches in Electricity (ERE), no qual estão 

registrados experimentos e reflexões que posteriormente foram apresentados à 

Royal Society. Também analisamos parte de sua correspondência e de seu diário, 

além de outras obras. Tal análise reafirmou que os pilares de sustentação do 

pensamento de Faraday eram a ideia de unidade das forças da natureza e a 

proposta de aperfeiçoamento da mente. 

Michael Faraday realizou vários testes experimentais, que o ajudaram a 

formular conceitos fundamentais para o entendimento da matéria. Neste estudo 

focalizamos, especialmente, os experimentos relativos à distribuição de carga. 
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Abstract 

 

 

This research deals with experimental practices developed by Michael 

Faraday, held from 1836 until early 1838, focusing mainly on the experiment, which 

would later be known as the "Faraday cage". 

We analyzed the Experimental Researches in Electricity (ERE), in which are 

recorded reflections and experiments that were subsequently presented to the Royal 

Society. We also analyzed part of his correspondence and his diary, and other works. 

This analysis confirmed that the pillars of thought Faraday were the idea of unity of 

natural forces and the proposed improvement of the mind. 

Michael Faraday conducted several experimental tests, which helped 

formulate concepts fundamental to the understanding of matter. In this study focused 

in particular experiments relating to the load charge distribution. 
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Introdução 

 

 

Aprendemos no decurso da História da Ciência, que a inovação do 

conhecimento científico nem sempre está no surgimento de novas alternativas e sim, 

na releitura inovadora, ou em uma nova abordagem de antigos conceitos.  

Levando isso em conta, esta pesquisa aborda práticas experimentais 

produzidas por Michael Faraday, realizadas no período de 1836 até início de 1838, 

tendo como foco principal o experimento que mais tarde seria conhecido como a 

“Gaiola de Faraday”. 

Analisamos o Experimental Researches in Electricity (ERE), onde estão 

registrados experimentos e reflexões que posteriormente foram apresentados à 

Royal Society. Também analisamos parte de sua correspondência e seu diário, além 

de outras obras. Tal análise revelou que os pilares de sustentação do pensamento 

de Faraday são baseados na ideia de unidade das forças da natureza e na proposta 

de aperfeiçoamento da mente.1 

Michael Faraday realizou vários testes experimentais, que o ajudaram a 

formular conceitos fundamentais para o entendimento da matéria. Neste estudo 

focalizamos, especialmente, os experimentos relativos à distribuição de carga 

elétrica e magnética na matéria, experimentos estes, que à época eram 

considerados fenômenos totalmente independentes. Faraday também contribuiu 

significativamente com as gerações futuras, que com base em suas anotações, 
                                                                 
1
 João B. Alves dos REIS. A Arquitetura Metodológica de Michael Faraday (tese de doutorado: 

História da Ciência, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006), 11 - 40. 
 
Os dados biográficos de Michael Faraday encontra-se em Faraday no (Dictionary of Scientific 
Biography; Vol 4. New York, Charles Scribner’s, 1980), p 527-539, que aqui será abreviado como 
DSB. 
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puderam dar sequência aos estudos do entendimento do comportamento da matéria 

e de sua composição. 

Em nosso cotidiano são inúmeras as aplicações do experimento conhecido 

como Gaiola de Faraday e, como exemplo, citamos a blindagem, que envolve desde 

aparelhos celulares, rádios, televisores, computadores, fornos de micro-ondas nas 

cozinhas de nossas casas, até telescópios sofisticados.  

Todos esses equipamentos utilizam os princípios da Gaiola de Faraday na 

blindagem de ondas eletromagnéticas.  

Faraday contribuiu não só para a ciência, com seus estudos e ensaios 

experimentais sobre eletricidade e magnetismo, mas também teve significativa 

contribuição na divulgação científica. 

Esta dissertação está estruturada em dois capítulos, além da introdução e 

considerações finais. 

O primeiro capítulo aborda a biografia do estudioso Michael Faraday, 

passando por alguns acontecimentos familiares e suas primeiras influências 

intelectuais, e especificamente, no tocante à pesquisa experimental. 

O segundo capítulo refere-se diretamente ao tema desta pesquisa: a Gaiola 

de Faraday. Nele, analisamos documentos, tentando criar um modelo das ideias 

desenvolvidas, através das reflexões que os fatos experimentais proporcionaram, 

trazendo aspectos particulares do pensamento de Faraday e algumas implicações 

oriundas da divulgação e sucesso dos resultados de seus experimentos, e o que isto 

representou para as gerações futuras. 

Como diria Faraday: 

 

“ [...] para aqueles filósofos que prosseguirem a investigação 

zelosamente com cautela, combinando experimento com analogia, 
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desconfiando de suas noções preconcebidas, prestando mais 

respeito a um fato que uma teoria, não muito apressados em 

generalizar, e acima de tudo, dispostos a cada passo interrogar as 

suas próprias opiniões, tanto pelo raciocínio como pelo experimento, 

nenhum ramo do conhecimento pode pagar tão bem e prontamente 

para um campo de descobertas como essa [...] ” 
2
 

 

Ao final, apresentamos, como anexo, o relato de atividade 

desenvolvida com estudantes do ensino médio, na qual aplicamos 

algumas das idéias aqui analisadas e procurando estabelecer 

interface entre história da ciência e ensino. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                                 
2
 Michael, Faraday. Experimental Researches in Electricity, vol 1. (Teddington: Echo Library, 2008), p 

287 (1161). 
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CAPÍTULO I - 

 

 

O começo de uma longa jornada de estudos 

 

 

Michael Faraday nasceu em 22 de setembro de 1791, em Newington, dois 

anos depois da Revolução Francesa, numa família pobre, sendo ele o terceiro de 

quatro filhos1.  

Seus pais se mudaram de Newington para Londres, com a intenção de 

melhorar a situação econômica da família, o que acabou não acontecendo.2  

Aos 13 anos de idade (1804), Faraday havia aprendido somente o necessário 

para ler, escrever e um pouco de matemática. 

Em virtude de uma enfermidade adquirida por seu pai, foi obrigado a 

abandonar os estudos e procurar trabalho para contribuir com a renda familiar, 

colocando-se a serviço do livreiro George Riebau. Riebau foi um imigrante da 

França, que havia fugido do turbilhão político da Revolução Francesa. 

Quando Faraday fez 14 anos, aprendeu a arte da encadernação. Além disso, 

a proximidade com livros estocados para venda estimulou sua mente. Tornou-se 

leitor contumaz, absorvendo realidade e fantasia, em quantidades iguais.3  

Um dos livros a despertar a atenção de Faraday foi Improvement of the mind 

                                                                 
1
 DSB. 

 
2
 Geoffrey Cantor, Gooding, D., James, F.A.J.L. (Michael Faraday, Humanity Books, United States, 

1996). 
 
3
 Ibid. 
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“O aperfeiçoamento da mente” 4, escrito por um clérigo do século XVIII, Isaac Watts 

(1674-1748). 

Trata-se de um livro que traz ideias, que ajudam a exercitar e autoaperfeiçoar 

a mente, e Faraday tentava seguir para o autoaperfeiçoamento.  

Isaac Watts, além de fornecer ajuda para a aprendizagem, também 

apresentava uma filosofia que parecia proteger seus adeptos de teorias falsas e 

delírios intelectuais 5. Conforme Isaac Watts, a observação minuciosa dos fatos e a 

precisão na linguagem impediriam um filósofo de generalização prematura. Este 

conselho reforçou a cautela com que Faraday depois abordou a filosofia natural.  

Faraday aprendeu a nunca se precipitar em uma explicação, sem antes 

primeiro testar, para si próprio, os fatos. A simples leitura dos resultados dos outros 

nunca satisfizera sua curiosidade. E nada era verdade, até que todos os fatos 

fossem experimentados e verificados novamente, para que se pudesse generalizar.  

Na Londres do início do século XIX, era difícil para um aprendiz de 

encadernador encontrar muitas fontes de iluminação científica. Assim, afastado da 

escola, resolvido a aprender por si e por influência do livro “O aperfeiçoamento da 

mente”, Faraday decidiu estudar desenho, o que fez com que sua percepção visual 

se desenvolvesse. Isto, no futuro, acabou se tornando útil, pois vários desenhos 

contidos em suas anotações de laboratório são de seu próprio punho, o que foi de 

grande valia. Outros estudiosos se utilizaram de suas anotações para dar sequência 

aos estudos, além de desenvolverem procedimentos tecnológicos com 

características próprias, os quais os levaram à construção de conceitos.6 Um 

                                                                 
4
 Todas as traduções contidas neste trabalho são de nossa inteira responsabilidade. 

 
5
 James Hamilton. Faraday: The Life. (Londres, Harper Collins Publishers, 2002). 

 
6
 João B. Alves dos Reis. A Arquitetura Metodológica de Michael Faraday (dissertação de doutorado: 

História da Ciência, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006),11 - 40.  
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exemplo famoso é James Clerk Maxwell (1831-1879).  

Contudo a situação financeira da família Faraday se agravou quando o 

patriarca James Faraday faleceu, em 1809, vítima de uma doença. Posteriormente, 

o jovem Michael Faraday seria convidado a participar da City Philosophical Society, liderada por John Tatum, em cuja 

casa havia reuniões. Foi em fevereiro de 1810, que Faraday assistiu a sua primeira palestra. A partir de então, na City 

Philosophical Society Faraday veria palestras sobre temas científicos e reproduções de alguns experimentos.
7
   

Faraday, à medida que crescia intelectualmente, aprimorava sua mente, 

recebendo na City Philosophical Society uma educação básica e uma formação 

crítica em ciências. 

Seus interesses estavam sendo cada vez mais centrados na ciência.  

Foi seu interesse em ciência que o levou à descoberta de um trabalho que ele 

elogiou durante toda a sua vida: Conversations on Chemistry (Conversas sobre 

Química), publicado pela primeira vez em 1806, por Jane Marcet (1769-1858).  

Na introdução de seu livro, Jane Marcet informa aos seus leitores, que havia 

publicado Conversations on Chemistry com o objetivo de explicar alguns 

conhecimentos introdutórios sobre Química, uma vez que considerava muito difícil, 

para damas, seguir as aulas da Royal Institution, caso não possuíssem alguns 

conhecimentos básicos. 8  

Inspirada nas aulas de Humphry Davy na Royal Institution, Marcet não 

assinava a autoria de sua obra, algo que só aconteceu a partir da décima terceira 

edição inglesa, em 1837. 9 

A Química despertava um interesse muito grande entre os estudiosos da 
                                                                 
7
 Geoffrey Cantor; Gooding, D., James, F.A.J.L. (Michael Faraday. Humanity Books, United States, 

1996), 32. 
 
8
 Laís dos Santos Pinto Trindade. Revista eletrônica: História da Ciência e Ensino. Construindo 

Interfaces. História da Ciência na sala de aula: Conversando sobre Química. 
http://revistas.pucsp.br/index.php/hcensino/article/view/3098 (acessado em 8 de setembro de 2010). 
9
 David Knight. “Accomplishment or Dogma Chemistry in the introductory works of Jane Marcet and 

Samuel Parkes,” (Ambix 33, n° 2, 1986), p 94-98. 
 

http://revistas.pucsp.br/index.php/hcensino/article/view/3098
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época e os textos que tratavam sobre esse assunto tiveram sua publicação 

favorecida. O impacto sobre Faraday foi considerável, pois ele próprio deve ter 

encadernado várias edições.  

