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Resumo 

 
 
Nesta pesquisa procurou-se mostrar a construção da teoria eletromagnética de 

Faraday, guiada por um projeto arquitetônico metodológico. Para isso, partiu-se de 

seus pilares de sustentação: a idéia de unidade das forças da Natureza e a proposta 

de aperfeiçoamento da mente. Em seguida, procurou-se identificar a seleção dos 

elementos constituintes desse harmônico edifício construído pelo diálogo entre 

observações, experimentos e imagens mentais, o que conduziria aos estudos sobre as 

relações entre eletromagnetismo e luz. Por último, foram abordadas as atividades de 

Faraday na divulgação da ciência em sua época, verificando-se a coerência com os 

princípios seguidos em todo o curso de sua vida.  

Para isso foram analisados os escritos de Michael Faraday (1791-1867) em seu 

diário, intitulado Faraday’s Diary: Being the Various Philosophical Notes of 

Experimental Investigation. Além disso, analisou-se o Experimental Researches in 

Electricity. Consultamos, ainda, trechos de sua correspondência, além de outras 

obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

Abstract 
 

 
 
The present research aimed to show the construction of Michael Faraday’s (1791-

1867) electromagnetic theory, from an architectural methodological perspective. Thus, 

the starting point were the supporting pillars: the notion of the unity of the forces of 

nature and the goal of improving the mind. Next, it was sought to identify the 

constitutive elements, the dialogue between which would result in a harmonious 

building: observation, experiment and mental images, which would lead to the studies 

on the relationship between electromagnetism and light. Finally, Faraday’s activity in 

the divulgation of science was approached, which showed a coherence with his lifelong 

principles. 

The main source for analysis was Faraday’s diary, Faraday’s Diary: Being the Various 

Philosophical Notes of Experimental Investigation. Other sources included 

Experimental Researches in Electricity and personal letters.  
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Introdução 
 

 
                                                                                                                                                                          

Nesta pesquisa foram analisados os escritos de Michael Faraday (1791-

1867) em seu diário, intitulado Faraday’s Diary: Being the Various Philosophical 

Notes of Experimental Investigation, organizado por T. Martin  e publicado pela 

G. Bell and Sons de 1933. Seus manuscritos encontram-se na Royal Institution 

of Great Britain, também na versão impressa.  

Além disso, analisou-se o Experimental Researches in Electricity. Tal 

manuscrito contém os relatos dos experimentos e reflexões, registrados por 

Faraday e apresentados à Royal Society. Consultamos, ainda, trechos de sua 

correspondência, além de outras obras1. 

 Esta tese estrutura-se em quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

identificam-se os primeiros experimentos e idéias sobre a teoria de campo, 

linhas de força física e a unicidade das forças da Natureza. Apresentados, 

interligando-se as relações gerais das discussões sobre os motivos que 

levaram Faraday a desenvolver um método próprio, buscando o estudo dos 

aspectos físicos do eletromagnetismo. 

Em seqüência, o segundo capítulo aborda os trabalhos do estudioso 

britânico, no que diz respeito à concepção da matéria elétrica, afinidades 

químicas e os sensores ou substâncias examinadoras - instrumentos testes. 

Temas inerentes à construção da teoria de campo e da matéria 

eletromagnética, responsáveis pela consolidação arquitetônica da metodologia 

de Michael Faraday.  

No terceiro capítulo, foram analisadas as sínteses, relacionando os 

conceitos que o estudioso britânico já vinha elaborando. Tais sínteses se 

consolidam num aparato instrumental imprescindível ao desenvolvimento dos 

estudos do eletromagnetismo de Faraday na Royal Institution of Great Britain, 2 

nomeadamente os estudos sobre polaridade, luz, unicidade da matéria  

 

                                                 
1 As traduções de um modo geral das citações e dos textos citados nesta tese são nossas. 
2 Vide anexo III. 



  10  

O quarto, e, último capítulo, aborda a utilização dos mesmos expedientes e 

procedimentos do laboratório, estendo-os à comunicação pública do 

conhecimento científico, identificando-o como um instrumento ideal para 

fomentar a educação, principalmente dos jovens.  

Dessa maneira, no desenvolvimento desses capítulos, procurou-se 

mostrar a construção da teoria eletromagnética de Faraday, guiada por um 

projeto arquitetônico metodológico. Para isso, partiu-se de seus pilares de 

sustentação, baseados na idéia de unidade das forças da Natureza e na 

proposta de aperfeiçoamento da mente. Em seguida, procurou-se identificar a 

seleção dos elementos constituintes desse edifício e a grande síntese final. Por 

último, foram abordadas as atividades de Faraday na divulgação da ciência em 

sua época, verificando-se a coerência com os princípios seguidos em todo o 

curso de sua vida.  

 

. 
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CAPÍTULO I 
 
Alguns pilares da arquitetura metodológica de M. Faraday 

 

Michael Faraday desenvolveu procedimentos metodológicos com 

características próprias, planteando desenhos que levariam à construção de 

conceitos. Seguindo um extensivo programa de investigações, combinava 

criatividade com especulações, inferência com experimentação incisiva.  

Faraday alcançou grande projeção no meio intelectual oitocentista, após 

ter trilhado uma longa caminhada investigativa, iniciada em 1821, sobre as 

características das forças de natureza elétrica e magnética, como veremos 

mais adiante.   

Particularmente, no que se refere ao eletromagnetismo, 29 de agosto de 

1831 tem sido considerado um marco. 1 Naquela data, Faraday registrou a 

realização dos diversos experimentos, sobre a produção de eletricidade, a 

partir do magnetismo 2.  Conforme Faraday: 

 
[…] Os vários experimentos desta seção provaram que quase toda a 

produção de eletricidade foi a partir de magnetismo comum. [...]. 3 

 

                                                 
1 Vide, por exemplo, Geoffrey Cantor, et alii, Michael Faraday, p. 53, Ryan D. Tweney, “Faraday’s 
Discovery of Induction: A Cognitive Approach”, in: Faraday Rediscovered: Essays on the Life and Work 
of Michael Faraday 1791-1867, p. 204, Meurig Thomas, Michael Faraday: and the Royal Institution, p. 
40. 
2 Michael Faraday, Faraday’s Diary: Being the Various Philosophical Notes of Experimental 
Investigation, vol. I, parágrafos, vol. I p. 367. Vide, Anexo 1, onde se encontra reproduzido esse registro.  
3 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, p. 272, parágrafo 57. Esta tradução, assim 
como todas as traduções dos textos de Faraday, apresentados nesta pesquisa, são nossas. 
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Entre agosto e novembro de 1831, Michael Faraday realizou 135 

experimentos, investigando as relações entre eletricidade e magnetismo. 4 De 

um modo geral, enunciou as bases da teoria da indução eletromagnética, 

através desses experimentos. A partir da produção de correntes elétricas, que 

se estabeleciam em circuitos fechados, conforme suas considerações de 1837, 

de que todo circuito deveria ser fechado 5, conferiu que a condição indutora do 

magnetismo derivava de uma variação do próprio campo de força magnético. 6   

As conseqüências teóricas e práticas, dos estudos de Michael Faraday, 

implicaram numa nova era na relação entre pesquisa e aplicações industriais, 

que já havia aflorado, em menor escala, desde o século XVIII. Faraday 

acreditava que as pesquisas em laboratório buscavam o conhecimento para 

beneficiar a vida, além de proveitos incalculáveis que emergiam dessa prática.7 

Os relatos, bem como as conclusões sobre esses experimentos, foram 

lidos na Royal Society, em 24 de novembro de 1831 e, 8 no mesmo ano, 

publicados no primeiro volume da obra intitulada “Experimental Researches in 

Electricity” (ERE). O ERE permaneceu, por vinte e cinco anos, como a fonte 

divulgadora de diversos outros trabalhos de Faraday nesse tema. Em março de 

1839 e janeiro de 1855, foram publicados mais dois volumes de sua obra.  

                                                 
4 Ryan D.  Tweney, “Faraday’s Discovery of Induction: A Cognitive Approach”, in: Faraday 
Rediscovered: Essays on the Life and Work of Michael Faraday 1791-1867, p. 201.  
5 David Gooding, Mathematics and Method in Faraday’s Experiments, p. 134.  
6 John Meurig Thomas, Michael Faraday: and the Royal Institution, p. 43. Conceito Clássico de Indução. 
7 Geoffrey Cantor, op.cit., pp. 96-99. 
8 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, pp. 261-265.  
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Nas investigações de Michael Faraday, sobre a indução 

eletromagnética, importantes aparatos foram construídos com maestria. 

Captaram efeitos extremamente sensíveis, como por exemplo, quando a 

agulha de um galvanômetro (medidor de correntes elétricas de origem voltaica) 

movia-se e retornava à posição de repouso inicial. Esse movimento indicava 

uma breve passagem de corrente elétrica, cujo argumento encontra-se refletido 

no seguinte trecho escrito por Faraday: 

 

[...] Por corrente entendo como algo progressivo, quer seja um fluido da 

eletricidade, ou dois fluidos movendo-se em direções opostas, ou 

simplesmente vibrações, ou, ainda de uma forma mais geral, forças 

progressivas. Por arranjo, entendo um ajuste local das partículas, ou dos 

fluidos, ou das forças, não progressivo. [...]. 9 

 

Trata-se, no entanto, de uma seqüência de procedimentos, onde o 

planejamento dos experimentos integrava uma metodologia, cujos eixos 

norteadores encontravam-se latentes desde a juventude de Faraday. Isso pode 

ser notado, conforme o trecho de sua carta ao amigo Benjamin Abbott, datada 

de 17 de dezembro de 1816: 

 

[...] O meu desejo é, se possível, tornar conhecido um método do qual 

escreverei sobre a sua forma fácil, natural e progressiva. Gostaria de, se 

possível, imitar uma árvore na sua progressão, partindo das raízes ao tronco, 

depois aos galhos, brotos e folhas, onde cada alteração é feita com 

naturalidade e, mesmo que esse efeito seja constantemente variado, ainda 

assim, o efeito é preciso e determinado. [...]. 10 

                                                 
9 Ibid., p. 306, parágrafo 284. 
10 Peter Day, The Philosopher’s Tree; Michael Faraday’s Life and Work in his own Words, p. 17.  
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As imagens mentais, reproduzidas nos experimentos fundamentados por 

tais princípios, foram a ênfase dada por Faraday ao método e entendimento da  

conversão dinâmica  das  quantidades físicas do eletromagnetismo. Esses 

processos requeriam uma descrição visual e, também, verbal, devido à 

condição de invisibilidade. Tornava-se necessário efetuar e examinar as 

causas dinâmicas inerentes ao experimento, como o eletromagnetismo de 

rotação e a indução eletromagnética, conforme veremos adiante. 

Os procedimentos, envolvidos nessa metodologia operacional, deram 

suporte às elaboradas observações de Faraday, mostrando que magnetos 

induzem correntes, e, estas se estabelecem nas bobinas. As figuras 1(a)11 e 

1(b)12, respectivamente, o desenho e a ilustração do aparato, denotam os 

primeiros esboços e o formato das bobinas empregadas nesses experimentos, 

os quais levaram à construção dos primeiros transformadores e dínamos.   

 

 

 

 

 

 

 
                                Figura 1(a)                                        Figura 1(b) 

            
As bobinas foram confeccionadas com arame de cobre, enrolado e envolto por tecido 

de morim (calico) e revestido por seda e resinas - conforme as figuras 1(a) e 1(b). Mais 

tarde, o calico e/ou a seda eram envoltas em guta percha. Um galvanômetro conectado 

na extremidade “B” e uma bateria voltaica em “A”, conforme Faraday indicou no texto 

do parágrafo seguinte. Vide, o Anexo I. 

                                                 
11 Michael Faraday, Faraday’s Diary. vol. I, p. 367.  
12 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, p. 268. 
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Configurava-se que um efeito elétrico foi estabelecido nesse aparato, 

através de uma ação magnética. Michael Faraday denominou tal fenômeno de 

indução unipolar e, o aparato de dínamo unipolar. Foram vários e diferentes 

tipos de bobinas confeccionadas, feitas com diversos outros materiais como, 

por exemplo, discos de cobre girantes, que induziam correntes por toda a 

superfície metálica. 13 

Ao descrever tais experimentos, ilustrados pelos esboços relacionados à 

indução pelo uso de bobinas, Faraday afirmava que: 

 

[...] Enrolou-se em um aro de ferro doce, de 7/8 de polegadas de espessura 

por seis polegadas de diâmetro, várias bobinas de fios de cobre em duas 

metades, revestidas por morim (calico) - tecido branco de algodão - e/ou 

seda envolto em resina. As bobinas eram compostas por três pedaços de 

fios, cada um contando 24 pés de comprimento, que deveriam estar 

conectadas. No teste, cada parte ficou isolada da outra. Chamou-se um 

desses lados de A. O outro lado, separado por um intervalo, entre dois 

pedaços de fios, cada um deles medindo sessenta pés de comprimento, 

denominou-se de lado B. No lado B, conectou-se nas extremidades um fio 

de cobre ligado a um galvanômetro a uma distância de três pés do aro. 

Então, conectou-se na extremidade dos fios, no lado A, uma bateria 

voltaica. Imediatamente houve um sensível efeito sobre a agulha (do 

galvanômetro). Oscilando e movendo-se e, por fim, voltando à sua posição 

original. [...]. 14 

 

Na mesma época, M. Faraday também analisou o efeito de correntes 

variando de intensidade (magnitude), usando uma bobina de fio metálico.  

                                                 
13 J. B. A. dos Reis, A teoria magnética de Michael Faraday: experimentos e idéias sobre o 
diamagnetismo, dissertação de mestrado, PUC/SP, 2000, pp. 26-30. 
14 Michael Faraday, Faraday’s Diary’s, vol. I  p. 367. 
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Observou que estas determinavam o estabelecimento de uma corrente 

transitória na bobina vizinha.  

O mesmo efeito podia ser produzido movimentando-se uma bobina, 

portadora de corrente constante (estacionária), com um magneto permanente 

nas proximidades de uma segunda bobina. A tensão, causada pela 

eletricidade, seria devido ao estado elétrico oposto em sua vizinhança, cujo 

termo utilizado para expressá-la foi indução. 15  

Concluindo, Michael Faraday mostrou que a indução ocorria também 

entre condutores com ou sem correntes. Consequentemente, não havia 

necessidade da ação mútua entre as correntes elétricas, na qual se 

fundamentou André Marie Ampère. 16 

Esses experimentos fundamentaram os pressupostos conceituais de 

Michael Faraday, sobre a conversibilidade e unicidade entre as forças elétricas 

e magnéticas. A principal idéia desses fundamentos foi a inclusão das diversas 

e numerosas teorias sobre a natureza da matéria e das forças num mesmo 

perfil. 

Experimentos, posteriores, reportaram as verificações de Faraday sobre 

as manifestações da indução eletromagnética entre circuitos.  Isso o levou a 

concluir que correntes elétricas, transitórias em condutores, podiam também ser 

induzidas por outros circuitos.                                              . 

                                                 
15 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, p. 265, Série I parágrafo 1.  
16 Ibid., p. 265, parágrafos 3. Vide, também Kenneth L. Caneva, “Ampère, The Etherians, and the Øersted 
Connexion”, in: The British Journal for the History of Science, Vol. 13 No. 44, 1980, p. 121. “Há, no 
entanto, sérios problemas com estes pontos. Os trabalhos de Ampère da obra publicada ‘Mathematical 
theory of eletrodynamic phenomena, uniquely derived from experiment’ não foram calorosamente 
recebidos por seus contemporâneos. De fato, era uma simples função matemática descritiva. Os três 
proeminentes estilos da Física que havia predominado na França durante as duas primeiras décadas do 
século XIX foram Simon de Laplace, Jean Baptist Biot e Siméon-Denis Poisson. Quanto a Michael 
Faraday a discussão foi sobre a abordagem das forças da natureza  e as forças polares agirem umas sobre 
as outras em torno das vizinhanças das linhas de força, se partículas estivessem presentes.   



  17  

O estudioso britânico produziu efeitos de indução, nos quais correntes 

foram induzidas através de circuitos fechados, alimentados por diversos 

artefatos. A conversibilidade dos efeitos magnéticos em elétricos era induzida 

pelo acúmulo de “poderes” nas bobinas.  Pode-se considerar que os estudos 

de Faraday, acerca desses efeitos, forneceram suportes experimentais e 

teóricos sobre composição da matéria eletromagnética conversível e unificada. 

Citando M. Faraday:  

 

[...] Há algum tempo tenho mantido uma opinião, quase chegando à 

convicção de ter alcançado algo em comum, creio, como muitos outros 

amantes do conhecimento natural, que as várias formas, sob as quais as 

forças da matéria se manifestam, tem uma origem comum; ou, em outras 

palavras, são tão diretamente relacionadas e mutuamente dependentes 

que são conversíveis, como se estivessem uma dentro da outra e 

possuíssem equivalentes poderes nas suas ações. Nós temos mostrado 

que as provas de sua conversibilidade têm sido acumuladas em 

considerável extensão, e inicia-se a determinação de suas forças 

equivalentes [...]. 17  

 

O fenômeno da indução eletromagnética levou Faraday a investigar as 

características, bem como os mecanismos, inerentes ao preenchimento do 

espaço nas vizinhanças de fios, carregados eletricamente, pólos de magnetos 

e eletromagnetos. Usava o expediente das limalhas de ferro sobre finas tiras de 

papel, ou sobre lâminas de vidros, para visualizar as configurações delineadas 

pelas linhas de força física, conceito esse elaborado por Michael Faraday. 

Concebeu uma refinada construção teórica, de escopo geométrico, para 

                                                 
17 Ibid., p. 595,  parágrafos 2146.  
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explicar o preenchimento e, também, a separação do espaço pelas cargas 

elétricas e magnéticas, observadas nas linhas de força. 18 

Assim para Faraday, corrente elétrica era uma vibração, ao invés de 

fluxo de matéria, como na teoria do calor. Posteriormente, estudos reforçaram 

a concepção de que correntes induzidas se propagavam através das linhas de 

força física, contínuas e distribuídas através do espaço, ocupando intervalos 

entre os corpos que interagiam, armazenando “poderes” em um tempo 

progressivo. Esses foram os pressupostos embrionários da teoria de campo de 

força física.  

  Partindo de reflexões sobre os seus experimentos, argumentava 

conjugando indução, conversibilidade, ação progressiva e unicidade. A idéia 

de um método, que reportasse às forças da Natureza, foi um dos pilares do 

pensamento de Faraday, o qual se manifestava desde a sua juventude. Assim, 

em carta confidenciada ao amigo Benjamin Abbott, datada de 31 de dezembro 

de 1816, Faraday declara: 

 

[...] Assim como na vida, as ações são sempre progressivas, assim 

também todas as ações das forças da Natureza tendiam para uma 

estabilidade permanente, tendo como resultado um ‘estado de repouso’, 

isto é uma condição estática dos poderes. [...]. 19 

 

Em 1850, declarou que os estudos sobre a eletricidade, realizados entre 

1832 e 1834, mostravam-se importantes para o desenvolvimento do 

magnetismo, bem como aos estudos das ações eletrolíticas. A indução 

aparece em primeiro lugar para depois surgir a decomposição. Os “poderes” 

                                                 
18 Vide por exemplo, Ryan D. Tweney, op.cit., p. 206, Michael Faraday, Faraday’s Diary: Being the 
Various Philosophical Notes of Experimental Investigation, vol. I pp. 60-77. 
19 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, p. 836,  parágrafos 3318 e 3319. 
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da natureza física separam cada etapa, e provêm das condições para os 

sólidos e os fluídos se eletrolisarem. As ações dessas partículas, em estado 

polarizado, determinariam uma condição especial em função dos arranjos 

moleculares.  

A idéia de M. Faraday, de que todas as forças da natureza seriam 

conversíveis e unificadas, foram expressas em seu artigo “On Induction” de 

1837. Neste mesmo ensaio, alega a necessidade premente de idealizar novas 

formas de investigação.  

 

[...] A ciência da eletricidade encontra-se num tal estado que cada parte 

dela requer investigação experimental; não só para a descoberta de novos 

efeitos, mas, o que agora é mais importante, o desenvolvimento de outros 

meios pelos quais os antigos efeitos, seriam produzidos e a conseqüente 

determinação mais acurada dos primeiros princípios de ação do mais 

extraordinário e universal poder da Natureza: e para aqueles filósofos que 

seguem a investigação zelosa, e até cautelosamente, combinando 

experimentos com analogia, suspeitando de suas noções preconcebidas, 

dedicando mais respeito ao fato de que uma teoria, também não pode 

apressar as generalizações. E sobre todas as coisas, deve estar pronto 

para efetuar as etapas para cruzar suas observações e suas próprias 

opiniões, ambas pelo raciocínio e pelo experimento, nenhum outro ramo 

do conhecimento pode fornecer tão fino e pronto campo para descobrir 

tais coisas.  De tal maneira que tem fartamente mostrado ser o caso do 

progresso da eletricidade nos últimos trinta anos: a química e o 

magnetismo têm reconhecido, sucessivamente, suas predominantes 

influências. É provável que cada efeito dependa dos poderes da matéria 

inorgânica, talvez a maior quantidade relaciona-se à vida vegetal e animal, 

que em última análise poderá ser subordinada a ela (eletricidade). [...]. 20 

 

                                                 
20 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, p. 440, parágrafo 1161. 



  20  

Na seqüência, definia também a importância dos conceitos oriundos de 

exaustivos ensaios experimentais. Esses ensaios compuseram os princípios 

de sua teoria da indução de correntes elétricas e as implicações na teoria do 

eletromagnetismo.  

