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Resumo 

 

Michael Faraday, ao longo de sua vida, desenvolveu algumas formas de 

comunicação que foram posteriormente transformadas como um meio de divulgar e 

popularizar a ciência da época. 

Esta tese traz, como foco principal, sua atuação junto à Royal Institution, aborda 

a relação entre seus trabalhos de laboratório e suas conferências. No primeiro caso, para 

divulgar seu trabalho, Faraday utilizava uma forma de comunicação mais complexa, ao 

se dirigir a estudiosos do assunto e intelectuais, enquanto que em suas conferências 

(apresentações), direcionados para estudantes, leigos e curiosos, valia-se de uma 

comunicação mais simples.  

Conhecidas como Conferências Natalinas, inauguradas em 1825 – tendo a 

primeira participação de Michael Faraday em 1827 –, estas palestras visavam angariar 

fundos e atingir um público jovem, pelo fato destas mentes estarem mais abertas a 

novos conhecimentos e, quem sabe, dispostas a aplicá-los num futuro bem próximo; 

haja vista que a Inglaterra, em expansão industrial, tinha necessidade crescente de 

material humano com capacidade de aplicar conhecimentos específicos e captar 

recursos. Nesta época, a Inglaterra, além de ser um mercado em expansão, naturalmente 

oferecia uma excelente oportunidade para os mais jovens. 

O próprio Michael Faraday havia sido incentivado a tornar-se um (filósofo 

natural) Homem da Ciência, por meio desse tipo de conferências, das quais participou 

ainda jovem. 

Vários testes experimentais realizados por Michael Faraday ajudariam a 

formular conceitos fundamentais para o entendimento da matéria. Neste estudo 

focalizamos, especialmente, os experimentos desenvolvidos de forma a serem utilizados 

como meio de divulgação científica, bem como sua forma de comunicação, tanto para 

um público familiarizado com o assunto, como para o público não familiarizado. 
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Abstract 

 

 

Michael Faraday developed forms of communication throughout his life that was 

later repurposed as a means of spreading and popularizing the science of the time. 

This thesis presents, as its main focus his work with the Royal Institution and 

discusses the relationship between his laboratory work and his conferences. In the first 

case, in order to publicize his work, Faraday used a more complex form of 

communication addressed to subject scholars and intellectuals, whereas in his lectures 

aimed at students, laypeople and curious his language was more accessible. 

The Christmas Conferences, inaugurated in 1825 - with the first participation of 

Michael Faraday in 1827 - were lectures aimed at raising funds and reaching a young 

audience, because these minds are more open to new knowledge and, perhaps, willing to 

apply it in the near future; England was, undergoing industrial expansion, and had a 

growing need for human material with the capacity to apply specific knowledge and to 

capture resources. Being an expanding market, England as this time, naturally offered 

an excellent opportunity for young people. 

Michael Faraday himself had been encouraged to become a natural philosopher, 

through such conferences, which he attended as a young man. 

Several experimental tests performed by Michael Faraday would help formulate 

fundamental concepts for the understanding of matter. In this study, we focused, in 

particular, on the experiments developed in order to be used as a means of scientific 

dissemination, as well as their form of communications, both for an audience familiar 

with the subject and for the unfamiliar public. 
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Introdução 

 
Sinto-me, de certa forma, privilegiado pela oportunidade de, por meio desta 

pesquisa e da História da Ciência, analisar uma parte das formas de comunicação 

adotadas por Michael Faraday. Através de suas práticas experimentais e de seu trabalho 

de divulgação científica, podemos formar uma ideia da sua maneira de interpretar os 

resultados e, de seu uso da linguagem para cada tipo de atividade. 

É necessário, igualmente, que a contribuição de Faraday para a ciência e sua 

divulgação, seja interpretada dentro de seu próprio tempo e espaço, sob a luz dos 

conhecimentos e valores da época, para que não se façam análises anacrônicas, ou seja, 

para não julgar o passado, com juízos de valor do presente.  

Mediante análise aprofundada dos fatores de época (sociais, econômicos,           

filosóficos, intelectuais, etc.), torna-se mais fácil o entendimento dos processos pelos 

quais se constrói a ciência, dentro da história, assim sendo podemos nos aproximar do 

objeto de estudo. 

Em Londres, no ano de 1799, havia sido fundada a Royal Institution da Grã 

Bretanha, uma instituição de caráter público, dependendo financeiramente de 

contribuições. Nessa instituição, o papel desempenhado por personalidades da época, 

tais como, Joseph Banks (1743-1820), Benjamin Thompson (1753-1814), Thomas 

Garnett (1766-1802), Thomas Young (1773-1829) e Humphry Davy (1778-1829), 

futuro mentor de Faraday, foram cruciais para seu estabelecimento1. 

Tal instituição, que sobrevive até nossos dias, criada a partir de uma associação 

voltada ao estudo, pesquisa e divulgação da ciência, nasceu com o propósito de: 

 

“difundir o conhecimento e facilitar a introdução de invenções e 

aprimoramentos mecânicos úteis, e para o ensino, através de cursos 
                                                                    
 

 
1 Mulatti, “As origens da Royal Institution”, 17-19. 
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com palestras e experimentos filosóficos, das aplicações da ciência 

dentro dos propósitos cotidianos da vida” 
2
. 

 

 

 Nesta tese, buscarei tecer relações acerca da forma de comunicação de Michael 

Faraday, como parte de um contexto, entre seu trabalho realizado em laboratório e suas 

apresentações (conferências) como divulgador da ciência, principalmente no Auditório 

da Royal Institution. A atuação de Faraday como palestrante, bem como 

experimentalista, já foi analisada sob diversos ângulos, bem como suas habilidades e 

técnicas específicas, relacionadas à atuação nos laboratórios e auditórios de 

conferências 
3
. 

Enquanto os trabalhos de J. B. Alves dos Reis abordam temas como  

diamagnetismo e os pilares metodológicos de Michael Faraday; André Koch Torres 

aborda as pesquisas experimentais de Faraday; e os trabalhos de J. O. Baldinato, e P. A. 

Porto tratam da divulgação da química, o presente trabalho traz como diferencial a 

análise e a relacão entre partes de seu trabalho como pesquisador e divulgador da 

ciência, comparando e estabelecendo uma ponte entre suas formas de comunicação; ou 

seja, Faraday adotava outros meios para se comunicar, dependendo do público alvo e do 

assunto em questão.  

Para aboradar as diferentes maneiras por meio das quais Faraday divulgava seu 

trabalho, será analisada uma documentação que inclui a correspondência, os registros 

das transcrições de suas conferências e, ainda, alguns de seus registros de laboratório. 

Por exemplo, através de sua correspondência, podemos perceber seu apelo a 

ideias diferentes. Por sua vez, através dos registros das transcrições de suas conferências 

em diversas instituições, mas principalmente nos auditórios da Royal Institution, 

                                                                    

 
 
2 James, “Constructing Space for Science at the Royal Institution”, 141. 
3
 Podemos ter uma ideia ao analisar as publicações de Frank A. J. L. James; e trabalhos de brasileiros, 

como: Reis, J. B. Alves dos; Assis, André Koch Torres; Baldinato, J. O. e Porto, P. A., dentre outros. 
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reconhecemos, em boa parte, seu estilo de comunicação. Integrando esta esfera 

analítica, estudou-se e, consequentemente, refletiu-se acerca de seus registros de 

laboratório, denotando valores que ultrapassavam os conteúdos científicos discutidos 

nas conferências.  

Apenas duas séries de palestras receberam autorização de Faraday para que 

fossem transcritas e publicadas por editores, seus contemporâneos. Uma é o conjunto de 

palestras intitulado: Course of Six Lectures on the Various Forces of Matter and Their 

Relations to each Other 
4
, que no Brasil foi traduzida como As Forças da Matéria. 

Composta por seis conferências, no formato de curso, Faraday esclarece, através de 

experimentos, uma relação entre os vários tipos diferentes de forças (poderes) que 

coexistiriam na natureza (gravidade, coesão, afinidade química, calor, magnetismo e 

eletricidade). Faraday considera esses poderes uma força única, que se manifestaria de 

diversas formas. Ao longo de sua vida, realizou muitos e diversificados ensaios 

experimentais, muitas vezes criando aparatos com intenção de entender melhor a 

natureza e as forças, ou poderes que nela atuavam. Tal análise revela que os pilares de 

sustentação do pensamento de Faraday são baseados na ideia de unidade das forças da 

Natureza 
5
. 

Outro conjunto de palestras recebeu o título de A Course Of Six Lecture on the 

Chemical History of a Candle, ou se quisermos abordar atradução brasileira: A História 

Química de uma Vela. 

O mais importante livro de divulgação científica de Faraday, sem dúvida, são as 

Conferências Natalinas, que foram apresentadas às vésperas do Natal, entre 1860 e 

1861, publicadas somente em 1861
6
. Este é o trabalho de divulgação científica mais 

                                                                    

 
 
4
 Faraday, Various Forces of Matter. Daqui em diante, abreviaremos como: VFOM. 

5 Reis. “A Arquitetura Metodológica de Michael Faraday. 
6 Faraday. The Chemical History of a Candle. Trata-se da publicação de uma série de palestras proferidas 
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bem sucedido de Faraday, ou seja, teve o maior alcance, com publicação, inclusive, na 

China
7
. 

Essas conferências são fruto de anos de pesado trabalho de laboratório, que 

foram preparadas, consequentemente apresentadas e acompanhadas, para um público 

que seguia de perto o desenvolvimento das ideias de Faraday.  

Como parte da documentação estudada, foi analisada parte de sua 

correspondência, hoje compilada em volumes e publicada – disponível também em 

bibliotecas virtuais. Esse estudo traz várias referências de obras literárias que estavam 

em destaque no final do século XVIII e início do XIX. Assim, é possível notar o grande 

interesse de Faraday nas obras de Isaac Watts e de Jane Marcet, sendo a primeira uma 

espécie de manual prático para o auto-aprimoramento, objetivando o desenvolvimento 

intelectual do leitor (uma espécie de manual para o autodidata); e a segunda, uma 

introdução aos conceitos da ciência química, para público não-especializado (para 

moças, em particular). 

Parte do diário de Faraday, intitulado Faraday´s Diary: Being the Various 

Philosophical Notes of Experimental Investigation
8
 foi incluído no campo de estudos e 

reflexão crítica desta pesquisa. 

Existem outros documentos, onde estão registrados experimentos e reflexões, os 

quais, posteriormente, foram apresentados à Royal Institution, dentre outras, no formato 

de artigo (Philosophical Transactions) e, juntos, formam a série: Experimental 

 
 

diante de um auditório jovem, na Royal Institution of Great Britain, durante as férias de natal entre 1860-

61.  
7 Mencionado por um dos maiores conhecedores da obra de Faraday, Dr. Frank James. Tal publicação 
atingiu muitos países, tais como o Brasil, por exemplo, sob os títulos de: A História Química de uma Vela 

e As Forças da Matéria, que compõem o acervo de muitas bibliotecas públicas, neste país, principalmente 

no Estado de São Paulo, onde através de um programa da secretaria de educação, diversas escolas 

públicas deste estado receberam um exemplar, traduzido por Vera Ribeiro. A partir deste ponto, A 

História Química de uma Vela será abreviada como AHQV. 
8 Encontra-se na Royal Institution of Great Britain também na versão impressa. 
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Researches in Electricit, (Pesquisas Experimentais em Eletricidade) 
9
. Também será 

utilizada a tradução de A. K. T. Assis e L. F. Haruna, Faraday, Pesquisas 

Experimentais em Eletricidade (PEE), Cad. Bras. Ens. Fís., 2011, v. 28, nº 1. 

Analisou-se ainda, através de outros autores, como Baldinato e Porto, por 

exemplo, a proposta de Faraday de melhorar a capacidade mental (autodidatismo) o que, 

com o tempo, trazia a perspectiva de que poderiam surgir novidades na continuidade 

desses estudos. Uma preocupação muito particular de Faraday era a de que seus 

ouvintes tivessem contato com a ciência, pelas suas vias práticas, tendo por certa a 

necessidade de realizar bons experimentos para que pudessem vislumbrar as verdades 

reveladas pela Natureza. Além de provocar as ideias e a imaginação do público, de um 

modo geral, Faraday tinha um público alvo: os mais jovens. 

Como será apontado ao longo desta tese, quando tinha a intenção de apresentar 

seus estudos sobre um determinado fenômeno, através de experimentos, para um 

público familiarizado, Faraday utilizava uma forma de linguagem mais complexa, 

porém quando ia divulgar suas ideias para um público não-especializado, fazia 

demonstrações utilizando materiais de fácil acesso, explicando os conceitos químicos e 

físicos envolvidos. Através de montagens simples e explicações coerentes, o público 

diversificado era apresentado aos conceitos científicos, que pareciam difíceis. O 

historiador da ciência, que analisa as conferências e os volumes das Pesquisas 

Experimentais em Eletricidade, percebe que, apesar da aparente linearidade, para este 

modelo apresentado por Faraday, nada mais é que um modelo cíclico, muitas vezes 

Faraday recorre à ideias e conceitos já estudados 
10

.  

                                                                    

 
 
9
 Que será utilizada, abreviadamente, como ERE. Todas as traduções contidas neste trabalho são de 

minha autoria. 
10 Massarani & Moreira, “Popularization of Science”, 75-79. 
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Com os olhos voltados para uma moderna concepção da historiografia
11

, ao 

estudar estas conferências, busca-se encontrar o registro da forma de comunicação de 

Faraday. 