Podemos dizer que Conversations on Chemistry, no período em que foi 

publicado, exerceu uma ampla influência em seus leitores, entre eles, o mais famoso 

no âmbito da ciência, o jovem Michael Faraday, que deixou registrada, em carta, a 

importância que teve, em sua vida, a obra de Jane Marcet.10 

 

“ Não suponha que eu era um profundo pensador, ou mesmo 

que tinha traços de uma pessoa precoce. Eu era uma pessoa vívida e 

imaginativa, que acreditaria nos contos das mil e uma noites tão 

facilmente quanto na Enciclopédia. Mas fatos me eram importantes e 

me salvaram. Eu poderia acreditar em um fato, desde que ele se 

sustentasse em cada detalhe. Então, quando questionei o livro da 

Sra. Marcet através dos pequenos experimentos que tinha meios de 

realizar, e os vi concordarem com os fatos como eu os conseguia 

entender, senti que tinha alcançado no conhecimento químico a 

sustentação de uma âncora, e rapidamente me agarrei a ela. Daí o 

meu profundo respeito pela Sra. Marcet. Primeiramente, como 

alguém que me conferiu enorme prazer e satisfação pessoal, e então, 

como alguém capaz de transmitir as verdades e os princípios 

daqueles infindáveis campos de conhecimento dos quais tratam as 

coisas naturais, para uma mente jovem, não instruída e 

questionadora. ” 
11

  

 

                                                                 
10

 Eva Armstrong. “Jane Marcet and her Conversations on Chemistry”, (Journal of Chemical 
Education, fev. 1938), 15, 53-57. 
11

 Michael Faraday, (em carta para Auguste de la Rive, datada de 1858. JAMES, 2008, letter 3519), 
353-354. 
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São muitos os exemplos que poderiam ser oferecidos, entretanto, um deles é 

particularmente interessante, visto que apresenta a explicação que Marcet dá para a 

atração química, mostrando, ao mesmo tempo, as ideias correntes na época: 

 

“ A atração química pode como aquela da coesão ou da 

gravitação, ser uma das forças inerentes à matéria que, em nosso 

estágio atual de conhecimentos, não se admite uma explicação mais 

satisfatória do que uma imediata referência à causa divina. Sir H. 

Davy, entretanto, cujas importantes descobertas têm aberto novos 

caminhos para a Química, sugeriu uma hipótese que pode lançar 

grandes luzes sobre essa ciência. Ele admite que existam dois tipos 

de eletricidade que mantêm os corpos unidos. Elas são 

caracterizadas com eletricidade positiva e negativa. Os corpos que 

possuem energias opostas se unem. ” 
12

 

 

A simplicidade de suas opiniões e seus pensamentos estava voltada, 

especificamente, à química e, mais importante de tudo, ele foi introduzido no 

pensamento de Humphry Davy, palestrante da Royal Institution, e que se tornou 

para Faraday um exemplo do que ele gostaria de seguir. 

Em 1799, havia sido fundada, em Londres, a Royal Institution da Grã 

Bretanha. 

A instituição, que sobrevive até nossos dias, era uma associação voltada ao 

estudo e divulgação da ciência, nascendo com o propósito de uma instituição de 

caráter público, dependendo financeiramente de contribuições. 

O papel desempenhado por personalidades da época, como Joseph Banks, 

Benjamin Thompson, Thomas Young, Thomas Garnett e Humphry Davy foram 

                                                                 
12

 Jane Marcet. (Conversations on Chemistry, 10 ed,), 26. 
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cruciais para a formação desta instituição13. 

Importante membro da Royal Institution, que teve grande influência sobre 

Michael Faraday foi Humphry Davy (1778-1829), nascido em família pobre, teve 

pouco acesso à educação, tornou-se aprendiz de boticário.14 Quando Davy ainda 

era jovem, seu pai, um entalhador de madeira que estava sem trabalho, morreu. Isto, 

provavelmente, levaria Davy a ter somente um status de artesão, a menos que ele 

fosse pra uma universidade. O passado de Davy não teria sido muito diferente do de 

Faraday.15 

Aos 22 anos, Davy foi contratado como assistente de Thomas Garnett, que 

nesse mesmo ano afastou-se da Royal Institution. Davy, então, foi promovido a 

palestrante em Química, ganhando grande destaque com suas demonstrações 

científicas em Londres. 

Aparentemente, não haveria qualquer chance de Michael Faraday, aprendiz 

de encadernador, tornar-se outra coisa senão Michael Faraday, o encadernador. 

 Mas um dos clientes de Riebau, em 1812, ofereceu-lhe bilhetes para assistir as palestras 

de Humphry Davy na Royal Institution, onde cada ponto científico realizado por Davy foi anotado, cuidadosamente, 

pelo jovem Faraday.  

Nesse mesmo ano, Faraday resolveu escrever para Humphry Davy com 

quem já trabalhara alguns dias substituindo um empregado doente, para pedir-lhe 

uma colocação na Royal Institution. Infelizmente, não havia vagas. 

No entanto, enquanto Humphry Davy realizava experimentos na análise de 

                                                                 
13

 Edaival Mulatti. As origens da Royal Institution 1799-1806: ”ciência útil” e difusão do conhecimento. 
(dissertação de mestrado: História da Ciência, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,2008), 
4-6. 
 
14

 Fullmer (1969), 17 list the biographies of Davy; ver também D.M. Knight, “Humphry Davy”, DSB, 
3;598-604 and Forgan (1980). 
 
15

 David Gooding & Frank, A. J. L. James. Faraday rediscovered: essays on the life and work of 
Michael Faraday, 1791-1867. Basingstoke, Hants, England: Macmillan Press ; (New York, NY : 
Stockton Press, 1985), 35. 
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uma substância muito instável, por motivo de uma explosão acidental, acabou 

ficando temporariamente cego.  

Faraday percebeu uma oportunidade e, mais uma vez, enviou as anotações 

realizadas durante as palestras proferidas por Davy na Royal Institution, com vários 

elogios, juntamente com um novo pedido de emprego. Davy ficou lisonjeado, mas 

nada podia fazer, naquele momento, para ajudar o seu jovem admirador.16 

Aconteceu que um assistente no laboratório da Royal Institution foi despedido, 

por brigas. Assim, surgiu a oportunidade para Faraday ser admitido como assistente 

de laboratório da Royal Institution. Além de dois quartos nos altos do instituto, 

também lhe foi concedida autorização para usar a aparelhagem do laboratório, em 

estudos pessoais. No futuro, Faraday se tornaria um dos principais divulgadores 

científicos e palestrante da Royal Institution. 

Suas atitudes de destaque, na época em que começou os trabalhos no 

laboratório da Royal Institution, ocorreram na química. Muito provavelmente, teria 

sido nesta mesma época, que ele começou a pressupor que as substâncias do meio 

onde fluía uma corrente elétrica pudessem adquirir um “estado de esforço”, e 

inclusive transmiti-lo para o espaço circundante. Entretanto, tais ideias, relativas à 

transmissão elétrica na circunvizinhança de um meio físico já teriam sido cogitadas 

por John Canton e Giambatista Beccaria, ainda no século dezoito17. A eletricidade 

não era assunto novo à época de Faraday. 

 

Diversas investigações já haviam sido desenvolvidas por influentes 

estudiosos, haja vista Willian Gilbert de Colchester (1544-1603), um dos muitos 

                                                                 
16

 DBS. 
 
17

 John Lewis Heilbron. (Electricity in the 17th and 18th Centuries: A study in Early Modern Physics), 
426 - 430. 
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médicos pessoais da Rainha Elizabeth I. Foi uma das mais destacadas figuras no 

que diz respeito aos estudos sobre os fenômenos elétricos e magnéticos, entre o 

final do século XVI e início do século XVII. Em sua tentativa de reformular a 

abordagem, dada ao conhecimento sobre a natureza desses fenômenos, em seus 

dias, bem como a própria maneira de elaborá-lo, Willian Gilbert desenvolveria 

trabalhos em muitos pontos originais e influentes, que seriam publicados, no ano de 

1600, em seu livro De Magnete. Seu objetivo declarado seria o de estabelecer uma 

nova Filosofia, baseada em argumentos e observações verdadeiros, demonstrada 

por experimentos e experiências. Assim, ele criaria novos conceitos e concepções 

sobre a natureza da matéria elétrica e magnética.18 

 Gilbert propôs pela primeira vez a ideia de que a Terra seria um grande ímã, 

fornecendo assim, um modelo para a orientação da bússola, explicada por sua 

interação magnética com a Terra.  

Também teria sido Gilbert que introduziu o termo elétrico, para se referir a 

substâncias que ao serem atritadas, atraíam corpos leves para si. Este termo vem 

de elektron, que no grego significa âmbar. 

Ele denominou de elétricos os corpos que tinham a mesma propriedade do 

âmbar, ou seja, os corpos que ao serem atritados, passavam a atrair corpos leves: 

 

“ Os gregos chamam esta substância  (elétron ou 

âmbar), pois, quando aquecida pelo atrito, ela atrai para si debulho 

(cascas de semente, grãos triturados); [...] estes vários corpos 

(elétricos) atraem para si não apenas palhas e debulhos, mas todos 

os metais, madeira, folhas, pedras, terras, até mesmo água e óleo; 

                                                                 
18

 Antonio de Pádua Magalhães. Matéria Elétrica e Forma Elétrica: Experimentos e concepções de 
Willian Gilbert no De Magnete. (tese de doutorado: História da Ciência, Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, 2007). 
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em resumo, todas as coisas que afetam os nossos sentidos e são 

sólidas: contudo, somos informados (por vários autores antigos) que 

ele, o âmbar, não atrai nada, exceto palha e gravetos. ” 
19 

 

Após a publicação dos trabalhos de Gilbert, durante todo o século XVII, vários 

estudiosos tiveram a preocupação de realizar experiências com corpos eletrizados, 

usando, preferencialmente, tubos e esferas de vidro, material este, que se mostrou 

bastante adequado para este tipo de experiência. Alguns experimentadores 

perceberam que era possível eletrizar um corpo ligando-o, por meio de um fio, a 

outro corpo que tivesse adquirido eletricidade por atrito. 

Tudo isso estava sendo absorvido por Faraday, que foi formando suas ideias, 

através da verificação experimental de vários fenômenos já estudados. 

Outro estudioso muito influente na Inglaterra foi Isaac Newton (1642-1727), 

que também acaba mencionando a eletricidade, neste caso enfatizando as 

interações mútuas à distância entre os corpos: 

 

“ Não têm as pequenas partículas dos corpos certos poderes, 

virtudes ou forças por meio dos quais elas agem à distância não 

apenas sobre os raios de luz, refletindo-os, refratando-os e 

inflectindo-os, mas também umas sobre as outras, produzindo grande 

parte dos fenômenos da natureza? [...] “
20

 

 

Percebemos que Newton admite que um tipo de força pudesse interagir sobre 

outro tipo de força.  
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“ [...] Pois se sabe que os corpos agem uns sobre os outros 

pelas ações da gravidade, do magnetismo e da eletricidade; e esses 

exemplos mostram o teor e o curso da natureza, e não tornam 

improvável que possa haver mais poderes atrativos além desses. 