 

[...] Entre as ações de diferentes espécies na qual a eletricidade tem 

convencionalmente sido subdividida, nenhum supera, ou mesmo iguala-se 

em importância à chamada indução. Ela é das mais importantes 

influências nos fenômenos elétricos, parecendo encerrar-se em cada um 

destes, e tem na realidade o caráter de um primeiro, essencial e 

fundamental princípio. Compreendê-la é tão importante, que penso que 

nós não podemos avançar muito além nas investigações das leis da 

eletricidade, sem conhecer melhor sua natureza; caso contrário como 

podemos esperar compreender a harmonia e mesmo a unidade da ação a 

qual sem dúvida governa as excitações elétricas por fricção, por meios 

químicos, pelo calor, por influência magnética, por evaporação e até 

mesmo pelos seres vivos [...]. 21    

 

Michael Faraday fundamentava-se, particularmente, sobre os estudos 

feitos em células eletrolíticas. Percebeu que as forças, “exaltações” ou 

“excitamentos”, na eletrólise, não agiam conforme o princípio da ação a 

distância, pois somente as forças intermoleculares seriam criadas pela tensão 

imposta pela força elétrica, que variava de intensidade conforme a estrutura ou 

o arranjo molecular.  

Sobre a ação das partículas contínuas, Faraday afirmava que: 

 

[...] Acredito que a indução mais freqüente pode ser uma ação contínua de 

partículas, consistindo numa espécie de polaridade, ao invés de uma ação 

de partículas ou de massas sensíveis à distância. Se isto for verdade, a 

                                                 
21 Ibid., p. 441, parágrafo 1162. 
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distinção e o estabelecimento de tal verdade deve ser de grande 

conseqüência para um futuro mais distante nas investigações da natureza 

das forças elétricas. A união da condição da indução elétrica, pela 

decomposição química através de um excitamento (tensão) voltaico, 

estabelecida por uma ação química, é a transferência de elementos em 

uma eletrólise, ou a causa original do excitamento.  Em todos os casos, a 

natureza e a relação do condutor e do isolante direto e lateralmente 

constituí-se de uma ação transversa de eletricidade e de magnetismo 

como várias outras coisas mais ou menos incompreensíveis atualmente, 

tudo isso poderia ser afetado por essa união; talvez receba uma explicação 

completa caso seja reduzida a uma lei geral. [...]. 22 
 

Isso se devia às partículas constituintes da matéria, as quais, na 

transferência dos elementos pela eletrólise, exibiam um determinado grau de 

descarga, proveniente da proporção da quantidade dos elementos envolvidos  

entre si, ainda que em direções opostas. Dessa forma, acreditava que, 

ordinariamente, as induções em todos os casos eram ações contínuas de 

partículas, e não ações entre partículas ou massas sensíveis a distância.  A 

verificação dessa idéia levou a uma importante e relevante conseqüência no 

processo da investigação da natureza das forças elétricas e magnéticas, como 

veremos mais adiante, no capítulo II. 

Mas, como já mencionamos, Michael Faraday percorreu uma longa 

jornada investigativa antes de 1831, quando chegou aos princípios que 

fundamentaram suas idéias sobre a unidade das forças da natureza. De fato, 

múltiplos caminhos surgiram para o estudioso da Royal Institution, a partir de 

                                                 
22 Ibid., p. 397, parágrafos 911-913. Vide também, David Gooding, “Conceptual and Experimental Bases 
of Faraday’s Denial of Action at a Distance”, Studies in the History and Philosophy of Science, 1978, 
9:117-149, e David Gooding, “Metaphysics versus Measurement: The Conversion and Conservation of 
Force in Faraday’s Physics”, Annals of Science, 1980, 37:1-29.  
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21 de julho de 1820, 23 quando foi convidado, pelo amigo e diretor do noticioso 

científico Annals of Philosophy, o Esquire Richard Phillips, para revisar, ou 

melhor, resumir o grande número de ensaios e trabalhos sobre eletricidade e 

magnetismo, até então divulgados. Seria apenas uma revisão histórica desse 

vasto tema, disseminado no universo científico da Grã-Bretanha. Todavia, 

Faraday foi muito além, chegou a organizar algumas idéias sistemáticas, bem 

como pertinentes à natureza da matéria eletromagnética. 24 Suas conclusões 

foram publicadas em 1821 e 1822, num artigo denominado “Historical Sketch of 

Eletro-magnetism”, no Annals of Philosophy. 25  

Conforme James Clerk Maxwell, atualmente aclamado como o autor da 

síntese matemática do eletromagnetismo, “esse resumo histórico levou 

Faraday, no início de setembro de 1821, a   descobrir  o  método  de  produzir a  

 

 

                                                 
23 Vide por exemplo, James Hamilton, Faraday: The Life, p. 162, Morris H. Shamos (ed.), Great 
Experiments in Physics: Firsthand Accounts from Galileo to Einstein, pp. 121-122 e pp. 131-139. Esse 
efeito foi publicado na forma de artigo derivado dos experimentos sobre eletricidade e magnetismo 
intitulado: Experimenta circa effectum conflictus electrici in acum magneticum - ou seja - “Experimento 
acerca do efeito de um conflito elétrico movimentar a agulha de uma bússola”. 
24 Ibid., pp. 713-715. Vide, J.B.A. dos Reis, A teoria magnética de Michael Faraday: experimentos e 
idéias sobre o diamagnetismo. pp. 14-15. André-Marie Ampère, Jean-Baptiste Biot , Félix Savart e 
François Arago foram os primeiros a iniciar estudos teóricos sobre a magneto-eletricidade, no intento de 
formalizar matematicamente pressupostos teórico-experimentais sobre o novo evento, que conectava 
eletricidade e magnetismo como um fenômeno dual.  Apesar de Benjamin Franklin, em 1756, ter 
observado que descargas elétricas magnetizavam barras de ferro doce, a primeira observação relatada da 
conexão entre ações elétricas e magnéticas foi realizada, em 1802, pelo jurista Gian Domenico 
Romagnosi. Este estudioso, notando que agulhas magnéticas moviam-se quando sujeitas às ações 
elétricas, explorou a relação entre eletricidade e magnetismo. Porém, durante algum tempo, suas 
observações foram despercebidas. No entanto, foram Michael Faraday e André-Marie Ampère os 
primeiros a mostrar que ambos os fenômenos - eletricidade e magnetismo - eram dois aspectos distintos 
de uma única força. 
25 Michael Faraday, “Historical Sketch of Eletro-magnetism”, Annals of Philosophy, 18, 1821, p. 195-200 
e 274-290; 19, 1822, p. 107-117. 
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rotação contínua de um fio em torno de magnetos e destes em torno de um 

fio”.26   

As conclusões tiradas foram bastante elucidativas, bem como precisas 

no que diz respeito ao formato concêntrico reproduzido pelas linhas de força 

magnéticas, devido à corrente elétrica transportada pelos fios de cobre. Neste 

caso, por analogia, simulava a entidade da condução interna da matéria. 

Em continuidade aos estudos sobre a matéria eletromagnética, Faraday 

planejou novos experimentos na intenção de demonstrar as características da 

ação oposta. Referida ação, foi verificada nos estudos da rotação 

eletromagnética, ou seja, as ações magnéticas induzindo correntes elétricas.  

A análise desse procedimento teórico-experimental pôde revelar 

aspectos peculiares na elaboração das idéias, sobre os diversos fenômenos, 

da criação de conflitos elétricos. Vejamos, por exemplo, o modelo metodológico 

utilizado nos experimentos envolvendo os estudos sobre o eletromagnetismo 

de rotação, entre os anos de 1821 até 1832. Pode-se dizer qu este fenômeno 

foi utilizado para averiguar pequenas mudanças, que eram incapazes de ser 

observadas através das agulhas magnéticas ou bússolas. Uma metodologia 

diferenciada para os cânones da época. 

Por exemplo, num experimento realizado em 1826, Faraday projetou um 

aparato em miniatura que, no esboço inicial, conforme ilustra a figura 2(a), foi 

um protótipo desenvolvido com cuidadosa maestria.  

                                                 
26 Vide por exemplo, Henry Bence Jones, The Life and the Letters,, 2v. Longmans, 1870, James Clerk 
Maxwell, “Faraday”, in: (org) Ildeu de Castro Moreira, Michael Faraday: A história química de uma vela 
- As forças da matéria, trad. brasileira de Vera Ribeiro do “The Scientific Papers of  J.C. Maxwell”, v. II, 
p. 786-793. Nona edição da Encyclopaedia Britannica.  
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Nesse caso, o artefato passou pelo estágio da figura 2(b), esquema 

aperfeiçoado da figura 2(a), sendo especificamente adaptado de acordo com as 

variantes do experimento. Isso possibilitou a criação de um modelo mais 

adequado, proveniente de etapas ordenadas, em conformidade com as 

respostas fornecidas pelos experimentos anteriores. 

 

  

   

 

                   

                                                                    

   

          Figura 2(a)                                  Figura 2(b)                              Figura 2(c) 

Esboço das figuras 2(a) 27, 2(b) 28 e 2(c) 29 mostram o primeiro artefato usando 

mercúrio no interior, projetados por Michael Faraday, para confirmar as ações 

concêntricas das forças que envolviam fios com correntes elétricas estabelecidas. 

Indução unipolar onde um magneto é imerso verticalmente no mercúrio. Vide os 

aparatos da figura 2(a) à esquerda e 2(c) ao centro, no Anexo V. 

 

O aparato da figura 2(a), conforme esboço, compunha-se de um 

magneto cilíndrico, fixado com cera no fundo de um recipiente de vidro cheio 

                                                 
27 Michael Faraday, Faraday’s Diary, vol. III, p.50, parágrafo 13, 14 e 15. O arranjo instrumental, um 
aparato conforme esboço, compunha-se de uma magneto fixado com cera no fundo de um recipiente de 
prata imerso em mercúrio e um fio suspenso girava entorno do magneto e nas superfícies do mercúrio, 
configurou as seguintes condições conforme figura “N” (movimento da esquerda para a direita - sentido 
anti-horário),   norte e  sul  “S” (movimento da direita para a esquerda - sentido horário)  descolando-se 
em sentidos opostos, confirmava-se  o dualismo entre os pólos de um magneto.  
28 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, p. 290. Vide, também, Michael Faraday, 
Faraday’s Diary, vol. I, p. 403. 
29 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, pp. 806-807. Mais informações sobre os 
aparatos usados nos estudos do eletromagnetismo de rotação publicados no Quarteley Journal of Science, 
XII, September, 11, 1821, p. 186.   
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de mercúrio. Foi um experimento que alcançou êxito pleno, no caso do 

eletromagnetismo de rotação. Um fio suspenso que girava em torno do 

magneto, tocando a superfície do mercúrio, configurou as condições conforme 

a figura 2(a), sendo o “N” (sentido anti-horário, ou seja, movimento da esquerda 

para a direita, vide setas), e “S” (sentido horário, ou seja, movimento da direta 

para a esquerda, vide setas), descolando-se em sentidos opostos. Dessa 

maneira, confirmava-se o dualismo entre os pólos de um magneto. 

O aparato esboçado pela Figura 2(b), tratava-se de um indutor unipolar  

constituído de um magneto, posicionado verticalmente, com a parte inferior 

preenchida por mercúrio. O movimento excêntrico de rotação, do magneto 

sobre o seu próprio eixo, estabelecia a corrente elétrica no circuito, composto 

por um fio, mercúrio, um detector de corrente em A e B e o próprio magneto. 

No esboço da figura 2(c),  expõe-se um aparato miniatura. Nele, Faraday 

observava o fenômeno eletromagnético de rotação, com o uso de magnetos 

fixos e fios de cobre móveis, magnetos móveis e fios de cobre fixos, imersos 

em mercúrio. Tal aparato foi projetado por Michael Faraday e o amigo John 

Newman, da Society of Arts, quando ainda se interessava pela elaboração de 

desenhos técnicos de máquinas. 30 

O motivo da realização desse experimento foi verificar se a direção das 

correntes elétricas poderia ser invertida. O esboço da figura 2(a), como relatou 

Faraday em seus diários, foi um modelo primeiro para a confecção do aparato 

da figura 2(b). Além disso, justificou porque propunha o uso do artefato da 

figura 2(c), duas pequenas jarras contendo mercúrio e, em cada uma delas, um 

magneto cilíndrico, sendo o da esquerda fixo e o da direita móvel.  

                                                 
30 Ibid., pp. 266-267, parágrafos 17-21.  
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Esses experimentos foram as bases para o desenvolvimento das 

investigações. Dez anos de incansável trabalho, na busca da confirmação de 

que um magneto, ou um eletromagneto em movimento, poderia gerar corrente  

elétrica.  

Como resultado, devido ao experimento do protótipo do dínamo unipolar, 

foi obtido, por Faraday, uma ação física independente dos magnetos. Tais 

modelos dinâmicos, de propagação de forças elétricas e magnéticas, por 

analogia, tornaram-se proveitosos na conversão para outros efeitos, como por 

exemplo, a propagação da luz, do calor, possivelmente das forças químicas, 

eletrostáticas e gravitacionais. 

 

[...] O balanço das forças em torno de um ponto central, é tudo o que 

podemos entender disso. A ação das forças constitui a hipótese de que há 

um meio de perceber o movimento de rotação, usando as propriedades do 

mercúrio, através dos poderes de atração e repulsão onde circulam 

correntes, distinguindo-se a condição da condução entre os fios imersos 

nele (mercúrio), porém, quando dois fios saíam do mesmo pólo do magneto 

não havia ação entre eles. [...].  31 

 

Os esboços ilustram as configurações que resultaram desses 

experimentos, com os aparatos utilizados nos estudos do eletromagnetismo de 

rotação, empregando-se o mercúrio. Tratava-se de um procedimento 

metodológico, no qual se utilizava uma linguagem observacional, que se 

expressava através dos resultados dos experimentos.   

 

                                                 
31 Ibid., 265, parágrafos. 12-15.  
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                                          Figura 3(a)                                 Figura 3(b)                         

As figuras 3(a) e 3(b) identificam as representações espaciais de uma forma 

tridimensional para representar um universo mutual e dualista, expressando a 

natureza da matéria eletromagnética de rotação, derivados dos experimentos com 

mercúrio. Exemplos de polaridades opostas, figura 3(a) atração, e polaridades iguais, 

figura 3(b) repulsão. Figuras retiradas do Faraday’s Diary volume I - experimentos 

realizados em 3 de setembro de 1821.   

 

Dessa forma, Michael Faraday se esforçou para repetir os experimentos, 

que configuraram no mercúrio a formação concêntrica das ações das forças 

magnéticas. Faraday realizava tais experiências com os mesmos 

procedimentos. Todavia, utilizava-se de vários meios para verificar suas idéias 

das interações da eletricidade sobre o magnetismo.   

Girando o magneto sobre seu próprio eixo, estabelecia corrente através 

de um circuito. Ligando um fio ao mercúrio e outro à parte superior do magneto, 

observou que vibrações provocavam distúrbios progressivos na superfície do 

mercúrio. Esses efeitos eram similares aos fenômenos do som, ocorridos no ar, 

ou dos barcos singrando os mares.  Conforme Faraday: 

 

[...] Sabemos que tudo que existe, não é afetado apenas pelas forças de 

atração e repulsão, as forças são consideradas como a essência da 

matéria. Então, cada coisa tende a ser atraída entre os pólos de um 
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magneto e um fio, mas, somente pelo movimento circular e todos os 

movimentos do magneto e seus poderes pode ser deduzido desse 

movimento. Quando a conexão é feita, detectam-se revoluções através do 

movimento de um fio imerso no mercúrio. Neste caso, houve uma aparente 

atração e repulsão dos pólos, reduzindo tudo a dois movimentos circulares 

sobre os fios.  Deve-se obedecer a exata posição necessária entre o fio e o 

magneto. [...]. 32  

  

Aqueles experimentos incitaram Michael Faraday à realização de 

investigações mais detalhadas, sobre a questão de movimento e tempo. Entre 

8 e 26 de março de 1832, 33 Faraday formulava as relações de interação entre 

eletricidade, magnetismo e movimento, a partir de experimentos que já havia 

realizado em 1824 sem, entretanto, obter sucesso. 

 O esboço da figura 4 identifica um experimento projetado por Faraday. 

Tal experimento tinha como função elucidar o fato da eletricidade induzir 

magnetismo na direção perpendicular das linhas de força. 34  Certificando-se 

que, no experimento, a eletricidade movia uma agulha magnética para direções 

opostas, mas, mesmo assim, retornava ao magneto, e estabilizava o sistema. 

Nesse caso, concluiu poder elaborar modelos e analogias intrínsecas entre 

ambas as entidades físicas. Tratava-se, portanto, de  um modelo dinâmico, que  

se  identificava  com  a natureza dinâmica das relações tridimensionais entre a 

eletricidade, o magnetismo e o movimento.  

                                                 
32 Ibid., vol. I, p. 51 
33 Ibid., vol. I, pp. 55-57. 
34 Ibid., vol. III de 1833, vol. I, p. 425 parágrafos 10, 14 e 15 e  nos parágrafos 399, 400 e 403. Idéia de 
forças unificadas, em virtude das relações mútuas entre a eletricidade, o magnetismo e o movimento das 
cargas representadas em três ângulos retos.  
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                                                 Figura 4 

A figura 4 retrata a relação mútua entre a eletricidade, o magnetismo e o movimento 

que poderia ser representado por três linhas cruzadas, perpendiculares e em ângulo 

reto entre si, conforme o esquema tridimensional. Esboço retirado do Faraday’s Diary 

de 26 de março de 1832. 

 

 

Dessa forma, conforme esboço ilustrativo da figura 4, Faraday propôs 

estudar as ações do eletromagnetismo, num espaço configurado por três 

dimensões, a eletricidade, o magnetismo e o movimento.  Apontou, também, 

para o aspecto da relação mútua das quantidades físicas, a eletricidade, 

magnetismo e a força mecânica do movimento.  35 

O experimento levou à conclusão de que qualquer uma das posições 

podia representar um dos pontos e os outros pontos, assim como as duas 

linhas dos outros dois pontos. Então, se a eletricidade fosse determinada em 

uma linha e o movimento em outra linha, o magnetismo seria desenvolvido na 

terceira linha. Ou, se a eletricidade fosse determinada em uma linha e o 

magnetismo em outra, o movimento ocorreria na terceira linha. Se o 

magnetismo fosse o primeiro ponto determinado, então o movimento produziria 

                                                 
35 Vide por exemplo, Geoffrey Cantor et alii, Michael Faraday, p.57, David Gooding, “Mathematics and 
Method in Faraday’s Experiments, Physis, p. 133-136. 
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eletricidade ou a eletricidade produziria o movimento. Se o movimento fosse o 

primeiro ponto determinado, o magnetismo se converteria em eletricidade ou a 

eletricidade em magnetismo. 36 

Conforme Faraday, não havia indução magnética sem a existência de 

um movimento de cargas, nas relações recíprocas entre a eletricidade, o 

magnetismo e o movimento. As imagens tridimensionais ilustram os efeitos e 

as interações. A idéia de forças unificadas, em virtude das relações mútuas 

entre a eletricidade, o magnetismo e o movimento das cargas, foi representada 

por Faraday, conjuntamente, em três ângulos retos. Tudo isso, apontava a 

relação mútua dos aspectos quantitativos de conversibilidade entre as forças 

elétricas, magnéticas e mecânicas.  O processo de idealização de imagens 

mentais encontra-se nos experimentos citados, principalmente os da indução 

unipolar, conforme as figuras 2(a), 2(b) e 2(c), figuras 3(a), 3(b) e o da 

unificação mecânica da eletricidade, magnetismo e movimento, presentes na 

figura 4.  

As naturezas elétricas e magnéticas, associadas ao movimento, 

representado através dessas ilustrações experimentais, foram interpretações 

pertinentes aos fenômenos físicos estudados por Faraday. Porém, tais estudos 

estavam isentos de procedimentos e de formalismos matemáticos, 

reproduzidos apenas pela expressão física, através de construções mentais 

retiradas  das características inerentes ao fenômeno estudado.  

Outra série de experimentos, investigados por Michael Faraday, entre 

1833 e 1838, confirmava os seus pressupostos das relações entre as 

eletricidades derivadas de diferentes fontes. Nesse momento, buscava, 

                                                 
36 Michael Faraday, Faraday’s Diary: vol. II, p. 425, parágrafo 403. 
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também, evidências da unidade das forças da Natureza. Nesses experimentos, 

testou a eletricidade animal e a sua interferência elétrica sobre o magnetismo e 

suas identidades similares. Nesses experimentos, utilizava-se das descargas 

elétricas do peixe Silurus electricus, da espécie gymnotus, como um comutador 

para medir as variações de intensidade de tensão elétrica. A exibição desses 

efeitos, em Londres, era comum. Realizava-se em salas escuras, a fim de 

proporcionar uma observação melhor das descargas elétricas.  O gymnotus, 

comum nos pântanos de Caracas na Venezuela - perto de Calabozo, vivia no 

rio Orinoco. 37 

     

   Figura 5(a)     Figura 5(b)                                           Figura 5(c) 

No seguimento desses experimentos realizados, conforme os esboços ilustrados pelas 

figuras  5(a) 38,   5(b) 39  e   5(c) 40 , elaborados  por  Faraday, confirmava  os  aspectos   

da unicidade entre as diferentes fontes, propriedades e identidades da eletricidade.  

Figuras do Faraday’s Diary de outubro a novembro de 1838. 

 

Michael Faraday executou esse experimento sobrepondo um circuito 

instalado no próprio animal, conforme figura 5(a). Por analogia, controlava os 

parâmetros obtidos sobre os efeitos elétricos através de um experimento já 

                                                 
37  Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, pp. 314-315. 
38 Michael Faraday, Faraday’s Diary, vol. III, p. 345, parágrafo 4969-4971 de 5 de outubro de 
1838.Experimentos sobre as interferências no sangue do peixe de outubro a novembro de 1838, vide pp. 
348-356 
39 Ibid., vol. III, p. 345, de 5 de outubro de 1838,  parágrafos 4972-4973. 
40 Ibid., vol. III, p. 348, parágrafos 4994 e 4997. 
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conhecido. Nesse caso do gymnotus, usava uma bateria voltaica em circuito 

fechado - vide figura 5(b) - para observar a posição das deflexões elétricas no 

sistema. O objetivo de Faraday era comparar a intensidade e a direção das 

correntes elétricas induzidas no circuito, bem como as relações de medidas e 

de identidade “das eletricidades”. 41 

A figura 5(c) representa o experimento que derivou de 5(a) e 5(b). 