Em resumo, nesta pesquisa, procura-se fazer, através da forma de comunicação 

de Faraday, uma ponte entre os experimentos mais complexos, registrados em artigos 

publicados, como em Experimental Researches in Electricity, por exemplo, e seus 

trabalhos, como divulgador e conferencista, que aparecem em obras tais como, A 

História Química de uma Vela e As Forças da Matéria. 

Seus trabalhos, como divulgador (conferencista) tornaram-se um importante 

veículo de divulgação científica na época, haja vista as inúmeras publicações dos 

trabalhos de Faraday, que consegue atingir o status de celebridade em pleno século 

dezenove. 

Estes registros (documentos) foram estudados e estabeleceu-se uma série de 

reflexões sobre eles. Através de muita pesquisa, da leitura intensa de complexos textos, 

diante de incansáveis análises, percebe-se que o estudioso filósofo deposita todas aas 

suas forças na propagação do conhecimento científico, divulgando a ciência de uma 

forma geral, porém, extremamente bela, através de suas diferentes formas de 

comunicação. 

Pode-se inferi que suas conferências são utilizadas para divulgar não só a 

ciência, mas também seu trabalho como pesquisador, além de ajudarem a instituição, 

arrecadando fundos através de cursos sequenciais, objetivando a continuidade das 

pesquisas já em andamento, bem como novas pesquisas 
12

. 

Uma reflexão encontrada em seus documentos exprime bem seus objetivos, 

                                                                    

 
 
11

 Alfonso-Goldfarb, Ferraz & Beltran, “A Historiografia Contemporânea e as Ciências da Matéria”, 50-

51. 
12 James, Michael Faraday: a Very Short Introduction. 
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enquanto propagador do conhecimento científico: 

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

zelosamente com cautela, combinando experimento com analogia, 

desconfiando de suas noções preconcebidas, prestando mais respeito a 
um fato, que uma teoria, não muito apressados em generalizar, e 

acima de tudo, dispostos a cada passo interrogar as suas próprias 

opiniões, tanto pelo raciocínio como pelo experimento, nenhum ramo 
do conhecimento pode pagar tão bem e prontamente para um campo 

de descobertas como essa [...]” 
13

. 

 

Considerando o contexto da divulgação da ciência, no século XIX, uma das 

hipóteses a orientar este trabalho é a de que Faraday foi capaz de identificar conceitos e 

organizá-los em torno de um tema central de estudo (a união das forças), além de se 

utilizar de diferentes formas de comunicação para chamar a atenção da audiência. 

 

                                                                    
 

 
13 Faraday, Experimental Researches in Electricity (ERE), vol. 1, 287. 
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“[...] nada me é mais satisfatório do que realizar 

aquilo que me proponho. Mas nem sempre essas 

coisas estão ao nosso alcance, e temos de nos 

submeter às circunstâncias da maneira como se 

apresentam. Farei o melhor que me for possível. 

Peço a vocês que tenham paciência comigo, se eu 

não lhes puder fornecer mais do que algumas 

palavras [...]” 14. 

 

 

Oriundo de uma família humilde, Michael Faraday nasceu em 22 de setembro de 

1791, em Newington Butts. Ele era o terceiro de quatro filhos e seus pais mudaram-se 

para Londres com a intenção de melhorar a situação econômica da família, o que 

acabou não acontecendo
15

. 

Londres, uma das cidades mais poderosas do mundo na época, tinha como rei 

George III e William Pitt, como primeiro ministro. A guerra entre a Inglaterra e a 

França napoleônica, em 1801, atinge uma escassez tão intensa que, um pão era muito 

caro
16

, e a família Faraday não tinha posição social favorável. 

Forçados pelas mudanças no campo, ou por crises econômicas, mudaram para 

Londres na esperança de encontrar trabalho e melhorar a qualidade de vida.  Mas a 

situação financeira da família agravou-se quando o patriarca faleceu, em 1809, vítima 

de uma doença. Tal fatalidade fez com que o jovem Faraday ficasse afastado da escola 

para poder contribuir, financeiramente, com a família
17

. 

Michael Faraday teve contato com as tradições dos ferreiros artesãos, através das 

práticas manuais do trabalho de seu pai, tendo acesso a fornalhas, minerais, observando 

transformações de materiais naturais em objetos para uso diário, cada qual com sua 

                                                                    

 
 
14 Faraday, VFOM, 1. 
15

 Cantor, Gooding & James. Michael Faraday, 1- 4. 
16 James, Michael Faraday a Very Shrot Introduction, 7-10. 
17 Dictionary of Scientific Biography. Vol. 4. New York: Charles Scribner‟s, 1980, 527-539. 



 

19 

diversa utilidade. Faraday recebeu críticas por seus trabalhos serem muito 

experimentais, utilizando de poucos argumentos matemáticos
18

. A distinção entre a 

tradição matemática, oriunda da antiguidade, acaba se transformando no que é 

reconhecido como Física Matemática, enquanto que, a outra corrente é reconhecida 

como Física Experimental, aquela que recolhe fatos e conhecimentos provenientes de 

artesãos, pessoas que vivenciaram certos fenômenos. Os curiosos, inclusive, são levados 

em consideração neste sistema
19

.  

A Física Experimental realizou importantes descobertas e auxiliou no 

desenvolvimento de instrumentos de medidas, tais como, termômetros, barômetros, 

calorímetros. Esta Física, que se desenvolveu mais por meio de observações 

experimentais, foi, inicialmente, considerada um ramo secundário. Outro exemplo de 

desenvolvimento, através do caminho da observação experimental, é a Física dos 

fenômenos elétricos e magnéticos, considerada também uma Física secundária em 

relação aos ramos altamente matematizados que davam prosseguimento à tradição da 

antiguidade, parte nobre da Física até o final do século XVIII
20

. 

Podemos citar Isaac Newton para exemplificar um ponto de vista da tradição 

matemática, haja vista seu livro Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, com 

os axiomas, corolários, proposições, leis. Sabemos que ele segue a tradição artesã 

também, como é perceptível em seu livro Ótica, mas neste momento, analisaremos o 

aspecto matemático como exemplo. 

                                                                    
 
 
18 No livro Pensando a Física, Mário Schenberg nos relata a distinção entre Física Matemática (mais 

relacionada ao saber teórico) e a Física Experimental (mais relacionada à prática artesã), que aparece de 
forma complexa, no século XVII, devido ao progresso e ao desenvolvimento da ciência, em geral. Estes 

antigos artesãos, que são tratados, pelos eruditos, com o preconceito de não serem matemáticos (de escola 

tradicional), contribuiram, muitas vezes, significativamente com a ciência. Schenberg, Pensando a Física, 

100. 
19 Schenberg, 69-74. 
20 Schenberg, 75-90. 



 

20 

Rattansi e McGuire relatam que o objetivo central dos escólios “clássicos”, para 

Newton, era corroborar na doutrina da gravitação universal, tal como desenvolvida 

nessas proposições. Assim, a força gravitacional atua, universalmente, e a gravidade 

diminui, na razão do inverso do quadrado da distância entre os corpos, especulando 

sobre sua natureza como força cósmica.  

Newton interessou-se pela doutrina, onde a gravidade de qualquer corpo 

composto é a soma das partes que o compõem, unidas pela gravitação recíproca. Para 

ele, os escólios “clássicos” seriam uma “filosofia completa e autêntica” e a unificação e 

o resgate dessa filosofia seria uma espécie de tarefa que ele deveria encarar, com uma 

matemática complexa, complementada por uma abordagem histórica das leis da ação à 

distância 
21

. 

Michael Faraday colecionava boas ideias, mas não tinha formação matemática o 

suficiente para dar uma expressão rigorosa a elas
22

. Todavia, é interessante notar que, 

apesar de não ter recebido formação regular em ciências ou matemática, Faraday 

conseguiu explicar muitos dos fenômenos científicos observados através de desenhos e 

figuras representativas. Foi Faraday quem introduziu, nos âmbito científico, o conceito 

de campo, a partir da noção de linhas de força 
23

. 

O jovem Faraday tem seu primeiro emprego em 1804, como aprendiz de 

encadernador, prática manual que exige certa habilidade, bem como concentração. Uma 

das tarefas realizadas por Faraday, na livraria do senhor Riebau, seu contratante, era 

montar livros e encaderná-los, o que contribuiu para formar suas diferentes maneiras de 

comunicar-se, pois, desde jovem, teve contato com vários livros e textos que 
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 Bernard Cohen & Westfall, Newton, 129-142. 
22 Ibid., 100. 
23 James, Michael Faraday: a Very Short Introduction, 75-90. 
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alcançaram grande popularidade
24

, além de copiar e refazer experimentos encontrados 

em alguns dos livros que passavam por suas mãos. O senhor Riebau, aparentemente, 

gostava e encantava-se com os experimentos que o garoto Faraday fazia
25

. 

Em meio às prateleiras que organizava e os livros que tinha para encadernar, 

mantinha contato com obras de todos os tipos, consequentemente era exposto a formas 

de comunicação bastante diversificadas. Assim, a um jovem que gostava de estudar e 

estava fora da escola, só lhe restava ler os livros que caiam nas mãos. Muitos títulos 

interessantes de divulgação devem ter chamado à atenção do jovem Faraday, na Livraria 

do Sr. Riebau 
26

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Livraria do Sr. Riebau, na qual Faraday trabalhou como  
aprendiz de encadernador

27
. 
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26 Thompson, Michael Faraday His Life and Work, cap. I. 
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Uma das obras lhe daria a direção e a inspiração necessárias para seguir em 

frente: The Improvement of the Mind, de Isaac Watts (1741). Trata-se de um livro que 

propõe ao leitor uma espécie de autodidatismo, que Faraday se propôs a seguir e aos 

poucos aprendeu a selecionar alguns tópicos nos quais se aprofundaria, formando 

opiniões e, inclusive, deixando registros. Nesta mesma época, Faraday tem acesso a 

outra obra que o influenciaria para o resto de sua vida: Conversations on Chemistry, de 

Jane Marcet (1805). 

Assim, Faraday conjuga ensinamentos das duas obras. Estudou e fez uso dos 

títulos, incorporando vários dos atributos e recursos indicados por Isaac Watts ao bom 

palestrante (conferencista), além de promover uma visão química da natureza muito 

parecida com a divulgada por Jane Marcet
28

. 

Ainda que os trabalhos de Watts e Marcet já tenham sido estudados por outros 

pesquisadores, faz-se necessário, aqui, abordá-los novamente, pois a influência dessas 

obras foi fundamental na formação da maneira de Faraday comunicar-se. 

O manual de estudos de Watts foi um sucesso, na época, o que pode ser 

mensurado pelo número de publicações e reimpressões que recebeu desde a publicação 

inicial, em 1741, que contava apenas com a primeira parte do texto, até as reimpressões 

posteriores, alcançando o ano 2000
29

. 

Em seu The Improvement of the Mind, Watts apresenta seus métodos para o 

aprimoramento da mente no conhecimento das coisas. No que diz respeito à ampliação 

das capacidades mentais, Watts lista e comenta três aspectos fundamentais a serem 

trabalhados: 1) a mente deve estar pronta para receber grandes ideias sem dificuldades, 

estar preparada para fugir das questões cotidianas, lidando com matérias que causam 

                                                                    

 
 
28 Baldinato, “A Química Segundo Michael Faraday”, vide Cap. II. 
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 Neste trabalho, utilizarei como fonte a edição inglesa, de 1814. Segundo Williams (1960), é de 1809 a 
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estranhamento, como se faz ao discutir o infinito do universo; 2) a mente deve estar 

pronta a receber novas ideias e ideias estranhas a partir de evidências, sem grande 

surpresa; 3) a mente deve ser capaz de lidar com muitas ideias e variáveis, 

simultaneamente, sem confusão, tirando conclusões a partir de análises amplas
30

.  

Watts segue explicando que por todo o mundo instruído, o raciocínio e os 

aperfeiçoamentos estão registrados nos livros, que nos conferem a possibilidade de ler e 

reler, além de representarem o registro de pensamentos, que já estão em certo grau 

avançado; diferentes das opiniões criativas, que podem surgir de conversas informais. 

Watts também orienta como ler atentamente um prefácio e verificar, pelo sumário, se 

aquela obra aborda questões do interesse. Destaca que o objetivo não deve ser somente 

receber as opiniões, mas julgar, de forma crítica, avaliando-as como certas ou erradas, 

de modo a corrigí-las ou aperfeiçoá-las, com o apoio de seus estudos anteriores e dos 

que decorrerão do aprofundamento no assunto. De acordo com Watts, a interação entre 

quem estuda e o tema estudado dão-se de modo direto, diferente de quando se lê um 

livro ou assiste a uma palestra (conferência). Nesses casos, o contato estabelecido 

ocorre através de um intermediário, sendo assim, uma interpretação indireta
31

. É pela 

observação que formamos nossas primeiras impressões sobre tudo. Na linha de 

pensamento de Watts, as palestras (conferências) fariam parte de algo mais interessante, 

diante de uma silenciosa prática da leitura
32

. 

O Dr. Watts fazia várias recomendações, como por exemplo: que fosse mantido 

um caderno de anotações, de modo que ideias e fatos interessantes pudessem ser 

preservados, para referência futura. Acatando tal norteamento, Faraday iniciou seu 

caderno de anotações, prática que manteve por anos. O Dr. Watts também recomendou 
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assistir a palestras; enfatizou o valor do intercâmbio de ideias, que se faz em pequenos 

grupos de discussão; também sugeria a troca de cartas com pessoas de interesses e 

conhecimentos semelhantes, como método para ampliar o entendimento e o 

vocabulário. As disseminações de avanços correspondentes à crescente industrialização 

inglesa estavam ligadas aos benefícios morais decorrentes de um ideário comum da 

época: de que homens, iniciados em assuntos da filosofia natural, teriam entendimentos 

morais aprimorados
33. 