Porque a natureza é muito consonante e conforme a si mesma. Não 

examino aqui o modo como essas atrações podem ser efetuadas. 

[...]” 
21

 

 

Newton deixa um campo de estudos totalmente aberto a 

questionamentos. 

 

“ [...] O que chamo de atração pode-se dar por impulso ou por 

algum outro meio que desconheço. Uso esta palavra aqui apenas 

para expressar qualquer força pela qual os corpos tendem um para o 

outro, seja qual natureza, quais corpos se atraem e quais são as leis 

e propriedades da atração, antes de investigar a causa pela qual a 

atração se efetua. As atrações da gravidade, do magnetismo e da 

eletricidade alcançam distâncias bem perceptíveis, e assim têm sido 

observadas pelos olhos comuns, podendo haver outras que alcançam 

distâncias tão pequenas que escaparam à observação até aqui; e 

talvez a atração elétrica possa alcançar essas distâncias mínimas 

mesmo sem ser excitada pela fricção. ” 
22

 

 

Depois de se familiarizar um pouco mais com o laboratório, Faraday começou 

a estudar, realizar e refazer experimentos a pedido do diretor da Royal Institution. 

                                                                 
21

 Ibid, Isaac Newton. Óptica. (Edusp, São Paulo, 1996), 274-275.  
 
22

 Ibid. 



22 
 

Faraday destacou em seu diário de laboratório o que a eletricidade representava 

para ele naquele momento: 

 

“ A ciência da eletricidade encontra-se no estado em que 

cada parte dela requer uma investigação experimental, não apenas 

para a descoberta de novos efeitos, mas o que é agora muito mais 

importante, o desenvolvimento dos meios pelos quais os velhos 

efeitos conhecidos são produzidos, e a consequente determinação 

mais precisa dos primeiros princípios da ação do poder extraordinário 

e universal na natureza [...] ” 
23

 

 

Percebemos um Faraday cheio de ideias, empolgado com sua busca pelo 

conhecimento sobre os fenômenos elétricos. 

 

 

 

  

                                                                 
23

 Michael Faraday. Experimental Researches in Electricity,vol 1. (Teddington: Echo Library, 2008), p 
287 (1161). 



23 
 

 
A eletricidade como ferramenta para entender a constituição da matéria 

 

 

Para Faraday, os estudos sobre eletricidade eram um caminho pelo qual ele 

poderia investigar a constituição da matéria. 

Faraday possuía alguns equipamentos no laboratório em que trabalhava e 

isto lhe permitiu reproduzir vários experimentos, os quais lhe dariam a base sólida e 

necessária para avançar seus estudos. 

Para estudar corpos eletrizados ele deveria ter conhecimento de que a 

intensidade da eletrização do corpo, por meio da ligação, dependia do material de 

que era feito o fio. E esse estudo já havia sido desenvolvido pelo pesquisador 

francês Charles François de Cisternay Du Fay (1698-1739).  

No segundo capítulo trataremos deste assunto com mais detalhes, porém 

sabe-se que Du Fay chegou à conclusão de que certas substâncias conduziam bem 

a eletricidade, enquanto que outras, não o faziam. Desta maneira, estavam sendo 

estabelecidos os conceitos de corpos condutores e corpos isolantes, tais como os 

conhecemos atualmente. 

Foi Du Fay que, realizando testes experimentais em 1733, propôs a existência 

de dois tipos de eletricidade24. Até então, sabia-se que corpos eletrizados atraíam 

corpos leves e que eram atraídos por corpos neutros. Du Fay já havia concluído que 

a repulsão entre corpos eletrizados também era uma realidade. Esta repulsão 

passou a ser considerada uma nova propriedade dos corpos carregados 

eletricamente. Du Fay, procurando dar uma explicação para o fenômeno, supôs que 
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um corpo, atraído por outro eletrizado, era repelido depois de tocá-lo, porque se 

tornava também eletrizado. Concluiu, então, que dois corpos eletrizados sempre se 

repeliam. Entretanto, esta ideia inicial de Du Fay teve de ser modificada, pois ele 

mesmo observou, mais tarde, que um pedaço de vidro, atritado com seda, atraía um 

pedaço de âmbar atritado com pele. Portanto, dois corpos eletrizados podiam se 

atrair. Baseando-se em um grande numero de experiências, Du Fay lançou, então, 

as bases de uma nova hipótese que teve grande aceitação durante todo o século 

XVIII. Segundo ele, existiam dois tipos de eletricidade: eletricidade vítrea – aquela 

que aparece em um pedaço de vidro atritado com seda – e eletricidade resinosa – 

aquela que aparece no âmbar atritado com pele25. Todos os corpos que possuíssem 

eletricidade vítrea, aproximada de outra vítrea (ou resinosa, de outra resinosa), 

repeliam uns aos outros. Por outro lado, corpos com eletricidades diferentes atraíam-

se mutuamente.  

Du Fay realizou o experimento da seguinte forma: inicialmente ele eletrizou 

um tubo de vidro, por atrito. Depois soltou pequenas folhas de ouro, bem finas, 

sobre o tubo. Elas foram atraídas pelo tubo, tocaram nele e passaram a ser 

repelidas por ele, flutuando no ar, acima do tubo.  

Para explicar porque estes dois tipos de eletrização eram observados, lançou-

se também a ideia da existência de dois fluidos elétricos (eflúvios): um fluido vítreo e 

um fluido resinoso. Em um corpo normal, não eletrizado, estes dois fluidos 

apresentavam-se misturados em igual quantidade. Ao atritar, por exemplo, o vidro 

com a seda, havia passagem, em igual quantidade, de fluido vítreo da seda para o 

vidro e de fluido resinoso para a seda. 
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Assim, o vidro apresentava-se com eletricidade vítrea, porque passou a ter 

um excesso de fluido vítreo e a seda, que passou a ter um excesso de fluido 

resinoso, apresentava-se com eletricidade resinosa. 

Portanto, de acordo com estas ideias, a eletricidade não era criada quando 

um corpo era atritado. Os fluidos elétricos já existiam nos corpos e havia apenas 

uma redistribuição destes fluidos quando os corpos eram atritados. Esta teoria 

passou a ser conhecida com o nome de Teoria dos Dois Fluidos e com ela era 

possível explicar os fenômenos elétricos conhecidos na época.26 

As experiências com corpos eletrizados tornaram-se muito populares e eram 

realizadas em praças públicas, mesmo por pessoas leigas, apresentando resultados 

espetaculares, que atraíam a atenção de um grande público. Ao assistir a um desses 

espetáculos, foi que o estudioso americano Benjamin Franklin (1706-1790) se 

interessou pelo estudo dos fenômenos elétricos. Franklin realizou um numero muito 

grande de experiências que contribuíram, significativamente, para o 

desenvolvimento da eletricidade.27 

Uma importante contribuição de Franklin, apresentada na mesma época em 

que a Teoria dos Dois Fluidos era amplamente divulgada na Europa, foi a 

formulação de outra hipótese, denominada Teoria do Fluido Único. De acordo com 

esta teoria, os corpos não eletrizados possuíam uma quantidade normal de certo 

fluído elétrico. Quando um corpo era atritado com outro, um deles perdia parte de 

seu fluído, que era transferida para o outro. Como Franklin não conhecia a 

terminologia usada por Du Fay, ele criou sua própria nomenclatura, dizendo que o 

corpo que recebia o fluído ficava eletrizado negativamente. Esta terminologia, como 
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sabemos, é usada até hoje e corresponde, respectivamente, aos termos eletricidade 

vítrea e eletricidade resinosa, usados por Du Fay. 

A teoria de Franklin previa a conservação da carga elétrica, isto é, a 

eletricidade não é nem criada, nem destruída no processo de eletrização: ela já 

existe nos corpos e é simplesmente redistribuída entre eles. 

Estas duas teorias da eletrização mostraram-se igualmente satisfatórias para 

explicar os fenômenos elétricos conhecidos na época. Deste modo, ainda não era 

possível optar por uma delas e os cientistas usavam ora uma, ora outra, de acordo 

com suas conveniências. 

Na época de Faraday, maiores investigações ainda seriam necessárias para a 

certeza de qual argumento era o melhor para explicar o fenômeno. Faraday  externa 

em suas anotações que sua irrequieta mente busca por um experimento, que de 

alguma forma esclareça essa grande dúvida. 

 

“ Outra questão sempre presente em minha mente tem sido, 

de que a eletricidade tem uma existência real e independente como 

um fluido ou fluidos, ou era um mero poder da matéria, como a que 

nós concebemos a atração da gravidade. Se for decidido que uma ou 

outra maneira, seria um enorme avanço no nosso conhecimento, e 

como tendo a mais direta influência sobre minhas idéias, tenho 

sempre procurado por experimentos que de alguma forma tendem a 

esclarecer a grande dúvida. ” 
28

 

 

Muitos aspectos experimentais e teorias foram vistas e revistas por Faraday, 

como, por exemplo, os de Charles Augustin de Coulomb (1736-1806), um 
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engenheiro militar, que em 1777, desenhou uma balança de torção com a qual foi 

capaz de estabelecer, de uma forma quantitativa, a lei do inverso do quadrado na 

interação entre cargas elétricas, agora conhecida como Lei de Coulomb. Também 

investigou a elasticidade dos materiais e as propriedades elétricas dos condutores, 

demonstrando que a carga elétrica de um condutor está confinada à sua superfície, 

ou seja, Coulomb tentou entender como a eletricidade era distribuída na matéria.  

Faraday, como sempre curioso, resolveu dar continuidade a estes estudos. 

Encontramos anotações do próprio Faraday sobre os experimentos de Coulomb, os 

quais ele investigou: 

 

“ Os belos experimentos de Coulomb sobre a igualdade de 

ação dos condutores, qualquer que seja sua substância, e da 

residência de toda a eletricidade em suas superfícies, são suficientes, 

se adequadamente visualizados, [...] ” 
29

 

 

Deve ser lembrado que Faraday já havia viajado pelo continente europeu, 

acompanhando seu mentor H. Davy em uma longa viagem, que teve duração de 

dois anos, aproximadamente, durante os quais Faraday entrou em contato com 

personalidades como Alessandro Volta e Ampère, entre outros cientistas da época. 

Isso refletiu em sua personalidade, demonstrando o respeito que Faraday carregava 

consigo, tanto pelos experimentadores anteriores a ele, como, por exemplo, 

Coulomb, bem como seus contemporâneos.  

 

“ O respeito que eu tenho para os nomes Epinus, Cavendish, 

Poisson, e outros homens mais eminentes, cuja totalidade das teorias 
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acredito [...] ” 
30

 

 

Entretanto, foi Davy que exerceu a influência mais importante no 

desenvolvimento intelectual de Faraday, acreditando que os métodos científicos, 

devidamente usados, ofereceriam pistas para a natureza da matéria e suas forças.  