Faraday colocou um prato de vidro no fundo de um recipiente, cheio de água 

e, também, um gymnotus. Sobrepôs ao peixe, no circuito, uma borracha das 

Índias Ocidentais e do Brasil, para isolar o gymnotus das interferências, num 

seguimento cilíndrico conectado à borracha, do peixe, do circuito e do ar. O 

“choque” ou a descarga do animal foi extraordinário entre (d) e (e). Conforme 

M. Faraday descreveu o experimento, da condução e descarga, foi realizado 

através da coleta das forças do peixe, que proporcionaram vários efeitos 

elétricos. 42 

Para obter as descargas, idealizou um cilindro metálico para fazer o 

contato. Faraday usou o gymnotus como um coletor de eletricidade. Os 

eletrodos eram esferas metálicas de 2,5 polegadas (a) e (b) e os tubos, 

também metálicos, de 3¾ de polegadas de diâmetro, figura 5(c). Os eletrodos 

junto aos tubos foram encaixados entre si. Com uma boa jarra de Leyden (j), 

ligada a um outro circuito, obteve em “x” uma descarga elétrica, que, 

comparativamente, tinha as mesmas características da eletricidade do peixe.   

A metodologia aplicada, nesses experimentos, forneceu argumentos 

pelo contexto experimental, responsável por proporcionar e conferir uma 

                                                 
41 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, p. 316-317. 
42 Ibid., p. 536. Vide, também , James Hamilton, Faraday: The Life, p. 194. Caoutchouc (Caucho) 
borracha vegetal procedente das Índias Ocidentais e do Brasil. Tema apresentado na primeira Friday 
Evening Discourses em 3 de fevereiro de 1826. 
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identidade e uma unidade na origem das forças elétricas. Transformavam-se, 

dessa forma, em texto as idéias e as teorias sobre a matéria eletromagnética, 

através de um sistema teórico-experimental, em consonância com os princípios 

de Faraday sobre as diversas formas de eletricidade. Vide figura 6, retirado do 

ERE na Terceira Série, datada de janeiro de 1833 e dezembro de 1838. 43 

 

                                                              Figura 6 

Figura 6. Tabela de efeitos experimentais derivados de diferentes fontes de eletricidade 

retirada do Experimental Researches in Electricity das Séries III de janeiro de 1833 e, 

complementada em 13 de dezembro de 1838. 

 

A figura 6 se refere aos efeitos comuns experimentais da eletricidade 

derivada de diversas fontes. Relata as medidas da quantidade de eletricidade, 

um termo definido consensualmente por outros pesquisadores, tais como: Sr. 

Botto, Sr. Humphry Davy, Sr. Watkins, Sr. Harris, Sr. Carlo Mateucci e o Sr. 

Linari. A medida da intensidade elétrica era um termo mais difícil de ser 

estritamente definido. No entanto, Faraday usava referido termo para definir 

                                                 
43 Ibid., p.316, parágrafo 360. 
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intensidade elétrica e a eletricidade comum como padrão, comparando-as 

através de propósitos experimentais. 44 

A identidade de “eletricidade”, conforme a tabela feita por Michael 

Faraday, mostrava as propriedades exibidas pela eletricidade derivada de 

diferentes fontes. O “X” indicava propriedades encontradas em janeiro de 1833. 

Faraday adotou “+”, mais tarde, para indicar propriedades estabelecidas em 

dezembro de 1838. 45 

Assim, o progresso das investigações da eletricidade levou o estudioso 

britânico a argumentar sobre o fato dessas “eletricidades” serem de uma 

mesma origem, ainda que as distinções implicassem diferenças. 

Conforme David Gooding, o trabalho de Faraday, nesse tema, buscava 

nas imagens dos experimentos os recursos para demonstrar a conexão entre a 

eletricidade e o magnetismo. Mas, as principais características, Gooding 

afiança que, eram determinadas por um padrão progressivo, cujas estruturas, 

criadas para efetuá-las, ou seja, os processos e modelos, expressavam a 

uniformidade entre as variáveis inerentes aos experimentos. 46 

De qualquer forma, na obra de Michael Faraday há, naturalmente, uma 

busca intensa pela teorização da unificação das forças da natureza, as quais 

se identificavam como potencialidades ou capacidades.  

De acordo com Faraday: 

 

 [...] Chegamos a este mundo, vivemos e partimos sem que nossos 

pensamentos sejam especificamente conclamados a considerar como se 

dá tudo isso. Não fossem os esforços de umas poucas mentes 

                                                 
44 Ibid., pp. 315-316, parágrafos 360-361.  
45 Geoffrey Cantor et alii, op.cit., p. 58. 
46 David Gooding, “Mathematics and Method in Faraday’s Experiments”, in:  PHYSIS  XXIX,  pp.125 
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investigadoras, que têm examinado essas coisas e, que, determinaram as 

belíssimas leis das condições pelas quais realmente vivemos e nos 

postamos sobre a Terra, dificilmente saberíamos que há algo de 

maravilhoso nisso. Essas investigações têm ocupado os pensadores 

desde os tempos imemoriais em que começaram a descobrir as leis pelas 

quais crescemos, vivemos e nos divertimos, até o momento atual, 

mostraram-nos que tudo isso foi produzido em conseqüência da existência 

de certas forças, ou capacidades de fazer coisas ou poderes, que são o 

que existe de mais comum. Pois nada é mais comum do que as forças 

admiráveis, que permitem que possamos ficar de pé: elas são essenciais 

para a nossa vida a cada instante. [...]. 47 

 

Oriundas desses procedimentos são as razões que, consequentemente, 

viabilizaram a expressão da representação formal das ações e das 

características específicas, inerentes aos efeitos físicos, profundamente 

investigados. A partir de experimentos cuidadosamente projetados, cuja 

análise gerava o planejamento de novos experimentos, conduziu as idéias 

sobre a matéria e as forças da Natureza. Muitas das quais foram retomadas ou 

reformuladas tempos depois, entre 1821 até 1861.  

De um modo geral, o trabalho de Faraday abordou diversos 

questionamentos da ciência de sua época. Procurava respondê-los dentro das 

mais diversas possibilidades, a fim de manter a legibilidade da observação 

experimental, indicativa da natureza da matéria, que supunha relacionada às 

forças presentes no universo unificado.  

Para designar esse processo de uma construção conceitual, cunhamos 

a expressão Arquitetura Metodológica. Seguida de um ininterrupto 

aperfeiçoamento através de exercícios de reforços para a mente que, 

                                                 
47 Michael Faraday, The Force of Matter, 61-65.   
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paralelamente, foram insertos no ambiente de seus estudos sobre a matéria 

eletromagnética. 48  

Michael Faraday defendia a idéia da unicidade das forças da Natureza, 

através de uma implícita condição inicial estrutural, em todos os preceitos que 

governavam tais forças. 49  Assim, experimentos, hipóteses, analogias, 

conceitos e reformulação de conceitos, foram os elementos constitutivos do 

edifício teórico construído ao longo do percurso investigativo, trilhado por 

Faraday.  

Notadamente, encontra-se, nos trabalhos de Michael Faraday, uma 

harmonia com os princípios da Royal Institution of Great Britain. 50 Nesse 

contexto, identifica-se uma sintomática sintonia com os preceitos e 

pressupostos de difusão do conhecimento, defendida pela Royal Institution. 

Referida instituição apregoava: facilitar a introdução das várias utilidades da 

mecânica, valorizar as invenções e aperfeiçoamentos, os quais deveriam ser 

ensinados em cursos e conferências fundamentados em experimentos, bem 

como enfatizar as aplicações da ciência com propósitos comuns da vida 

cotidiana. Porém, tais preocupações já haviam se manifestado nos tempos  em  

                                                 
48 J.B.A. dos Reis, A Teoria Magnética de Michael Faraday: Experimentos e Idéias sobre o 
Diamagnetismo, Dissertação de Mestrado, PUC/SP, 2000, pp. 41-53. 
49 Vide, por exemplo, David Knight, “Physical Sciences and the Romantic Movement” in: History of 
Science, pp.54, Knight, Davy e Faraday sofreram influências específicas do movimento Romântico, até 
mesmo através de evidentes conexões e termos usados por ambos em suas obras. Nesse mesmo tema, 
apenas como exemplo, cita-se, J. A . Froude, The Nemessis of Faith, 2nd. ed., London, 1849, p. 89, e 
Samuel T. Coleridge, quote in T. McFarland, Coleridge and the Pantheist Tradition, Oxford, 1969, p. 
207.   
50 A Royal Institution surgiu como um lugar de acesso ao conhecimento científico e desenvolvimento de 
técnicas para serem aplicadas como suporte na agricultura, na indústria e na consolidação do Império 
Britânico. Essa Instituição, foi formado por cinqüenta e oito ilustres personalidades que concordaram em 
contribuir com 50 guinéus, soma considerável para época, para ser sócio proprietário de uma Instituição, 
cujos objetivos idealizados eram prioritariamente difundir o conhecimento técnico.  
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que Faraday pertencia à City Philosophical Society.  51  

Mas, além disso, sua persistente preocupação, quanto ao melhoramento 

bem como ao aperfeiçoamento da percepção mental, conduziu à elaboração de 

uma metodologia peculiar. A arte de fazer experimentos planejados nos remete 

aos disciplinados exercícios ordenados, treinamentos e aperfeiçoamento 

mental, retirados da obra do clérigo o Dr. Isaac Watts (1674-1748), The 

Improvement of the Mind 52.  Faraday teve contato, pela primeira vez, com essa 

obra na livraria do Sr. George Ribeau. Referido texto era um dos mais 

conhecidos e lidos entre o final do século XVIII e início do século XIX. Várias 

cópias haviam passado pelas mãos de Faraday para serem encadernadas.  

O livro era, na verdade, um guia de estudos, ou melhor, um guia de 

como estudar. Faraday leu, vorazmente, esse texto, além de participar de 

palestras e proferir algumas delas sobre o tema, na City Philosophical 

Society.53  Decidiu por seguir os conselhos do Dr. Watts.  

Esse livro continha um conjunto de propostas, para quem quisesse 

encontrar um caminho próprio, sugerindo processos e planos de estudos que 

se endereçavam na forma de um procedimento autodidata. Faraday expressou 

sua admiração pelas idéias do Dr. Watts através de sua correspondência com 

Benjamin Abbott.  

Em carta datada de 1813, explanava que o “grande Dr. Isaac Watts”,           

grandioso em relação aos métodos respectivos à obtenção da aprendizagem, 

recomendava, como um efetivo método de melhoramento da mente de uma 

                                                 
51 Na juventude de Michael Faraday antes de ser ajudante de laboratório da Royal Institution, foi membro 
por alguns anos da City Philosophical Society, fundada em 1808, na esquina da Dorset Street onde 
adquiriu conhecimento no tocante à ciência através das conferências proferidas pelo artesão da prata e 
ourives, John Tatum. Além disso, naquele ambiente formaria grandes laços de amizade, especialmente 
com Benjamin Abbott, Edward Magrath e Richard Phillips.. 
52 James Hamilton, Faraday: The Life, pp.30-31. 
53 Gwendy Caroe, The Royal Institution: An Informal History, p. 44. 
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pessoa, que escrevesse e recebesse cartas. Desse modo, Faraday descrevia 

experimentos que haviam sido desempenhados e, também, registrava as 

conferências que assistia.  

Além disso, o Dr. Watts sugeria caminhos para coleta de dados e 

informações. Assim, o jovem Michael Faraday estudava artigos, fazia 

anotações, bem como recortes de revistas para a confecção de álbuns. Junto 

com o amigo Benjamin Abbott e o líder da City Philosophical Society, John 

Tatum, organizou um plano mútuo para aperfeiçoamento mental, que foi 

apresentado sob a forma de discurso e, também, por escrito. 54 

Faraday aprendeu no The Improvement of the Mind, principalmente, a 

regra 9, na qual Watts referia-se a John Locke. Watts relacionou cinco meios 

eminentes para se atingir um objetivo, pelo qual a mente seria melhorada, na 

busca do conhecimento das coisas. O primeiro deles seria a observação, 

“incluindo tudo o que o Sr. Locke definia por sensação e  reflexão, um Common 

Place Book”. 

Faraday leu várias das sentenças de Watts sobre ciência e, também, 

sobre a idealização de um curso que fosse eficaz para o estudo do 

desenvolvimento de uma mente, ainda que essa fosse pobre de memória.  

 O Dr. Watts argumentava que: 

 

[...] Depois de ter primeiro aprendido através das artes e das ciências, as 

quais são explanadas através de diagramas [...] nós podemos melhor 

preservá-las na memória usando esquemas. [...] largas folhas de papel se 

encontram suspensas aos nossos olhos em lavabos, salões, vestíbulos, 

                                                 
54 James Hamilton. Faraday: The Life, p. 130. 
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câmaras, entradas, escadarias etc. Portanto, as imagens apreendidas 

estarão perpetuamente imprimidas no cérebro. [...].  55  

 

O Common Place Book de Faraday, referindo-se ao epítome da obra de 

John Locke, foi onde escreveu e anotou conferências, experimentos e 

ocorrências naturais que lhe chamavam a atenção. Faraday havia progredido 

no discurso sobre a matéria, solidez, divisibilidade da matéria, gravitação e 

eletricidade. 56 

A persistente paciência, no que diz respeito a Michael Faraday, em 

propor a ciência como parte imprescindível na educação oferecida às crianças, 

revelava as raízes dos ensinamentos de John Locke e Isaac Watts. Faraday 

descobriu a vocação para ser professor graças às palestras ministradas na 

Military Academy at Woolwich e, especialmente, nas Christmas Lectures para 

jovens, organizadas por ele na Royal Institution, em 1826. 57  

Conforme Michael Faraday, as leis da Natureza podiam ser 

compreendidas pelo conhecimento das coisas naturais. Então, teriam se 

desenvolvido pelo traço da energia sucessiva dos mais altos intelectos 

exercidos, por vários anos, que nortearam os caminhos da ciência. 58  

Relacionavam-se ainda, neste tema, os preceitos, constituídos e defendidos 

pelo pesquisador britânico, sobre a harmonia entre a ciência e a religião 

                                                 
55  Apud., James Hamilton. Faraday: The Life,  p. 131-132. 
56  Ibid. p. 133. Vide também, Gwendy Caroe, The Royal Institution: An Informal History, p. 45-46. 
57  Ibid., p. 175. 
58 Ibid., pp. 118-119. Cita que, ensinar ciência em Londres tornou-se amplamente acessível nos anos 
imediatamente seguinte à batalha de Waterloo. Os Institutos competiam com a Academia Militar de 
Woolwich, devido a desmilitarização.  A própria Royal Institution of Great Britain - Instituição Real da 
Grã-Bretanha - quase foi à falência. Em contra partida, a Companhia das Índias Orientais necessitava 
implementar a força tecnológica do Império Britânico.  O dinheiro que sustentava a Royal Institution até 
esta época vinha do benemérito professor John Fuller, sócio da Companhia, daí a denominação “professor 
fulleriano” - para designar um professor de química da Royal Institution.  Michael Faraday foi o primeiro 
professor a  receber esse título. 
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Sandemaniana. 59 Comentários e detalhes sobre a divulgação da ciência e da 

religião de Faraday, encontram-se no capítulo IV desta tese.  

Assim, pode-se considerar que a metodologia desenvolvida por Michael 

Faraday, no estudo da natureza, sustentava-se em dois fortes pilares: a idéia 

da unicidade das forças da Natureza e a prática do aperfeiçoamento da mente. 

Sobre esses pilares, construiu a teoria eletromagnética, selecionando 

criteriosamente os experimentos, elaborando e re-elaborando conceitos, que 

serão vistos no próximo capítulo. 

Podemos afirmar que, as teorias de Faraday, sobre campos de força 

elétrico e magnético induzidos, foram facilmente absorvidas pelo universo 

científico vitoriano. Todavia, as concepções da unicidade e da conversibilidade 

de todas as forças, a noção de um espaço ocupado pelas linhas de força 

elétrica e ou magnética, demoraram a ser totalmente aceitos. As concepções 

teóricas e experimentais, idealizadas pelo estudioso britânico, fizeram parte de 

uma nova modelagem metodológica, ainda que qualitativa, no universo da 

Física do século XIX.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
59 Geoffrey N. Cantor, “Reading the Book of Nature: The Relation between Faraday’s Religion and his 
Science”, in: David Gooding  & Frank  A. J. L. James (orgs) , Faraday Rediscovered:  Essay on the Life 
and Work of Michael Faraday, 1791-1867, 1989, pp. 73-76.  Uma das características do movimento 
Sandemaniano era a insistência não somente sobre a verdade da escritura, mas, também sobre a 
necessidade de interpretar a Bíblia literalmente como possível. Em 1720 John Glas tomou uma firme 
posição sobre as questões e censura das coisas divinas cuja indulgência tinha interpretações privadas da 
escritura, desse modo pervertiam a mensagem da Bíblia. Glas admitia o uso de metáforas apenas para 
clarear as dificuldades e ambigüidades do leitor para com os textos.  As escrituras não eram ambíguas, 
mas não eram acessíveis ao entendimento de homens de senso comum. Através da continuidade com 
Robert Sandeman que adotou um pequeno livro o The Law of Nature Defended by Scriture (1760). O 
Sandemanianismo tinha raízes fortíssimas nas tese de John Locke, dando ênfase à exegese bíblica. 
Ademais, eles tinham um estilo próprio sobre a concepção de Natureza.  
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CAPÍTULO II 
 
Experimentos, elaborações e re-elaborações de idéias na 
construção da teoria eletromagnética: linhas e campos de força, a 
matéria e os sensores 
 

O projeto arquitetônico, elaborado por Michael Faraday para estudar a 

matéria eletromagnética, orientou a elaboração e a revisão de um processo 

caracterizado pela verificação articulada de novas técnicas de observação. Tais 

técnicas foram utilizadas nas investigações, desse estudioso britânico, sobre as 

linhas de força física, ou linhas de indução, bem como na configuração da sua 

teoria de campo de força física. Focalizaremos, neste capítulo, alguns aspectos 

da elaboração e re-elaboração dessas idéias.  

As considerações experimentais e teóricas, com relação às linhas de 

força física, foram divulgadas por Faraday, através da publicação da décima 

primeira série do Experimental Researches in Electricity (ERE), publicada em 

29 de março de 1838. Nesse registro, encontram-se as idéias de Faraday 

sobre a indução elétrica agir continuamente nas partículas. Em sua 

argumentação, atribui esse fato aos poderes inerentes da matéria inorgânica. 1 

Faraday denominava as linhas de força magnética e, também, linha de força 

elétrica, como já foi discutido em outros trabalhos, através dos termos por ele 

re-elaborados em 1845.  

 
[...] por linha de força magnética, ou linha magnética de força, ou curva 

magnética, quero dizer o exercício da força magnética, que é exercido nas 

linhas usualmente chamadas de curvas magnéticas e, que, igualmente  

existem como se estivessem passando de ou para os pólos magnéticos, 

ou formando círculos concêntricos ao redor de uma corrente elétrica. Por 

linhas de força elétrica, defino a força empenhada nas linhas unindo dois 

                                                 
1 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, pp. 440-442,  parágrafos 1169 e 1170. 
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corpos, agindo um sobre o outro de acordo com os princípios da indução 

eletrostática. (1161, &c.), que podem também ser em linhas curvas ou 

retas. [...]. 2 

 

Considerando-se seus trabalhos, desenvolvidos de 1820 até o resto de 

sua vida, Faraday desenvolveu uma linguagem fundamentada tanto pelas 

características e aspectos de expressão textual quanto visual. Trata-se de um 

conjunto de explanações qualitativas. Isso o levaria ao desenvolvimento de 

representações geométricas especiais para estudar as relações entre a 

eletricidade, magnetismo, movimento, indução e os efeitos ópticos da 

magnetização da luz. Utilizava, também, sensores que monitoravam 

características inerentes e intrínsecas às matérias elétricas e magnéticas. Esse 

processo representa um aspecto metodológico diferenciado. Tais 

procedimentos aproximavam as fontes observacionais, que se acreditava como 

o principal agente processual dos estudos de Faraday, no período citado, 

conforme veremos ao longo deste capítulo. 

 Conforme as considerações de David Gooding, ao abordar os estudos 

de Michael Faraday ao longo de sua vida, as realizações epistemológicas se 

adequavam aos aspectos de um estudo criativo e topológico, constituído por 

uma visão tradicional de ciência daquela época. Ciência na qual a metafísica e 

a teologia eram influentes fatores estruturais da teorização científica, nos 

trabalhos Faraday, pela prática “empiricista”.3  

Todavia, a produção de Faraday, evidenciada por características cruciais 

no desenvolvimento da teoria das linhas de força física, não é considerada por 

                                                 
2 Ibid., p. 595, parágrafo 2149. 
3  David Gooding, Empiricism in Pratice: Teleology, Economy, and Observation in Faraday’s Physics, p. 
46. 
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Gooding, nesse tema.  A experimentação dependia de fundamentos e suportes 

que orientassem a construção de padrões experimentais, cuja interpretação 

das peculiaridades era dada pelo efeito observado. Michael Faraday, em todo o 

seu trabalho, elaborava e re-elaborava os resultados experimentais, refinando-

os quanto à questão conceitual, na busca do aperfeiçoamento para melhor 

esclarecer as evidências e o entendimento.    

Entre 1845 e 1854, estudou uma re-elaboração conceitual das condições 

da condução, através dos campos de força elétrica e magnética, ainda 

embrionária da teoria da matéria, em relação à polaridade e a relação com o 

espaço. Além disso, no mesmo período, analisou a magneto-óptica e a 

iluminação das linhas de força, através de raios polarizados da luz, 

trespassando as vizinhanças de magnetos e eletromagnetos.  

Esses estudos confirmaram os conceitos de Faraday sobre a existência 

física das linhas de indução. Também, proporcionaram uma nova discussão 

que, de certa forma, fortaleceu sua teoria. Teceremos comentários mais 

detalhados, mais adiante.  

Michael Faraday, nesse período, revisou antigos pressupostos, 

referentes aos princípios do eletromagnetismo, e retornou ao tema da forma, 

das ações e da condução das matérias elétricas e magnéticas, nas diversas 

“atmosferas” ou “meios físicos”, referindo-se aos estudos dos  anos de  1834 e 

1835, das Séries IX do ERE 4. Naquele momento, sob a influência da auto-

indução de uma corrente elétrica e da ação indutiva de correntes, de um modo 

geral, fundamentou os estudos de 1845 a 1854, que se estenderam aos 

conceitos da indução da eletricidade estática e do magnetismo. 