Faraday sabia que existiam algumas sociedades que ofereciam cursos, nos 

formatos de palestras e conferências. Em uma época onde a eletricidade ainda era 

encarada como uma promessa, essas conferências ajudavam muito, tanto na esfera da 

divulgação, quanto na esfera econômica, e faziam muito sucesso entre os jovens, pois 

era uma opção de melhorar de vida para os aprendizes trabalhadores, como o próprio 

Faraday. 

Em meio a esse contexto, o jovem Michael Faraday sentiu a necessidade de 

continuar instruindo-se e procurando meios, ou instituições, que estivessem ao seu 

alcance financeiro para dar sequência aos estudos, como fora recomendado por Watts. 

Assim, Faraday acaba por ser convidado a participar da City Philosophical Society, 

liderada por John Tatum, em cuja casa havia reuniões. E foi na casa de John Tatum que 

Faraday assistiu à primeira conferência e, a partir daquele momento, participaria de 

várias delas, sobre temas científicos diversos e reproduções de alguns experimentos
34

. 

Faraday teve educação básica em ciências na City Philosophical Society e, muito 

provavelmente, se não teve contato com o livro de Jane Marcet (1769-1858) na livraria 

do Sr. Riebau, foi levado a conhecê-lo, pois introduzia os conceitos da química para 
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leigos na própria City Philosophical Society. Essa classe de público – iniciante, como 

Faraday – era bem-vinda aos estudos científicos do período.  A parcela mais ativa dos 

interessados pela ciência também podia encontrar kits de reagentes e laboratórios 

portáteis à venda, com vários preços e tamanhos, e mesmo para os menos dedicados ao 

desenvolvimento de suas habilidades manuais na condução de experimentos, a química 

ainda contava com um dinamismo bastante atrativo, ligado às ideias e aplicações
35

. 

Na City Philosophical Society, Faraday teve a oportunidade de acompanhar 

várias palestras (conferências) de alguns divulgadores da ciência. Seguindo as 

orientações de Watts, reparou na forma de comunicação que, a seu ver, ajudaria a 

compor ou comprometeria uma boa palestra.  

Muitos jovens, incluindo os que participavam da City Philosophical Society, 

tinham interesse em participar de alguma das conferências, cursos ou palestras que eram 

ministrados no Teatro de Audições da famosa Royal Institution, pois essas 

apresentações eram voltadas ao público jovem, com uma aparência muito espetacular, 

no formato de show. 

Algumas atividades de divulgação já eram vistas, por muitos cientistas 

profissionais, como algo abaixo do seu prestígio
36

. No entanto, algumas instituições 

mantiveram atividades de divulgação como parte da rotina dos seus pesquisadores. Este 

é o caso da Royal Institution, que passou a oferecer “ciência para os propósitos 

cotidianos da vida”
37

. 

Os resultados indicam uma coerência nos trabalhos de Faraday em relação ao 

que construiu sob a orientação de referências pessoais, como os palestrantes que assistiu 

ainda jovem, e as obras que estudou em suas etapas posteriores de formação, como 
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poderemos perceber, à medida que nos aprofundarmos na pesquisa. Frank James nota 

impressionante coerência entre a postura assumida por Faraday, em suas conferências, e 

as anotações que ele havia registrado décadas antes, depois de conviver com os demais 

palestrantes da Royal Institution 
38

. 

As palestras sobre ciências desempenharam um papel fundamental na 

consolidação das atividades da Royal Institution e mantiveram-se, por muito tempo, na 

mais alta prioridade dos administradores da instituição. Ao longo dos anos, vários 

formatos de palestras foram criados. Alguns exemplos são as morning lectures, 

majoritariamente proferidas por Thomas Brande, para estudantes de medicina; os 

afternoon courses of lectures, os Friday-evening discourses e as Christmas series of 

juvenile lectures 
39

. 

Na época, o maior destaque nas apresentações científicas era Humphry Davy 

que, além de filósofo natural, era também poeta. Faraday sabia e ansiava por participar 

de uma dessas apresentações, no auditório principal da Royal Institution. Um dos 

clientes, onde Faraday trabalhava como encadernador, ofereceu-lhe quatro bilhetes para 

assistir às conferências de Humphry Davy 
40

.  

Faraday aceitou os bilhetes e, em meio a um público muito diversificado, 

composto majoritariamente por não especialistas na ciência do período, Faraday ficou 

maravilhado com o que viu. Conforme seu relato, Faraday, além de assistir às palestras, 

anotou cada ponto científico discutido por Davy, com ilustrações feitas por ele mesmo. 

O jovem almejava não só fazer parte da instituição – sonho praticamente impossível 

para um jovem de família carente –, como continuar sua jornada no caminho do 

aperfeiçoamento da mente, como fora proposto por Watts. Num gesto de perspicácia, 
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enviou para Davy as notas e uma carta pedindo um emprego. Impressionado com a 

ousadia, autoconfiança e a qualidade das notas, Davy convidou Faraday para uma 

entrevista. Ficou inclinado a contratá-lo, mas não havia lugar em sua equipe. 

Seu patrão, Sr Ribeau, comentou que, com determinação e persistência, o jovem 

mantinha a esperança: 

“Depois das horas habituais de trabalho, ele se ocupava, 

essencialmente, de desenhar e copiar [...] máquinas elétricas do 

Dicionário de Artes e Ciências, e outros trabalhos, que chegavam para 
encadernar... Ele saía em caminhadas, pela manhã, sempre visitando 

alguns trabalhos de artes, ou à procura de alguma curiosidade sobre 

minerais ou vegetais [...] Esboçando o maquinário, calculando a força 
de máquinas a vapor, etc. [...] Se eu tinha um livro curioso de algum 

cliente para encadernar, com ilustrações, ele copiava aquelas que 

julgava singulares ou engenhosas [...]” 
41

.  

 

Faraday utilizava tanto seu tempo, quanto sua atenção, para as atividades de 

aprendiz na loja do Sr. Riebau. Assim, sua frequência na City Philosophical Society 

diminuiria bastante.  Naquele momento de sua vida, ocorre um fato muito importante: 

um assistente do laboratório da Royal Institution foi despedido por brigas. Surgiu a 

oportunidade que ele tanto aguardava para atuar como assistente de laboratório da tão 

sonhada Royal Institution 42
.  

Candidatou-se à vaga e foi admitido. Além do salário, também lhe foi concedida 

uma autorização para usar dois quartos nos altos do instituto (como moradia), bem 

como o uso da aparelhagem do laboratório para estudos pessoais 
43

.  

Assim que Faraday familiarizou-se com os equipamentos do laboratório, 

começou a estudar, refazendo experimentos, tanto a pedido do diretor da Royal 

Institution, quanto para sua própria satisfação e evolução mental, de acordo com os 

preceitos de Watts, agora, parte integrante da linha filosófica adotada por Faraday. 
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Através destes estudos, revê trabalhos importantes de vários outros pesquisadores, ou 

estudiosos, dentre eles Charles Augustin de Coulomb (1736-1806)
44

, François Jean 

Dominique Arago (1786-1853)
45

, André-Marie Ampère (1775-1836)
46

.  

Faraday, no futuro, tornar-se-ia um dos principais divulgadores científicos e 

conferencista da Royal Institution, porém era ainda simples auxiliar. Todavia, à medida 

que o tempo passava, o jovem Faraday foi evoluindo, adquirindo maturidade e 

experiência para realizar os procedimentos no laboratório. Seus experimentos foram 

adquirindo um caráter de apresentação magistral, espetacular e suas palestras 

(conferências) também pareciam mágicas, principalmente para os jovens. Sabe-se que, 

desde 1816, Faraday já palestrava junto aos seus amigos da City Philosophical Societ 
47

. 

Percebemos, através de sua forma de comunicação, o que isso representava para ele:  

 

“Quero o privilégio de poder falar para os jovens e da forma como um 

jovem faz. Tenho feito isto em outras ocasiões e, se permitirem, vou 
fazê-lo novamente. Apesar do fato de que eu apareço aqui como quem 

tem o conhecimento das palavras que devem ser oferecidas ao mundo, 

isto não me deve impedir de falar de modo coloquial com aqueles que 

pretendo que estejam mais próximos de mim nesta ocasião” 
48

. 

 

 

Ampliemos um pouco o entendimento sobre o trabalho do divulgador da ciência 

nessa época. Colocando o discurso científico e o discurso de divulgação em duas esferas 

separadas, podemos ter um entendimento melhor. Segundo essa visão, a comunicação 

entre a ciência e o público leigo aconteceria por uma única via. Os homens da ciência e 

instituições de pesquisa representariam as autoridades, produtoras e detentoras do 

conhecimento. Assim, todas as iniciativas de divulgação científica seriam conduzidas 
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com o mesmo objetivo: identificar e suprir essas deficiências da esfera de 

conhecimentos do público
49

. 

Uma parte da ascensão de Faraday, como pesquisador e divulgador conferencista 

da ciência, esta ligada à sua capacidade de se comunicar com diferentes tipos de 

público, de modo apropriado: 

 

“Faraday aprendeu a transitar entre padrões distintos de 

linguagem: uma linguagem mais livre e imaginativa, vinculada 

aos relatos de suas pesquisas experimentais, e uma linguagem 

mais pedagógica, organizada, embora também rica em 

analogias, normalmente, destinada às palestras e comunicações 

mais gerais”
50

. 

 

Aqui seguem os resultados da análise de uma boa parte de suas conferências, 

sobretudo quanto à sua forma de comunicação na esfera de divulgação para jovens. 

Como exemplo, temos as conferências intituladas The Forces of Matter. 

 Como parte de sua forma de comunicação, percebe-se que antes de começar a 

apresentação, voltada para os mais jovens, Faraday preparava o público dizendo que 

nem sempre as coisas estavam ao alcance; que, muitas vezes, as pessoas submetiam-se 

às circunstâncias da maneira como elas se apresentavam e, como sempre fazia, pedia 

para dirigir-se aos mais jovens
51

. 

Nessa conferência, Faraday chamou a atenção dos jovens para a gravidade e 

iniciou dizendo que se nascia, crescia e vivia no mundo sem, muitas vezes, dar o devido 

valor a respeito da maneira como tudo acontecia, ao redor de si. E que coisas muito 

simples não recebiam o devido valor, como questionamentos do tipo: Como chegamos 

até aqui? Como nos mantemos eretos? Como nos deslocamos de um lugar para outro? 
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Se não fossem os esforços de mentes estudiosas, que investigam as coisas, dificilmente 

saberíamos que há algo de maravilhoso em tudo aquilo que determinam as leis e 

condições pelas quais realmente vivemos, na natureza. Desde os tempos mais antigos, 

diversos estudiosos tentam entender as leis pelas quais crescemos, vivemos e tudo isso 

foi produzido em consequência da existência de certas forças (ou poderes) que são o que 

existe de mais comum, não as forças vitais, porém, as mais elementares, que chamamos 

forças físicas da natureza
52

. O objetivo da forma de comunicação de Faraday, neste 

caso, foi aproximar o público e o familiarizar com algumas dessas forças. 

Faraday utilizou a „substância universal‟ – mais comum e de fácil acesso, por 

um custo praticamente nulo –, ou seja, simplesmente água. Pediu para que a plateia 

observasse uma balança de pratos, em perfeito equilíbrio. E continuou a explicação, 

dizendo que, quando derramasse água dentro do frasco, este iria descer, causando 

desequilíbrio. Neste ponto, Faraday, com a intenção de fazer com que o público ficasse 

mais atento ao experimento, como parte de sua forma de comunicação, propôs uma 

questão: por que segurar a garrafa acima do frasco para derramar água nele? Continuou 

explicando que era uma lei da natureza, pois a água tinha de cair em direção ao solo: 

 

“Os meios que utilizo para fazê-la entrar no frasco são os mesmos que 

empurraram todo o conjunto da água para baixo. Essa força é o que 
chamamos de gravidade”

53
. 

 

Com estas palavras podemos entender seu modo de esclarecer o tema, 

relacionado a gravidade, de forma simples, como podemos perceber, auxiliado pela 

visualização do experimento. 

Continuava sua demonstração visual simples e direta, pegando um pedaço de 
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platina e colocando-o no lado oposto ao do frasco com água. Pediu ao público que 

observasse como o sistema buscava o equilíbrio, chamando atenção para o fato de que 

era necessária uma pequena quantidade de platina para equilibrar toda aquela 

quantidade de água e que tanto a água quanto a platina eram atraídas com a mesma 

intensidade, em direção à Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Figura 2: Balança de prato 
54

. 

 

De acordo com Isaac Watts, o divulgador da ciência não possui um dom inato, 

mas lapida-se por meio de um processo lento, sustentado por muito trabalho duro que 

leva ao aperfeiçoamento de práticas experimentais, sob constante revisão. Entender que, 

tanto o conhecimento como a sabedoria só derivam do trabalho e do estudo e, 

principalmente, nunca crer na tolice de que a erudição está ligada a uma vida de ócio e 

conforto
55

. Vejamos como Faraday se manifesta quanto a esta questão, numa carta a B. 

Abbott: 

 

“[...] para os filósofos, a ciência e a Natureza terão sempre os seus 

encantos, independente da roupagem com que sejam apresentadas, 
mas sinto dizer que a maior parte das pessoas é incapaz de nos 
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acompanhar por uma mísera hora, a menos que o caminho seja 

coberto de flores”
56

. 

 

Neste caso, Faraday desabafou com o amigo, afirmando que se sua forma de 

comunicação não fosse tão eficiente, se o assunto não fosse suficientemente explicado, 

o público (em sua maioria leigo), não teria interesse nenhum na explanação.  