No início do século XIX, havia uma série de pontos de vista que poderiam ser 

úteis. Houve uma grande oportunidade para Faraday discutir esses aspectos 

fundamentais da natureza e da estrutura da realidade física da matéria, os quais não 

podemos perceber com os olhos nus. O que realmente interessa a Faraday está no 

âmago da matéria, onde apenas os olhos da mente podem perscrutar. 

Por isso a necessidade de experimentos, para poder entender como é a 

estrutura da matéria, da qual o universo é feito. 

Durante o período em que esteve sob a orientação de Davy, seu mentor 

discorreu sobre todos os assuntos científicos possíveis. Faraday absorveu tudo, 

avidamente, tornando-se plenamente consciente das complexidades filosóficas 

subjacentes à aparente simplicidade da ciência da natureza. É quando ele nos diz, 

que os filósofos que prosseguirem a investigação devem agir com cautela, 

combinando experimento com analogia, desconfiando de suas noções 

preconcebidas. O que ele quer dizer sobre noções pré-concebidas é que devemos 

verificar o experimento, evitando, ao máximo, nossos pré-conceitos, para que 

possamos entender, ou chegar mais próximo possível da verdade31. Faraday nos 

ensina que um bom pesquisador nunca se apressa em generalizar um fato antes de 

analizá-lo cuidadosamente, isso para evitar falsas opniões, e também, que devemos 

estar dispostos a interrogar nossas próprias opiniões, observando experimentos e 
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refletindo sobre os efeitos dos mesmos, com intuito de evitar pré-conceitos32. 

Todos esses estudos e ensaios experimentais vão dando corpo à idéia de 

investigar mais profundamente a matéria, através da eletricidade. Essa idéia de 

investigar a matéria através da eletricidade já era utilizada por outros pesquisadores, 

até mesmo o próprio mentor de Faraday. Mais adiante veremos como Faraday, 

depois de adquirir maturidade nos ensaios experimentais, começará a realizar seus 

experimentos de forma independente, não antes de estudar outros pesquisadores e 

suas idéias sobre o assunto. 
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CAPÍTULO II  

 

 

Investigando a distribuição da carga na matéria 

 

 

Na época de Faraday, estudiosos como Humphry Davy, John Dalton, 

Alessandro Volta, dentre outros, também refletiam sobre como deveria ser a 

estrutura da matéria. 

Faraday, além de tentar entender como deveria ser a estrutura constituínte da 

matéria, queria saber como a carga elétrica seria nela distribuída, pois nessa mesma 

época os fenômenos elétricos eram explicados por diversos modelos, dentre eles, as 

ações dos imponderáveis fluídos elétricos (eflúvios), conhecidos de Faraday.  

Faraday entendia que a vigente teoria elétrica aliada a da estrutura da matéria 

era inadequada e, presumivelmente, que alguma nova visão seria necessária. Para 

isso, ele teria que realizar experimentos e diante dos fatos, buscar entendimento 

necessário para poder seguir argumentando. 

Ele volta sua atenção para a natureza da indução elétrica, acreditando que o 

caminho para suas respostas estaria nessa direção. 

 

“ Dentre as ações de diferentes tipos em que a eletricidade 

tem sido convencionalmente dividida, [...], penso eu, nenhuma tem se 

destacado, ou até igualado em importância, que a Indução.[...] ” 
33
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Para Faraday, naquele momento, o estudo da indução tornou-se essencial. 

 

“ [...] Isto é a influência mais geral em fenômenos elétricos, 

parecendo ser a causa em cada um deles, e tem, na realidade, o 

caráter de um primeiro princípio, essencial e fundamental. Sua 

compreensão é tão importante, que eu acho que não podemos 

avançar muito mais longe na investigação sobre as leis da 

eletricidade, sem uma compreensão mais completa da sua 

natureza;[...] ” 
34

 

 

Uma outra idéia bastante presente no trabalho de Faraday é sua crença na 

unidade das forças da natureza, ou seja, ele acredita que as várias manifestações 

de forças na natureza teriam uma mesma origem. 

 

“ [...]como [de]outra forma podemos esperar compreender a 

harmonia e mesmo a unidade de ação que, sem dúvida governa a 

excitação elétrica por atrito, por meios químicos, pelo calor, pela 

influência magnética, por evaporação, e por cada ser vivo? ” 
35

 

 

Tudo devidamente anotado no seu "pesquisas experimentais”.  

O que aconteceu durante este período foi que ele pensou experimentos sobre 

a natureza da indução elétrica e da carga, principalmente sobre indução.36 
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“ Novamente, se a indução for uma ação de partículas 

contíguas, e também o primeiro passo no processo de eletrização 

(1164. 919.), Parecia haver razão para esperar alguma relação 

especial dela para os diferentes tipos de matéria através da qual seria 

exercida , ou algo equivalente a uma indução elétrica específica para 

diferentes corpos, que, se existisse, seria inequivocamente provada a 

dependência de indução sobre as partículas, e que isso, na teoria de 

Poisson e outros, nunca foi suposto ser o caso , [...] ” 
37

 

 

O estudioso Siméon Denis Poisson (1781-1849) havia mostrado que toda a 

eletrostática, não considerando a presença dos dielétricos, pode ser explicada pela 

Lei de Coulomb ou, equivalentemente, pela equação diferencial de Laplace-Poisson. 

Esta equação pode determinar o potencial elétrico entre condutores com 

diferentes potenciais elétricos, pela distribuição da densidade da carga na matéria. 

Faraday percebeu que a abordagem de Poisson não levava em consideração a 

origem da carga, mas somente sua distribuição, que estaria relacionada à densidade 

da carga.38 

O pensamento de Faraday estava voltado à indução como a primeira causa 

relacionada à separação das cargas (positiva e negativa), provocando a 

dependência entre as partículas. Seus esforços experimentais tentavam encontrar 

analogias para argumentar sobre os fatos. 
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“ [...] fui levado a duvidar da opinião recebida, e têm sido um 

enorme esforço submeter este ponto para encerrar o exame 

experimental. ” 
39

 

 

Seu trabalho e pensamento sobre a natureza da carga e da eletricidade 

seguiram dois caminhos. Um deles foi a possibilidade da existência de uma carga 

magnética absoluta; o outro era a natureza da carga elétrica.  

Ele meditou sobre os dois assuntos, pensando em toda uma gama de 

questões relacionadas a como os diferentes tipos de força, ou poder, estavam 

ligados e ainda, se haveria alguma relação entre eles, como se ambos estivessem 

relacionados à matéria e à natureza.40 

Um outro fato intrigante era o de Faraday adotar o nome força ou forças como 

uma espécie de poder, para o que hoje entendemos como positivo e negativo (vítreo 

e resinoso), ou seja, ele admitiu utilizar o argumento de que eram duas forças 

diferentes, ou que se pode adotar uma força, com duas formas de direções 

diferentes. 

“ Num longo e  continuo curso de investigação experimental 

em que eu me envolvi, este resultado geral tem [me] pressionado 

constantemente [...], ou seja, a necessidade de admitir duas forças, 

ou duas formas ou direções de uma força (516. 517.).[...]” 
41

 

 

Faraday também relatou que não conseguiu separar essa força (poder, 

carga). Ela sempre aparece dualmente (polarizada). 
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“ [...]Combinado com a impossibilidade de separar essas duas 

forças (ou eletricidades) uma da outra, tanto nos fenômenos da 

eletricidade estática, ou as da corrente.[...] ” 
42

 

 

Essa observação levaria a outros questionamentos, tais como, por exemplo, 

se existiria apenas um tipo único de carga (carga absoluta). 

Também relata que não conseguiu carregar a matéria com um único tipo 

dessa força (poder, carga), sempre aparecendo nas duas formas (polarizada). 

 

“ [...]Em associação com esta, a impossibilidade sob 

quaisquer circunstâncias, ainda, de absolutamente carregar a matéria 

com um tipo único, ou outro apenas de eletricidade, habitou em 

minha mente e me fez desejar buscar uma visão mais clara do que 

qualquer outro com que eu estava familiarizado, da maneira como os 

poderes elétricos e as partículas de matéria são relacionadas, 

principalmente em ações indutivas[...] ” 
43 

 

Faraday pareceu estar convencido de que seria necessária uma maior 

exploração do processo, aparentemente simples, de indução. 

Seguindo os estudos de Davy, Faraday realizou alguns experimentos com 

eletrólitos, para verificar a indução e polarização.  

Com intuito experimental, Faraday submeteu um pedaço de gelo, revestido 

com folha de platina, à uma bateria voltaica, verificando que enquanto  encontrava-

se no estado sólido, a corrente elétrica não atravessava a matéria. Porém, verificou-

se que quando no estado líquido, a corrente atravessava a matéria. 
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“ Quando descobri o fato geral [de]que os eletrólitos se 

recusaram a ceder seus elementos a uma corrente quando no estado 

sólido, embora aconteça livremente no estado líquido (380. 394. 402), 

eu pensei ter visto uma abertura para a elucidação da ação indutiva, 

e a possível subjugação de muitos fenômenos diferentes para uma 

[única] lei.[...] ” 
44

 

 

Inicialmente, Faraday se utilizou de água em estado sólido (gelo), verificando 

a passagem da eletricidade. Foi constatado que quase não havia passagem de 

corrente elétrica, quando no estado sólido. Então, Faraday começou a submeter a 

água, em estado sólido (gelo), a um estado de tensão elétrica cada vez mais 

elevado. Verificou-se que o gelo acabava armazenando uma certa quantidade de 

carga, parecendo um jarro de Leyden45 . 

 

“ [...] Para o eletrólito tornar-se água, um pedaço de gelo foi 

revestido com folha de platina em suas duas superfícies, e estes 

revestimentos ligado, a uma fonte contínua dos dois poderes 

elétricos[positivo e negativo], o gelo ficará carregado como num 

aparato de Leyden, apresentando um caso de indução comum, mas 

nenhuma corrente irá passar [...] ” 
46
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Após o gelo se liquefazer, Faraday observou uma corrente elétrica passando 

e a indução diminuindo. 

 

“ [...] Se o gelo for liquefeito, a indução vai cair até um certo 

ponto, porque uma corrente agora pode passar, mas sua passagem é 

dependente de um arranjo peculiar das partículas consistente com a 

transferência dos elementos do eletrólito em direções opostas, o grau 

de descarga e da quantidade de elementos envolvidos é exatamente 

proporcional ao outro (377. 783.).[...] ” 
47

 

 

Através do experimento, ele entendeu que a indução seria comum em todos 

os casos e que, sempre seria um processo de soma zero, pois toda as vezes que 

um objeto era carregado, não importavam quais fossem as circunstâncias, uma 

carga igual e oposta aparecia em outro lugar, sobre o objeto induzido, ou em outros 

objetos, até mesmo nas paredes da sala (laboratório). Além disso, destacou a 

importância de realizar experimentos nos graus mais extremos, com a finalidade de 

comparar seus efeitos. 

 

“ [...] é de grande importância, ocasionalmente comparar os 

efeitos em seus graus extremos, com a finalidade de permitir nos a 

compreender a natureza [...] ” 
48

  

 

Faraday continuou com os experimentos em laboratório, porém mais tarde, 

ele retomaria a idéia de realizar um experimento em grande escala, para verificar os 

efeitos provocados em seus graus mais extremos.  
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Pretendia submeter alguns experimentos ao limite de máxima carga, para 

averiguar seus efeitos, pois um efeito já havia sido experimentalmente verificado e 

ele já tinha uma idéia formada, em menor escala. 