                                                 
4 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, pp. 422-432. 
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Em 1854, esses estudos foram mais aceitos por seus contemporâneos. 

De acordo com Michael Faraday, acerca de um novo momento, afirmava que 

suas considerações incidiam sobre os preceitos teóricos e práticos, em relação 

às matérias elétricas e magnéticas: 

 

[...] deverei solucionar alguns pontos tais como polaridade, dualidade, &c., 

enquanto as circunstâncias eram favoráveis devera empenhar-se nas 

considerações que seguem: 1. A confirmação pelos matemáticos da 

veracidade das abstratas linhas de força representando a direção e o total 

poder magnético; 2. Minha própria vantagem pessoal em numerosas 

ocasiões utilizar as linhas [de força como argumento] (parágrafo 3174) [do 

ERE]; 3. A analogia precisa da força magnética e de outros poderes duais, 

ou dos estados estático ou dinâmico, especialmente, de magneto com 

baterias voltaicas ou de quaisquer outras fontes para sustentar a 

permanência de uma corrente elétrica; 4. A idéia do éter magnético de 

Euler ou fluidos circulares; 5. A forte convicção expressa por Sir Isaac 

Newton, de que até mesmo a gravidade não pode produzir um efeito à 

distância se consideradas algumas interposições ou agentes que 

satisfaçam determinadas condições, nesse caso uma linha de força física; 

6. O exemplo do conflito final da consolidação experimental das duas 

teorias da luz. Acredito que por ter usado a frase “espaços de força” tenha  

sido  considerado por alguns como censurável, visto que, parecia dar a 

impressão de antecipar a decisão de que havia linhas de força em um  

meio físico. [...].  5 

 

Tudo isso constituiu uma longa discussão sobre os cânones que 

nortearam os estudos do eletromagnetismo no século XIX. Assim, tais 

pressupostos serão detalhados neste capítulo e, consequentemente, 

fornecerão as bases estruturais, assim como os argumentos nas abordagens 

                                                 
5  Ibid., p. 832, parágrafo 3305. 
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do capítulo III, com respeito ao conceito de polaridade na interação do 

magnetismo sobre a luz. 

Com relação às questões matemáticas do eletromagnetismo, foi James 

Clerk Maxwell quem estabeleceu as justificativas e as considerações 

pertinentes aos trabalhos de Faraday. Ainda que tenham sido apenas duas 

observações, nesse assunto, torna-se importante apresentá-las. Na primeira, 

considerava as cargas elétricas como substâncias incompressíveis, que 

satisfaziam as equações de continuidade fluida, as quais se movimentavam 

como condutores. Na segunda, julgava a hipótese física como um “subtítulo 

analítico” de fórmulas matemáticas, que consistiam algumas vezes em 

“analogia física” e, em outras, num método newtoniano de dedução de forças, 

para compreender os fenômenos dos movimentos das cargas elétricas. 6 

Essas interpretações foram apresentadas por James C. Maxwell, na 

obra On Faraday’s Lines of Force. Enfrentando o dilema entre a hipótese física 

e a pura interpretação matemática, Maxwell afirmava que: 

 

[...] Deve-se, no entanto, descobrir algum método de investigação o qual 

permita a nossa mente a cada etapa apreender claramente os conceitos 

físicos. [...]. 7 

 

Em contrapartida, na mesma época, a investigação dos fenômenos 

eletromagnéticos, estudados por Michael Faraday, compunha-se de processos 

visuais, adaptados às particularidades de cada caso. Tais processos 

mostravam-se também adaptados à prática experimental, bem como 

                                                 
6 Apud, Mary B. Hesse, The Structure of Scientific Inference: Maxwell’s Logic of Analogy, pp. 272-273, 
1970. 
7 Ibid., p. 260-261. 
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idealizados pelo aperfeiçoamento do processo metodológico. Referido 

procedimento iniciava-se pela investigação, baseada em hipóteses 

consistentes referentes à execução do experimento. Apontava as 

generalizações mais possíveis e/ou implícitas, provenientes das informações 

expressas pelo uso de substâncias-examinadoras, inseridas nas linhas de força 

física.  

Geoffrey N. Cantor, referindo-se ao ano de 1831, embora Faraday tenha 

alcançado sua máxima força experimental, pondera que a grande maioria dos 

filósofos naturais britânicos educados, principalmente, em Cambridge e no 

Trinity College de Dublin, dedicava-se ao desenvolvimento de um significante 

número de trabalhos. Todos eles baseados apenas em formalismos 

matemáticos aplicados aos fenômenos físicos.  Inclusive, no estudo do  

eletromagnetismo, discordavam das abordagens que não contemplassem os 

critérios matemáticos. 8 

Os procedimentos usados por Michael Faraday, na elaboração de 

conceitos, nortearam o estudo do eletromagnetismo. Tornaram-se parâmetro 

síntese no qual suas pesquisas experimentais, implicitamente, configuravam-se 

numa linguagem, cujo processo também envolvia interpretações visuais. 

Assim, o estudioso britânico, na construção desse monumento arquitetônico, 

bem como metodológico, consubstanciava um novo discurso, ou seja, a criação 

de um eixo processual diferenciador. Os procedimentos inovadores, dessa 

                                                 
8 Vide, Geoffrey N. Cantor, “Reading the Book of Nature: The Relation Between Faraday’s Religion and 
his Science”, in: David Gooding, Faraday Rediscovered, 1989, pp. 77-78.. Vide também, David Gooding 
& Frank A. J. L. James, org., Faraday Rediscovered: Essay on the Life and Work of Michael Faraday, 
1791-1867, 1989, pp. 9-10. Vide também James James Clerk Maxwell, A Treatise on electricity and 
Magnetism. Vol. II, cap. IV, p. 55. Geoffrey N. Cantor, aludindo ao ano de 1831, quando Faraday 
alcançou sua força experimental, a grande maioria dos físicos britânicos educados principalmente em 
Cambridge e no Trinity College de Dublin dedicava-se ao desenvolvimento de um significante número de 
trabalhos baseados puramente em formalismos matemáticos aplicados aos fenômenos físicos, discordando 
de abordagens que não contemplassem parâmetros matemáticos. 
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nova metodologia experimental, proporcionaram idealizar a reprodução das 

particularidades do universo natural, através da construção de aparatos 

artificiais simuladores.  

Além disso, um pouco mais tarde, Maxwell formulou um tratamento 

matemático, cujo conjunto de equações diferenciais relacionava as 

distribuições de cargas e correntes com as forças elétricas e magnéticas, 

geradas em cada ponto do espaço. Assim, confirmava-se a unificação das leis 

fundamentais do eletromagnetismo, unificando as idéias de Charles Augustin 

Coulomb, André Marie Ampère, Karl Friederich Gauss e Michael Faraday. 9 

Na primeira parte de seu artigo “Sobre as linhas de força de Faraday”, 

Maxwell, também confirmou as idéias de William Thomson (Lorde Kelvin), de 

George Green e de George Gabriel Stoke, em relação ao fluxo das linhas de 

força das matérias elétrica e magnética. Os quatro estudiosos viam similitudes 

com as equações de fluxo de calor.  

Maxwell utilizou o formalismo de suas equações matemáticas para 

fundamentar os argumentos de Faraday sobre as linhas de força física. No 

entanto, descreveu a teoria dos campos elétricos e magnéticos variáveis, ou 

oscilantes das forças. Propagando-se no espaço e se comportando como uma 

característica ondulatória, ainda necessitavam de um meio. Teceremos 

comentários mais adiante. 

                                                 
9 David Gooding, “ ‘In Nature’s School’: Faraday as an Experimentalist”, in: David Gooding  & Frank  
A. J. L. James (orgs), Faraday Rediscovered: Essay on the Life and Work of Michael Faraday, 1791-
1867, pp. 106-107. 
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                                                             Figura 1 

Conforme o esboço da figura 1, Faraday retomava ao tema dos experimentos de 

março de 1838 e ao tema da ação a distância retirado da obra de Geoffrey Cantor. 

 

 

 Conforme Geoffrey Cantor, Michael Faraday esclareceu a noção de 

ação indutiva contínua através de um diagrama próprio. Em “A”, mostrava que 

a transmissão da indução entre os pontos x e y foram de partículas “contínuas” 

ou “contíguas”. Em “B”, entre os pontos x e y, reproduziu como seria a 

transmissão de uma ação a distância, que Faraday rejeitava. 10 

Mais tarde, observou que os efeitos da indução magnética e a magneto-

óptica delineavam identidades similares nos campos de força magnética 

uniforme. Tudo isso, levou Michael Faraday à concepção das linhas de força 

como esforços interagindo no meio, ou melhor, como “espaços de força”.  

Por outro lado, a descrição da condução da natureza eletromagnética foi 

definida por Faraday, de forma sistemática, demonstrando que os aspectos da 

ação mútua, uma espécie de elasticidade material, eram inerentes tanto às 

substâncias sólidas quanto às substâncias fluidas. Apresentavam, no entanto, 

                                                 
10 Geoffrey Cantor et alii, Michael Faraday, p. 70 
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concretas “anomalias de coesão” nos arranjos moleculares, quando estes 

estavam sujeitos a intensos campos de força magnética uniformes. 11  

M. Faraday concluiu, a partir desses estudos, a co-relação entre as 

propriedades intrínsecas às matérias elétricas e magnéticas, e a concentração 

das linhas de força. Nesse caso, configuravam uma visível concentração que 

ilustrava uma variação de intensidade, quando os campos de força uniformes, 

modificavam-se em campos de força variáveis. 

 Proveniente desses estudos, Michael Faraday definiu as linhas de força 

de um magneto como curvas fechadas, que se afastavam do magneto e 

retornavam a ele, concentrando-se próximas ao mesmo. Assim, admitiu que, 

por algum tempo progressivo, os magnetos necessariamente influenciavam 

fortes perturbações no meio, e, que ocorriam, nesse espaço, interações entre a 

matéria e as forças da natureza.  

 Ainda nessa discussão, Faraday referiu-se à idéia de uma estrutura 

fibrosa, ou “tubos de força”. Estes apresentavam aspectos de sulcos 

configurados nas linhas de força, que definiam formas específicas para cada 

espécie de arranjo molecular. 12 

Pois bem, as correntes elétricas induzidas estabeleciam-se em circuitos 

fechados, quando um magneto ou eletromagneto cilíndrico fosse interposto, 

perpendicularmente, a aros feitos de fios metálicos de cobre, ferro ou barras de 

cristais de bismuto em posições opostas. Intermediados, de modo que quando 

um dos pólos interagisse com o material do aro, este induzia o estabelecimento 

de uma corrente (em sentido horário “S” ou anti-horário “N”, na direção do outro 

pólo), formando “tubos de forças” e criando um fluxo de indução 

                                                 
11 Michael Faraday, Experimental Reseaches in Electricity, parágrafos  691 e 1340. 
12 Ibid., p. 819. 
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eletromagnética. 13 Conforme abordado no capítulo I, onde citamos apenas 

para justificar o termo indução, referindo-se aos efeitos da eletricidade estática.   

Nesse momento mencionamos, como exemplo, as configurações das 

linhas de força confirmadas por efeitos eletrostáticos (figura 2) 14. Nesse caso, 

luzes estroboscópicas possibilitaram visualizar as linhas de força e, portanto, o 

comportamento da força física, na condução das descargas elétricas estáticas, 

entre esferas de aço com pontas na superfície, para facilitar a descarga e o ar.  

 

               

  

Figura 2 

Figura 2. Esboços retirados da obra de Michael  Faraday, Experimental Researches in 

Electricity do  Plate  X  das Séries XII , datada de janeiro de 1838. 

 

Os esboços de Michael Faraday, sobre as linhas de indução estática, 

apresentavam uma forma difusa das centelhas elétricas. Considerava que cada 

filamento das linhas, formadas pelas centelhas, eram trilhas que demonstravam 

o comportamento inerente à estrutura do meio material, estabelecendo nas 

                                                 
13 Michael Faraday, Faraday’s Diary, vol. V,  p. 209, parágrafos 10357-10359. 
14 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, p.  470. Vide também, os parágrafos 1231, 
1297 e 1304.  Sobre as relações  das forças  indutivas e da ação lateral. 
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linhas de força uma tensão típica. 15  Fez experiências em diferentes 

atmosferas e meios elétricos e magnéticos. 16 

 A configuração dessas trilhas sugeria uma espécie de rigidez dielétrica, 

ou resistência à passagem da eletricidade, que dependia do meio. Além disso, 

Michael Faraday ao observar que as trilhas se expandiam para os lados, 

interpretou que tal resistência também era indicada pela intensidade luminosa, 

exibida pela descarga. E a intensidade luminosa era proporcional à intensidade 

do campo. 17  

Faraday concluiu, inclusive, que a quantidade da intensidade de campo 

variava em função das cargas, devido à qualidade do material isolante e, nesse 

caso, podia receber uma forte diferença de energia. Assim, um condensador, 

ou seja, duas placas condutoras separadas por um isolante, causava essa 

“anomalia”. Percebeu, também, a necessidade de um meio condutor, pois, no 

ar ou no vácuo, a energia diminuía. 18 

Essa possibilidade de visualizar as linhas de força, no caso das 

descargas elétricas, permitiu que Faraday inferisse relações similares de 

identidade entre eletricidade estática e as correntes contínuas (dinâmicas), 

como já visto no capítulo I. Dessa forma, aplicava o método das linhas de 

indução magnética, também, ao fenômeno magnético (Figura 3) 19. 

 

                                                 
15 Michael Faraday, Faraday’s Diary, vol. VII, p. 307, parágrafo 13274.  Experimentos sobre polaridade 
magnética, proposta por vários objetos metálicos em campos magnéticos com cilindros em excêntricas 
rotações e diversos aparatos. Vide, também, Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, p. 
470. Experimentos de janeiro de 1838. 
16 Michael Faraday, Experimental Reseaches in Electricity, p, 312, parágrafos  335-337, vide também, p. 
621, parágrafo 2362 e  pp. 728-733, parágrafos  2969 e 2997. 
17 Ibid., p.819. 
18 David Gooding, “Mathematics and Method in Faraday’s Experiments”, in: PHYSIS,  p. 135-136. 
19 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, pp. 790-791. 
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Figura 3 

Figura retirada da obra de Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity do 

Plate  XVI das Séries XXIX , datada de dezembro de 1851. 

 

Da mesma forma, Faraday procurou visualizar as linhas de força, 

através da observação das configurações delineadas, por limalhas de ferro ou 

com pós de lycopodium, nas vizinhanças de magnetos e ou eletromagnetos de 

ferro doce, cobalto, níquel ou de aço, conforme as ilustrações da figura 3.  

O conceito de linhas de força física revela-se como a principal diretriz 

filosófica de Faraday, dos primórdios da construção de sua obra até o resto de 

sua vida. 20  

 

       

 Figura 4(a)                                                 Figura 4(b) 

As figuras 4(a) e 4(b) compostas pelos esboços relativos aos estudos sobre polaridade 

nas linhas de força, no caso em que uma esfera de aço provocou nas linhas de forças 

deflexões. 

 

                                                 
20 L. Pearce Williams, “Faraday, Michael”,  in: Dictionary of  Scientific Biography, vol. 4,  p. 535. 
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Continuando seus estudos sobre as configurações das linhas de força, 

Faraday analisou o efeito da indução. Esse efeito dependia de um intervalo de 

tempo, também progressivo. Se a esfera de aço ficasse envolta por mais tempo 

nas linhas de força de um campo magnético, a direção da geração dos fluxos 

definia-se de norte para sul, conforme a figura 4(b).  A esfera de aço era 

induzida a se polarizar. 21  Pode-se considerar que Faraday utilizou a esfera de 

aço, nesse experimento, como “substância examinadora”.   

Assim, revendo as intenções de Faraday, cada experimento 

proporcionava descrever aspectos e elaborar inferências, argumentos e 

projetos de novos experimentos. Os próprios materiais empregados num 

experimento, por exemplo, a esfera de aço, tornavam-se instrumento teste em 

outras experiências.   

Os procedimentos e métodos, adotados por Faraday, resultavam em 

arranjos experimentais mais adequados e refinados a cada investigação, de 

onde resultavam modelos e conceitos mais específicos. As proposições que 

compõem a “Arquitetura Metodológica” de Michael Faraday, 22 ou seja, uma 

modelagem que se configurou através da incorporação de argumentos e idéias, 

teve um crescente e exponencial uso durante o desenvolvimento de seus 

estudos, referentes às linhas de força física e as investigações do 

eletromagnetismo.  

Ainda hoje, a formulação original de Michael Faraday continua a ser, 

com já declarava James Clerk Maxwell, a única que afirma somente o que se 

pode verificar pela experimentação. Além disso, a única pela qual se pode 

                                                 
21  Michael Faraday, Faraday’s Diary, p. 305, parágrafo 13269. 
22 Vide, por exemplo, J. B. A. dos Reis, A teoria magnética de Michael Faraday: experimentos e idéias 
sobre o diamagnetismo, dissertação de mestrado, PUC/Sp, 2000, pp. 41-53. Vide, também, J.B. A. dos 
Reis, “ Um modelo teórico experimental sobre matéria, polaridade e cristais diamagnéticos: algumas 
idéias de Michael Faraday “ in: O Laboratório, a oficina  e o Ateliê, pp.141-168. 
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expressar a teoria dos fenômenos de maneira exata e, numericamente, 

precisa, permanecendo, ao mesmo tempo, no âmbito dos métodos 

elementares de exposição. Conforme Maxwell:  

 

[...] Após quase meio século de esforços desse tipo, podemos dizer, 

embora as aplicações práticas da descoberta de Faraday tenham 

aumentado e continuem a aumentar em número e valor a cada ano, não se 

descobriu nenhuma exceção à formulação que ele deu a essas leis, 

nenhuma nova lei lhes foi acrescentada. [...]. 23 

 

Os argumentos assimilados pela prática e o uso de “sensores”, “as 

substâncias examinadoras” e o monitorando dos experimentos, constitui-se em 

mais uma das diferenças no trato metodológico usado, experimentalmente, por 

Faraday, cuja finalidade era de averiguar, minuciosamente, as propriedades e 

similaridades entre as matérias elétrica e magnética. Adiante, comentaremos 

mais detalhadamente sobre o tema. 

Mas, para abordar a hipótese manifestada por Michael Faraday, em 

relação à formação da matéria, faz-se necessário esclarecer alguns pontos 

teóricos. Esses pontos que se tornaram o foco principal na definição de 

eletricidade e magnetismo. Suas conexões, em relação à essência da matéria 

eletromagnética, consolidaram, ao mesmo tempo, a idéia de unidade das 

forças da Natureza.  

Em tese, afirma-se que Faraday interpretou a unificação das forças 

através da noção de um Universo construído de forma harmônica. 

Evidentemente, havia uma unidade, assim como leis regendo as forças que 

compuseram a origem. Alguns aspectos discutidos por Trevor H. Levere, 

                                                 
23 James Clerk Maxwell, The Scientific Papers. Vol. II, p. 786-793, Cambridge University Press, 1899. 
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relativos às reflexões de Faraday sobre átomos e forças, apontam até para 

influências religiosas. 24 Por outro lado, as abordagens de P. M. Heimann 

priorizam o enfoque sobre as questões relacionadas à construção da teoria da 

matéria e da eletricidade. 25 

Para Michael Faraday, Deus criou e sustentava o Universo. Essa 

afirmativa implicava num intencional plano de unificação, por meio de poderes 

e de forças. Seguramente, isso tudo deveria permanecer em consonância com 

o universo dos átomos considerados, por Faraday, como pontos de força. 26 

Oportunamente, faremos outros comentários relativos ao tema. 

Porém, deve-se adiantar que os ensaios, do estudioso britânico, 

referentes ao conceito atomista iniciaram-se conjuntamente aos ensinamentos 

de Humphry Davy, em 1812. Ou seja, tais ensaios foram realizados antes de 

ser contratado como auxiliar de laboratório da Royal Institution, época em que 

participou de quatro conferências proferidas por Davy, na mesma instituição. 

Parte de um curso, sobre os elementos da filosofia química, foi financiado por 

um cliente da livraria de George Riebeau. Tal cliente era amigo e incentivador 

da formação educacional de Michael Faraday, George Dance. Mais tarde, 

tornou-se um arquiteto bem sucedido na Londres do século XIX. 27 

Em particular, concluiu-se, com base nos fatos experimentais dos 

estudos do eletromagnetismo, sobre a teoria da matéria, que grande parte dos 

principais pressupostos ignorava as proposições encontradas dentro da teoria 

do “atomismo de partículas centro de força”, que fundamentavam as relações 
                                                 
24 Trevor H. Levere, “Faraday, Matter, and Natural Theology - Reflections on an Unpublished 
Manuscript”, in:  The British Journal for the History of Science Vol. 4 No. 14:1968, pp. 100, Michael 
Faraday, “Matter”, 19 de Feb. 1844. Este manuscrito encontra-se na biblioteca da Institution of Electrical 
Engineers, em Londres.  
25 P.M.Heimann, “Faraday’s Theories of Matter and Electricity” in: The British Journal for the History of  
Science, Vol. 5 No. 14: 1968, pp. 235-257. 
26  Levere, op.cit., pp. 100-101. 
27 James Hamilton, Faraday: The Life, p.15. 
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entre essas partículas condutoras de cargas elétricas, constituintes da matéria 

elétrica.  

As questões gerais sobre a estrutura material revelaram fundamentais 

aspectos no que diz respeito ao estado inicial da formação do universo. Tendo 

em vista que Faraday admitiu, por razões de ordem estrutural, que deveriam, 

necessariamente, haver leis específicas governando o estado inicial de todas 

as coisas, ou seja, a unicidade. Dessa maneira, havia uma condição inicial e 

estrutural em todos os preceitos que governavam as forças da Natureza.  