Sua abordagem do tema é, de certa forma, lúdica. Basta que observemos como 

Faraday chamou a atenção do público para a propriedade de cair da água. E como ele 

realizava analogias, comparando os oceanos, que circundam o globo terrestre, com a 

gravidade. E, em seguida, dizendo que a força com que a água empurrava o conjunto 

para baixo era o que chamavam de gravidade e explicava sua propriedade de cair para o 

centro da Terra. Também mencionava a perfeição com que os oceanos circundavam o 

globo terrestre: como “caiam” sobre a superfície, arredondando-a, vestindo-a como uma 

peça de roupa. Essa propriedade nunca se perdia, todas as substâncias a possuíam e sua 

quantidade nunca se alterava
57

. 

Continuava explicando, usando de sua eloquência, que a gravidade possuía 

algumas regularidades, leis, ou regras. Seguia mencionando a lei da gravitação 

universal, de Isaac Newton, que tratava matematicamente da lei do inverso do quadrado 

da distância.  

Essa mesma lei do inverso do quadrado da distância foi abordada por Michael 

Faraday ao procurar atingir as camadas populares através de uma explicação criativa, 

com formato visual chamativo. Sua abordagem é a questão da força, em relação à 

distância, que existe entre os corpos, sem abordar a expressão matemática utilizada por 

Isaac Newton. Faraday diz que, se pegarmos dois corpos e os colocarmos próximos um 

                                                                    

 
 
56

 Michael Faraday, em carta para B. Abbott datada de junho de 1813. James, The Correspondence of 

Michael Faraday: 1811 – 1831, 60, carta 25. 
57 AHQV, 134-137. 



 

33 

do outro, eles se atrairão com certa força; que, se os separarmos, a certa distância, a 

intensidade da força diminuirá; e, se os separarmos com uma distância maior ainda, 

perceberemos que a força de atração entre eles será menor ainda. Faraday explica que 

este fato é de extrema importância, pois desse modo os cientistas descobriram o planeta 

Netuno, através de perturbações na órbita de Urano
58

. 

Como parte de sua estratégia, ele seguiu levantando questões que prendiam a 

atenção da plateia, perguntando: O que é essa lei e qual é o sentido da “proporção 

inversa do quadrado da distância”? 

Em outro experimento, Faraday, com o auxílio de uma lâmpada, mantém uma 

luz forte incidindo sobre um grande anteparo. Em seguida, projetou uma sombra, com o 

auxílio de um objeto (um simples pedaço de cartolina) que, quando colocado encostado 

no anteparo, projetava uma área exatamente igual ao seu tamanho. Depois, colocou 

outro pedaço de cartolina, do mesmo tamanho, exatamente no meio do caminho entre a 

lâmpada e o anteparo.  

Novamente, Faraday partia de materiais que estavam ao alcance do público, 

utilizava uma forma de comunicação visual e adotava uma abordagem simples para um 

fenômeno cuja explanação matemática seria complexa. Mostrava uma sombra, que tinha 

quatro vezes o tamanho da forma original. E mais, seguia a explicação dizendo que se 

pusesse o anteparo a um terço da distância da lâmpada, teria uma sombra nove vezes o 

tamanho da forma original. Ali residiria o segredo da curiosa expressão “inversamente 

proporcional ao quadrado da distância”
59

. 
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Figura 3: Imagem ilustrativa da técnica de comunicação visual utilizada por Faraday
60

. 

 

De acordo com Watts, o palestrante deve ser capaz de se adaptar às 

particularidades do público, fazendo uso de diferentes métodos para chamar a atenção, 

atraindo o espectador em sua busca do conhecimento. Quando o conferencista encontrar 

uma pessoa com dificuldades em seguir o conteúdo da conferência, o palestrante deve 

dar maior destaque às ilustrações e exemplos. Por outro lado, quando se deparar com 

uma mente talentosa, que manifesta sua curiosidade por meio de frequentes 

questionamentos, o palestrante deve satisfazer essa ânsia, respondendo às questões e 

esclarecendo dúvidas
61

.  

Faraday seguiu essa linha filosófica e, como se percebe em sua forma de 

comunicação, ele utilizava recursos visuais que estavam ao alcance até mesmo das 

camadas mais simples da população. Vide sua solicitação à plateia para que observasse 

outra ilustração dessa força (gravitacional), chamando atenção, visualmente, para um 

pêndulo com uma bola de bilhar na extremidade, que ele fazia balançar de um lado para 

o outro, explicando que este buscava o centro, ou seja, caía em direção ao centro da 
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Terra
62

. 

                            

                    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Gravura do pêndulo utilizado por Faraday 
63

. 

 

E continuava explicando que se o peso deste pêndulo, a bola de bilhar, fosse 

substituído por outra substância, oscilaria de um lado para o outro da mesma forma e 

também no mesmo tempo. Esclarecia que a mesma força que fazia a água descer 

causava as oscilações no pêndulo, pois o que se via acontecer, assim ocorria porque 

todos os corpos possuíam uma atração, uns sobre os outros. E esta força era 

proporcional à sua massa 
64

. 

Neste ponto, afirmava não ser tão fácil deixar tudo claro para prosseguir no 

entendimento de como essas forças se intercomunicavam. Podemos entender que, 

quando ele usava o termo gravitar, queria dizer que os corpos caíam em direção à terra.  

O foco na experimentação faz parte da estratégia de Faraday, mas vários outros 

artifícios também são utilizados por ele, como o apelo ao que era bem conhecido, às 

comparações. De acordo com a filosofia de Watts, Faraday procurava aperfeiçoar sua 

estratégia de divulgação científica.  
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Ele seguia, falando de forma singular, sobre o centro de gravidade e também 

sobre equilíbrio, dizendo que, quando criança, costumava pegar um pedaço de cortiça e 

o problema era equilibrá-lo na ponta de uma vareta. Para transmitir a ideia de que 

equilíbrio estava relacionado à gravidade, utilizou novamente uma forma de 

comunicação através de um experimento em que mostrava ao público que bastaria 

colocar duas varetas pontiagudas, uma de cada lado (como se fossem asas), para que 

fosse possível satisfazer a condição de equilíbrio 
65

. 

                          

                                               

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Rolha em equilíbrio com varetas
66

. 

 

Outra característica presente em seus trabalhos de divulgação, para públicos 

diversos, é que Faraday encerrava cada etapa de apresentação experimental, mais 

parecida com um show, pedindo para que o público presente se lembrasse do tema 

abordado na conferência, na expectativa de que o público seguisse a série de 

conferências, e para que ele pudesse partir daquele ponto em diante. Neste caso, 

especificamente, pediu para o público lembrar-se do que chamamos força da gravidade. 

A força que faz com que todos os corpos atraiam-se. 
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Investigando parte desse contexto, encontramos fatores ligados à formação do 

divulgador e à racionalização dos seus métodos para lidar com o conhecimento 

científico em geral, conciliando com seus estudos mais avançados, o que é outra 

característica marcante nos trabalhos de Faraday como divulgador da ciência: sempre 

convidar os ouvintes a dar um passo adiante no entendimento, para tornar o avanço um 

pouco mais gradativo no conhecimento.  

Continuemos a analisar a simplicidade com que Faraday se comunica e a 

facilidade com que transmite a ideia de matéria e seu respectivo entendimento: “[...] o 

que pretendo dizer com o termo matéria: qualquer dessas coisas que posso segurar com 

a mão, ou dentro de um saco [...]”
67

. 

Para elucidar o estudo, ele pegou algumas raspas de ferro, explicando que, desta 

maneira, seriam visíveis aos olhos, como partículas ampliadas, entendendo que todas 

gravitavam e caiam quando soltas. Utilizando um ímã como centro de força (para 

exemplificar a força da gravidade), Faraday explica que, quando colocadas essas 

partículas de ferro sobre este centro de força, forma-se um arco de limalhas de forma 

regular, como uma ponte de ferro, porque fora colocado dentro de uma esfera de ação, 

que fazia com que as limalhas se atraíssem.      

                                                                                

 

 

 

 

 

                         Figura 6:  Ponte de limalhas de ferro 
68
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Faraday mostrou que existia um ímã que mantinha as limalhas unidas e era 

possível perceber que as partículas constituintes de uma barra de ferro mantinham-se 

unidas numa massa única pela atração existente entre as partículas; e, ainda que um 

pedaço se quebrasse, fosse separado e colocado a uma distância tal, de modo que a 

atração se tornasse fraca demais para mantê-lo unido, continuava existindo atração entre 

essas partículas
69

. Posteriormente, Faraday utilizaria a linha conceitual de que as 

partículas seguiam um caminho, que ele sugeriu denominar de campo. 

O conceito de ação à distância pressupunha que a interação de duas partículas 

carregadas, por exemplo, se dava de forma direta e instantânea, enquanto que, para 

Faraday, a ação entre essas partículas deveria se dar através de um certo meio. Inspirado 

em figuras de limalhas de ferro, formadas a partir da ação de uma barra magnetizada, 

Faraday passou a visualizar as forças magnéticas e elétricas como uma espécie de linhas 

elásticas que se estendiam no espaço a partir de imãs ou de corpos eletrizados, ou de 

fios condutores, e que podiam ser distorcidas; linhas essas que receberam dele o nome 

de curvas magnéticas e, depois, linhas de força, tendo subsistido apenas esta última 

designação. Como estas linhas deveriam preencher inteiramente o espaço vazio, este, 

para Faraday, passava a constituir-se em um campo de forças
70

. Suponha inicialmente o 

espaço vazio, livre de qualquer influência elétrica. Se transportarmos uma carga elétrica 

para uma região deste espaço, cada ponto do mesmo terá propriedades que antes não 

tinha (como se deixasse de ser "neutro"). Dizemos, então, que a carga perturbou o 

espaço em sua volta e a esta perturbação, a estas novas propriedades associadas a cada 

ponto do espaço, a esta “atmosfera elétrica” existente em torno da carga, chamamos 

campo elétrico. Note-se que a partícula carregada cria um campo em torno de si, 
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independente de existirem (ou não) outras cargas por perto que possam “sentir” este 

campo. Para verificar a ação do campo, precisamos, entretanto, de outra carga. Ao 

exercer a ação em outra carga, o campo desempenha o papel de transmissor da interação 

entre elas
71

. Faraday via nessa distribuição das limalhas uma demonstração de que as 

forças ocupavam todo o espaço entre os dois polos do ímã, formando uma espécie de 

campo. 

Em suas anotações de laboratório, destacamos sua forma de comunicação sobre 

o assunto:  

“Os efeitos são claramente efeitos indutivos produzido pela 

eletricidade, [...] essa indução é exercida em linhas de força que, 

embora em muitos experimentos elas possam ser retas, aqui são 
curvas [...]”, “Eu uso o termo de linha de força indutiva meramente 

como um modo temporário convencional de expressar a direção do 

poder em casos de indução, e nas experiências com os hemisférios 

[esferas metálicas] (1224), [...] alguns curvam ao redor terminando 

sua ação sobre a superfície superior do hemisfério[...] ”
72

. 

 

Além da forma de comunicação, também é possível notar sua preocupação em 

justificar suas linhas de força, dando uma suposição de que a ideia não era aceita por 

todos, nos meios científicos, mas Faraday alimentava a possibilidade de que essa força 

elétrica poderia ser aceita como curva, pois era a explicação mais viável para esclarecer 

as evidências experimentais. Michael Faraday desenvolveu procedimentos 

metodológicos com características próprias, utilizando desenhos que levariam à 

construção de conceitos. Tentando explicar a configuração formada por limalhas de 

ferro ao redor de um ímã, passou a chamar o conjunto das linhas de „campo‟. As linhas 

de força magnética formavam o que ele denominava campo magnético, enquanto as 

linhas de força elétrica apresentavam o campo elétrico. O conceito de linhas de força, 

segundo L. Pearce Williams, foi a principal ideia filosófica de Faraday, sendo mantida 
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desde o começo até o resto de sua vida. O conceito de campo foi extremamente feliz, 

permitindo, entre outras coisas, a melhor aceitação da ideia de ação à distância que 

ainda desagradava a muitos. Assim, compreendia-se que os corpos agiam sobre outros 

corpos, tanto por contato, quanto pela interação através dos campos por eles produzidos. 

Sobre essas ideias concebidas por Faraday, Maxwell escreveu: 

 

“Ele [Faraday] concebe todo o espaço como um campo de força, as 

linhas de força sendo, em geral, curvas, e aquelas devido a qualquer 

corpo estendendo-se dele para todos os lados, suas direções sendo 
modificadas pela presença de outros corpos. Ele mesmo fala das 

linhas de força pertencentes a um corpo como partindo dele, tal que 

em sua ação sobre corpos distantes ele não pode ser pensado atuando 
onde ele não está. Isto, entretanto, não é uma ideia dominante em 

Faraday. Eu penso que ele teria dito que o campo do espaço está cheio 

de linhas de força, cujo arranjo depende daqueles corpos no campo, e 
que as ações mecânica e elétrica sobre cada corpo são determinadas 

pelas linhas que o atravessam”
73

.  

 

 

Na mesma conferência em que aborda assuntos relacionados à gravidade e à 

mecânica na qual os corpos estão envolvidos, Faraday pega um bastão de vidro e o 

reduz a pó fino. Depois, fazendo pressão com as mãos nas laterais, ergueu uma espécie 

de parede sólida através da pressão mecânica e da força impressa por seus dedos.  