 

“ [...] um efeito no eletrólito pareceu ser uma ação das 

partículas em um estado peculiar ou polarizado, fui levado a suspeitar 

que a indução em si era comum e em todos os casos uma ação de 

partículas contíguas, e nunca ação elétrica à distância (ação ordinária 

ou seja indutiva) ocorreu, exceto através da influência da matéria 

interveniente. [...] ” 
49

 

 

Neste caso, percebemos que Faraday usa o termo partículas contíguas no 

sentido de dualidade, onde, por mais que ele dissociasse o elemento através da 

eletricidade, não conseguia obter uma (carga absoluta) carga isolada, de um tipo 

único, no sentido magnético, ou melhor, uma partícula com apenas um pólo 

magnético (homopolar). Também não conseguia carregar substâncias, até mesmo 

as  elementares, com apenas um tipo de carga elétrica (positiva ou negativa). 

Em seu diário, encontramos seu pensamento sobre os resultados: 

 

“ Estes resultados parecem mostrar que a indução é 

semelhante à força em ambos. ” 
50
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Faraday sabia que se escolhesse e realizasse os experimentos certos, ele 

poderia verificar como deveria ser e entender a distribuição da carga elétrica 

constituinte da matéria. 
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Retomando as ideias sobre indução 

 

 

Faraday decidiu retomar as ideias iniciais, reformulando o experimento de 

Charles de Coulomb, sobre o qual já havia realizado algumas observações 

experimentais. O próprio Faraday havia anotado observações, em seu diário de 

pesquisas experimentais, elogiando os belos experimentos de Coulomb, refletindo 

sobre a igualdade de ação, com relação à distribuição da carga elétrica na superfície 

dos corpos, e qualquer substância que estivesse eletricamente carregada. Faraday 

sabia que se preparasse o experimento de forma correta, poderia visualizar este 

efeito adequadamente.51 

Faraday estava se referindo ao fato de Coulomb chamar a atenção para a 

distribuição da eletricidade nas superfícies de objetos metálicos em estudo52, pois 

Coulomb havia realizado alguns experimentos, utilizando objetos metálicos ocos 

para quantificar a força elétrica, no aparato conhecido como Balança de Torção. 

Faraday resolveu realizar uma série de experimentos, utilizando a ideia de 

carregar esferas metálicas concêntricas, formadas por dois hemisférios ocos, para 

mapear a distribuição da carga nestas, além de realizar outras observações. 

 

“ Tenho dois aparelhos feitos para induzir [eletricidade] 

através de gases e líquidos, na qual uma [parte fica] no interior e 

outra no exterior [da] esfera [onde] são mantidas a uma distância fixa 

e servem como revestimentos de Jarra de Leyden, com ar estando 
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entre [elas]. Eles [aparelhos] são numerados I e II e são em todos os 

aspectos semelhantes. O isolamento da esfera interna é [feita] por um 

fio metálico dentro de um tubo de vidro, sendo este último coberta 

com verniz. ” 
53

 

 

                                           

 

 

Figura: Esboço feito por Michael Faraday, encontrado em seu diário 

de notas filosóficas e investigações experimentais em 23 de dezembro de 

1836, representando o aparelho utilizado pelo próprio Faraday para realizar 

testes de indução e resistência sobre substâncias. Tratam-se de esferas 

metálicas ocas, compostas de dois hemisférios simétricos, compondo um 

arranjo maior com outras esferas, umas dentro das outras, como um 

brinquedo conhecido como Boneca Russa.
54
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Figura: O Aparelho Específico de Capacidade Indutiva ( The 

Especific Inductive Capacity Apparatus), este é o aparelho de esferas 

metálicas utilizado por Faraday.55 

 

 

Entre um par de esferas metálicas concêntricas, ele colocou diferentes 

materiais considerados isolantes (dielétricos): enxofre, espermacete, cera e vidro. 

Quando as esferas foram carregadas, os materiais dielétricos, no entendimento de 

Faraday, tornaram-se eletricamente carregados também. Faraday entendeu que a 

força elétrica das esferas carregadas induzia um alinhamento nos materiais 

considerados isolantes (dielétricos). O arranjo apresentaria uma energia elétrica no 

âmbito da própria estrutura da matéria.  

Como prova ele observou, que após as esferas metálicas terem sido 

descarregadas, espontaneamente, as esferas metálicas voltavam a ter carga, ou 
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seja, eram recarregadas. Evidentemente, a energia elétrica não estava sendo criada 

pelas esferas metálicas, em acordo com a Lei da Conservação. Faraday entendeu 

que a eletricidade levaria um tempo para penetrar nos materiais considerados não 

condutores (dielétricos). Para ele, o alinhamento de uma porção de matéria 

provocaria o alinhamento de outra porção de matéria vizinha, propagando a força 

elétrica através do material. Faraday percebeu também, que a tradicional distinção 

entre condutores e não condutores (isolantes e/ou dielétricos) era uma ilusão. 

Dielétricos conduziam eletricidade em diferentes graus de “tensão”, dependendo de 

sua composição química, ou seja, a estrutura da matéria da qual era constituída. 

Em uma nova interpretação, Faraday considerou a quantidade de "tensão" 

que a estrutura da matéria poderia oferecer de resistência, na presença de uma 

força elétrica. A corrente flui, quando a força elétrica aplicada a partir de uma bateria, 

ou de uma máquina eletrostática, excede a capacidade de tensão da matéria 

considerada como  dielétrico, o que estaria relacionado à estrutura da matéria.  

Assim, materiais considerados isolantes (dielétricos) podiam suportar uma 

tensão considerável antes de "quebrar a resistência" e permitir a passagem de 

eletricidade, enquanto que materiais condutores não ofereciam quase nenhuma 

resistência. 56 

Depois de vários testes ele percebeu que as idéias de Coulomb necessitavam 

de uma investigação mais precisa. 

 

“ Os [resultados obtidos por] Coulomb não podem ser 

confiáveis, exceto quando as bolas são quase igualmente 

eletrificadas, ou pelo menos não quando elas são muito 

                                                                 
56
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diferentes[...]”. 
57

  

 

Faraday fez ajustes procedimentais para chegar mais próximo possível dos 

resultados de Coulomb. 

 

“Reajustando as esferas e marcas de equilibrio de Coulomb, 

de modo a trazer todos em seus lugares com precisão e marcar com 

precisão as divergências. ” 
58

 

 

Dando sequência aos procedimentos experimentais, como já havia sido 

verificado experimentalmente por Coulomb, Faraday percebeu que também poderia 

verificar se as cavidades interiores das esferas metálicas, carregadas com carga 

elétrica em toda sua extensão, apresentariam-se verdadeiramente livres de 

influências elétricas em seu interior, ou não. No laboratório, Faraday aplicou carga 

de uma máquina eletrostática nas esferas metálicas. 

Cada uma dessas esferas foi montada em um suporte isolante, para evitar 

vazamento da carga. 

Usando um sensível detector de carga, conhecido como Eletrômetro59, 

Faraday introduziu várias hastes de arame através de alguns orifícios, posicionados 

de forma estratégica, onde ele mexia, ora na superfície, ora no interior. 

Através destes orifícios ele foi realizando testes, inserindo substâncias. 

O que ficou evidente para Michael Faraday é que o detector nada acusou na 

superfície interna. Ao examinar dentro da cavidade, também não detectou qualquer 

                                                                 
57

 Michael Faraday. Faraday's diary: being the various philosophical notes of experimental 
investigation, during the years 1820-1862 and bequeathed by him to the Royal institution of Great 
Britain.Vol3 p 106 (3628). 
 
58

 Ibid, (3629). 
 
59

 Aparelho utilizado para saber se um corpo está carregado e o quanto. 



44 
 

sinal de efeitos elétricos. E em cada caso, a esfera carregada em sua superfície, 

induziu uma carga oposta em objetos próximos, bem como no próprio laboratório. 

Faraday concluiu, sem exceção, que a carga ficava exclusivamente na superfície 

externa de cada esfera. 

Na opinião de Faraday, a carga total na esfera metálica não se alterou, 

porque o "reservatório" disponível seria fixado pela quantidade de matéria na esfera 

metálica, ou seja, nada fora criado independente do que já existia na matéria, em 

acordo com a lei da conservação. 

Para aumentar um pouco a escala do experimento e continuar realizando 

suas investigações experimentais, ele emprestou uma caldeira de cobre de grandes 

dimensões e procurou mapear a distribuição e a intensidade da energia elétrica em 

seu volume e em sua superfície. 

Não se contentando em apenas sondar o interior de esferas metálicas e 

caldeiras por um buraco, Faraday decidiu aumentar drasticamente a escala de seu 

experimento. Estava confiante de que seus resultados justificariam a construção de 

um experimento em grande escala, para mapear a distribuição da carga e, 

consequentemente, da eletricidade. A Gaiola de Faraday, como ficou conhecido o 

experimento, tomou a forma de um cubo de madeira grande, envolto em fios de 

cobre e estanho trançados, para fazer da superfície um condutor mais ou menos 

contínuo 60 . 

A gaiola montada em suportes de vidro isolantes e havia uma porta para que 

ele pudesse entrar, a fim de fazer as medidas necessárias e obter dados, que lhe 

dessem a certeza de que não existia efeitos elétricos no interior do condutor 

carregado, mesmo quando submetido à muita “tensão” (muitos milhares de volts), na 
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superfície do lado de fora.  

Primeiramente, ele teria que confirmar se o cubo fora construído 

adequadamente, pois se assim não fosse, as consequências de seu experimento 

seriam desastrosas, podendo até mesmo serem fatais. 

Para isso, Faraday colocou um eletrômetro fora e outro dentro do cubo, de 

modo tal, que poderia olhar por uma fenda, enquanto a superfície do cubo (gaiola) 

era duramente submetida à poderosas descargas elétricas de uma máquina 

eletrostática.  

 

“ Eu carreguei essa experiência com o ar numa medida muito 

grande.
 
“ 

61
 

 

Neste caso, percebemos que ele considerava o ar como uma substância, que 

poderia interferir na observação experimental, haja vista sua carga elétrica, já que se 

tratava de uma quantidade de ar considerável. Faraday nos informou medidas 

precisas em seu diário de pesquisas experimentais em eletricidade. 

 

“Eu tinha construído uma câmara, sendo um cubo de 12 

pés.[...], e fios de cobre passando ao longo e através dela em várias 

direções, de modo a tornar os lados uma larga rede de trabalho[...]” 
62

 

 

Aqui, utiliza o termo rede de trabalho, como o contato existente entre as 

partes metálicas que poderiam conduzir as cargas por toda sua extensão, pois a 

rede metálica era constituída de excelentes materiais condutores de eletricidade, 

neste caso, o cobre e o estanho. 
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“ [...] colocado em estreita ligação com os fios, e bandas de 

folha de estanho em todas as direções [...] “ 

 

Percebemos sua preocupação em distribuir a rede metálica condutora de 

maneira uniforme, permitindo uma comunicação entre os condutores. Uma outra 

preocupação estava no fato dele ter certeza de que o todo, ou seja, tudo estaria 

devidamente conectado, pois caso contrário, ocorreriam faíscas de descargas 

elétricas intensas, podendo causar incêndios e muitos mais. 