Admitir que todas as forças naturais estivessem submetidas a esse 

princípio singular, favorecia a concepção dinâmica, adotada teoricamente por 

Michael Faraday, sobre a matéria. Antecipadamente, algumas discussões 

sobre os argumentos desse estágio, citados por Trevor H. Levere, conferem 

um sincronismo junto à teologia natural, que teria sido a responsável pela 

fundamentação dos propósitos da teoria da matéria de Michael Faraday. Essa 

teoria, de acordo com Levere, estava ligada à tese do atomismo, que 

identificava a matéria como constituída por pontos de forças 28, como será visto 

mais adiante. 

Junto a isso, o conceito de afinidade ou força química viria a ser 

considerado, por Faraday, como suporte teórico da idéia de unidade das forças 

da natureza. Afinidade química ou força química não seria, meramente, um 

aspecto de uma unidade multifacetada, mas comporia a concepção teórica 

inerente à conservação dos “poderes da matéria”. Em outras palavras, a 

natureza

                                                 
28 Trevor H. Levere, Affinity of Matter: Elements of Chemical Philosophy 1800-1865, p. 74. 
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necessitava da mesma quantidade de poderes, ou energia, para separar 

compostos binários tipo AB e CD, em seus elementos A e B, C e D. Ainda que 

a energia liberada quando A e B combinassem, para formar AB, seja muito 

diferente da que é liberada na combinação entre C e D. 29 

Baseado em seus estudos sobre a decomposição eletrolítica, 

principalmente, aqueles realizados entre junho de 1833 e dezembro de 1834, 

Faraday afirmava que a “afinidade química, ou força química era uma ação 

entre corpos diferentes”. Neste caso, “ela dependia inteiramente da energia 

com que as partículas de tipos diferentes atraíam-se umas às outras”. 30 

Ainda, conforme Michael Faraday,  

 

[...] o cobre e o cloro ligam-se por sua capacidade de afinidade química e 

produzem um corpo inteiramente diferente de qualquer das substâncias 

usadas. No caso de partículas de carbono e de oxigênio, elas podem agir, 

mas não agem - são como uma vela apagada, que fica quietinha até que 

queiramos acendê-la. Mas, não é o que acontece neste outro caso. [...] Em 

que a ação química é acionada exatamente como se eu houvesse acendido 

uma vela, ou como acontece quando um criado põe o carvão na lareira e a 

acende; as substâncias esperam até que façamos algo que possa dar início 

à ação. [...] 31.   
 

Assim, uma substância gasosa como o oxigênio se for colocado junto a 

partículas de metal, ambas se combinarão imediatamente. Não que haja 

alguma deficiência de afinidade entre o carvão e o oxigênio, pois no momento 

em que se quiser a união, em condição de exercer suas afinidades, é possível 

                                                 
29  John Meurig, Thomas, Michael Faraday  and the Royal Institution: The Genius of Man and Place, p. 
49. 
30 Michael Faraday, The Forces of Matter, p. 47. 
31 Ibid., citações à página  55.  
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ver a diferença. O pedaço de carvão será aceso e introduzido no recipiente 

com oxigênio e a combustão se dará com intensas cintilações.  

Dessa forma, pode-se notar que, no pensamento de Faraday, o conceito 

das afinidades vinculou-se aos aspectos das forças elétricas e de coesão. 32 

Nesse aspecto, Faraday seguiria o pensamento de seu mentor, 

Humphry Davy, como salienta David Knight, na obra The Transcendental Part 

of Chemistry: “Humphry Davy argumentava que a mecânica não era o 

bastante”. Isso porque a química era considerada uma ciência de poderes 

imateriais como a eletricidade. Além disso, nas primeiras explanações sobre a 

produção do calor e suas relações  com as afinidades químicas, Davy apontava 

que tais fenômenos implicavam num problema de natureza elétrica. 33 

A concepção de Michael Faraday sobre a matéria seguiu esse mesmo 

caminho. Abrangendo não só as características conceituais peculiares à 

matéria eletromagnética, Faraday elaborou com discernimento as 

particularidades, no que diz respeito à idéia de forças como a base estrutural 

da matéria.  A teoria atomista, proposta pelo estudioso britânico, foi divulgada 

em carta, datada  de 25 de janeiro de 1844, enviada ao Esquire Richard Taylor, 

editor do London and Edinburgh Philosophical Magazine . Referida carta foi 

publicada, neste periódico, como “ Speculation  Touching   Electric  Conduction  

and the Nature of Matter”. 34  

                                                 
32 John Hudson, The History of Chemistry, London, 1994, p. 103. 
33 Levere, op.cit., pp.62-64. 
34 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, pp. 850-855, vide também Joseph Priestley, 
The History and Present State of Electricity, with Original Experiment, London, 1775, e os comentários 
de T. H. Levere, “Faraday, Matter, and Natural Theology - Reflections on an Unpublished Manuscript” 
in: The Journal for the History of Science. Vol. 4 no. 14, 1968, p. 97. Joseph Priestley, The History and 
Present State of Electricity, with Original Experiment, London, 1775. 
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Sendo assim, pode-se avaliar o cuidado que Faraday teve nas reflexões 

sobre a composição da matéria eletromagnética, considerando-se o seguinte 

trecho, citado por T. H. Levere  e retirado da obra de Henry Bence Jones: 

 

[...] Especulações, tentações perigosas, naturalmente evite-as, mas na 

hora de especular, como na de se privar, tudo depende do temperamento. 

(Eu) Fui conduzido a considerar a natureza do espaço em relação à 

condução elétrica, isto é, como uma espécie de matéria contínua, 

consistindo de partículas ou aquela intervindo e atuando no espaço de 

acordo com sua suposta constituição. Considerando tais pontos, fizemos 

comentários dessas suposições por toda parte. [...]. 35 

 

Acerca dessas reflexões, sobre a composição da matéria, Faraday 

dedicou grande atenção às idéias propostas por R. J. Boscovich . Considerava 

inadequado o modelo de Dalton à teoria do eletromagnetismo, principalmente 

no que se referia à impenetrabilidade da matéria. 36  

Um modelo de átomo, que pretendia explicar as complexidades da 

estrutura corpuscular da matéria, foi proposto em 1758 pelo astrônomo, físico e 

filósofo jesuíta Rudjer Josip Boscovich (1711-1787), apresentado no ensaio 

Philosophiae naturalis theoria  redacta  ad  unicam  legem  virium  in  natura  

existentium. 37  

                                                 
35 Vide por exemplo Henry Bence Jones, Life and Letters of Faraday, p. 177-179 e 354, T. H. Levere, 
op.cit., p. 99. 
36 Vide por exemplo, L. Pearce William, “Faraday, Michael”, in: Charles Coulston Gillispie (org), 
Dictionary of Scientific Biography, vol 4, p.533. Em contraponto, deve-se salientar que a teoria do átomo 
centro de força precedeu à proposta de John Rowning e Gowin Knigts, intitulada; An Attempt to 
Demonstrate that all the Phenomena in Nature May Be Explained by Two Simple Active Principle, 
Attraction and Repultion de 1748, antecede á teoria proposta de Boscovich e um modo geral faz parte do 
contexto das idéias newtonianas, J. B. A. dos Reis, A teoria Magnética de Michael Faraday: 
experimentos e idéias sobre o diamagnetismo, pp. 98-100.  
37 A tradução desta nota apresentada é nossa: “Teoria da filosofia natural elaborada segundo os princípios 
da unicidade das forças existentes na natureza”.   
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Boscovich considerava que os átomos não eram apenas pequenas 

partículas materiais, mas pontos, centro de força, interagindo por atrações e 

repulsões.  Quando a distância entre os átomos e os pontos centro de força se 

aproximava de zero, a força repulsiva tenderia a valores infinitos, e, dessa 

forma, seguia a lei do inverso do quadrado da distância. No entanto, tratava-se 

de um complexo padrão de forças, que definia esses pontos centro de força na 

formação de diferentes agregados de partículas.  

Estão representadas na figura 5 as relações de repulsão (acima das 

curvas) e atração (abaixo das curvas) entre átomos, conforme as idéias de 

Boscovich, ou seja, forças versus a distância entre as partículas. Era uma idéia 

que pretendia explicar o dualismo força-matéria, através do monismo que esse 

modelo “átomo-força” sugeria. 

 

      

Figura 5 

A figura 5 ilustra gráfico representativo e analítico das interpretações dos aspectos 

matemáticos da hipótese atômica de Rudjer Josip Boscovich, retirado da obra de L. 

Pearce Williams, “Faraday, Michael” no Dictionary of Scientific Biography. Volume 4, p. 

530.  

 

Analisando esse gráfico, tem-se em “O” um ponto matemático 

imaginário, o qual representava os centros de força que constituíam a formação 
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dos átomos. Para além de H, a força atômica era de atração e inversamente 

proporcional ao quadrado das distâncias. De H para A, as forças variavam de 

acordo com a distância em relação à “O”. De A para “O”, as forças tornavam-

se, crescentemente, repulsivas e alcançavam o infinito de repulsão em “O” .  

Assim, Boscovich caracterizava os átomos como centros rodeados de 

forças atrativas e repulsivas ou “pontos centrais de forças”. Tal modelo, 

conforme Faraday chegou a admitir, adaptava-se ao conceito de matéria que 

idealizava, pois condizia com as suas convicções sobre a complexidade das 

forças conversíveis e suas interações nas linhas de força. 38 

Nesse sentido, Faraday aceitava as forças intrínsecas à matéria, às 

quais se referiu usando o termo “poderes”. Com base nesta idéia, buscava 

analisar as interligações entre os efeitos elétricos, químicos, magnéticos e de 

movimento. Encontra-se, aqui, um vínculo forte com os aspectos das forças 

elétricas e de coesão, na formação dos arranjos moleculares. 

A vasta estrutura formal, construída por Faraday com os materiais 

eletromagnéticos, envolvendo polaridade, aguçou e revigorou suas reflexões 

acerca do conceito de matéria e das interações, enquanto parte vital dos 

fundamentos e argumentos relativos à questão molecular.  

Na continuidade de seus estudos sobre a teoria atômica, ou melhor, 

sobre o conceito  de  matéria  interagindo com  as  forças que unem e formam 

as estruturas materiais, Faraday fez uma revisão em seu próprio conceito. 

Diversas hipóteses foram reformuladas e algumas permaneceram. Isso pode 

ser concluído através da análise do ensaio escrito em 1846, 39 intitulado 

“Thoughts on Ray-vibrations”. Esse ensaio traz reflexões de extrema 

                                                 
38 P. M. Heimann, Faradaay’s Theories of Matter and Electricity, p. 245. 
39 Ibid., pp. 246-247.  
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relevância, aludindo dúvidas sobre a real necessidade do éter na condução da 

matéria eletromagnética.  

 

[...] A visão no momento estabelecida sobre a constituição da matéria 

parece envolver, necessariamente, a conclusão de que a matéria preenche 

todo o espaço e também por outro lado o velho adágio de que a matéria 

não pode agir onde nada há. Mas não é minha intenção entrar em 

considerações como essas hipóteses, ou se os suportes dessas hipóteses 

seriam na teoria da luz e do suposto éter. [...]. 40 

 

Faraday considerava que, para desenvolver pressupostos e hipóteses 

sobre a composição da ordinária noção de matéria, era necessário buscar algo 

que melhor a definisse. Diversos estudos ressurgiram no período entre 1845 e 

1850, os quais levaram Faraday a conceituar matéria elétrica, magnética, e 

diamagnética. 41 Além disso, se concentrava na idéia vibratória ou teoria 

ondulatória da propagação das forças.  

O estudioso britânico buscava concentrar suas hipóteses em torno da 

necessidade de se conhecer e relacionar as estruturas internas. Retornou, 

então, aos estudos da condutividade magnética dos corpos nas vizinhanças, 

entre o meio e as linhas de força, realizados em 14 de setembro 1850. 

Conforme foi explanado no experimento da esfera de aço, num campo de 

indução magnética.  

 Os esboços ilustram os experimentos que fizeram parte dos estudos de 

Faraday sobre a condutividade das forças magneto-cristalinas e diamagnéticas. 

Nessa discussão, fazia nítidas alusões à dependência entre a direção tomada, 

pelos corpos nas linhas de força, e a polarização. Exemplo disso encontra-se 

                                                 
40 Michael . Faraday, Experimental Researches in Electricity,, pp. 762-763. 
41 Ibid., p. 686-722. 
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em sua explicação sobre a ação dos magnetos nos cristais, através das forças 

magneto cristalinas, as quais se alinhavam ao longo das linhas de força 

magnética, o que indicava a existência de um estado de polaridade no cristal. 42  

Confere-se, nesses experimentos, um típico caso de monitoramento 

através de substâncias ditas “examinadoras” de “vidros pesados”, compostos 

por borossilicato de chumbo (os atuais vidros refratários do tipo Pyrex são 

compostos de borossilicato apenas), eram melhores que os vidros flint e crown 

43. Foram confeccionados por Faraday e empregados nos diversos 

experimentos, para o estudo das interações de forças sobre os 

magnetocristais, bem como, veremos mais adiante, na magnetização da luz.  

Faraday também se utilizou do monitoramento nos estudos relacionados 

ao magnetismo, devido às ações e efeitos provenientes dos cristais 

magnéticos, das forças magneto-cristalinas, do paramagnetismo e do 

diamagnetismo. 44  

O aperfeiçoamento dos procedimentos, para a realização do 

monitoramento nos experimentos, constituiu-se numa nova e poderosa 

ferramenta experimental. No início, originou-se o termo linhas de força física, 

por Michael Faraday, para expressar certas configurações que se formavam, 

descrevendo as ações de forças nas limalhas de ferro, espalhadas na 

                                                 
42 Ibid., p. 633 parágrafo  2454, p. 643, parágrafos  2529-2531 e p. 646, parágrafo 2550.  
43 Ibid., p. 596-598, parágrafos 2151 e 2176. Vide dissertação, J.B.A. dos Reis, A teoria magnética de 
Michael Faraday: experimentos e idéias sobre o diamangnetismo, 2000, pp. 57-67. 
44 Ibid., pp. 647-648. Vide também, J. B. A. dos Reis, A teoria magnética de Michael Faraday: 
experimentos e idéias sobre o diamagnetismo, pp. 76-89.  Atualmente denominam-se diamagnéticas as 
substâncias que, não possuindo magnetização a campo zero, apresentam uma magnetização contrária ao 
campo aplicado, ou seja, uma susceptibilidade magnética negativa. Por outro lado, substâncias que, 
embora não apresentando magnetização espontânea (a campo nulo), magnetizam-se no mesmo sentido do 
campo aplicado, isto é, têm uma susceptibilidade magnética positiva, são chamadas paramagnéticas. De 
uma forma simplificada, a existência de cargas elétricas microscópicas numa substância (embora esta seja 
globalmente neutra), aliada à Lei de Lenz, parece justificar o diamagnetismo. A situação é mais 
complexa, pois a resposta diamagnética observada é a mesma para campos magnéticos estáticos. Por 
outro lado, o paramagnetismo só pode ser explicado se considerarmos a existência de momentos 
magnéticos microscópicos permanentes, embora a substância não apresente uma magnetização global.  
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vizinhança dos magnetos (ímãs). Como exemplo, podemos citar o caso das 

esferas de aço introduzidas em campos magnéticos.  É interessante ressaltar 

que, atualmente, o monitoramento e o uso de sensores, expandiram-se para 

outros setores, tais como a eletrônica, engenharia, nos procedimentos e 

protocolos médicos de imagens, diagnósticos, etc. 

As linhas de força eram definidas como reflexos das interações da 

matéria magnética, expondo a condição da condução e direção, tomadas pelas 

forças no campo.45 Além  disso,  para  Faraday,  as  substâncias  

“examinadoras”  indicavam a posição tomada pela matéria, quando sujeita a 

intensa ação externa de campos de força uniformes. Em outras palavras, as 

substâncias “examinadores” funcionavam como “corpos de prova”, e 

auxiliavam a detectar as características, assim como as diferenças entre  as  

forças cristalinas magnéticas,  para  e  diamagnéticas, por influírem na 

configuração das linhas de força. 

Utilizando-as como padrão para evidenciar, comparativamente, as 

diferenças peculiares entre os corpos ordinários, corpos magnéticos cristalinos 

e corpos para e diamagnéticos, 46 as substâncias examinadoras foram usadas, 

por Michael Faraday, para desenvolver experimentos mais específicos. 

Experimentos que visavam analisar a natureza do magnetismo e suas 

propriedades, cujo objetivo era identificar as particularidades e características 

magnéticas para e diamagnéticas.  

 

                                                 
45 Vide, por exemplo, John Meurig Thomas, Michael Faraday: And The Royal Institution, pp. 212-219, 
Michael Faraday, “On the Physical Lines of Magnetic Force”, in: Experimental Researches in Electricity, 
p.16. Referindo-se ao tema no Phil. Trans. de 1852 e nos ensaios publicados no Phil. Mag., 4th Series, 
1852, Vol. III, p. 401. 
46 Michael Faraday usou pela primeira vez, os conceitos de campo, a susceptibilidade magnéticas, no 
ERE respectivamente nas séries XXI e XXV de dezembro de 1845 e em novembro de 1850, quando 
desenvolvia o conceito de diamagnetismo. 
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            Figura 6(a)                     Figura 6(b)                           Figura 6(c) 

As figuras 6(a)47, 6(b) e 6(c)48 ilustram três esboços elaborados por Michael Faraday, 

referentes a experimentos planteados, seguindo uma seqüência, e planejados para 

investigar aspectos de monitoramento de polaridades magnéticas.  

 

Conforme mostram as ilustrações, no primeiro arranjo experimental um 

corpo conhecidamente diamagnético, presente no esboço da figura 6(a), foi 

suspenso por um fio de seda e preso a uma campânula de vidro, bem próximo 

dos pólos de um eletromagneto do tipo “ferradura” (no formato de “U”). No 

segundo, uma barra de borossilicato de chumbo foi marcada com uma “seta”, 

indicando a direção que tomaria quando o efeito fosse magnético. As linhas N e 

S foram assinaladas como referência, para que fosse possível a observação 

das deflexões de campo de força, demonstradas pela figura (6 c).  

Faraday usava fios de seda, ou de algodão, para medir o momento da 

força magnética entre os pólos de magnetos e eletromagnetos. Assim, as 

figuras 6(a) e 6(b) reportam à montagem e resultados das deflexões de um 

cristal diamagnético. No esboço da figura (6c), demarcada por uma linha 

divisória, cuja finalidade era indicar a direção que o corpo tomaria nas linhas de 

                                                 
47 Michael Faraday, Faraday’s Diary,  vol. V, p. 64-65, parágrafo 9447-9449. Esboço e descrição do 
experimento de 31 de agosto de 1848, Figura 8(a). A figura 8(b) foi retirada da página 107, do Faraday’s 
Diary, parágrafo 9745 de 25 de setembro de 1848. 
48 Michael  Faraday,  Experimental Researches in Electricity, p. 597,  parágrafos 2160-2161.  
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força 49 , mostra-se o “corpo de prova”, que se encontra no experimento 

conforme a figura 6(b). Além disso, Faraday usava uma luneta direcionada ao 

corpo de prova, com o objetivo de discriminar as ações menos visíveis e 

incidentes no artefato experimental.  

Faraday sabia que o efeito era mais pronunciado quanto mais forte fosse 

o eletromagneto e, também, quanto mais próximo dos pólos estivessem os 

vidros transparentes de borossilicato de chumbo, ou os cristais de bismuto, 

bem como as demais substâncias magnéticas e paramagnéticas a serem 

examinadas. 50 

O uso das substâncias sensores, pelo estudioso britânico, tinha como 

objetivo compreender as particularidades mais íntimas da matéria, quando 

submetidas a campos de força física, nas investigações dos fenômenos 

eletromagnéticos. Pode-se melhor avaliar essas práticas analisando as figuras 

7 (a, b, c, d).  

 

                                             

  

               Figura 7(a)                                                    Figura 7(b) 

A figura 7(a) mostra a organização inicial do processo de monitorar as substâncias 

sensores - ERE – página 608, parágrafo 2252. Na seqüência, a figura 7(b) mostra um 

cristal de bismuto sendo afetado por um campo magnético, determinando uma posição 

                                                 
49 Ibid., p. 505 parágrafo 2161. 
50 Ibid., pp. 516-527, principalmente nos parágrafos 2278, 2279, 2280, 2300 e 2301, os quais descrevem a 
utilização dos mesmos procedimentos experimentais para testar cristais de bismuto e várias substâncias 
diamagnéticas e paramagnéticas em formato de barras, cubos e esferas.  
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axial, em relação ao magneto pólo norte de um magneto acrescido de um quadrado de 

aço “e” retirado do ERE, página  637, parágrafo 2487.  

 

 

              

 

               Figura 7(c)                                               Figura 7(d) 

Com relação à figura 7(c) configura-se o estudo da ação das forças magneto 

cristalinas num grupo de cristais diversos, inclusive, de bismuto. Apresentam repulsão 

entre si, sujeita a um campo de força magnético - ERE - página 638, parágrafo 2498. 

Finalmente, a figura 7(d) na mesma página parágrafo 2490.  

 

Esses experimentos demonstravam as deflexões de um cristal de 

bismuto, determinado pelas linhas pontilhadas, quando sujeito a um campo de 

força magnético uniforme (forças iguais), na presença de uma barra de ferro.  

Citando Faraday: 

 

[...] Pequenos cristais de bismuto ou de arsênio tornaram-se úteis 

indicadores da direção sofrida pelas linhas de força nos campos de força 

magnéticos, ao mesmo tempo em que demonstravam as configurações do 

curso tomado pelo efeito da própria ação promotora da perturbação do 

sistema. [...]. 51 
 

Faraday especulava, particularmente, a possibilidade de poder, através 

dos resultados desses experimentos com vidros transparentes, com cristais de 

substâncias diamagnéticas, como o bismuto e arsênio, entre outras, confirmar 

                                                 
51 Ibid., p. 637-639, parágrafos 2496 e 2497. 
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as relações que acreditava haver entre as forças diamagnéticas, magneto-

óptica e as forças magnéticas. Dessa maneira, seus experimentos foram 

protótipos especulativos para uma investida maior, no sentido de afirmar as 

idéias de unidade das forças da Natureza. 