Seguiu explicando que só tinha capacidade para erguer a parede devido à atração 

entre as partículas, como um cimento que as unia, ou seja, que existem outros tipos de 

atração entre as partículas, a coesão e a afinidade química. Uma barra de ferro, por 

exemplo, tem entre suas partículas um poder de atração tão grande que podemos 

perceber sua capacidade de suportar pesos, como é o caso das pontes levadiças que, com 

suas correntes, mantêm-se unidas pela atração das partículas
74

. 
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Como de praxe, Faraday realizava um experimento para deixar clara sua linha de 

pensamento e para mostrar como era intensa essa atração entre as partículas de ferro: 

pegou um pedaço de arame, fez uma argola e pendurou-se, pois a mesma estava 

amarrada num suporte mais elevado, pra que todos pudessem ver que todo o peso de seu 

corpo estava sendo sustentado por essas pequenas partículas constituintes do arame. 

Explicava que existiam muitas coisas que poderiam mostrar esse poder de atração.  

Então, Faraday utilizou uma abordagem na qual comparava o calor com a força 

do próprio corpo (que seria utilizada para unir pedaços de chumbo). Neste caso, através 

da abordagem experimental, pediu para que fosse derretido um pouco de chumbo que, 

em seguida, foi derramado sobre uma pedra com um buraco liso, obtendo, assim, um 

pedaço limpo e liso de chumbo. E dizia que, se pressionasse suficientemente forte, 

juntando os dois pedaços inicialmente separados de maneira que fosse possível colocar 

suas partículas dentro da esfera de atração – pressão exercida, através de forte aperto, ao 

mesmo tempo em que girou a parte superior –, por incrível que pareça, este 

procedimento faria com que os dois pedaços se tornassem um só. Enfim, por mais que 

vergassem ou torcessem, eles não se separariam, porque o chumbo fora unido, por meio 

da atração entre suas partículas constituintes, e não com cola, solda ou qualquer coisa do 

tipo
75

.  

Enfatizou como era curioso ver que as ideias ampliavam-se ao serem observadas 

essas condições da atração da coesão, e quantos outros fenômenos nos fornece, além da 

atração da gravidade
76

. 

Em meio a tantas divergências ligadas ao conceito e aos propósitos da 

divulgação científica, um ponto de consenso entre pesquisadores refere-se à criatividade 
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necessária aos agentes dessa prática
77

, para que sejam capazes de recriar o 

conhecimento científico, de modo a contribuir com a formação do público.  

De acordo com os ensinamentos de Watts, o palestrante deve conduzir sua fala a 

partir da memória, praticamente sem recorrer ao seu caderno de anotações. A qualidade 

mais necessária e útil, o estilo apropriado para a instrução, é que ele seja claro, 

compreensível e natural
78

.  

A atenção do palestrante deve estar sempre voltada para o público, numa 

demonstração de respeito e interesse. Quando as ideias estendem-se em frases longas e 

truncadas, o público tem que utilizar um grau de atividade mental que  leva rapidamente 

ao cansaço, o que os faz tratar a conferência com indiferença, transformando o 

moemento em tédio. Ciente disso, Faraday comenta numa carta: 

 

“O requisito de maior proeminência para um palestrante, embora 

talvez não o mais importante, é uma boa elocução [...] O modo de 
falar não deve ser rápido e precipitado, e consequentemente 

ininteligível, mas brando e ponderado, conduzindo ideias, com 

naturalidade, [...], e introduzindo-as com clareza e facilidade nas 

mentes da audiência”
79

. 

 

Através de suas conferências, podemos perceber que o trabalho de divulgação da 

ciência feita por Faraday é extremamente criativo, que sua eloquência é tranquila, 

compreensível.  De forma a contribuir para uma boa comunicação, enquanto propagador 

de conhecimento, sua fala era repleta de analogias e metáforas que se prestavam tanto às 

explicações sobre o conteúdo das ciências naturais, como às reflexões sobre a própria 

atividade do filósofo experimental. Todas as explicações são sempre a partir de sua 

memória, recorrendo algumas vezes a quadros, figuras e tabelas que auxiliam sua forma 
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de comunicação. 

Assim, através de seus registros, podemos perceber como Faraday abordava 

assuntos relacionados à mecânica (corpos que estão sob a ação da força da gravidade), 

introduzindo o público em questões relacionadas às forças que agiriam no interior da 

matéria. 

Lembrando que Faraday seguia o modelo de Isaac Watts, que faz a observação 

de que nada nos modos, ou no caráter do divulgador, deve servir de mau exemplo. 

Nenhuma arrogância, ou orgulho exagerado lhe cabem, nem nada que o exponha à 

aversão, ou ao desprezo de seus pares. Pelo contrário, o bom divulgador deve portar 

integridade e brandura tais, que propaguem o conhecimento às mentes de seus 

discípulos, gentil e prazerosamente, atraindo-os fortemente aos mais altos 

aprimoramentos da razão
80

. 
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Capítulo II 

O divulgador da ciência e a eletricidade 

como ferramenta para a química 
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A química destacava-se na sociedade muito antes do século XIX, adquirindo, 

aos poucos, o suporte social que facilitava seu próprio desenvolvimento. Dentro deste 

amplo contexto, a química estava ligada ao ideal de progresso, à aplicação de novas 

tecnologias para o trabalho, de maneira a auxiliar na revolução que a indústria estava 

sofrendo, ao exigir cada vez mais de centros de estudos para qualificar a mão de obra e, 

ainda, divulgação para atrair novas mentes criativas, objetivando ampliar o complexo 

industrial. A química auxiliava no aperfeiçoamento de ferramentas e materiais, bem 

como participava dos estudos dos fenômenos de grande interesse no momento – como 

os elétricos, por exemplo
81

. 

A química não é apresentada meramente como um meio para a obtenção de 

drogas e fertilizantes, mas também como um campo do conhecimento que trata dos 

mecanismos pelos quais a natureza opera sobre todos os corpos. As contribuições da 

química eram e ainda são muitas, além de ser a ciência das qualidades: cores, cheiros e 

gostos, também serviam como via de conhecimentos úteis, haja vista que sua parte 

prática podia ser apresentada de maneira muito espetacular, garantindo a lotação de 

auditórios, em Londres, e na Paris do século XIX, onde Humphry Davy e Antoine 

Fourcroy conduziam palestras animadas que eram ilustradas por experimentos 

explosivos e empolgantes performances
82

.  

Entre as muitas pessoas, que se encantavam com as performances de Sir 

Humphry Davy, estava Jane Marcet, filha de uma família próspera (Haldimand) de 

banqueiros na Suíça, casada com Alexander Marcet, um químico e médico suíço que 

mantinha, em seu círculo de amizades, nomes como J. J. Berzelius, H. B. Saussure, 

Thomas Malthus, August de la Rive, Pierre Prevost e o próprio Humphry Davy
83

. 
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A Química despertava um interesse muito grande entre os estudiosos da época, 

por isso Jane Marcet, inspirada nas aulas de Humphry Davy na Royal Institution, 

escreveu Conversations on Chemistry, que teve sua primeira edição em 1806. Nesta 

edição, não aparece o nome da autora, que só assumiu a autoria de sua obra na décima 

terceira edição inglesa, em 1837
84

. 

Faraday deixou registros sobre essa relação: “A Sra. Marcet foi uma amável 

amiga para mim, assim como deve ter sido para muitos dentre a raça humana. Eu fui 

acolhido na loja de um vendedor de livros e encadernador, quando contava treze anos, 

em 1804, permaneci lá por oito anos e, durante a maior parte do tempo, encadernava 

livros. Foi justamente nesses livros, nas horas após o trabalho, que encontrei os 

princípios da minha filosofia. Há dois, em especial, que me ajudaram; a Enciclopédia 

Britânica, pela qual adquiri minhas primeiras noções sobre eletricidade; e Conversations 

on Chemistry, da Sra. Marcet, que me proporcionou meus fundamentos naquela 

ciência”
85

. 

O livro de Marcet era um preparo para aqueles que queriam entender melhor as 

novas ideias, referentes às ciências químicas do professor Humphry Davy (1778-1829). 

Conversations on Chemistry, de Jane Marcet, constituía-se numa introdução à ciência 

química, editada sob a forma de diálogos entre uma professora e suas duas alunas, que 

diretamente representam o público alvo. A 1ª edição americana, que reproduz o texto 

original inglês de 1806, foi editada em um volume que reunia outros textos de 

importância, no contexto das pesquisas em química da época, incluindo uma 

comunicação na qual Humphry Davy discutia suas novas descobertas, obtidas com a 

utilização da pilha voltaica, na tentativa de decompor substâncias, como a potassa, por 
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exemplo, o que somente havia sido realizado em 1807
86

.   

Faraday conviveu com o lado contestador do professor, que não aceitava as 

ideias dos outros filósofos, sem antes testar suas possibilidades. Por exemplo, em sua 

linha conceitual, Davy aborda a química como se fosse a chave para os mistérios finais 

da natureza, e Jane Marcet fez o mesmo. O impacto sobre Faraday foi considerável. 

Percebemos isso na sua forma de comunicação:  

 

“[...] fatos me eram importantes e me salvaram. [...] Então, quando 

questionei o livro da Sra. Marcet, através dos pequenos experimentos 

que tinha meios de realizar, e os vi concordarem com os fatos, como 
eu os conseguia entender, senti que tinha alcançado, no conhecimento 

químico, a sustentação de uma âncora, e, rapidamente, me agarrei a 

ela”
87

.  

 

Podemos perceber, através de seu relato, que além da significância do conteúdo 

relatado pela carta, também deve ser ressaltada sua forma de comunicação, pois quando 

se comunica com alguém de maior grau de conhecimento, Faraday adota outro tipo de 

vocabulário. 

É curioso notar como dois temas, que pareciam tão diferentes, a química e a 

eletricidade, contribuiriam para que essas áreas da ciência evoluíssem e, no futuro, 

aproximassem-se bastante, inaugurando novas áreas do conhecimento, como a Físico-

química, dentre outras. A química abriu caminhos para que Faraday pudesse ter sua 

posterior atuação como pesquisador e divulgador, onde atuou tão bem. 

A reputação de Faraday, como pesquisador e propagador do conhecimento 

científico, desenvolveu-se através de muito trabalho. Ele mesmo fala de seu percurso até 

tornar-se um filósofo respeitado.  
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Faraday viveu em uma época onde muitas descobertas científicas estavam 

modificando a paisagem e a sociedade. Percebeu que os trabalhos de Lavoisier 

orientavam boa parte dos argumentos de Janet Marcet. Notou que, ao longo do texto, o 

nome de Lavoisier era associado à definição de elemento químico, à decomposição da 

água, às novas regras para a nomenclatura de compostos, com base em seus 

constituintes, à invenção do calorímetro e à interpretação de fenômenos, como 

combustão, respiração e produção de calor animal. 

Em 1789, Lavoisier propôs uma definição operacional para o termo elemento 

químico. Segundo ele, fazia sentido chamar de elemento “o último ponto que a análise é 

capaz de alcançar”, ou seja, qualquer substância que não podia ser decomposta por 

nenhum dos métodos de análise conhecidos
88

. Tal interpretação abriu margem para que 

uma substância considerada elementar, em determinado momento histórico, deixasse de 

o ser, num outro momento, caso se tornasse possível a sua decomposição em partes 

menores, mais simples. Marcet fez menção à decomposição de Lavoisier em vários 

trechos de Conversations on Chemistry
89

.  

Tudo estudado e absorvido por Faraday, através da City Philosophical Society, 

da leitura de todos os livros que lhe interessavam ao alcance de suas mãos na livraria do 

Sir Riebau, onde ainda trabalhava. A obra de Marcet influenciou Faraday a dedicar-se à 

ciência. E, décadas mais tarde, Marcet recorreu aos trabalhos de Faraday para ampliar 

os conhecimentos, que já faziam parte da primeira edição. O nome de Faraday aparece 

como reconhecido filósofo natural, associado aos avanços que suas pesquisas 

experimentais alcançaram
90

: 
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“O Sr. Faraday tem se ocupado amplamente de importantes 

experimentos sobre aqueles agentes misteriosos, calor, luz, 

magnetismo e eletricidade, com o intuito de descobrir se eles são 
elementos distintos, ou se representam variações de um mesmo 

princípio. Por parte de tão notável filósofo, podemos ansiar que a 

relação desses corpos uns com os outros, se não sua verdadeira 
identidade, poderá ser verificada, e o conhecimento mais preciso a seu 

respeito os colocará mais completamente sob nosso controle”
91

.  

 

Mas, voltando às preocupações do jovem Faraday (final do ano de 1812), ainda 

jovem, funcionário da loja de livros, perto de terminar seu período de aprendizado na 

livraria, queria ocupar-se de qualquer atividade ligada à ciência, mas não vislumbrava 

tal possibilidade
92

. Recorda-se aqui, que foi um dos membros da Royal Institution, 

Dance, também cliente da livraria, que, notando a boa vontade do garoto e, por 

caridade, ofereceu a Faraday quatro bilhetes para assistir a palestras sobre química, de 

Sir Humphry Davy, na Royal Institution of Great Britain
93

. Faraday relata esse 

acontecimento: 

“Durante meu aprendizado, tive a imensa fortuna, através da bondade 
do Sr. Dance, que era um cliente da loja de meu mestre e também 

membro da Royal Institution, de assistir a quatro das últimas 

conferências de Sir Humphry Davy, naquele local. As datas dessas 

conferências foram 29 de fevereiro, 14 de março, 8 e 10 de abril de 
1812. Eu tomei notas nas conferências e então reescrevi as palestras 

de um modo mais completo, intercalando-as com desenhos, que pude 

fazer. O desejo de estar envolvido com alguma ocupação científica, 
mesmo que do mais simples tipo, me persuadiu, enquanto ainda era 

um aprendiz, a escrever, em toda a minha ignorância do mundo e 

simplicidade de minha mente, a Sir Joseph Banks, então Presidente da 
Royal Society. Naturalmente, “Sem resposta” foi a mensagem deixada 

com o porteiro ” 
94

.  
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Figura 7: Capa das anotações que Faraday enviou à Humphry Davy
95

 
 

 

No entanto, Sir Humphry Davy, ao realizar certos experimentos na análise de 

cloretos, substância muito instável, acidentalmente explodiu a substância, causando-lhe 

uma cegueira temporária; além disso, um assistente do laboratório da Royal Institution 

havia sido despedido por brigas. Desta forma, foi oferecido um lugar de assistente de 

laboratório para Faraday
96

.  