 

“ [...] que o todo pudesse ser posto em boa comunicação 

metálica e tornado um condutor livre em todas as partes.[...] ” 
63

 

 

Faraday também deixou no seu diário de pesquisas experimentais em 

eletricidade, de forma bastante clara, onde a gaiola foi construída, no ano de 1836.  

 

“ [...]Essa câmara foi isolada na sala de aula da Royal 

Institution[...] ” 
64

 

 

Aqui, ele nos conta que passou um fio elétrico por um tubo de vidro, para 

realizar descargas no interior do cubo (para que o ar no interior tivesse a 

possibilidade de ficar carregado) e ao ligar a máquina de alta descarga elétrica, 

que foi colocada em contato tanto dentro, quanto fora do cubo, ou seja, foram 

conectadas, a sua observação foi que nem mesmo o ar no interior do cubo 

apresentava sinais de carga através das medições. 

                                                                 
63

 Ibid, ERE, p 291 (1173). 
 
64

 Ibid. 



47 
 

 

“ [...] um tubo de vidro de cerca de seis pés de comprimento 

passado através do seu lado, deixando cerca de quatro pés dentro e 

dois pés de fora, e através deste um fio elétrico passou da grande 

máquina (290) para o ar interior. Ao ligar a máquina, o ar nesta 

câmara poderia ser considerado em um estado altamente eletrificado 

(sendo, de fato, o mesmo estado que o do ar de uma sala em que 

uma poderosa máquina elétrica está em funcionamento), e ao mesmo 

tempo, em toda parte externa do isolamento [superfície] estava sendo 

fortemente cobrada [através de descargas elétricas].[...], o ar dentro 

não tinha o menor poder de comunicação de mais carga sobre ele. 

[...] ” 
65

  

 

Percebemos que o ar foi considerado por Faraday, pois o mesmo ar 

(constituído de matéria) também estaria sujeito às leis da eletricidade, neste caso a 

indução. 

 

“ [...] Se qualquer parcela de ar for eletrificado, como o vidro 

ou outro material isolante pode ser carregado (1171), se 

acompanhada por uma ação oposta correspondente, dentro do cubo, 

o efeito total será simplesmente um caso de indução. Toda tentativa 

de carregar o ar fisicamente e de forma independente com a mínima 

porção de qualquer energia elétrica falhou.” 
66

 

 

De acordo com suas notas de observações experimentais em menor escala, 

ele já esperava que o eletrômetro indicasse que nenhuma carga elétrica atravessara 

para o interior. Nas palavras do próprio Faraday: 
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“ Eu coloquei um eletrômetro de folha de ouro delicada dentro 

do cubo, e depois carreguei o conjunto através de uma comunicação 

com o exterior, muito fortemente[...], mas nem durante ou após a alta 

carga o eletrômetro [...] mostra o mínimo sinal de eletricidade. [...] “ 
67

 

 

Feitas todas medições e testes procedimentais, Faraday adentrou ele mesmo 

ao cubo, demonstrando que poderia ficar em seu interior em total seguança, mesmo 

o cubo sofrendo altas descargas de eletricidade.  

 

“ Fui para o cubo e fiquei nele, e usando velas acesas
68

, 

eletrômetros, e todos os outros testes de estados elétricos, eu não 

poderia encontrar a menor influência sobre eles, ou indicação de 

qualquer coisa especial dada por eles[...] ” 
69

 

 

Porém a carga de prova no exterior da gaiola (o eletrômetro), levantou-se de 

indução.  

 

“ [...] embora o tempo todo fora do cubo fosse poderosamente 

cobrada [através de descargas elétricas], e grandes faíscas foram 

lançandas em todas as partes da superfície exterior. ” 
70
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Ao realizar medições rigorosas, começou a construir mais solidamente 

argumentos, que poderiam explicar o porquê de um determinado tipo de carga ficar 

distribuído por toda a superfície condutora. 

Com este experimento ele também observou que a carga elétrica era 

dependente do estado elétrico do operador, ou seja, que se o operador não 

estivesse neutro, a carga que ele possui influenciaria na observação experimental.  

Para que fique bem claro, a própria carga que o operador possuir, afetaria a 

distribuição da carga na superfície através da indução e, consequentemente, a 

observação do ensaio experimental estaria alterada, afetando diretamente os 

resultados. Além disso, foi refutada por Faraday a noção de que existiria uma carga 

elétrica absoluta, que poderia ser capturada e medida. 71  

 

“ [...] Eu carreguei e descarreguei todo o arranjo de várias 

maneiras, mas em nenhum caso eu poderia obter a menor indicação 

de uma carga absoluta, [...].” 
72

  

 

As conclusões sobre suas observações experimentais são claras de que não 

importa o elemento do qual cada substância por ele testada é constituída, ele nunca 

conseguiu produzir a carga absoluta, muito pelo contrário, os estudos indicavam que 

parece existir uma comunicação entre os elementos do qual toda matéria é 

constituída. 

 

“ A conclusão a que cheguei é que os não-condutores 

[dieléricos], assim como os condutores, nunca tenham ainda 
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produzido uma carga absoluta e independente de uma comunicação 

elétrica entre eles, e que ao que tudo indica tal estado de coisas é 

impossível. ” 
73

 

 

Como podemos ver, este experimento foi extremamente importante na busca 

pelo entendimento da estrutura da matéria, pois foi através dele, que Faraday 

concluiu que a carga absoluta no âmago da estrutura da matéria não é 

independente, ou seja, parece que existe sempre um pólo positivo e um pólo 

negativo, associado a um pólo magnético norte e outro sul, que os experimentos 

indicam, são impossíveis de serem dissociados (separados). 

O trabalho de Faraday foi dirigido para a compreensão de como todas as 

forças da natureza estariam relacionadas umas com as outras e não simplesmente 

apenas compreender o comportamento da eletricidade e magnetismo. Além disso, 

desenvolveu um conceito que denominou de Linhas de Força. Segundo L. Pearce 

Williams, esta foi a principal diretriz filosófica de Faraday, sendo mantida desde os 

primórdios da construção conceptual de sua obra, até o resto de sua vida.74 

Todavia, foram a continuidade e a consequência dos resultados obtidos pelos 

seus estudos e suas pesquisas, que sugeriram uma nova perspectiva no estudo das 

forças eletrostáticas e eletromagnéticas. Consequentemente, confirmava certa 

dependência de um meio material para transmiti-las e essa transmissão seria, 

respectivamente, em linhas curvas. As partículas que constituíam a matéria 

ocupavam certo volume no espaço, diferentemente das ações transmitidas pelas 

linhas retas, conforme estabelecia o princípio da ação do inverso do quadrado da 
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distância, de acordo com a tradição newtoniana.75 

 

“ [...] Tudo isto parece-me provar que toda a ação das 

partículas contíguas, relacionadas umas as outras, podem ser não 

apenas nas linhas concebidas através do dielétrico, entre o indutor e 

as superfícies indutoras (1483), mas em outras direções laterais 

também. É isso que dá um efeito equivalente a uma repulsão lateral 

ou na expansão das linhas de força que tenho falado, e permite uma 

curva para indução (1304). [,,,] ” 
76

 

 

Faraday argumentou que a indução era comum em todos os casos, sendo 

uma ação das partículas “contíguas” e que, a ação elétrica à distância nunca 

ocorrera, exceto através da influência da matéria. Mais tarde, ele expressou algumas 

reservas sobre o uso de "contíguos", enfatizando que as partículas eram meramente 

próximas umas das outras, ao invés de se tocarem, ou seja, o termo contíguo é 

usado como uma espécie de dualidade, onde o “positivo e o negativo” não poderiam 

ser dissociados. Podemos perceber, em seus trabalhos, que a relação entre o seu 

caderno de laboratório e artigos publicados não foi simples, no que diz respeito ao 

termo “contíguo”. 77 

Faraday demonstrou um caso em que uma força elétrica, de fato, fazia "uma 

curva".  

Ele descobriu que poderia eletrizar uma esfera metálica descarregada pela 

aproximação de uma esfera carregada, mesmo quando havia um obstáculo entre 
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elas. A influência da esfera eletrizada deve ter seguido uma trajetória curva, para 

chegar a outra esfera metálica descarregada.  

Na opinião de Faraday, o obstáculo foi contornado, porque as linhas elétricas 

da esfera carregada curvavam-se em torno do obstáculo e convergiram na esfera 

descarregada. 

Parece que Faraday teria argumentos científicos de que a Teoria de Ação à 

Distância, transmitida em linhas retas, precisaria ser revista.  

Em suas anotações, percebemos seus esforços: 

 

“ [,,,] Os efeitos são claramente efeitos indutivos produzido 

pela eletricidade, não em correntes, mas em seu estado estático, e 

essa indução é exercida em linhas de força que, embora em muitos 

experimentos elas possam ser retas, aqui são curvas mais ou menos 

de acordo com as circunstâncias.[...] “ 
78

   

 

Todas essas deduções, estudos, meditações, ideias e analogias sobre o 

comportamento e a estrutura constituinte da matéria resultaram dos esforços de 

seus trabalhos experimentais e de longas e incansáveis indagações dos resultados 

das experiências, as quais fez com as esferas metálicas concêntricas, formadas por 

dois hemisférios. 

 

“ [,,,] Eu uso o termo de linha de força indutiva meramente 

como um modo temporário convencional de expressar a direção do 

poder em casos de indução, e nas experiências com os hemisférios 
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[esferas metálicas] (1224), [...], alguns curvam ao redor terminando 

sua ação sobre a superfície superior do hemisfério,[...]. ” 
79

 

 

O desenvolvimento do trabalho experimental de Faraday teve amplo 

reconhecimento durante sua vida. Entretanto, suas concepções teóricas, incluindo a 

ideia das linhas de força, não eram bem aceitas pelos seus contemporâneos. Parte 

desse rechaço, por motivos óbvios para a época, deve-se ao fato de que Faraday 

não concordava com a ação à distância nos experimentos relacionados à magneto-

eletricidade. Tratava-se do postulado básico da unificação dos princípios mecânicos 

e dos matemáticos de sua época. 80  

No entanto, a descoberta da indução eletromagnética levou Faraday a realizar 

uma vasta quantidade de ensaios experimentais, preparando as bases que serviriam 

para muitas formas de investigação, tanto no campo do magnetismo, quanto no 

campo da eletricidade. 

Muitos estudiosos foram influenciados pelos trabalhos de Michael Faraday, 

até mesmo dando continuidade aos estudos relacionados às suas pesquisas, tais 

como: Heinrich Emil Linz, Henry Vence Jones, John Tendal, Wilhelm Weber, Julius 

Puckes, William Thomson e James Clero Maxwell. Esses são alguns dos que 

participaram do pequeno grupo de contemporâneos e que realmente acreditaram 

nas ideias e conceitos pertinentes à teoria de Faraday. 