Além disso, o ensaio de 1852, “On the Physical Character of the Lines of 

Force”, fomentou experimentos e argumentos, baseados no mesmo tema que 

se desenvolveu até 1854. Faraday argumentava, nesse período, sobre a 

questão da magnetização da natureza de um modo geral, ou seja, a interação 

da matéria força e campo de força física. 52   

De um modo geral, a obra de Faraday abordou os principais 

questionamentos básicos de seu século. Procurou as respostas dentro de suas  

possibilidades, as mais diversas possíveis, a fim de manter a legibilidade da 

observação experimental da natureza material, que originava as forças 

unificadas. Assim como, na busca de encontrar um eixo mútuo e ordenador dos 

princípios unificadores das forças da natureza.  

Tais pressupostos tinham suas bases fundamentadas pela lógica dos 

limites, que governavam os fenômenos físicos, ou seja, o contexto. Na 

perspectiva de Faraday, os objetivos se tornavam viáveis a partir da elaboração 

de novas hipóteses, que armazenavam informações padrões para outras 

investigações, bem como, podiam refletir o interior do imponderável universo 

das matérias elétricas e magnéticas. Derivam-se daí, os estudos sobre as 

vibrações e tensões na matéria, os quais fizeram parte de um período especial 

de Faraday, que, naturalmente, conjugava também as leis preditas nas 

investigações sobre a decomposição eletroquímica.  

                                                 
52 David Gooding, Empiricism in Practice: Teleology, Economy, and Observation in Faraday’s Physics, 
pp.60-63.  
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Os trabalhos de Faraday, nesse tema, incluíram a distribuição da carga, 

da matéria, além da noção da mudança de um lugar para outro. A partir desses 

trabalhos, diferentes tipos de materiais foram classificados como condutores, 

isolantes, bases do movimento livre ou resistência à condução dos 

constituintes materiais nas linhas de força física. 

Por outro lado, com base nesse raciocínio, as forças e as deflexões das 

partículas, propagando-se nas linhas de força física, não mudavam se não 

houvesse também um acréscimo de velocidade. Nesse caso, pode-se dizer 

que os sensores, monitorados como “substâncias examinadoras”, foram 

utilizados para averiguar pequenas mudanças incapazes de ser observadas 

através das agulhas magnéticas ou bússolas. 
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CAPÍTULO III 
 
Eletromagnetismo e luz: a grande síntese de Michael Faraday 

 
 

O fenômeno diamagnético e os efeitos observados, em relação aos 

movimentos nas linhas de força, como já foram vistos no capítulo anterior, 

levaram M. Faraday aos estudos sobre a luz, bem como à verificação de suas 

hipóteses, referentes às similitudes entre ela e os efeitos do eletromagnetismo. 

Conforme Faraday concluiria em 1845:  

 

[...] Então, fica estabelecido, penso que pela primeira vez, uma verdadeira 

relação e dependência direta entre luz e forças magnéticas e elétricas; e      

um grande acréscimo aos fatos e considerações que tendem a provar que 

todas as forças naturais são interligadas e tem uma origem comum. [...]. 1 

 

Entretanto, em carta a Christian Frederick Schoenbein (1799-1868), 

datada de maio de 1844, Faraday comentou, ao retomar suas atividades, após 

um período de afastamento por motivo de saúde, que o mais importante 

trabalho, dentre aqueles que estava desenvolvendo, eram os estudos sobre a 

polarização da luz e, também, a ação do magnetismo e eletricidade sobre a luz. 

Nessa mesma carta, Faraday insinua sobre sua nova descoberta. Assim, 

escreveu Faraday sobre esse momento:  

 

[...] Ocorreu ter descoberto uma relação direta entre o magnetismo e a luz, 

e, também, eletricidade & luz - o campo que isso abre é tão vasto, rico, que 

naturalmente desejo primeiro examiná-lo. [...] De fato, não tenho tempo 

                                                 
1  Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity,  pp. 603-604 
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para dizer-lhe o que isso é [...] Quando eu conseguir algum tempo lhe direi 

mais. [...]. 2 

 

Em 1845, Faraday conseguiu executar as propostas de 1844. Provocou 

um forte impacto na teoria da matéria magnética, principalmente, quanto às 

características a que o conceito ficou conjugado. Ficou evidenciado que as 

forças magnéticas não eram unidades específicas dos metais ferro, níquel, 

cobalto e seus compostos.       

Em 30 de agosto de 1845, Michael Faraday registrou em seu diário a 

realização de experimentos. Seu enfoque foi a polarização da luz de uma 

lâmpada de Argand, colocada diagonalmente a uma célula cilíndrica de vidro, 

incidindo sobre o elemento refletor, conforme esboço. 3    

Num desses experimentos, Faraday usou uma solução de sulfato de 

sódio, trespassado por um raio de luz polarizado e interceptado por um prisma 

de Nicol, colocado no final do aparato. Observou que as correntes elétricas e 

as linhas de força magnéticas, unidas, polarizaram a luz por reflexão em um 

plano vertical, pelo caminho diagonal de um feixe incidente sobre uma 

superfície refletora, conforme o esboço da figura 1. 4   

 

 

 

                                                 
2 James Hamilton, Faraday: The Life, p.327. 
3 Michael Faraday, Faraday’s Diary, vol. V, p. 256, parágrafo 7440. 
4 Ibid., p. 256, parágrafo 7440-7449. 
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Figura 1 

Figura 1. Esboço retirado do Faraday’s Diary de 30 de agosto de 1845, sobre um dos 

primeiros experimentos da polarização da luz através de uma célula de vidro contendo 

sulfato de sódio. 

 

A luz polarizada, orientada para se propagar nas vizinhanças, era 

refletida sobre uma célula cilíndrica de vidro (desenho maior) que continha, no 

seu interior, uma solução de sulfato de sódio. O mesmo experimento foi 

realizado utilizando-se turmalina no final da célula, em substituição ao prisma 

de Nicol, usado no experimento da figura 1. Assim, o exame do raio e do efeito 

na célula, que continha sulfato de sódio, foi considerado bom. Faraday, em seu 

diário de laboratório, finalizava que em tal experimento não houve interferência 

de correntes elétricas no raio polarizado. 5 

Com base nessas observações preliminares, dos estudos sobre as 

relações entre o magnetismo e a luz, Michael Faraday sustentava que a 

polaridade independia das resistências dielétricas. Assim, para ele, a  

polaridade vinculava-se às forças dos magnetos, transmitidas através das 

linhas de força. Dessa forma, Faraday afirmava que 6 :  

 

[...] uma nova condição (i.e., nova para o nosso conhecimento) tem sido 

aplicada sobre a matéria, submetendo-a às ações das forças magnéticas e 

                                                 
5  Ibid., vol. V, p. 257, parágrafos 7441-7444. 
6  J.B. A. dos Reis, A teoria magnética de Michael  Faraday: experimentos e idéias sobre o 
diamagnetismo, pp. 67-68. 
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elétricas (2227); [...] manifestada pelos poderes da ação a qual a matéria 

obteve sobre a luz. O fenômeno, agora, era descrito totalmente diferente na 

sua natureza e provava, além da condição magnética das substâncias 

referidas e conhecidas por nós, várias outras, incluindo um vasto número 

de corpos metálicos e opacos, [...] talvez todos, exceto os metais 

magnéticos e seus compostos: e eles também, através dessas condições, 

apresentam-nos os significados do empreendimento e a correlação do 

fenômeno magnético, e talvez a construção de uma teoria da ação geral 

magnética, baseada em princípios fundamentalmente simples. [...]. 7 

 

Em 13 de setembro de 1845, refez os experimentos de 5 de setembro, 

que constituíram as bases de uma seqüência de investigações, consideradas 

bem sucedidas.  Começava explorando a posição dos eletromagnetos, cujo 

objetivo era manter o controle sobre as condições do  experimento.   Conforme  

ilustra a figura 2 8.  

                                    

Figura 2 

A Figura 2 ilustra as posições dos eletromagnetos usados por Faraday para explorar 

as relações entre o magnetismo e a luz em 13 de setembro de 1845, do Faraday’s 

Diary. 

 

Inicialmente, utilizou vidros flint de cristais de rocha e de calcário, mas 

não obteve sucesso. Então, experimentou uma barra de vidro de borossilicato 

                                                 
7 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity,  p. 607,  parágrafo 2243.    
8 Michael Faraday, Faraday’s Diary, vol. V, p. 256, parágrafos 7498-7499. 
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de chumbo. Esse vidro, conforme escreveu Faraday, era “resultado de um de 

meus antigos experimentos com vidros ópticos” 9, colocado nas posições 1 e 3, 

conforme indicado pelas linhas pontilhadas. Todavia, nenhum efeito foi 

observado. Mas, ao colocar a barra de vidro na posição 4, o estado de 

polarização da luz havia sido alterado, após ter passado através do vidro 

inserto nas linhas de força magnética.  Conforme citação de Michael Faraday: 

 

[...] um raio de luz emitido por uma lâmpada de Argand, foi polarizado num 

plano horizontal pela reflexão de uma superfície de vidro, e, o raio 

polarizado passou através de um prisma de Nicol, girando sobre um eixo 

horizontal, sendo então facilmente analisado pelo prisma. Entre o espelho 

polarizado e o prisma foram arranjados dois poderosos eletromagnetos, 

um magneto com formado de ferradura, e o outro um magneto cilíndrico 

colocado paralelo aos pólos contrários, de tal forma que os raios 

passariam próximos a eles, [...] na direção sempre o mais próximo  

possível das linhas de força (2149). Depois disso, qualquer substância 

transparente colocada entre os pólos reversos de um magneto passaria 

através deles, tanto o raio polarizado quanto as linhas magnéticas, ao 

mesmo tempo e na mesma direção. [...]. 10  

 

A Figura 3 11 ilustra o mesmo experimento efetuado por M. Faraday, em 

13 de setembro de 1845, conforme as etapas explanadas no seu diário de 

laboratório. Segundo Faraday, 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Ibid., p. 264, parágrafo 7505. 
10 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, p. 595-596, parágrafo 2150. 
11  Ibid., parágrafos  380, 394, 412, 416  e  parágrafos 283, 257, 1110 e 1115 
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                                              Figura 3 

A Figura 3 ilustra o esboço original de Faraday e representa o experimento descrito na 

última citação. Figura do Faraday’s Diary p. 264 parágrafos 7504-7505. 

 

 [...] Uma barra de vidro pesado (7485), o qual media 2 polegadas por 1,8 

polegadas, e 0,5 polegada de espessura, foi colocada na frente de um 

eletromagneto (entre os pólos Norte e Sul paralelos entre si). Nesse caso, 

o vidro foi o borossilicato de chumbo, bem polido em suas arestas, e não 

houve efeito em relação ao curso do raio de luz polarizado, quando o 

mesmo passava entre os mesmos pólos magnéticos, (Norte e Norte) ou 

pólos contrários (Norte e Sul) - nem quando os mesmos pólos foram 

colocados paralelos, qualquer corrente constante ou intermitente - MAS. 

Quando pólos contrários foram colocados do mesmo lado em paralelo, 

houve um efeito produzido no raio polarizado e, portanto, a força 

magnética e a luz provaram ter relações entre si. Esse fato, muito 

provavelmente, provará a extrema fertilidade e o importante valor de 

ambos, na investigação das condições das forças da Natureza. [...]. 12  

 

A ilustração da figura 4, que foi elaborada por Geoffrey Cantor, indica o 

caminho percorrido pelo raio polarizado dentro do corpo polarizador e 

submetido a um campo de força. Essa ilustração demonstrava que as linhas de 

                                                 
12 Michael Faraday, Faraday’s Diary, vol. V, p. 264, parágrafo 7504 de 13 de Setembro de 1845. Vide, 
Anexo II, onde esse registro se encontra reproduzido.  
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força física, ou melhor, o campo de força magnético girava o plano de 

polarização da luz. 13 

 

 

 

Figura 4                                            

A Figura 4 ilustra o “Efeito Faraday”, como é atualmente conhecido, ou ação magneto-

óptica, um  efeito  do magnetismo  sobre  os  raios  sobre  o  plano  de  polarização da 

luz. Quando esses atravessavam os vidros de borossilicato de chumbo de alta 

densidade, o magnetismo afetava os raios do plano polarizado da luz, fazendo com 

que girassem em torno do próprio eixo.  
 

A rotação do raio de luz era alterada somente se a polaridade do 

eletromagneto fosse mudada e, nesse caso, o poder da rotação do plano da luz 

polarizada seria diretamente proporcional à intensidade da força magnética.  

Michael Faraday argumentava que essa alteração não estava 

relacionada à polaridade dos magnetos nem a ação dos dielétricos, mas às 

linhas de força e as diversas peculiaridades do raio de luz, que definiam os 

principais aspectos desse efeito.  

 

                                                 
13 Geoffrey Cantor et alii, op.cit., p. 77. 
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 [...] Minha visão de polaridade está fundamentada na característica 

tomada por ela mesma em direção às forças, [...] quando um condutor 

elétrico se move numa mesma direção, perto ou entre corpos, age 

magneticamente sobre si mesmo ou entre eles. Há uma corrente constante 

produzida, a polaridade magnética é a mesma; se o movimento ou a 

corrente forem invertidas, a polaridade magnética é direcionada. A direção 

é, na verdade, ou para o exterior ou para o interior dos corpos magnéticos, 

sempre que a corrente é produzida, e depende do desconhecido, mas, 

essencial caráter dual ou antitético natural das forças a qual chamamos 

magnetismo. [...]. 14 

 

Dessa forma, as considerações de Faraday, sobre tais experimentos, 

sugeriram um efeito magnético de adição, através de uma força específica 

induzida pelo magnetismo, para a direita ou para a esquerda. Tais aspectos, 

reforçavam suas convicções de que havia uma relação direta e dependente 

entre a luz e as forças magnéticas e elétricas, as quais estavam ligadas a uma 

origem comum. 15 

Argumentava, então, que as características magnéticas e suas 

particularidades, acerca da condutividade dos corpos magnéticos, eram 

identificadas a partir da organização molecular desses corpos. Para Faraday, 

as forças elétricas e magnéticas não só exerceriam forças de polarização, mas 

também de despolarização da luz. Sem dúvida, esses argumentos continham 

uma influência especial que deveria ocorrer, também, sobre as demais formas 

de força, tais como os agentes radiantes, ou seja, o calor e a força química. 16 

Em outro experimento, datado de setembro de 1845, Faraday analisou, 

mais detalhadamente, a ação dos campos magnéticos e das linhas de força 

sobre a luz polarizada. Observou que havia uma pequena modificação na cor, 
                                                 
14 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity,  pp. 740-741, parágrafos 3307,3308 e 3309.  
15 Ibid., p. 603, parágrafo 2221. Vide também, J. B. A . dos Reis, op.cit., p.69 
16 Ibid., p. 514-515, parágrafos 1617-1620..  
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ou seja, decréscimos e acréscimos na freqüência da luz, devido a 

concentração das linhas de força pela justaposição. Explicava um dado 

acréscimo da luminosidade que surgia nas linhas de força física, vizinhas aos 

pólos opostos de magnetos paralelos, conforme os esboços da figura 5(a) e 

5(b).  

 

                

                       Figura 5(a)                                   Figura 5(b) 

Figuras 5(a) e 5(b)  encontram-se no Faraday’s Diary volume V parágrafos 7585 e 

7582. Experimentos realizados entre 13 de setembro 1845 e 18 de setembro de 1845, 

na seqüência de outros experimentos anteriores e correlatos.  

 

Michael Faraday assegurava que os experimentos relativos ao efeito de 

posicionamento de vidros, com alto índice de refração, cujos efeitos foram 

muito bons anteriormente, necessitavam de explicações estruturais. 

Principalmente, para justificar a fraca imagem exibida no experimento, em 

função da troca das lentes (de aumento), usadas na condução do raio de luz 

polarizado.  

Portanto, conforme a figura 5(a), Faraday fez um feixe de luz polarizada 

atravessar as vizinhanças de dois magnetos paralelos em relação aos pólos 

demarcados. Referido experimento foi feito da posição “o” para “f” (de baixo 

para cima). Na seqüência, o raio projetava na posição “a” uma imagem escura. 
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Quando passou pelo ponto “b” , a imagem retomou as características naturais, 

mas, em “c” a imagem ficou brilhante, em “d” natural e em “e” , novamente, 

escureceu.  

Essa explicação encontra-se na figura 5(b). Conforme o próprio Faraday, 

a polaridade das linhas de força do magneto se concentrava, justamente, na 

posição onde o raio de luz polarizado brilhou. Essa conexão justificava as 

mudanças na direção das forças magnéticas reversas, encontrando-se em 

ponto circular polarizado pelos vidros nas diferentes posições.  

O discurso, aqui apresentado, mostra a importância da exploração dos 

significados físicos através da representação pela observação, junto ao 

tratamento visual do estudioso britânico. Técnicas especificamente elaboradas, 

para a investigação, criaram uma série de modelos, que compuseram uma 

indispensável formulação conceitual da matéria eletromagnética.  

A intensificação dessa prática, observada nos estudos entre 1861 e 

1862, período das últimas investigações de Michael Faraday sobre esse tema, 

ocorreu quando passou a se dedicar, com mais freqüência, à exploração das 

relações e características inerentes entre o magnetismo e a luz.  

Sendo assim, tudo isso proporcionou, principalmente, a reavaliação dos 

próprios conceitos elaborados por ele mesmo, através do exercício 

experimental em relação ao eletromagnetismo, anterior a 1850. Trata-se de 

uma re-elaboração conceitual, como parte integrante de um constante 

aperfeiçoamento de idéias, uma proposta metodológica.  

Características inerentes ao pensamento de Faraday também se 

manifestaram em seus estudos sobre a polarização da luz.  As variantes e os 

efeitos observados, em seus estudos da polarização da luz, evidenciaram 
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melhor a sua prática e procedimentos metodológicos. Também o levaram a 

identificar os principais aspectos conceituais de sua teoria sobre a matéria 

elétrica e magnética.  

Algumas evidências se revelaram nessa fase. Primeiro, a luz era afetada 

pelas forças magnéticas e produzia efeitos magnéticos sobre um magneto-

cristal, um efeito magneto óptico, o “Efeito Faraday”. Segundo, observou a 

evidência de que vidros e cristais, de alto índice de refração, afetavam as ações 

das forças magnéticas e vice-versa.  

Essas constatações levaram Faraday a pesquisar, com mais intensidade,  

os fenômenos causados por um magneto-cristal. Esses fenômenos 

determinavam a necessidade de intensas e diversificadas investigações, para 

melhor definir os resultados obtidos nos experimentos com a luz e toda a 

matéria magnética, ou seja, com os cristais magnéticos, para e diamagnéticos. 

Em fevereiro de 1857, Michael Faraday voltou a se opor, refutando os 

princípios das bases da lei do inverso do quadrado da distância, os quais já 

foram abordados no capítulo I. Essas discordâncias se encontram no ensaio 

“On the Convertion of Force”, onde relata a execução de uma nova série de 

experimentos.  Inicialmente, a idéia da condução e propagação das matérias 

elétricas e magnéticas com fluxo, tornar-se-ia necessária ser retificar as 

formulações desse princípio 17, fundamentado pela mensuração das forças, 

quando se propagavam de um ponto ao outro em tempo progressivo.  

Faraday não se adequava às idéias de uma ação instantânea, não 

intermediada. Tal atitude emergia de suas crenças. Seus argumentos 

fortaleceram o conceito das linhas de forças ou a condução por indução. Além 
                                                 
17  Michael Faraday, Faraday’s Diary., vol. IV, p. 264, parágrafo 7505. Vide também, Michael Faraday, 
Experimental Researches in Electricity, parágrafos  380, 394, 412, 416 e parágrafos 283, 257, 1110 e 
1115. 
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disso, sustentava a idéia da natureza polar de todas as forças, exceto, 

aparentemente, a gravidade. Por outro lado, admitia a hipótese da 

indestrutibilidade ou conservação das forças. Nesse caso, ignorava as 

quantidades definidas e mensuradas, quanto à relação com a lei do quadrado 

da distância. Era incompatível a condição da condução da matéria 

eletromagnética no espaço, onde, naturalmente, ocorriam, de maneira 

progressiva, as interações das forças físicas nas linhas de indução. 18   

Faraday em nenhum momento acreditou que houvesse separação, 

quanto ao tratamento, das características da condutividade da matéria 

eletromagnética e dos processos químicos. Mas, por outro lado, defendia a 

idéia de campo como uma região perturbada pela interação de forças, 

perpendiculares em cada ponto das linhas de indução. Desse modo, 

caracterizava a condutividade e fortalecia a concepção dinâmica  do  conceito 

de campo.  19   

Alegava que as estruturas químicas justificavam o fato das correntes 

elétricas agirem transversalmente (em razão dos arranjos moleculares), devido 

aos poderes de origem química. Tais constatações possibilitavam a 

formalização da idéia da condução eletromagnética através das linhas de força, 

como um fluxo vibracional. Nesse sentido, o eletromagnetismo de Michael 

Faraday compunha-se melhor como um modelo ondulatório.  

As reflexões sobre a idéia de matéria, bem como da unicidade das 

forças da natureza, levaram Michael Faraday a elaborar os conceitos da teoria 

de campo. Também, confirmou a unificação das forças naturais das matérias 

                                                 
18 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, pp. 837-838,  parágrafos 3323-3325. 
19 Geoffrey N. Cantor, “Reading the Book of  Nature; The Relation Between Faraday’s Religion and his 
Science”, in: David Gooding & Frank A. J. L. James, Faraday Rediscovered: Essays on the Life and 
Work of Michael Faraday, 1791-1867, p.70. 
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elétrica e magnética convertidas na entidade física, ou seja, o 

eletromagnetismo. Por outro lado, seus argumentos, acerca desses aspectos, 

constituíram-se de procedimentos formais pertinentes ao processo teórico-

experimental, em conformidade com a idéia de que a natureza das coisas seria 

governada por leis divinas. 20 

As bases conceituais, aqui expostas, foram derivadas dos resultados 

obtidos pelos vários experimentos de Faraday, a respeito da construção da 

teoria geral da matéria eletromagnética. Por isso, a metodologia arquitetônica 

de Michael Faraday levaria a tecer diversas considerações acerca da utilidade 

de um recurso analítico, evidenciado pela formulação de argumentos sobre a 

formação conceitual da matéria, através da conservação das forças de origem 

física. 21 

Faraday argumentou, inclusive, ser impossível haver uma ação que 

provenha do espaço sem que haja, em oposição, uma força elétrica, magnética 

ou química de igual intensidade. Assim, conforme o estudioso britânico, a 

eletricidade induzia o magnetismo através de quantidades absolutas de cargas, 

ou seja, quantidades absolutas de eletricidade associadas às partículas ou 

átomos da matéria.  