A ata que registra a contratação de Faraday data de 1º de março de 1813: 

 

“Sir Humphry Davy tem a honra de informar aos administradores, que 

encontrou uma pessoa desejosa de ocupar o cargo na Instituição, 
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ultimamente preenchido por William Payne. Seu nome é Michael 

Faraday. Jovem de vinte e dois anos de idade. Até onde Sir Humphry 

Davy tem podido observar, ou averiguar, ele parece bem adequado 
para o cargo. Seus hábitos parecem bons, sua disposição ativa e 

agradável, e sua conduta inteligente. Ele está disposto a enquadrar-se 

nos mesmos termos que aqueles estabelecidos ao Sr. Payne, na 
ocasião de sua saída da Instituição. Decidido – Que Michael Faraday 

seja contratado para preencher o cargo previamente ocupado pelo Sr. 

Payne, nos mesmos termos”
97

. 
 

 

Os destaques iniciais de Faraday, na época em que começa os trabalhos no 

laboratório da Royal Institution, ocorreram em química, por influência do professor 

Humphry Davy. 

Faraday e seu amigo Benjamin Abbott defendiam diferentes hipóteses sobre a 

composição do ácido muriático
98

. Faraday era partidário da hipótese de Humphry Davy, 

de que o ácido muriático não continha oxigênio em sua composição, sendo produto da 

combinação dos gases elementares hidrogênio e cloro. Isso contradizia uma teoria 

anterior, proposta por Lavoisier e defendida por Abbott, que associava o oxigênio à 

composição de todos os ácidos. O fascínio de Faraday com aquele tipo de debate 

inserido nas conferências está registrado nas cartas que trocou com Benjamin Abbott: 

 

“Não se surpreenda meu caro Abbott, pelo entusiasmo com o qual 
acolhi esta nova teoria – Eu vi o próprio Davy a defendendo [e...] o vi 

apresentar experimentos conclusivos quanto a isto e o ouvi acomodar 

aqueles experimentos à teoria [,] os explicando e impondo de modo 

incontestável [...], me chocou e fui compelido a confiar nele [,] e com tal 
confiança veio admiração” 99. 

 

Não obstante a isso, Faraday logo se tornou assistente de confiança e passou a 

preparar as amostras para os experimentos mais importantes, além de auxiliar na 
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montagem dos experimentos demonstrativos, que eram apresentados nas conferências 

abertas ao público. Além disso, nesse mesmo ano, Sir Davy e sua esposa iniciaram uma 

longa viagem de pesquisa pela Europa (França, Itália e Suíça) e Faraday acompanhou-

os como secretário e assistente de pesquisas. Com autorização especial de Napoleão, a 

viagem durou dois anos, durante os quais Faraday conheceu a Europa mediterrânea, 

entrando em contato com personalidades, tais como Ampère (matemático brilhante que 

contribuiu para a teoria da luz, eletricidade e magnetismo), Gay-Lussac (químico, cujas 

contribuições foram fundamentais para a teoria dos gases), Arago (com trabalhos 

também fundamentais em ótica, magnetismo e eletricidade), Alessandro Volta (inventor 

da pilha), entre outros cientistas da época
100

. 

Essa viagem foi muito importante na formação de Faraday, pois possibilitou o 

contato pessoal com palestrantes, conferencistas, filósofos, estudiosos, pesquisadores, 

centros científicos, além de introduzí-lo no debate das questões científicas mais 

importantes da época. Faraday pôde analisar as diferentes formas de comunicação, 

ligadas à divulgação que tanto apreciava, ainda mais com o intercâmbio, expondo-se a 

várias culturas, línguas e, portanto, diferentes formas de comunicação. 

O contato com outras áreas de pesquisa fortaleceu em Faraday a importância de 

buscar uma visão unificadora do conhecimento, juntamente com o forte vínculo que foi 

adquirindo com a química, a eletricidade e o magnetismo – importantes conexões no 

entendimento dessa sua linha filosófica conceitual. 

O método que utilizou não seria possível sem a descoberta da pilha por 

Alessandro Volta
101

 e sem a aplicação que dela fizeram Nicholson e Carlisle, os quais 
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demonstraram que a eletricidade decompunha a água em seus dois constituintes
102

. 

Generalizando esse resultado, propuseram que a corrente elétrica desencadeava reações 

químicas que destruíam a ligação que existiria entre os constituintes básicos da água.  

Durante o ano de 1816, Faraday ajudou Davy na invenção de uma lamparina 

mais segura para uso nas minas de carvão. Nesse mesmo ano, Faraday publicou seu 

primeiro trabalho científico “Analysis of the Native Caustic Lime From Tuscany”
103

 

(Análise da Cal Cáustica Nativa da Toscana).  

Faraday, colocando em prática os ensinamentos filosóficos de Isaac Watts, 

investigando a química de Jane Marcet e a prática aliada às conferências de Humphry 

Davy, dentre outros, fortaleceu seus conhecimentos científicos, ganhando confiança e 

amadurecendo diferentes formas de linguagem. Através de suas conferências e artigos, 

podemos perceber como Faraday transitava entre as diferentes formas de comunicação. 

Também é notório como se constituíam suas linhas conceituais e porque sempre se 

justificava ao adotar certa linha de pensamento. Faraday aprendeu com a filosofia de 

Isaac Watts, que dizia que o conferencista deveria aproveitar qualquer oportunidade 

para instigar a razão e aprimorar os conhecimentos de seu público, através de conversas. 

 A linha filosófica de Watts pregava que qualquer assunto serviria desde que 

estivesse vinculado pelo conferencista ao tema em estudo, levando o público à 

percepção de se sentir incluído no assunto, além de proporcionar a sensação de entender 

perfeitamente do que se trata o tema em estudo. A empatia que se estabelece na relação 

contribui para que o público fique atento, demonstrando maior interesse. Essa 

capacidade de cativar pessoalmente o público é determinante sobre os resultados da 

atuação do conferencista, enfatizando que há pouquíssimas possibilidades de um 
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conferencista obter sucesso em suas explicações se não puder contar com a estima e o 

respeito daqueles que assistem ao conferencista
104

. 

Ao analisarmos a forma de comunicação de Faraday, adotada nas conferências 

com formato de curso, temos uma ideia de como esse processo funcionava.  

A conferência apresentada como A História Química de uma Vela, começava 

com uma forma de linguagem utilizada para prender a atenção do público, fazendo uso 

de um vocabulário que se aproximava do cotidiano, com observações sobre velas, que 

eram artigos comuns nas casas das pessoas, bem como no comércio da época. Utiliza, 

muitas vezes, uma aproximação, falando da confecção de velas de imersão, das 

moldadas, fossem elas de sebo, estearina, espermacete, cera ou parafina. E, através de 

sua forma de comunicação, utilizada para o público diverso, informalmente comentava 

acerca da evolução das velas, falava sobre a lâmpada de Davy, que trouxera maior 

segurança ao trabalho dos mineiros. Aproveitando ainda para demonstrar parte de sua 

linha de pensamento, chamava atenção dizendo que o mais importante não era a 

aparência, mas sim a funcionalidade: “Espero que percebam que a perfeição de um 

processo – isto é, a sua utilidade – é o que há de mais belo nele. Não é a aparência mais 

bonita, e sim a mais funcional, que é mais proveitosa para nós”
105

. Através de sua forma 

de se comunicar com o público, Faraday deixa claro sua linha de pensamento. 

Na sequência, vários detalhes do funcionamento das velas eram ricamente 

ilustrados pelo conferencista, através de experimentos, demonstrações e comparações. 

Outro aspecto da forma como Faraday pensava e encarava as situações 

inesperadas pode ser analisado quando ele pede que se observe atentamente a chama da 

vela.  Diante de um problema, o vento dentro do auditório, destacou, com bastante 

admiração, “uma invenção inteligente, feita por algum verdureiro ou barraqueiro do 
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mercado, para proteger as velas nas noites de sábado”. Tratava-se de um vidro, apoiado 

em uma estrutura que envolvia a vela, estabilizando a chama e resolvendo um 

importante problema científico, “pois quem pode estudar um assunto, quando existem 

no caminho dificuldades que não lhe dizem respeito?”. Em outras palavras, não deixava 

a chama instável, permitindo estudá-la melhor 
106

.  

Encontramos um registro raro em sua forma de comunicação neste ponto da 

história química de uma vela: o experimento não correu como Faraday esperava ou 

falhou! Ao aquecer o pedaço de potássio, ele explodiu. Com o imprevisto, Faraday 

seguiu normalmente, dando sequência aos experimentos de modo a impedir que o 

público se concentrasse naquela falha. Para desviar a atenção de todos, como parte de 

sua forma de linguagem, comentou: “Às vezes, pegamos um pedaço ruim de potássio 

que explode, ou coisa parecida, ao entrar em combustão. Apanharei outro pedaço e, 

agora que está aquecido, vou introduzí-lo no frasco
107

”. A nova tentativa foi bem 

sucedida e Faraday evitou que o imprevisto dominasse a apresentação. 

Aos poucos, Faraday começou a direcionar o público para as transformações 

químicas, ligadas ao processo de queima, retomando a questão dos produtos da 

combustão. Todavia, agora ele dirigia o olhar do público à parte condensável desses 

produtos, fazendo uso constante de sínteses e decomposições para dar uma ideia de 

como o conhecimento químico era construído – como aprendera com Marcet e Davy. 

Faraday utilizava uma maneira de se comunicar, de forma que instigasse a mente do 

público, neste caso, chamando a atenção para uma das características notáveis na 

afinidade química: sua capacidade de agir imediatamente, ou de esperar
108

.  

A maneira como trabalha a interlocução, instigando o público através dos 
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experimentos, prende a atenção e faz com que prossiga nas explicações. Por exemplo, 

colocando as partículas de carbono (carvão) no oxigênio, elas podiam agir, mas não 

agiam, e não é que existisse alguma deficiência de afinidade química entre o carbono e 

o oxigênio. Quando era preciso colocá-los em condição de exercer sua afinidade 

química, fazia-se necessário acender o pedaço de carbono (ou seja, a introdução do 

calor como força), para dar início à reação. Esta ação química era acionada, exatamente 

como se tivesse acendido a vela. É o que acontece quando se coloca o carvão na lareira 

e a acende. As substâncias esperam até que algo possa dar início à ação
109

. Essa forma 

simples e elucidativa de comunicação – mostrando experimentalmente que a força da 

afinidade química poderia ser acionada através da força do calor – é dirigida para um 

público múltiplo, que atende desde jovens até os mais experientes.  

Agora, em outra abordagem, explicou que uma das melhores maneiras de 

perceber como funciona esse tipo de poder – afinidade química –  na produção de calor 

e luz, era quando os corpos entravam em combustão, porque emitiam calor. Todavia, o 

curioso era que esse calor não continuava: desaparecia assim que a ação da afinidade 

química cessava. Faraday continuava, explicando que a ação do calor ocorria durante 

um período e que isto não acontecia com a gravidade. E, através de sua eloquência, 

citava novo exemplo: quando deixamos um objeto cair, no chão, mesmo depois de 

parado, a gravidade continua atuando e é tão eficaz quanto antes, ao passo que, na ação 

da afinidade química, esta para de atuar depois que ocorre toda a reação. Em sua 

comunicação, com o público diversificado, explicava que uma vela, por exemplo, 

parecia emitir luz e calor continuamente, mas isto se devia a alguns fatores, dentre eles 

o ar que a envolvia por todos os lados. O trabalho de produzir luz e calor por afinidade 

                                                                    
 

 
109 AHQV, 186-187. 



 

57 

química desaparecia assim que o ar fosse interrompido
110

. 

Mais uma vez, vemos Faraday utilizar sua forma de dialogar para prender a 

atenção do público, instigando-o com uma questão: qual é a condição curiosa do calor? 

E responde, questionando: seria uma forma de outra força ligada à matéria? Uma força 

que no momento vamos considerar nova, como se estivesse sendo trazida à nossa 

atenção pela primeiríssima vez. O que é calor?
111

. Nota-se que Faraday trabalha sua 

forma de comunicação transitando através de vários formatos de linguagens, alternando 

da comunicação audiovisual até o silêncio absoluto, que levava à reflexão. 

Aprofundando o assunto, Faraday pretendia mostrar a maneira curiosa como 

agia a combustão em relação à força de afinidade química. Continuava explicando que, 

para isso, deveríamos lembrar que um pedaço de cânfora queimava muito bem na 

atmosfera e que, mesmo flutuando na água, era capaz de queimar pelo fato de algumas 

de suas partículas ganharem acesso ao ar. Faraday continuava a instigar a mente dos 

presentes, perguntando se no caso de restringir a quantidade de ar colocando uma 

campânula sobre a cânfora, por que era possível ver a chama extinguir-se?
 112.