De fato, se observarmos a prática experimental de Faraday, desenvolvida em 

seus estudos, veremos o processo intelectual de um procedimento experimental 

indutivo para uma física dedutiva. Isto quer dizer que Faraday realizava 

experimentos nos quais, através de suas observações, buscava encontrar 
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argumentos para reformular e até mesmo determinar novos conceitos, novas ideias 

esclarecedoras. Na maioria das vezes, para buscar argumentos plausíveis, ele 

realizava, incansavelmente, ensaios experimentais que lhe possibilitavam um melhor 

entendimento sobre o assunto. 

Faraday não abriria mão de analisar tudo, antes de emitir qualquer opinião.81 
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Perto do Fim 

 

 

Faraday foi muito admirado quando quantificou a eletroquímica através das 

leis da eletrólise e quando provou, experimentalmente, que a eletricidade de uma 

bateria voltaica era a mesma que a de uma enguia. 82  

Entre 1831 e 1855, Faraday leu uma série de 30 artigos perante a Royal 

Society de Londres, intitulada Pesquisas Experimentais em Eletricidade 

(Experimental Researches in Eletricity), que também foi publicada como uma obra 

em três volumes, sob o mesmo título.83  

O nível de detalhes é impressionante. Existe uma narrativa complexa que 

mistura sucesso com fracasso. O leitor tem a impressão de estar espiando por cima 

do ombro de Faraday, em uma visão de investigação científica sem censura.  

Quando ele se aproximou de seus cinquenta anos, o ritmo de trabalho 

frenético de Faraday exigiu de seu físico e de seu bem estar mental. Porém , ele não 

conseguiu ficar longe das questões científicas. 

Uma das soluções foi diminuir o ritmo de trabalho. No entanto, percebemos 

que ele era frequentemente consultado sobre o melhor método para se fazer isto, ou 

a melhor maneira para argumentar determinado assunto; as mais variadas coisas 

eram tratadas por Faraday com toda seriedade, como podemos ver em uma carta 

que enviou para James Melvill, datada de 07 de junho de 1845. Na carta ele aborda, 

novamente, o assunto referente à blindagem eletromagnética, que começava a ficar 
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conhecido como “gaiola”, indicando a utilização desta, para armazenar pólvora em 

um paiól, de modo seguro, sem que este pegasse fogo e, consequentemente, 

explodisse por motivos de descargas elétricas, como raios de tempestades naturais, 

por exemplo. Uma observação importante para Faraday foi a de que seria [...] 

impossível matar um pássaro em uma gaiola de arame pelo fluido elétrico [...] "84. 

Através desta declaração, deixou esclarecido que seria muito seguro ficar em 

lugar blindado metalicamente, quando houvesse tempestades de raios, além de 

outras aplicações. 

Relatou que a despesa (os custos) fossem talvez a única objeção com 

relação à segurança e, a partir daí, disse que enviava, anexo, uma forma mais 

econômica de empregar o dispositivo, de maneira que não perdesse a eficiência. 

 

" [...] o plano em anexo, embora igualmente eficiente irá 

reduzir a despesa para uma quantidade prática justa e vai garantir a 

segurança [...] " 
85

 

 

Existia evidente preocupação, quanto à maior e melhor eficiência possível 

para o dispositivo, sem deixar de se preocupar com a segurança, já que as 

descargas elétricas seriam suficientes para causar grandes acidentes. Se cada 

ponto não estivesse devidamente em contato, uma simples faísca poderia 

desencadear um acidente com consequências catastróficas. 

 Mais adiante na carta, encontramos Faraday fornecendo dados mais precisos 

sobre a largura com que a cinta seria mais eficiente, como deveria ser trançada e 
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como ficar em relação ao solo (terra), além de reafirmar a segurança do dispositivo. 

 

 

“ [...] é impossível - de acordo com o estado atual do nosso 

conhecimento que um acidente possa ocorrer a partir de um raio. O 

sistema [não] pode provocar nenhuma descarga sobre si [...] ” 
86

 

 

Faraday anexou à carta um esboço feito de próprio punho, mostrando como 

seria a “gaiola”. 

 

            

Figura: Esboço da gaiola, realizado por Michael Faraday, em carta 

enviada a James Melvill. Percebemos, na parte de baixo, o fio solto, que 
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deve ser conectado à terra. 
87

 

 

 

O próprio Faraday usou o termo “gaiola” em sua correspondência, 

demonstrando que a mesma já estaria sendo reconhecida pelo carinhoso apelido. 

 

“ [...] arrangei um sistema de fios de cobre exatamente da 

maneira proposta de modo a formar uma gaiola metálica [...] “ 
88

 

 

Porém Faraday alertou para o fato de que os barris de pólvora eram feitos 

com cintas metálicas de cobre, armazenados um em cima do outro, até o teto. 

 

“ [...] cada barril de pólvora [...] são muitas vezes empilhados 

uns sobre os outros a partir de baixo para cima em direção ao teto, de 

forma às vezes até mesmo tocá-lo.[...] “ 
89 

 

 Sua maior preocupação era de que certas partes metálicas dos barris não 

entrassem em contato com as partes metálicas da gaiola, pois através do mau 

contato destas partes, poderiam ser criadas faíscas que levariam à explosões de alto 

risco. 

 

“ [...] Eu acho muito provável que um flash forte do relâmpago 

atingindo o quadro proposto pode dividir,[...] uma faísca lateral [...] e 
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parte dela tomar o seu [curso atingindo] o conteúdo do armazém e, 

assim, causar sua destruição total.[...] “ 
90 

 

Exigiu determinadas especificações na construção do dispositivo, para que 

este funcionasse de forma inteiramente correta e segura. Ele demonstrou suas 

preocupações e precauções, a preocupação de como as bandas (cintas), que 

constituíam a gaiola, deveriam ter determinadas dimensões, para um funcionamento 

correto do dispositivo. 

 

“ [...] Não tenho dúvidas de que, se o armazém estiver 

inteiramente dentro de uma caixa de cobre [...] grosso o suficiente 

para conduzir mais livremente o fluido elétrico, ele será protegido mas 

duvido que uma gaiola de cobre como as propostas seriam 

suficientes para remover inteiramente [a eletricidade], [...] “ 
91

 

 

Faraday também alertou para o fato da possibilidade das partes metálicas não 

estarem bem conectadas, o que poderia levar ao risco eminente de uma situação 

altamente perigosa, com poder explosivo. 

 

“ [...] não estando realmente soldadas [através do] contato 

metálico, [...]  se dá em muitos casos  a produção de faíscas [...] ” 
92

 

 

Outra recomendação muito importante para evitar graves acidentes foi a de 

que o aparelho não estivesse conectado a um para-raios, pois as altas descargas 
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elétricas de raios naturais fariam com que faíscas saltassem das partes que não 

estivessem conectadas devidamente. 

 

“ [...] estes são considerados como razões contra [...] um 

pára-raios como eu tenho recomendado, [...] “ 
93

 

 

Finalmente, ele deixou extremamente claro, que o dispositivo não poderia ser 

colocado em contato com a pólvora, já que faíscas poderiam provocar a ignição da 

pólvora, incorrendo numa fatalidade.  

 

“ [...] Por essas e por todas as razões anteriormente 

apresentadas e, novamente, minha conclusão é a mesma de antes, 

ou seja, que o condutor não deve ser colocado em contato com a 

pólvora [...] “ 
94

 

 

Posteriormente, Faraday continuou com suas atividades experimentais, 

mesmo depois de ter a saúde, de certa forma, abalada. Durante sua vida, ele 

costumava ser consultado a respeito de vários assuntos e nunca descartava uma 

ideia antes de ser testada, experimentada e devidamente verificada. Mesmo após 

sua saúde ter sido abalada e tendo diminuído seu ritmo de atividades, Faraday 

permaneceu à disposição da ciência, até seus últimos dias. 

Haja vista suas famosas apresentações nas vésperas de Natal na Royal 

Institution, aliando sua criatividade ao seu rigoroso planejamento para cada palestra, 

este Faraday amadurecido, ao que tudo indica, parece ter alcançado a fluidez que 

                                                                 
93

 Carta 1745 de Michael Faraday para James Melvill, data: 07 de junho de 1845. A partir da cópia 
original em IOLR MS F/4/2009, Coleção 98202, p 143 – 157, Real Intitution / 07 de junho de 1845, 
(Cesima). 
 
94

 Ibid. 



61 
 

almejava em seus discursos. Com argumentos conectados de modo natural e sem 

sobressaltos, o palestrante se permitiu, inclusive, algumas divagações, manejadas 

de um modo a trazer ares de casualidade aos textos (Diário de Laboratório), mas 

que consideram questões direta, ou indiretamente ligadas ao seu tema. Diante dos 

fatos, Faraday sabia conduzir os argumentos de forma clara e concisa, sempre 

deixando como ensinamento, que o bom palestrante não se constrói apenas sobre o 

conhecimento do seu tema, mas devendo também, preocupar-se em como 

comunicá-lo. Ambos os requisitos demandaram estudo e prática e Faraday não se 

furtou a esse trabalho, ao longo de sua formação.  

Sua pesquisa e seu trabalho no decorrer de toda uma vida, foram 

inteiramente dedicados ao aperfeiçoamento da mente e consequentemente, do ser. 

Faraday influenciou gerações através do resultado de seus trabalhos. 

Seu trabalho intitulado Pesquisas Experimentais em Eletricidade, 1839 – 

1855, foi editado em três volumes e acrescido pelo Pesquisas Experimentais em 

Química e Física, publicado em 1859. 

Michael Faraday nos ensinou como produzir eletricidade, como construir 

máquinas elétricas, nos deixou cartas, anotações de laboratório, ilustrações e 

conferências, que viraram livros de divulgação científica, dentre outras contribuições. 

Morreu em 25 de agosto de 1867, em Hampton Curt Green, e foi enterrado no 

Cemitério Highgate, em Londres. 
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Considerações finais 

 

 

Faraday, motivado por um sentimento religioso de unicidade, buscava 

encontrar o mesmo na natureza, ou seja, as forças da natureza (gravidade, 

eletricidade, magnetismo, temperatura, dentre outras) poderiam ser convertidas uma 

em relação a outra, buscando uma base comum para todo universo. 

 

“ [...] com uma forte convicção de que os usos desses 

poderes na natureza serão desenvolvidos no futuro e que eles, 

provarão, como todos os outros resultados naturais das forças, não 

apenas ser importantes mais essenciais, [...] ” 
1
 

 

Michael Faraday apresentou seus resultados aos seus semelhantes, tendo 

feito o que achou melhor para garantir que seus experimentos fossem precisos com 

seu raciocínio. Percebemos isso, facilmente, analisando seus textos publicados, bem 

como sua correspondência.  

Faraday acreditava que encontraria as respostas às suas perguntas, no que 

diz respeito à constituição da matéria, através da observação da própria natureza, 

realizando ensaios experimentais e dosando em igualdade, com raciocínios teóricos 

e analogias. 

Não conseguiu isolar a carga tanto magneticamente, como eletricamente. 

Também parece que, por mais que tenha tentado isolar essa tal carga elétrica 

única, a mesma sempre pareceu um processo de indução, não conseguindo 
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observar apenas um tipo único de eletricidade (somente positiva ou somente 

negativa).  

 

“ As considerações anteriores já apontam para a seguinte 

conclusão: corpos não podem ser carregados de forma absoluta, mas 

apenas relativamente, e por um princípio que é o mesmo que a de 

indução.[...] “ 
2
  

 

Deixou bastante claro que sempre aparecem duplamente, ou seja, as duas 

formas de eletricidade.  