Dessa maneira, reforçava a concepção de que as forças polares 

conservavam a quantidade de ação. Faraday admitia ser uma condição 

espacial para a condução da matéria ordinária, em razão de uma reação ou 

resistência à matéria, sem a qual as forças não poderiam existir como relações 

ponderáveis de polaridade. 22 

                                                 
20 Peter Day, (org), The Philosopher’s Tree: Michael Faraday’s Life and work in his own Words, p. 191. 
21 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, pp. 758-759. Michael Faraday, “On Lines of 
Magnetic Forces; their Definite Character; and their Distribution within a Magnet and through the Space”,  
22 Geoffrey Cantor et alii, op.cit., pp. 87-89. 
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Esses aspectos indicam, necessariamente, inserções mais profundas na 

teoria de campo de força física, pois, Faraday demonstrou, nessa época, que a 

eletricidade e o magnetismo se auto-sustentavam. Nesse caso, os campos 

eletromagnéticos sofriam distúrbios e variavam pela ação da condução de 

corpos materiais, através das linhas de força, estabelecendo as correntes 

elétricas. 23  Pode-se juntar à questão dos campos elétricos e magnéticos, o 

efeito de suas variações que produziam vibrações através do espaço, sob a 

forma de luz. 24 

Esses procedimentos viabilizaram o relato, claro e objetivo, da 

construção filosófica, de forma consistente, acessível e simples, que levou 

Faraday a analisar as especificidades e as complexidades nos diversos 

resultados experimentais do eletromagnetismo.  

A metodologia, aqui discutida, expressava e sustentava, de forma 

adequada, os pressupostos formais que eram exigidos para conceituar as 

investigações experimentais, de natureza eletromagnética, como expressão 

científica.   

O pesquisador britânico consubstanciava, através desse novo discurso, 

um eixo processual diferenciador, construído por procedimentos inovadores. 

Sendo assim, as representações teórico-experimentais de Faraday continham, 

explicitamente, a linguagem da mediação. Essa linguagem estava ligada a uma 

estratégia, que fomentava as formulações pertinentes às hipóteses estruturais 

das configurações eletromagnéticas, refletidas nas linhas de força física.  

O discurso, aqui apresentado, mostra-nos a importância da exploração 

dos significados físicos, através de modelos geométricos, bem como as 

                                                 
23 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, p. 528, parágrafos 1709-1710. 
24 Ibid., pp.830-831. 
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elaborações mentais do estudioso britânico. Técnicas especificamente 

elaboradas, através de uma série didática de modelos visuais, que 

compuseram a indispensável formulação conceitual da matéria 

eletromagnética. Em referido conceito, estavam suas principais características 

e variações, mensuradas em relação às variáveis, pressão, coesão, densidade 

e temperatura.  

Os procedimentos e métodos adotados conferiram, aos experimentos, 

estruturas mais adequadas a cada novo estudo, de onde resultavam 

modelagens e conceitos ainda mais específicos.  

As generalizações metodológicas, além do uso das analogias dos 

processos mentais, constituíram-se como agentes de vital importância para a 

divulgação das novas proposições, argumentos e das idéias nos estudos do 

eletromagnetismo da Royal Institution do século XIX. 

A discussão sobre a polaridade levou Michael Faraday a sérios 

julgamentos em torno desse conceito em relação aos seus contemporâneos. 

Argumentava que o significado do termo polaridade tornava-se cada vez mais 

incerto. Wilhelm Weber, William Thomson (Lord Kelvin), Auguste De la Rive, 

Carlo Matteucci e Carlo Mossoti, entre outros, fundamentavam-se nos 

pressupostos de polaridade relativo ao magnetismo enquanto interação de 

correntes elétricas, as quais apresentavam, experimentalmente, magnetização 

de atração e repulsão. Isso constituía para Ampère a polaridade, mas esse 

conceito permanecia inadequado para Faraday, no que se refere ao construto 

teórico e prático da concepção de polaridade.  

 William Thomson discordava quanto à visão da polaridade magnética, 

defendida por Faraday. Para Thomson, dois corpos não apresentavam 
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condições antitéticas, em fenômenos semelhantes que, necessariamente, 

fossem o reverso de um em relação ao outro. O que, dessa maneira, fazia com 

que não pudesse ser denominado de “estado polar”. 

 O debate alcançava os conceitos de preenchimento material do espaço, 

continuamente, pelas forças. Esse conceito, de que as linhas de força 

magnética se propagavam transversalmente no espaço puro, de forma natural, 

foi desenvolvido depois de 1850. 25 Para Faraday, um mero espaço não 

poderia agir sobre a matéria, logo seu comportamento era independente. 26 

Faraday a respeito das idéias de Wilhelm Weber, mostrava as razões e 

semelhanças com a hipótese de Ampère. Nela, a idéia de eletricidade 

“indefinida” entre as partículas, embora associada e inseparável da massa do 

corpo, sob indução, possuía clareza.  O estudioso britânico da Royal Institution, 

no entanto, propunha que as linhas físicas deviam justificar esse tipo de 

polaridade, denominando-a de polaridade comum. Porém, para Faraday a 

verdadeira polaridade era algo bem mais distinto. 27 

Na verdade, os contemporâneos de M. Faraday não concordavam que 

dois corpos, sob o poder de um eletromagneto, poderiam, por suas ações 

mútuas e pelas peculiaridades citadas, apresentar polaridades reversas, as 

quais se delineavam nos corpos magnéticos, para e diamagnéticos. Faraday 

opunha-se à idéia de uma fonte de ação polar induzida, agindo através de uma 

espécie de fluido magnético. 28 

 Faraday argumentava que, nesse conteúdo teórico, avaliar a polaridade, 

de um modo geral, não dependia só do magneto ou do eletromagneto 

                                                 
25 Ibid., p. 685, parágrafo 2787. 
26 Ibid., p. 686,  parágrafo 2789. 
27 Ibid., pp. 832-833, parágrafos 3307-3309. 
28  Ibid., p. 599, parágrafo 2183. 
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dominante, mas também das circunvizinhanças. Outros estudiosos também 

concordavam com isso, ou seja, da importância do espaço em torno do corpo 

quando submetido à ação de um campo magnético. 29 

Propunha que a distinção de uma verdadeira polaridade dependia da 

curvatura das linhas, devido a uma melhor ou pior condução da força gerada 

pelos eletromagnetos, em relação às substâncias presentes no fenômeno. Tais 

substâncias eram provenientes de resíduos de susceptibilidade magnética 

intrínseca. 30 

 Algumas substâncias paramagnéticas, como o oxigênio, ao serem 

introduzidas num campo magnético uniforme e, originalmente, num bom vácuo, 

provocavam certa concentração nas linhas de força, fluindo através de campos 

de força magnética. 31 

Dessa maneira, o espaço ocupado pelo material transmitia mais energia 

magnética. Outras substâncias, como o bismuto, concentravam-se 

transversalmente nas linhas desses campos de força, expulsando as linhas de 

força de "poderes" iguais de seu interior. Dessa forma, conduzia baixa energia 

à substância diamagnética. 32 

Para Faraday, a influência dos corpos magnéticos, para e 

diamagnéticos, vistos como condutores, alteravam as configurações das linhas 

magnéticas e a energia do campo. Quando ocorria a mudança da posição do 

corpo, no campo de força, variava de intensidade. 33 

De tais pressupostos, confirmava-se que os efeitos magnéticos 

aconteciam em proporção direta à intensidade da força magnética, como 

                                                 
29 Ibid.,  p. 776, parágrafo 3165-3166. 
30 Ibid.,  p. 679, parágrafo 2752. 
31 Ibid.,  p. 682, parágrafo 2770. 
32 Ibid.,  p. 837, parágrafo 3320-3321. 
33 Ibid.,  p. 598-602 parágrafos 2806-2831. 
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identificado pela intensificação visual das linhas de força. Esse conceito que 

Faraday denomina de ação concentrada, e, que correspondia a um aumento na 

densidade das linhas de força física, diminuindo o raio de propagação. 34 

Justificava, também, os mesmos efeitos magnéticos indesejáveis, além das 

variantes geradas pela susceptibilidade   magnética   dos   corpos   interagindo   

com    o   próprio   campo magnético. Conforme a argumentação de Faraday:  

 

[...] As importantes diferenças, no grau de susceptibilidade magnética, são 

condições às quais os gases empregam ou podem assumir, por esse 

motivo eles não apresentam mudanças de volume sob a ação de 

magnetos. [...]. 35 

 

 A busca de um modelo de unificação das forças da natureza, norteava 

os estudos de Michael Faraday. Pois, para ele, a prioridade das várias formas, 

sob as quais as forças da matéria se manifestavam, tinha uma origem comum. 

Assim sendo, todas as forças interagiam na matéria. Isso dependia das 

relações mútuas de convertibilidade, como se estivessem dentro uma da outra, 

possuindo “poderes” equivalentes nas ações dos fenômenos físicos. 36 

Com base nas estruturas teórico-experimentais, analisadas e relatadas 

nos capítulos anteriores, sugere-se que a teoria fundamental do 

eletromagnetismo de Michael Faraday, tenha se estruturado a partir de quatro 

pilares. Seus fundamentos básicos seriam as linhas de força (um conceito 

relacionado às idéias de campo); a conversibilidade por indução (magnetismo 

em eletricidade); a convertibilidade relacionada às altas temperaturas 

                                                 
34 D. Gooding, op.cit., p. 53. 
35 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity., p. 587 parágrafo 2752, série XXV de 1850. 
Ver também sobre os distúrbios em campos magnéticos causados pela condução de corpos diamagnéticos 
e paramagnéticos, página 598 parágrafos 2806, página 602 parágrafo 2831 do ERE. 
36 David Gooding, Empiricism in Pratice: Teleology, Economy, and Observation in Faraday’s Physics, p. 
63. 
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(magnetismo em diamagnetismo), e o questionamento sobre matéria e 

polaridade, em relação às estruturas moleculares e às suas interações 

distintas.  

Esses quatro conceitos juntos reforçaram a teoria eletromagnética geral 

de Faraday, desenvolvida progressivamente e impulsionada pelos estudos do 

efeito diamagnético. Isso proporcionou a formulação de um modelo particular 

sobre a condutividade magnética das diversas substâncias nas linhas de força. 

Na verdade, tratava-se de uma susceptibilidade magnética específica de cada 

estrutura material. 37  

As construções teóricas e experimentais, de Michael Faraday, 

nortearam-se pela busca de um modelo de unificação das forças da natureza. 

Sob as diversas formas, as forças da matéria elétrica e magnética, 

manifestavam-se a partir de uma origem comum. Pois bem, a unicidade de 

todas as forças, incluindo a luz e as demais forças da natureza, dependia, 

conforme Faraday, das relações mútuas da conversibilidade governadas pelos 

“poderes”, que preenchiam os espaços como se fossem unos, contínuos, 

físicos.   

Tais considerações estruturaram uma metodologia baseada na 

construção mental e pelo aperfeiçoamento, na busca do conhecimento das 

relações intrínsecas entre as forças que regem a Natureza. A indução e a 

teoria de campo, a progressividade, gravidade, coesão e a polaridade das 

interações conversíveis e da ação química, interligam-se na síntese do 

eletromagnetismo de Michael Faraday, como uma unidade padrão. 

                                                 
37 Michael Faraday, Experimental Researches in Electricity, p. 587, parágrafo 2752 das Séries XXV. 
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 Retomando o tema da magnetização da luz, em 5 de novembro de 1845, 

Faraday enviou um ensaio para a Royal Society, intitulado “On the 

magnetization of Light and the Ilumination of Magnetic lines of Force”. Nele, 

confirmava sua opinião, de longos anos, sobre a origem comum das forças da 

Natureza, a conversibilidade e a equivalência de poderes ou capacidades 

dessas forças. 

Michael Faraday mostrou que o primeiro efeito observado com o 

borossilicato de chumbo foi, também, exibido com outros materiais. Assim, a 

direção da rotação do plano de polarização dependia, sobretudo, da direção do 

campo magnético. Isso, na verdade, é o Efeito Faraday. 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 John Meurig, Michael Faraday and the Royal Institution: The Genius of Man and Place, pp. 68-69. 
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CAPÍTULO IV 
 
O Experimento e a divulgação: do laboratório ao anfiteatro da Royal 
Institution of Great Britain   
 

A idéia de divulgação da ciência, idealizada por Michael Faraday, 

objetivava, de maneira simples, demonstrar e recriar o ambiente envolvente e 

agradável, do universo científico presente nos laboratórios. Mas, que 

reconstruísse os experimentos, com toda profundidade teórica, para estimular 

e, principalmente, despertar nos jovens a vontade de aprender a treinar a 

mente, como um processo também educativo. A intenção geral, seria a 

popularização da ciência, uma característica marcante na vida de Faraday. 

Para ele, a ciência tinha a responsabilidade de fornecer meios para 

fundamentar a educação dos jovens.  

 A partir de 1826, Faraday dava início a dois projetos educacionais, 

direcionados à popularização e ao entendimento da ciência. 1 A princípio 

apoiado pelo tradicional público que freqüentava as Lectures de Humphry 

Davy,  começaria com as conferências intituladas Friday Evening Discourses, 

para membros e convidados da Royal Institution of Great Britain, e Christmas 

Lectures (Juvenile, especialmente dedicadas aos jovens, proferida na época do 

natal. 2   

 Michael Faraday abriu as séries Friday Evening Discourses, em 3 de 

fevereiro de 1826, com uma palestra sobre o caucho (caoutchouc) - borracha 

das Índias  Ocidentais  e  do  Brasil.  Faraday já havia feito, em novembro 

1824, algumas análises preliminares da seiva dessa borracha no laboratório. 

Orientou tal conferência com as propriedades da flexibilidade e da 
                                                 
1 John Meurig Thomas, Michael Faraday and the Royal Institution: The Genius of Man and Place, p. 37. 
2 Gwendy Caroe, The Royal Institution: an Informal History, p. 54.  
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impermeabilidade. Ambas capazes de tornar o material útil para o 

preenchimento das juntas de madeira nas embarcações, ou seja, tanto para 

calafetar quanto para reduzir as vibrações nas máquinas.  

Na mesma época, havia sido aventada a idéia de se utilizar essa matéria 

prima na indústria manufatureira de tecidos e roupas, pois, era um bom 

material para ser usado como proteção na chuvosa Londres. Faraday, naquele 

início de noite úmida de fevereiro, teve a oportunidade de levar sua conferência 

aos secretos processos desenvolvidos com o caucho a fim de transformá-lo, de 

forma adequada, para a confecção de capas de chuva impermeáveis. 3   

A ênfase, dada às conferências, estava concentrada nas idéias, nas 

teorias e nos experimentos ordenados em sintonia direta com a natureza 

harmônica e progressiva, inerente à ciência. Algo envolvia a sistemática dos 

experimentos demonstrados nas conferências e, até mesmo, particularidades, 

cujo objetivo era persuadir outros a construírem um ponto de vista.  

Uma análise detalhada das anotações de Faraday nos permite perceber 

o interior de sua realidade, bem como a influência do pensamento científico, 

estendendo-se à construção do social. O estudioso britânico, continuamente, 

reconstruía, refinava e elaborava idéias e aparatos, reforçando-os através de 

novas inferências. Ao mesmo tempo, ocupava-se com a divulgação das idéias 

científicas, com grande dedicação. 4 

Essas conferências eram proferidas no anfiteatro da Royal Instituion . 

Com o cuidado de tornar o evento invulgar, o salão era especialmente 

                                                 
3 James Hamilton, Faraday: The Life, pp. 196-197. Nos experimentos com o caoutchouc desta vez  em 
1825 aqueceu em tubos, combinou com óxido de cobre e de enxofre, quebrou-o e misturou seus 
constituintes , prensou e pulverizou-o, a idéia era confeccionar tubos flexíveis para experimentos em 
laboratórios, fazer teste como isolante, separar os produtos químicos que o destruísse e os que nada 
influenciasse na estrutura.  
4 Lewis Wolpert, The Unnatural Nature of  Science, pp. 118-119. 



  92  

iluminado, além disso, havia uma preocupação referente à ventilação do 

ambiente. A entrada e a saída do anfiteatro, os arranjos das cadeiras eram 

convenientemente adaptados a abrigar, com conforto, um grande número de 

pessoas. 5 Veja o anfiteatro da Royal Instituion no Anexo III. 

 Michael Faraday, conscientemente, sabia que “uma verdadeira 

conferência popular não podia ter como objetivos ensinar, pois uma 

conferência que, verdadeiramente, ensinasse não poderia ser popular”. 6 Esse 

empreendimento alcançaria grande sucesso no meio científico e acadêmico. As 

conferências continuam até os dias de hoje. Foram interrompidas, apenas, 

durante a Segunda Grande Guerra Mundial.  7 

A ciência foi, sem dúvida, o mais eminente tema para os propósitos de 

Faraday. Nesse projeto, nenhuma parte poderia ser tratada sem proveito e 

prazer. Desta maneira, procurava sempre ilustrar, explanar, incluir e inter-

relacionar os universos da ciência e das artes. Os tópicos eram fundamentados 

por manuais apropriados e ilustrações, inclusive de sua autoria. Experimentos 

também foram executados diante do público.  8   

A primeira série das Christmas Lectures , versava sobre a “Astronomia”, 

e foi apresentada pelo amigo de Faraday, J. Wallis. A organização dos tópicos 

visava planos direcionados à educação dos jovens, evidentemente. No caso 

dos Friday Evening Discourses, uma grande variedade de assuntos dependia 

de uma preparação e de exercícios especiais, para a apresentação pública. 

Naquela época, foram publicados dezesseis ensaios por ano. Incluindo títulos 

sobre os mais diversos assuntos úteis, bem como, um pequeno guia 

                                                 
5 Peter Day, (org), The Philosopher’s Tree: Michael Faraday’s life and work in his own words, pp.132-
133. 
6 John Meurig Thomas, op.cit., p. 192. 
7 Peter Day, op.cit., p. 142 
8  Ibid., p. 134 
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laboratorial, o “Plan of an extended and practical course of lectures and 

demonstrations on chemistry”, elaborado por Michael Faraday e William T. 

Brande. Este guia ficava no laboratório da Royal Institution para consulta. 9  

O sucesso das conferências se deve, principalmente, ao fato de que 

Faraday sabia exercer domínio sobre o público, além de ter grande habilidade 

para manipular experimentos. Diversos experimentos foram apresentados nas 

conferências do teatro da Royal Institution, cuja ênfase privilegiava o ideal de 

um processo que se aprendesse com a Natureza. 10  

A partir de 1827, apareceram discussões e aspectos mais abrangentes, 

relacionados aos temas em debate nas sociedades científicas. Dentre eles, os 

inventos, construção de equipamentos, tais como eletromagnetos, máquinas 

elétricas, caleidoscópios e estereoscópios, telegrafias elétricas, cabos de 

telegrafia submarina na Swansea Bay, bem como processos endereçados às 

indústrias químicas.  

Nas conferências, também foram apresentados estudos sobre acústica, 

além da demonstração  da  importância  das  investigações   em   diversos  

ramos   do  conhecimento,  tais   como  as  utilidades  da  óptica  e  da  música, 

da geologia e da oxidação do ferro. Entre os vários conferencistas, 

destacavam-se Michael Faraday e Charles Wheatstone (1802-1875), professor 

de filosofia experimental do King’s College  de Londres. 11 

 Planejar e executar palestras envolvia diversos e distintos tipos inter-

relacionados de problemas, como a discriminação, a representação, as provas, 

as escalas e as demonstrações a serem padronizadas. Faraday adaptou todos 

                                                 
9  John Meurig Thomas, op.cit., p. 38.  
10 David Gooding, “In Nature’s: Faraday as an Experimentalist”, in: Faraday Rediscovered: Essays on 
the Life and Work of Michael Faraday, 1791-1867, p. 105.  
11 John Meurig Thomas, op.cit., pp. 39-40. 
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eles ao público jovem, tornando as Christmas Lectures um momento 

imperdível.  

A divulgação refletia o imenso interesse pelo ensino de ciência, através 

de um programa organizado e construído pelo interesse em divulgar o 

conhecimento, cujas extensões objetivavam aperfeiçoar o desempenho 

sustentado por normas.  

No centro desse empreendimento encontrava-se um objetivo principal, 

que foi ensinar de forma sistemática a manipulação de experimentos nos 

laboratórios de pesquisa da Royal Institution, promovendo e aperfeiçoando a 

prática das investigações.  

Faraday publicou diversos ensaios com esses objetivos, inclusive uma 

grande edição composta por 656 páginas, constituindo um manual bem 

completo intitulado Chemical Manipulation: Being Instructions to Students in 

Chemistry.  12  

Quando essa edição foi publicada, o estudioso britânico escreveu 

algumas palavras para expressar seu desejo de que esse manual levasse aos 

estudantes segurança, serenidade e imparcialidade mental. Idealizou 

exercícios para reforçar o aperfeiçoamento das habilidades, dotando o leitor de 

uma capacidade especial, para separar o que se considerava como certeza 

das incertezas. 13 Conforme Faraday descreveu: “há um desnível entre os fatos 

sólidos, o inquestionável resultado experimental e a persistente ‘pequena’ 

dúvida, que nos corrói quando novamente se olha cuidadosamente os fatos já 

observados” 14. 

                                                 
12 Ibid., 192-193. Vide, também, Maria Helena Roxo Beltran, Divulgação de conhecimentos sobre as 
artes e sobre as ciências: os manuais práticos, pp. 140-146, 2005. 
13 James Hamilton, Faraday: The Life, p. 216-217. 
14 Ibid., pp. 218-219. 
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Conforme John Meurig, ex-diretor da Royal Institution (1985-1991), 

Michael Faraday era dotado de uma compulsiva vontade de escrever e 

comunicar seus pensamentos. Produziu uma gigantesca provisão de 

contribuições escritas, as quais, mais de um século depois de sua morte, 

continuaram atraindo jovens e maduros historiadores da ciência. 15 

Meurig referiu-se tanto às obras que foram escritas para as conferências 

e os diversos comentários adicionados, quanto ao Experimental Researches in 

Chemistry and Physics de 1859, o Experimental Researches in Electricity and 

Magnetism  , constituído de três volumes publicados  entre de 1839 e 1855. 