  

         

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 8: Campânula utilizada no experimento
113
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Como parte de sua de comunicação, depois de deixar o público relfetir por conta 

própria, respondeu que não era em razão da falta de ar, já que restava bastante ar na 

campânula. Mas por falta de um ar específico, conhecido como oxigênio. Faraday segue 

sua linha de pensamento levando o público a indagar se o oxigênio pode fazer mais do 

que certa quantidade de trabalho. Faraday explica que ainda existe ar, mas este não pode 

continuar a queimar mais velas, porque acabou uma substância: oxigênio. Também 

elucida que a força da afinidade química é notavelmente restrita: “é tão impossível 

haver uma escassez, ou um excesso dela, quanto da atração da gravidade. Seria tão 

impossível tentar destruir a gravitação, ou o peso, ou todas as coisas que existem quanto 

destruir a quantidade exata de força exercida por este oxigênio”
114

. 

À medida que buscava familiarizar o público com sua forma de comunicação, 

adotando recursos que possibilitavam à maioria um melhor entendimento das ideias 

apresentadas, haja vista o sucesso de suas conferências, Faraday realizou mais 

apresentações, nas conferências natalinas proferidas na Royal Institution
115

.  

Todos os equipamentos e experimentos a serem utilizados nas demonstrações 

públicas estavam dispostos de modo a transmitir ao público uma ideia de ordem. Outro 

elemento valioso era seu posicionamento, pois se colocava de forma a evitar ficar em 

frente, atrapalhando a visualização e observação de seu material que, na maior parte das 

vezes, estava muito bem visível.  
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Figura 9: Conferência realizada em 1855, no Teatro principal da 

 Royal Institution
116

. 

 

 

 

Em acordo com o que Faraday aprendeu com Isaac Watts, no que diz respeito ao 

bom palestrante, é que os olhos estariam aptos a receber informações com clareza e 

facilidade tais, que as ideias assim obtidas se fixariam à memória com maior firmeza do 

que os ouvidos. Assim sendo, neste caso, com apelo visual, Faraday pretendia que o 

conceito sobre a afinidade química, ou seja, a força de atração entre as partículas 

(coesão) pudesse ser mais bem entendida. Para atingir seu objetivo, ele realizou alguns 
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experimentos nos quais pretendia expor a ideia de que era possível fazer com que essa 

força de atração aumentassse, diminuisse ou, aparentemente, fosse destruída por 

completo. Mostrando um pedaço de ferro, explicava que, nessa condição natural, o 

mesmo apresentava enorme resistência através de sua atração de coesão química. 

Porém, ao aquecer parte desse pedaço de ferro, no fogo, até ficar em brasa, era possível 

verificar seu amolecimento. Percebeu-se que, quanto mais aquecido, mais mole 

ficava
117

.  

Para prender a atenção do público, como parte de sua forma de comunicação, 

trazia à baila a pergunta: o que significa mole? Explicava, então, que a atração entre as 

partículas ficava tão enfraquecida, com o calor, que já não era suficiente para resistir à 

força externa aplicada sobre ela, que ele demonstrava retorcendo o pedaço de ferro com 

uma pinça, dando a forma que queria. Impossível de repetir, da mesma maneira, na 

parte fria do pedaço de ferro
118

. 

Novamente, Faraday empregava, buscando o convencimento, outra 

demonstração de como o calor tem o poder de expandir a matéria, apresentando um 

bastão de bronze que atravessava um buraco e encaixava-se com precisão em 

determinada bitola
119

. 

                            

 

 

 

 

Figura 10: Peça de bronze utilizada por Faraday para mostrar a expansão e contração dos 

corpos
120
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 Perguntava ao público: ao aquecer, um pouco, o bastão, só entraria na bitola, ou 

passaria pelo orifício, com dificuldade. Por outro lado, assim que o calor escapava dos 

corpos, eles contraíam-se. Reparemos também que o bastão passava com facilidade no 

momento em que era resfriado, na água fresca. Faraday indicou a prova perfeita do 

poder do calor para contrair e expandir os corpos
121

. Sua forma de apresentação era 

extremamente esclarecedora, mesmo para o público mais simples, como podemos 

perceber, em razão da forma como se expressava. Seguia explicando o grande passo que 

fora dado no entendimento, pois as partículas atraiam umas às outras. Como parte dessa 

forma de divulgar o conhecimento científico, Faraday levou o público a observar 

detalhes: chamava a atenção toda vez que um corpo sólido era convertido em líquido, 

diminuía a força de atração entre as partículas do gelo, apontando a absorção de calor, 

que levava à passagem do sólido a líquido. Por outro lado, quando um líquido era 

convertido em sólido, havia a liberação de uma quantidade correspondente de calor. 

Toda vez que se diminui a atração da coesão, há uma absorção de calor
122

. 

Novamente, buscando prender a atenção do público, levanta uma interessante 

questão: o que aconteceria se sua força de coesão fosse rompida? 

Como parte de sua estratégia para esclarecer a dúvida, Faraday partiu para outro 

experimento, escolhendo o éter para mostrar outra propriedade da matéria, enfatizando 

que havia uma relação entre as forças de coesão e as forças do calor. E, para deixar sua 

ideia exposta de forma clara, elucidou que o necessário era aplicar calor suficiente para 

transformar o éter em vapor. Através deste experimento, percebia-se o enorme volume 

que essa substância formava. Na sequência, ele aplicou calor ao líquido, diminuindo a 

sua força de atração (coesão). Quando o éter ferveu foi ateado fogo no vapor para que 
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pudesse ser observado o espaço ocupado pelo seu volume, através da sua chama, que se 

mostrava muito grande, comparada ao pequeno volume no estado líquido. Por meio 

dessa forma de comunicação visual, Faraday fez com que o público percebesse que, 

quando era adicionado calor a uma substância, esta reduzia a força de atração entre suas 

partículas. Tão grande era o volume ocupado pelas partículas quando aumentadas pela 

redução da atração, através do calor. Neste ponto, fez uma comparação com a água, 

explicando que, se utilizásse água com o volume de um centímetro cúbico, esta 

produziria um volume de vapor do tamanho de um mil e setecentos centímetros 

cúbicos
123

. 

Torna-se perceptível, nesta análise, que uma das características da forma de 

comunicação adotada por Faraday foi utilizar elementos, substâncias de fácil acesso e, 

de preferência, de conhecimento comum para toda humanidade, como foi o caso da 

água, utilizada como objeto de estudo de suas propriedades, que “é a mesma em toda 

parte, seja ela produzida pelo oceano, ou pela queima de uma vela”
124

. 

Lembra-se aqui a influência de Janet Marcet sobre Faraday e que, em seu livro 

Conversations on Chemistry, cita a “pilha Galvânica” como o único meio de oxidar 

“metais perfeitos”, como ouro, prata e platina. No diálogo em que trata do tema, a 

personagem da professora, no livro, lamenta não poder executar esse experimento 

devido à necessidade de uma “considerável pilha Galvânica”, mas ressalta que poderiam 

observar tal aparato nas palestras proferidas por Humphry Davy 
125

, na Royal 

Institution
126

.  

Neste momento de sua vida, Faraday trabalhava no laboratório da Royal 
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Institution, junto com Davy, dispondo de meios para utilizar a eletricidade através de 

uma “pilha Galvânica” como ferramenta de estudo e pesquisa para entender melhor 

como funcionava o interior da matéria bem como sua constituição. 

Poder-se-ia colocar as partes distintas de que a água se compunha a certa 

distância umas das outras, examiná-las e ver como eram e quantas eram. Para isso, 

Faraday propunha-se à utilizar e testar a ação da bateria elétrica como ferramenta, sobre 

a água, pensando em restaurar os constituintes que, originalmente, se combinariam para 

sua formação
127

. Em algumas conferências, Faraday utilizava a eletricidade como um 

dos meios para investigar a composição da água. Um dos mais importantes 

componentes era a força que chamavam de eletricidade voltaica. Essa força era 

produzida por uma bateria
128

.  

Percebe-se que Faraday utiliza, em suas conferências, mais de uma forma de 

comunicação para explicar a decomposição da água. Podemos perceber, por exemplo, 

analisando dois experimentos, em diferentes etapas dos cursos (pois aparece no curso 

sobre forças da matéria também), onde adota montagens diferentes, mas com o mesmo 

propósito, ou seja, o estudo dos componentes básicos da água.  

A primeira dessas montagens diferentes aparece na quarta conferência de A 

História Química de uma Vela, sobre hidrogênio na vela, dentre outras. Esta 

demonstração é bem complicada, o que não é comum nos trabalhos de Faraday, 

principalmente no que se diz respeito à simplicidade, recorrente na sua forma de 

comunicação. Este experimento (fig. 9) permite a separação dos gases. Ainda assim, 

Faraday fez a montagem do equipamento diante do público. 
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Figura 11: Aparelho para eletrólise da água
129

. 

 

 Explicou a função de cada parte dele, dizendo que era formado por duas 

pequenas chapas de platina, que seriam conectadas à bateria; as chapas fixavam-se à 

parte de baixo do frasco contendo água e um pouco de ácido (C); os contatos com a 

bateria incluíam duas cubas pequenas, cheias de mercúrio, que entravam em contato 

com as pontas dos fios (A e B), ligados às chapas de platina. A parte de cima do frasco 

era tampada por uma rolha perfurada, transpassada por um tubo de vidro curvo (D), que 

levava a mistura de gases coletados, por baixo, até outro frasco (F), contendo água e 

emborcado sobre uma cuba maior, também cheia de água. A boca deste segundo frasco 

era munida de uma válvula de controle de vazão de gases (H), que permitia a passagem 

da mistura de gases para um coletor (G), equipado com fios de platina (I e K). Ao final 

do experimento, a faísca elétrica produzida por uma garrafa de Leyden (L), provocava a 

queima da mistura de gases coletados, ocorrendo uma formação de água, novamente, 

que todos vislumbraram através desta sua engenhoca e sua forma de comunicação visual 

e auditiva, pois a explosão age de forma a despertar a atenção e marcar a apresentação 
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como parte de sua estratégia de comunicação
130

.  

Continuando a descrever a montagem desse complicado aparelho, Faraday 

deixou clara sua preocupação de que o público acompanhasse cada etapa do processo. 

Outro fato interessante, neste caso, é que, apesar de estar fazendo o experimento de 

maneira muito complexa, preferiu deixar que o público visse tudo ser preparado, como 

parte de sua estratégia de transmissão de conhecimento
131

.  

Estavam lidando com água, sem que houvesse interferência com a atmosfera, 

portanto, a água deveria conter aquela outra substância, que a vela extraía do ar e que, 

ao se combinar com o hidrogênio, produzia água. A diferença entre a apresentação na 

conferência sobre A História Química de uma Vela e o curso As Forças da Matéria 

consiste no fato que, na primeira, tudo saíra de forma correta, enquanto no segundo, na 

mesma parte da apresentação, ocorreria uma falha. Contudo, como de costume, Faraday 

continuara e, na tentativa seguinte, a explosão desviara a atenção do público da falha. 

Comentou: “É uma beleza ver como conseguimos nossos resultados, quando 

procedemos corretamente”
132

. 

A segunda montagem, sobre a eletrólise da água, foi bem mais simples, bem de 

acordo com a proposta de Faraday. Também neste caso pode-se perceber sua intenção 

de enfatizar a visualização do experimento, ao utilizar uma montagem contendo uma 

cuba grande e dois frascos, separados, cheios de água, emborcados, um sobre cada fio 

de forma que, quando conectados a uma bateria, deveria obter uma decomposição 

semelhante da água nas duas placas de platina
133

. 

 Faraday fez a montagem (fig. 10), explicando que a decomposição da água 

aconteceria quando conectasse os fios da bateria (em A e B). Para melhor elucidar seu 
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experimento, colocou o tubo (O) de ponta cabeça, totalmente cheio de água, com um fio 

(A) dentro para coletar o gás da reação da água com fio ligado, e este outro tubo (H), de 

ponta cabeça, totalmente cheio de água, com um fio (B) dentro para coletar o gás 

proveniente da conexão deste fio com o respectivo polo da bateria. Esperando, tempo 

suficiente, observa-se uma diferença
134

.  

                            

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Arranjo para decompor a água 
135

. 

 

Faraday explica que, neste aparelho, os fios parecem capazes de extrair 

partículas componentes da água e enviá-las numa direção precisa. Pode-se observar que 

um conjunto de partículas (H) acumula-se com o dobro da velocidade das que 

acumulam no tubo (O). Em (H), extraí-se da água um elemento que entra em combustão 

(quando colocado fogo), porém o que sai da água em (O), embora não queime, mantém 

forte a combustão. Portanto, têm-se aqui duas coisas que foram extraídas da água. Logo, 

pelo experimento, concluiu-se que a água era composta de duas substâncias diferentes 

dela e que se atraíam de maneira muito distinta da atração da gravitação, ou da 
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coesão
136

.  

Dando continuidade, Faraday aprofundou-se no assunto, dizendo que chamava 

essa nova força de afinidade química ou força de ação química entre corpos diferentes. 

Não estava falando de atração do ferro pelo ferro, da água pela água, ou dos corpos 

semelhantes, entre si, como fez ao lidar com a força de coesão. Estava lidando com 

outro tipo de atração: a atração entre partículas de natureza diferente. Continuando sua 

linha de pensamento, diz que a afinidade química depende inteiramente da energia, com 

que as partículas de tipos diferentes atraem umas às outras. O oxigênio e o hidrogênio 

são partículas de tipos diferentes, e é esse tipo de atração mútua que fez eles se 

combinarem quimicamente e produzirem a água
137

. 

A forma de comunicação visual utilizada por Faraday é diversificada, pois, às 

vezes, utiliza experimentos com sombras e luz e, em outros momentos, faíscas e 

explosões tornam-se artifício para chamar a atenção do público. Neste caso, ainda 

lançando mão do poder da visualisação, realiza outro experimento para ilustrar a força 

que a substância oxigênio pode ter. Utilizou a chama produzida por uma tigela com 

álcool para mostrar a combustão do ferro, pois o efeito produzido pela chama serviria 

muito bem de comparação entre o ar comum e o oxigênio. Faraday jogou partículas 

finas de limalhas de ferro numa chama, cuidando para que o público tivesse total acesso 

visual e pudesse ver algumas limalhas incendiando e caindo, com belas cintilações. 