 

“ [...] Toda a carga é sustentada por indução. Todos os 

fenômenos de intensidade incluem o princípio da indução. Toda a 

excitação é dependente ou diretamente relacionada com a indução. 

[...] “ 
3 

 

No seu entendimento, a carga sempre apareceria aos pares, porque seria 

sempre primeiro um processo de indução, impossibilitando de observar a carga 

separadamente. 

 

“ [...] INDUÇÃO parece ser a função essencial tanto o 

desenvolvimento da primeira e dos conseqüente fenômenos da 

eletricidade. “
4
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Porém, foi através destes mesmos trabalhos experimentais que conseguiu 

entender como a carga era distribuída na matéria, ou seja, concluiu que a matéria, 

quando induzida, distribuía sua carga na superfície, acreditando ser esta carga 

(negativa), contrária a carga (positiva) que constituiria o interior da matéria. 

As aplicações práticas que surgiram em virtude do entendimento destas 

características dos materiais, mais especificamente no que diz respeito ao 

experimento da gaiola propriamente dita seriam: 

- A blindagem de cabos. O cabo coaxial utilizado para TV a cabo protege os 

condutores internos de interferências externas. 

- Os cabos utilizados para conectar instrumentos musicais elétricos nos 

amplificadores. Possuem blindagem que impede o ruído por interferência elétrica.  

- O gabinete de um computador. É mais uma das consequências das 

aplicações do experimento da gaiola, impedindo que partes internas sofram 

interferências elétricas externas 

- A câmara de cozimento de um forno de micro-ondas. É uma Gaiola de 

Faraday feito para conter os sinais de RF (Rádio Frequência) do magnetron, 

aparelho que cozinha o alimento.  

- Também serve para garantir a segurança de instalações perigosas, tais 

como locais de preparação de explosivos. 

Temos o prazer de entender que são inúmeras as aplicações e as 

implicações de seu experimento, ou melhor, seus experimentos. 

Percebemos sua preocupação com a funcionalidade e aplicação de suas 

descobertas, podemos perceber também sua preocupação com a segurança dos 

equipamentos, garantindo confiabilidade nos presentes observadores. Essa 

segurança adquirida ao longo dos anos de experiência concedeu-lhe um grau de 
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confiança muito grande, ajudando numa de suas intenções que era a de incentivar e 

divulgar a ciência. 

Faraday contentou-se em publicar seus resultados e deixá-los à posteridade. 
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Anexo 

 

 

Este anexo apresenta o relato de atividades realizadas com alunos do Ensino 

Médio, as quais possibilitaram introduzir temas de História da Ciência. O foco foi, 

especialmente, a ideia de blindagem, relacionando-a com os estudos desenvolvidos 

por Michael Faraday sobre a distribuição de cargas na matéria. 

 

 

Projeto de Pesquisa 

 

Feira de História das Ciências Experimentais  

 

Como um professor poderia melhorar o interesse dos jovens, com um olhar 

diferente, e ao mesmo tempo contribuir com a História da Ciência? 

Pensando nesta possibilidade e tendo à minha disposição o material humano 

necessário, fiz a proposta aos jovens alunos, para que pesquisassem assuntos 

históricos científicos que lhe agradassem e que trouxessem suas pesquisas, mas 

que deveriam também analisar e conter algumas práticas experimentais, a fim de 

que realizássemos uma apresentação científica no formato de feira. 

Como professor, eu já vinha desenvolvendo este tipo de atividade nas 

escolas. Porém, ao ser aceito no grupo de História da Ciência na PUC-SP, mais 

especificamente Cesima, através das aulas e sob a orientação da Dra. Maria Helena 
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Roxo Beltran, pude melhorar e organizar, de forma coesa, o projeto. Ao longo das 

orientações fui desenvolvendo um novo formato e organização bastante diferentes 

da prática que era realizada antes da participação do grupo de estudo em História 

da Ciência e ensino. 

Como exemplo, para que os alunos tenham uma ideia de como realizar a 

atividade, eu começo explicando e demonstrando como pode ser feita a 

apresentação. Para isso, eu apresento antes o objeto de meu estudo, que neste 

caso, é o experimento realizado por Michael Faraday, em 1836, e que se trata de um 

dispositivo metálico no formato de um cubo, que posteriormente viria ser conhecido, 

carinhosamente, como “Gaiola de Faraday”.  

Preparo uma apresentação com imagens e relatos de sua biografia e depois 

apresento um modelo de como o estudioso Michael Faraday realizou o experimento, 

feito através de um dispositivo cúbico metálico. Na sequência, mostro a importância 

que tal experimento teve no desenvolvimento das ideias de Michael Faraday, de 

como seria a estrutura da matéria, também de como seria a distribuição da 

eletricidade na matéria e se a mesma produziria um campo elétrico e magnético 

nulo, em seu interior. Tudo isso, como reflexão de suas práticas experimentais. 

Utilizo material de baixíssimo custo dentro da proposta, para facilitar e mostrar 

para os jovens que é possível adaptar antigos experimentos para novas épocas, 

sem perder o foco, que é a reflexão científica. O material utilizado é apresentado de 

forma bastante simples: folha de papel alumínio, fita adesiva, miniespetos de 

madeira para churrasco e dois celulares em perfeito estado de funcionamento. 

Posteriormente à apresentação do material e antes de explicar como construir 

o dispositivo, o público é levado à refletir a prática experimental de Michael Faraday, 

através da seguinte questão: será possível verificar, através de testes efetuados com 
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dispositivos metálicos no formato cúbico (gaiola), que seu interior irá permanecer 

eletricamente nulo (neutro) de influências elétricas, em razão da blindagem do cubo 

metálico? 

Em seguida, pedimos para o público seguir as instruções do professor líder da 

atividade, explicando que a partir da ideia do experimento realizado por Michael 

Faraday, criaremos um modelo da “gaiola”. 

Com os miniespetos faz-se um cubo de madeira, prendendo os cantos com 

fita adesiva. Posteriormente, cortamos 15 tiras de papel alumínio, no formato de 

cintas de 02 cm de largura, por 80 cm de comprimento.  

Revestimos o cubo de madeira com as fitas de alumínio, de modo a formar 

uma gaiola com espaços de 1 cm a 2 cm, entre essas fitas. Colocamos um celular 

dentro da gaiola, antes de efetuar a última emenda. Ao se ligar de outro celular, para 

o celular que está dentro da gaiola, nada acontecerá, pois as ondas 

eletromagnéticas estão sendo bloqueadas pela estrutura. Retirando o celular para 

fora da estrutura e ligando novamente do outro celular, a ligação será completada, 

pois as ondas eletromagnéticas não estão sendo bloqueadas pela gaiola. 

Depois da apresentação, algumas reflexões são levantadas sobre o estudo do 

dispositivo conhecido como “Gaiola de Faraday”. Divulgamos ao público um 

importante caminho para o entendimento, de um modo geral, do que diz respeito às 

ideias da distribuição da eletricidade na matéria, também de como seria a estrutura 

da matéria. Deixamos claro que a “Gaiola de Faraday”, como blindagem de ondas 

elétricas, possui importantes implicações sociais, já que ela nos ajuda a ficarmos 

ilesos em tempestades eletromagnéticas, dentre outras aplicações.  
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Através do experimento fica evidente como o dispositivo bloqueia (blinda) as 

ondas eletromagnéticas, que por sua vez estão presentes nas casas das pessoas, 

nos fornos de micro-ondas, por exemplo.  

Esta atividade experimental leva o público a compreender, de certa forma, 

como estudiosos formaram as bases do conhecimento científico.  

E para finalizar a apresentação, exponho o recorte de uma reflexão contida no 

diário do próprio M. Faraday, em estudo, para que o público sinta a importância dos 

registros experimentais não só para os profissionais do assunto, mas para que 

percebam, principalmente, sua grande importância em relação à História da Ciência. 

 

“ [...] para aqueles filósofos que prosseguirem a investigação 

zelosamente com cautela, combinando experimento com analogia, 

desconfiando de suas noções preconcebidas, prestando mais 

respeito a um fato que uma teoria[...] ” 5 

 

Finalizada a apresentação do professor, começam os trabalhos dos alunos. 

Os alunos são orientados de forma a que as práticas experimentais possam 

ser refeitas, com materiais mais acessíveis e com um olhar remodelador, para um 

conhecido fenômeno. Também devem registrar suas práticas experimentais através 

de relatórios, fotos, ou filmes, além de suas próprias reflexões. Tudo isso, 

posteriormente, é apresentado à comunidade escolar.  

São marcadas datas específicas para que os alunos, com seus respectivos 

grupos de estudo, apresentem seus trabalhos para o professor e a sala. Depois de 

analisados e ajustados todos os trabalhos apresentados pelos alunos, o professor 

organiza uma exposição científica, com o intuito de divulgar não só a ciência, mas a 

história por trás dos pesquisadores e suas reflexões, objetivando o entendimento e 

                                                                 
5
 Michael Faraday. Experimental Researches in Electricity, vol 1. (Teddington: Echo Library, 2008), p 

287 (1161). 
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melhoria da qualidade de vida. 

A exposição é feita na própria escola, onde está sendo desenvolvido o 

projeto. O ambiente escolar é preparado e adaptado pelos próprios alunos, de 

acordo com suas necessidades expositivas. 

Combinamos a melhor data para a realização do evento, de modo a que faça 

parte do calendário escolar e não atrapalhe as outras atividades da escola. Na data 

combinada, os alunos chegam antes e deixam o ambiente preparado para a 

exposição. Depois de tudo checado e pronto, abrimos os portões e apresentamos 

nossas práticas experimentais, contextualizadas para um público, em geral familiar.  

A escola gosta de abrir as portas da comunidade escolar para todos, principalmente 

para aqueles que têm maior dificuldade de acessibilidade à informação científica. 

 Lembrando que os alunos pesquisam sobre a vida dos cientistas de sua 

preferência, em geral escolhem algo que tem relação com eles próprios; estudam 

como era o relacionamento do pesquisador com seu objeto de pesquisa e quais 

foram suas principais influências intelectuais. 

O professor, ao desenvolver essas práticas, deve orientar os alunos para que 

apresentem um relatório posterior, onde formulem suas próprias questões, tentando 

criar, assim, um modelo das ideias desenvolvidas através das reflexões que os fatos 

experimentais proporcionaram e trazendo aspectos e algumas implicações, que a 

divulgação dos resultados do sucesso de seus experimentos representou para eles 

e o que pode representar para as gerações futuras. 

Em geral, realizamos essas práticas no segundo semestre do ano, pois 

podemos conhecer melhor com quem vamos trabalhar, além de termos mais tempo 

para os preparativos em geral. Segue algumas imagens dos trabalhos 

desenvolvidos: 
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Cartaz desenvolvido pelos alunos,divulgando o evento.  
 
 

 
 
Experimento desenvolvido pelos alunos. 
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Comunidade visitando a exposição. 
 
 

 
 
Outro grupo, com experimento de ilusão de ótica.  
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Palestrante convidado. 
 

 
 
Auditório onde realizamos algumas palestras. 
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