Além disso, mais dois livros baseados nas Christmas Lecturers intitulados 

Various Forces of Matter, (1860) e, a popularíssima Chemical History of a 

Candle(1861). 16  

 David Gooding questiona Faraday em relação às condições tidas como 

inerentes, quando executava uma comunicação pública. Para Gooding, os 

fatos naturais nem sempre eram auto-evidenciados. 17 Referindo-se aos 

resultados apresentados publicamente e testemunhados coletivamente, indaga 

sobre situações isoladas em que alguns experimentos executados, nessas 

condições especiais e públicas, criavam problemas para a teoria. Como 

Faraday os resolvia? Respondia, referindo-se a fatos notórios: Faraday usava o 

próprio questionamento do ensaio, que por ventura viesse a constituir dúvida, 

e, com serenidade e segurança, ele os refazia.  

  Michael Faraday usava as informações para modificar e clarear a 

concepção de determinado experimento, que pudesse causar dúvidas, bem 

como suas expectativas sobre a produção deles. Como exemplo, os 
                                                 
15 John Meurig Thomas, op.cit., pp. 200-201. 
16 Ibid., p. 95. “A História Química de uma Vela”.  
17 David David Gooding, op.cit., pp. 104-105. 
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experimentos sobre a indução eletromagnética, com os cristais diamagnéticos, 

relações entre a luz e o magnetismo, etc. 

Ainda, conforme Gooding, Faraday mantinha suas notas e ensaios com 

notável cuidado, com todas as informações completas. Considerava tudo que 

elevava e esclarecia o intelecto e a prática. Assim, o estudioso britânico 

demonstrava que as relações entre os testes, produções e aprendizagens eram 

mais interessantes e mais complexas do que apenas realizar experimentos.  18 

Em vários momentos, apesar, de normalmente explorar temas os mais 

diversos, Michael Faraday priorizava aqueles que se caracterizavam pela 

utilidade. Todavia, sobre as relações que constituíam os ensaios efetuados, 

publicamente, entre os experimentos, aferições e resultados, concluiu que era 

mais interessante aprender a observar a complexidade, para controlar a 

construção das estruturas, que permitissem idealizar estratégias e práticas 

conclusivas.  

Assim, os resultados dessas pesquisas incorporavam-se numa 

metodologia de transferências, que, iniciava do abstrato ao concreto, e 

adequava-se aos aspectos teórico-experimentais.  

Michael Faraday estendia os mesmos expedientes e procedimentos, 

formulados na identificação dos resultados obtidos no laboratório, no momento 

da investigação, à comunicação pública, como um instrumental adequado para 

fomentar e reforçar a educação. Esclarecia nas conferências, principalmente, o 

envolvimento metodológico entre a experimentação e a explicação, bem como 

harmonizava o texto verbal com o visual, a fim de tornar efetivo o diálogo entre 

o fato e o experimento, dentro da idéia de unicidade da Natureza. 

                                                 
18 Ibid ., p. 106. 
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 Foram anos de pesquisa na busca de desvendar os segredos da 

unificação, como mensagem enviada por Deus. O talento exploratório, de 

Michael Faraday, junto a crença de uma linguagem própria da Natureza 

constituíram os elementos que orientaram as características de seus estudos.  

As principais contribuições adicionadas à divulgação e popularização da 

ciência, derivaram de todo o seu trabalho centralizado nas investigações sobre 

a indução eletromagnética, a teoria de campo elétrico e magnético, ou seja, 

dos estudos das linhas de força física, da óptica, da química ou da metalurgia.   

No trabalho de Faraday, o cultivo às imagens, relativas aos 

experimentos, foi representado de maneira menos formal. 19  Porém, algumas 

vezes, o formato tornou-se um agregado de metáforas, que refletiu uma 

notável tensão dramática. Isso proveu os experimentos de uma visão 

extraordinária entre o real expresso pela natureza e o julgamento pela 

investigação. Para Thomas Simpson, todos esses procedimentos identificam 

um paradigma visual, na investigação experimental de Michael Faraday. 20 

Por outro lado, reforça-se uma distinção útil que se refletia nas 

conferências e nas investigações sobre o eletromagnetismo, cabeça e mãos 

mantiveram-se estreitamente coordenadas. Como observou o filósofo 

americano Charles S. Peirce, “Faraday tinha o grande poder de esboçar as 

idéias de seus experimentos fazendo seus aparatos físicos, sem vacilar, 

pensarem, então a experimentação e a inferência foram dois processos, em 

um só”. 21  

                                                 
19 Ibid., 94-96. 
20 T. Simpson, “Faraday’s Thougnt on Electromagnetism”, The College, XXII, 1970, 2, pp. 6-16. Ver 
também,  H. J. Fisher, “Faraday’s Two Voices”, Physis, p. 167.  
21 P. P. Wiener (ed), Charles S. Peirce: Selected Writings, p. 272. 
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Comentários de Frank James e colaboradores sugerem que Michael 

Faraday priorizava três pontos cruciais em seus trabalhos de divulgação da 

ciência. O primeiro ponto refere-se às primeiras abordagens que continham, 

naturalmente, pressupostos metafísicos e, especialmente, religiosos. O 

segundo, seu próprio método experimental complexo e pluralístico. E, 

finalmente, sua proposta de divulgação era ensinar e tornar público o 

conhecimento científico. 22  

Michael Faraday idealizou fazer a divulgação dos conhecimentos através 

de experimentos demonstrados publicamente. Os assuntos originados a partir 

das pesquisas ortodoxas, ou melhor, das investigações vivenciadas no interior 

do laboratório, eram popularizadas através de alegorias. Dessa maneira, 

tornava acessível o experimento ao entendimento do público leigo.  

As Lectures tornaram-se tradições, além de momentos especiais de 

contato entre o universo científico e o público. Um ambiente de divulgação em 

diferentes ramos de atividades, do engenho elétrico às eletroterapias, através 

de máquinas elétricas, como as do francês Hipollite Pixii, até exemplar a 

influência dos estudos de Faraday sobre a tecnologia, como já foi citado, 

principalmente, o caso do telégrafo elétrico a cabo.  

Ainda, conforme Frank James e colaboradores, Michael Faraday 

orientava e trocava informações sobre os modelos de suas invenções com 

inventores, tais como William Fothergill Cooke, inventor ou “quem patenteou” o 

telégrafo elétrico a cabo. Esse foi usado pela primeira vez no ano de 1838, 

para o envio de mensagens de Paddington para West Drayton, instalado ao 

longo do caminho da recém construída ferrovia Great Western Railway. Depois 

                                                 
22 Geoffrey Cantor, David Gooding & Frank A. J. L. James, Michael Faraday, p. 99. 
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disso, espalharam-se, rapidamente, fiações para transmissões telegráficas ao 

longo das linhas das ferrovias, que proliferaram por toda a Grã-Bretanha, como 

também aconteceu no continente europeu. 

Novos intentos ressurgiram desse processo construtivo, derivados dos 

trabalhos de pesquisa e assessoria de Faraday. Durante dedicados anos na 

Royal Instituition, alimentou direta e indiretamente as novas técnicas, a 

indústria, o comércio e as mudanças técnicas úteis ao emergente universo 

sócio-político mundial.  

Em relação a tais procedimentos, a narrativa proclamada por Faraday, 

através de esboços e diagramas relacionados aos seus estudos sobre a 

natureza, assim como o comportamento da matéria elétrica e magnética, 

despertou um processo mais sofisticado de divulgação pública. 

Em 1848, uma continuidade de projetos proporcionou o desenrolar de 

alguns procedimentos importantes, como o caso da construção de cabos 

subterrâneos para a transmissão telegráfica. Num encontro do parlamento 

alemão - German Diet - de Frankfurt para Berlin, o governo prussiano queria 

saber de antemão o que estava ocorrendo na assembléia, logo a transmissão 

das informações, tornou-se essencial. 23 

Até esta época referidas mensagens haviam sido transmitidas a curtas 

distâncias.  O engenheiro encarregado da telegrafia a cabo, Werner Siemens, 

observou que sinais sofriam interferências que retardavam a transmissão 

telegráfica. Quando um sinal nítido saia de Frankfurt era atenuado por ruídos 

indesejáveis quando chegava a Berlim. Esse fenômeno somente incentivou a 

busca pela resolução.  

                                                 
23 Geoffrey Cantor, et alii, op.cit., p. 94.   
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Em 1850, tal problema foi aparentemente resolvido, com a implantação 

dos primeiros canais cruzados interligando a Grã-Bretanha com a França e a 

Bélgica. Neste mesmo período, um projeto, que tinha por ambição interligar a 

Irlanda à Groenlândia, teve os mesmos problemas de interferência ou “retardo” 

na transmissão telegráfica. Uma consulta da Atlantic Telegraph Company a 

William Thomson (Lord Kelvin) inicia uma etapa importante na investigação 

desses fenômenos, devidos à distância. Thomson abordou o problema, usando 

a teoria de Michael Faraday dos campos eletromagnéticos.  

A solução de William Thomson relacionou o problema de resistividade 

do fio de cobre e a capacidade elétrica, criada ao longo do isolante. Enrolou 

guta-percha no fio, assim proporcionava o mesmo efeito da indução.  Thomson 

ressaltou, inclusive, a teoria de campo e a importância do diâmetro dos fios 

isolantes como agentes atenuadores, no processo dos ruídos das transmissões 

telegráficas, ou seja, nas interferências observadas através das comunicações 

recebidas a distância. Então, o procedimento utilizado por Thomson reduziu 

tais interferências na transmissão das mensagens, conforme predizia o 

princípio da condução através de indução eletromagnética.  

Por outro lado, Michael Faraday nas questões práticas da ciência 

envolvia questões de estado. Assim, entre os trabalhos executados como 

professor de química da Royal Academy em Woolwich, na Board of Trade e 

para a Trinity House, desenhou os aparatos de proteção e diversos 

equipamentos. 24 

Ainda, no contexto público, econômico e moral, de extrema relevância, 

Faraday teve envolvimento com a política. Desenvolveu alguns ensinamentos 

                                                 
24 Ibid., pp. 4-5. Vide, também, Geoffrey Cantor et alii, op.cit., p. 239. 
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científicos sobre a segurança nas minas de carvão. Referiu-se, também, ao 

combate do trabalho desumano e infantil, de meninos e meninas, nas minas de 

Halifax. 25 

Michael Faraday permaneceu na comunidade científica como uma 

eminente figura pública, ocupado com a ciência e a educação dos jovens 

britânicos. Particularmente, o debate mais apreciado era sobre as relações 

ciência e tecnologia, conforme foi analisado ao longo desse texto. As bases 

científicas estendiam-se ao argumento de que o estudo da ciência podia 

contribuir no repensar a educação dos jovens.   

O principal objetivo era pensar como e qual ciência se deveria lecionar, e 

como ensinar as aplicações do menos para o mais significativo dentro de um 

contexto geral. Assim, cuidadosamente, as diferenças e julgamento das leis 

que deveriam ser obedecidas, ou pelo menos aprender a compreender essa 

necessidade inerente à aprendizagem. 26 

Ainda conforme as considerações de Faraday, por exemplo, o 

pronunciamento sobre o lugar da ciência na educação aparece no texto “On 

Mental Education” de 1854. O argumento do estudioso britânico, claramente, 

distingue o conhecimento adquirido através da prática científica junto ao 

questionamento de crenças, resultantes das revelações religiosas e aderidas 

pela fé. 27 Faraday citou alguns epítomes importantes, tais como paciência, 

humildade e o desenvolvimento de um julgamento certo sobre os deveres e 

obrigações. 28 

                                                 
25 Dennis Richards & J.W.Hunt, Modern Britain 1783-1964, pp. 18-19. 
26 Peter Day, (org) The Philosopher’s Tree: Michael Faraday’s Life and Work in his own Words, p.186. 
27  Ibid., p. 187. 
28  Ibid., p. 193. 
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A frase “treinar a mente” tinha para Faraday especial significado, pois, 

notadamente, constituiu-se numa exemplar conduta para um homem de 

ciência, na busca constante de novas indagações. Assim, a supremacia do 

sucesso da auto-educação firmaria o caráter empreendedor de M. Faraday, 

cujos propósitos foram evidentes, durante quase cinqüenta anos de trabalho 

nos laboratórios da Royal Institution. Em momento algum desacreditou no 

trabalho que escolheu para dedicar sua vida. 29  

Michael Faraday acreditava que o uso das descobertas era para o 

avanço do conhecimento científico, uma criação para glorificar Deus. Essa 

missão e dever fazem parte de um expressivo trabalho, que resultou na 

confecção de um presente para a humanidade. Conforme cita David Gooding, 

através dessas aplicações práticas, provenientes das pesquisas e dos estudos, 

notadamente, trata-se de um aspecto cuja análise de natureza teológica tem 

relevante expressividade. 30 Porém, sinaliza pontuações e questionamentos 

que foram superficialmente tratados neste capítulo.   

Geoffrey N. Cantor, investigando detalhes da correspondência de 

Michael Faraday sobre as similaridades entre as estruturas físicas, espirituais e 

morais, afirma que, em primeiro lugar, a riqueza de metáforas, examinadas no 

texto da conferência “On Mental Education”, conferia que Faraday gostava de 

fazer investigações sobre a natureza, utilizando-se da metáfora de estar lendo 

um livro. Isso implicava estar lendo os dois livros, pois, em tese o livro da 

                                                 
29 Ibid., pp. 194-195. 
30 David Gooding, “Empiricism in Pratice: Teleology, Econmy, and Observation in Faraday’s Physics”,  
ISIS, p.62-64. 
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revelação, metaforicamente, compôs o livro da natureza. 31 Essa abrangência 

revela uma correspondência, também estreita, entre numerosas referências 

lingüísticas. No entanto, essas metáforas revelaram aspectos da ciência em 

comunhão com a religião, presentes no pensamento de Michael Faraday. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
31 Geoffrey N. Cantor, “Reading the Book of Nature”, (org) David Gooding and Frank  A . J. L. James, 
in:  Faraday Rediscovered: Essays on the Life and Work of Michael Faradaay, 1791-1867, pp.70-73. 
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Conclusão 

 

Os estudos de Michael Faraday constituíram-se, então, pela interação 

entre percepção e experimento, pelo viés das estruturas textual e visual. Sendo 

assim, os elos da Arquitetura Metodológica se encontram ordenados pela 

simplicidade e acuidade expressiva. Revelam-se pertinentes ao estudo da 

fenomenologia do eletromagnetismo, envolvidos numa rigorosa disciplina de 

um método exemplar e prospectivo, cujo objetivo era explicar a formação dos 

conceitos.  

Em relação a esses procedimentos, a narrativa expressada por Faraday, 

nos seus esboços, diagramas e esquemas, aqui arrolados, nos estudos da 

matéria elétrica e magnética, objetivamente, apresenta-se estimulada pela idéia 

do aperfeiçoamento para compreender a natureza das coisas. É pelo 

monitoramento, através de sensores, que se pode decifrar o imponderável e 

torná-lo manipulável. 

Quanto aos aspectos teóricos, Michael Faraday fundamentava-se 

através de unidades de padrões, modelos que, filosoficamente sobressaíam-se 

como traço distintivo na unificação das forças. A verificação metodológica de 

uma nova sistemática, para observar eventos singulares da matéria 

eletromagnética, encontra-se emoldurada pelo processo das configurações 

expostas nas linhas de força ou campos de força.  

O destino dos experimentos sobre a condução e a teorização da matéria 

eletromagnética, além dos efeitos, encontram-se relacionados e justificados 

nos anais dos noticiosos da Royal Society e da Royal Institution, de 1821 até 

1862.  
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A abordagem metodológica foi, essencialmente, tornando-se propício às 

articulações experimentais, com o intuito de formalizar uma concepção objetiva 

do ambiente interiorizado, requerido pela pesquisa da matéria eletromagnética. 

Os esboços das configurações das linhas de força física de Michael 

Faraday, expressas nos seus diários de laboratório, foram sustentados pela 

demonstração metodológica. Essa demonstração representava objetivamente a 

razão do uso das linhas de força, determinantes para a compreensão do 

interior e das estruturas da matéria elétrica e magnética. 

O discurso, aqui apresentado, mostrou a importância da exploração dos 

significados físicos pela representação visual. Técnicas especificamente 

elaboradas através de uma ordenação de modelos visuais, que compuseram 

uma indispensável formulação conceptual desses estudos. 

A lógica que compõe a Arquitetura Metodológica de Michael Faraday, ou 

seja, a modelagem que se configurou pela incorporação de argumentos e 

idéias, foi constituída também por processos visuais, relacionados aos 

resultados das pesquisas. Expandiu-se pelo uso e desenvolvimento de estudos 

sobre a aplicabilidade matemática das linhas de força física.  

Os processos, assim como os arranjos visuais e mentais, 

operacionalizados na elaboração da tese das linhas de força física 

configuraram-se através de uma modalidade metodológica. Em alguns casos, 

misturavam-se aos principais aspectos dos argumentos, que se harmonizavam 

através da expressão das configurações. Dessa maneira, expunha a realidade 

do “interior” dos fenômenos elétricos e magnéticos, através das linhas de força 

física.  
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Os esforços interagindo no meio, ou melhor, as tensões nos “espaços de 

força” contínuos e propagando-se, progressivamente, substituíram-se nos 

diversos argumentos e conceitos. O fundamento mais adequado à 

interpretação e concepção das linhas de força física.  

Confere-se que, necessariamente, as idéias do eletromagnetismo foram 

mais que um conjunto estrutural de conceitos, ou metodologia peculiar. O 

conceito teórico das linhas de força foi, além de interpretação, uma definição da 

consistente idéia de que cargas elétricas atuam umas sobre as outras, mesmo 

distantes. Sem recorrer à lei da ação a distância, a grande síntese da teoria de 

campo elétrico e magnético, apóia-se na teoria da matéria eletromagnética de 

Michael Faraday.  
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ANEXO I                                
 
MANUSCRITO 
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TEXTO 
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ANEXO II 
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          “The Royal Institution: An Informal History” 

        Gwendy Caroe 
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ANEXO III 
 

 
ROYAL INSTITUTION OF GREAT BRITAIN 

          

 
Este lugar na Albemarle Street, próximo ao Piccadilly, tem sido ocupada pela 
Royal Institution of Great Britain foi fundada em 1799. O clássico exterior foi 
adicionado pelo construtor Villiamy em 1838. De uma aquarela pintada por T H 
Shepherd.  

 
Entrada e interior do anfiteatro de conferência Michael Faraday reformado em 
1970. 
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Royal Institution of Great Britain 2003 
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ANEXO IV 
 
 
 

 
 
                                                     Michael Faraday (1791-1867) 
 

   
 
 
Condecorações, cristais magneto cristalinos microscópios e lunetas, aquarela 
de Harriet Moore -  Michael de Faraday discursando uma audiência do Christmas 
Lectures de 1855. 
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ANEXO V 
 

FARADAY’S  MUSEUM 
 

APARATOS DESENVOLVIDOS POR MICHAEL FARADAY NO ESTUDO DA 
MATÉRIA 

ELETROMAGNÉTICA 
 

  
Equipamentos usados nos estudos da indução eletromagnética, 
magnetismo de rotação e as pilhas de Alessandro Volta à direita. Os 
primeiros equipamentos confeccionados por Michael Faraday para 
desenvolver a teoria do princípio da rotação eletromagnética.  
 

 
 
 Equipamentos confeccionados para o estudo dos cristais e substâncias 
para e diamagnéticas, e mensurações dos efeitos da luz e magnetismo. 
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Acervo do Museu de Faraday da Royal Institution of Great Britain 
 
Equipamentos usados para mensuração de efeitos eletromagnéticos  
luminosos em gases em atmosferas rarefeitos conforme a imagem 3(a). 
Estas imagens foram fotografadas e digitalizadas do acervo de aparatos  
instrumentais usados por Michael Faraday exibidos  no Museu de Faraday 
da Royal Institution of Great Britain em julho de 2003 por J.B. A . dos 
Reis. 
 

 

 

Ampola de Heinrich Geissler 

Acervo do Museu de Faraday da Royal Institution of Great Britain 

Equipamentos usados para mensuração de efeitos eletromagnéticos nos 
estudos da eletricidade estática, máquinas elétricas 3(b) e, as garrafas de 
Leyden imagem 3(c). Estas imagens foram fotografadas e digitalizadas do 
acervo de aparatos  instrumentais usados por Michael Faraday exibidos  
no Museu de Faraday da Royal Institution of Great Britain em julho de 
2003 por J.B. A . dos Reis. 
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Máquinas Elétricas 

Acervo do Museu de Faraday da Royal Institution of Great Britain 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

Garrafas de Leyden 

 Acervo do Museu de Faraday da Royal Institution of Great Britain 
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Equipamentos usados para mensuração de efeitos eletromagnéticos nos 
estudos da decomposição da eletricidade e mensurações de efeitos de 
eletrólise imagem 3 (d). Estas imagens foram fotografadas e digitalizadas 
do acervo de aparatos instrumentais usados por Michael Faraday 
exibidos no Museu de Faraday da Royal Institution of Great Britain em 
julho de 2003 por J.B. A . dos Reis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemplo de um dos aparatos construídos por Michael Faraday para efetuar os 
trabalhos sobre as propriedades de soluções elétricas, líquidos e sólidos 
fundidos. Do lado um voltâmetro que é uma célula construída também por 
Faraday a qual permitia acurada medida da produção por eletrólise de oxigênio e 
hidrogênio decomposta da água. O volume medido era diretamente proporcional 
à quantidade de corrente elétrica que passava através da célula eletrolítica. 

 

Acervo do Museu de Faraday da Royal Institution of Great Britain 
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Panorâmica geral dos principais equipamentos usados no estudo da 
matéria eletromagnética.   
 
 

 
 
 
 

Acervo do Museu de Faraday da Royal Institution of Great Britai 