Faraday segura um frasco, com oxigênio, sobre a chama e deixa cair as limalhas de 

ferro, em combustão, no oxigênio. Fica visível como o efeito é maravilhosamente 

intensificado, em virtude do elemento oxigênio, no lugar de ar comum
138

. 

Na sequência, Faraday continuava a exposição, explicando que, diferentemente 
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do oxigênio, que sustentava a combustão, mas não queimava, o hidrogênio era 

combustível em si. Este era inteiramente diferente do oxigênio, embora se tenha 

presenciado a bateria voltaica produzir duas vezes mais hidrogênio do que o gás 

oxigênio, e que, se comparado o peso, a água compunha-se de nove partes, sendo 

apenas uma de hidrogênio e oito de oxigênio
139

. Como estratégia de comunicação 

visual, Faraday usava uma espécie de gráfico onde o público podia ver e interpretar a 

imagem. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Tabela utilizada para compor a técnica de comunicação visual
140

 

 

Outra característica de Faraday era recorrer aos trabalhos de estudiosos já 

consagrados, como Lavoisier, para classificar o hidrogênio, por exemplo: “entre as 

coisas que, na química, chamamos de elementos, por não podermos extrair mais nada 

delas”
141

. 

Um excelente exemplo de como Faraday cria situações originais para apresentar 

fenômenos de difícil entendimento está relacionado a uma demonstração, na qual 

ninguém vê os gases.  Na conferência sobre coesão e afinidade química, Faraday diz 
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que era possível carregar o frasco, contendo hidrogênio, de cabeça pra baixo porque ele 

sabia que o hidrogênio era um corpo muito leve e permaneceria no frasco invertido de 

maneira tão eficaz quanto à água, que estava naquele frasco, não invertido. Assim como 

era possível derramar água de um recipiente para outro, era possível derramar esse gás, 

de um frasco para outro. Utilizando uma chama, Faraday fez com que todo o público 

percebesse que o hidrogênio tinha saído do frasco em que estava e subido para o 

outro
142

. 

Outra forma muito pertinente de emprego da visualização do fenômeno está 

relacionada na explicação da existência de partículas muito diferentes e no fato de que 

elas podem ter volumes e pesos diversos. Para tanto, ele fez bolhas de sabão com o ar 

que existia na sua boca e todo o público que presenciava viu as bolhas caírem por 

estarem cheia de ar comum. Mas, ao inflar a bolha de sabão com hidrogênio suficiente 

(sem deixar a bolha estourar), esta subiu majestosamente, mostrando como a substância 

era leve
143

. 

Faraday continuava explicando que esse fenômeno deveria ser considerado 

como indicativo da extrema diferença que existia entre as várias partículas, dentre as 

quais ele citava alguns exemplos de coisas comuns, como ar, água, platina. Para deixar 

clara essa ideia, explicava, posteriormente, que um pedaço de platina, para que nos ares 

ou na água tivesse o mesmo peso
144

, deveria ter quantidades volumétricas diferentes 
145

. 

Para iluminar sua explicação referente ao assunto da conferência sobre afinidade 

química, Faraday recorreu a uma espécie de tabela 
146

.  
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  Figura 14: Tabela pôster utilizada para explicar a relação entre pesos e volumes
147

 

 

Podemos perceber que, quando Faraday pretendia encerrar um assunto, 

procurava manter a atenção do público ao máximo e, ao mesmo tempo, lançava 

questões que pudesse atraí-lo para a próxima conferência. Nitidamente, podemos 

entender isso como parte de sua estratégia. Depois de considerar a afinidade química, 

Faraday convidava o público a expandir suas ideias, pedindo que incluíssem todas as 

substâncias que exercessem atração umas sobre as outras, pois elas modificavam as 

características dos corpos, produzindo outros fenômenos
148

. É por este tipo de atração 

de partículas diferentes entre si, que podemos descobrir as leis da afinidade química e a 

admirável diversidade da ação dessas leis
149

. 

A retomada e o fascínio de Faraday pelo tema abordado ficam sempre em 

evidência, demonstrando apreço pelo que faz. Isto aparece nos registros de suas 

conferências e nos permite ampliar a noção de como ele aplica sua estratégia de 

comunicação: “Analisei este assunto em outra ocasião e, se fosse pelo meu desejo, 

preferiria repetí-lo quase cada ano, tão grande é o interesse que ele desperta e tão 
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maravilhosas as variedades de resultados que ele oferece aos vários domínios da 

filosofia 
150

”.  

Todo esse material propõe, como constatado até agora, o amadurecimento na 

forma de comunicação de Faraday dentre as diversas influências que foram integrando 

sua formação e que o influenciaram ao longo de sua carreira. 

Pelos idos dos anos de 1819, Faraday já era reconhecido como um dos melhores 

químicos analíticos, um expert na análise da água e era frequentemente convidado a dar 

pareceres em processos judiciais. O ano de 1820 foi particularmente importante na vida 

de Faraday, pois seus trabalhos relacionados à química, finalmente deram bons 

resultados. Órgãos oficiais solicitaram sua opinião, pois um comitê do parlamento 

investigara a lâmpada para mineiros, inventada por seu professor, Davy, e solicitara um 

parecer sobre a confiabilidade do artefato. Através da assessoria de Faraday, 

constataram que a lâmpada não era tão segura e, a partir deste evento, os dois 

personagens distanciaram-se
 151

. 

As relações com Davy pioraram ainda mais em 1823, quando Faraday conseguiu 

liquefazer o cloro. Davy, que havia iniciado esse trabalho anos antes, considerava-se 

merecedor dos créditos. Em 1824, Davy, então presidente da Royal Society, posicionou-

se contrário à entrada de Faraday como membro da instituição, mas não conseguiu 

impedí-lo
152

. 

Apesar do hábito de manter registros escritos de suas atividades, Faraday 

escreveu apenas um único livro, Chemical Manipulation, de 1827, que trata dos 

métodos de trabalho da química como um objeto de estudo em si. Escrito como um 

manual para iniciantes nas práticas de laboratório químico, o livro de Faraday aborda os 
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modos mais apropriados para a execução de análises e operações da química, sempre 

com vistas nos ideais de segurança e precisão de cada processo
153

. 

Em 1846, Jane Marcet escreveu um bilhete a Faraday, perguntando se poderia 

assistir a sua palestra, naquela mesma manhã, na Royal Institution. A Sra. Marcet logo 

sairia em viagem e temia não ter oportunidade de ouví-lo novamente. A resposta veio a 

tempo: “Caríssima amiga. Seu pedido é uma honra e fico muitíssimo agradecido [...] 

Não lhe envio uma entrada porque espero que entenda que, ao mencionar seu nome, 

você e sua companhia serão sempre recebidas aqui. Eu dei ordem para que assim 

seja”
154

. Aqui temos prova da consideração e respeito para com aqueles que 

incentivaram e influenciaram seu conhecimento, quando ainda no início de sua carreira. 

Dentre as mais variadas contribuições de Faraday para a química, podemos citar 

o aprimoramento das lâmpadas de segurança para mineiros, de Davy; o estudo e a 

preparação de ligas de aço; a determinação da pureza e da composição da pólvora, 

ferrugem, água, argila, cal virgem e outros compostos; a descoberta do benzeno, do 

isobuteno, do tetracloroetano, do hexaclorobenzeno, de isômeros de alcenos e dos 

ácidos naftaleno sulfônicos α e β; a vulcanização da borracha; o aperfeiçoamento de 

vidros para ótica; a liquefação de gases; o reconhecimento da existência de temperaturas 

críticas, relacionadas à possibilidade de liquefação por compressão; o estabelecimento 

das leis da eletrólise; a equivalência entre as eletricidades estática, voltaica e animal; a 

utilização eletrolítica de sais fundidos; a catálise heterogênea; a inibição de reações de 

superfície; os estudos sobre adsorção seletiva e propriedades hidrofílicas de sólidos; o 

estudo de descargas elétricas, em gases (“plasma”), e de propriedades magnéticas da 

matéria; o efeito Faraday (efeito magnéticoóptico); os conceitos de diamagnetismo, 
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paramagnetismo e anisotropia, o trabalho com metais coloidais, além do estudo de sóis, 

hidro géis e do espalhamento da luz
155

.  
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Capítulo III 

A eletricidade como ferramenta para divulgar a ciência 
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Por volta de 1800, ainda existiam linhas de pensamento a respeito da eletricidade 

que divergiam entre si, dentre eles, a de James Tytler. Para ele, todos os efeitos elétricos 

podiam ser explicados supondo a existência de um fluído, cujas vibrações podiam 

explicar não só os fenômenos elétricos, mas também os óticos e os térmicos
156

. 

Existiam também outras correntes de pensamento. Uma dessas correntes 

acreditava que deveria haver dois tipos distintos de eletricidade, devido aos efeitos 

elétricos.  

A eletricidade já fazia parte dos pensamentos de Faraday, desde a época em que 

teve contato com estes livros, enquanto trabalhava como encadernador. Em sua primeira 

carta para o amigo Benjamim Abbott, Faraday descreve a construção de uma pilha 

voltaica e manifesta sua surpresa ao perceber a capacidade daquele aparelho em 

decompor o sulfato de magnésio. Sua curiosidade fora despertada. Faraday observou 

que os metais “devem ter passado um pelo outro” e que “as circunstâncias merecem ser 

notadas”. Em carta imediatamente posterior, Faraday lamentou não poder continuar a 

investigação por falta de tempo e, então, relatou ao amigo o efeito observado, 

solicitando comentários
157

. 

Na época, além de Faraday, muitos pesquisadores viam a necessidade de 

maiores investigações para garantir qual corrente de pensamento era melhor a fim de 

explicar o fenômeno envolvendo a existência da eletricidade. Faraday deixou registros 

de que buscava por um experimento que de alguma forma esclarecesse essa grande 

dúvida: 

“Outra questão sempre presente em minha mente tem sido de que a 

eletricidade tem uma existência real e independente como um fluido, 
ou fluidos, ou será um mero poder da matéria, como a que nós 

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

maneira, seria um enorme avanço no nosso conhecimento, e como 
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tendo a mais direta influência sobre minhas ideias, tenho sempre 

procurado por experimentos que de alguma forma tendem a esclarecer 

a grande dúvida” 
158

. 

 

 

Para Faraday:  

“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, [... como] seriam 

produzidos e a consequente determinação mais acurada dos primeiros 
princípios de ação [deste] poder da natureza [...]” 

159
. 

 

 

Neste caso, percebe-se que Faraday utiliza uma linguagem formal, ou seja, muda 

sua forma de comunicação, pois está se dirigindo a um público com acesso ao 

conhecimento acadêmico, um público restrito.  

Porém, através de sua conferência sobre magnetismo e eletricidade, do curso 

intitulado Forças da Matéria, percebe-se como sua estratégia de comunicação pode ser 

abrangente, transitando entre diferentes formas de comunicação. 

Neste caso, Faraday irá usar um tipo de experimento para explanar, 

publicamente, sua linha de pensamento: dois tipos de forças atuando na eletricidade. E 

começa esclarecendo que, ao eletrizar muitas substâncias, através do atrito, verifica-se 

presença desse poder de atração praticamente em todas elas (substâncias) e, como 

exemplo, utilizou uma argola, feita com uma tira de papel, desta forma teria um 

indicador tão bom quanto fosse preciso
160

. 
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Figura 15: Argola de papel, utilizada como indicador de eletricidade
161

. 

 

Faraday esclareceu que existem dois tipos de eletricidade, obtidas ao esfregar a 

goma-laca com uma flanela ou o vidro com a seda. Neste esclarecimento, Faraday 

explorou o caráter magnético que as substâncias possuem e comparou seus efeitos com 

a eletricidade. E, ao seguir com sua estratégia de comunicação, para prender a atenção 

do público, expôs que existiam na natureza alguns corpos curiosos, que eram chamados 

de pedra-ímã, ou magnetita
162

. 

Para criar certa expectativa no público, disse que comparando com o ímã, por 

exemplo, esta era uma atração independente e dual e, ainda por cima, uma atração que 

não se excluía facilmente, pois através da eletricidade pode-se ligar e desligar o pdoer 

da atração, o mesmo não ocorre com os ímãs, não se pode retirar o poder da atração que 

existe neles, em sua natureza. Faraday chamou o público para ver onde estava esse 

poder, se no corpo e se ele era dual.  

Pegando algumas chaves de tamanhos distintos, Faraday pede para que o público 

observe que o imã atrai estas chaves, duas ou mais, sucessivamente, e também um 

pedaço enorme de ferro. Ao examinar essa atração um pouco mais de perto, descobrir-
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se-á que ela exibe algumas outras diferenças, uma das extremidades desta barra atrai 

esta chave, mas a parte intermediária, não o faz
163

.   

                 

             

 

 

 

 

Figura 16: Ímã em barra, utilizada como indicador de força magnética 
164

. 

 

Logo, não é a totalidade da substância que exerce atração. Como de costume, 

Faraday levanta uma questão perante o público: “Não é curiosíssimo descobrir que 

existe um poder atrativo nas extremidades que não existe no meio? Ou ter, numa única 

barra, dois lugares em que reside essa força de atração?”
165

.  

Podemos perceber que Faraday não responde a questão, mas deixa-a aberta para 

o público. Faraday continua seus esclarecimentos a respeito da dualidade, afirmando 

que estava lidando com dois tipos de poderes, que atraem extremidades diferentes do 

imã, um poder duplo, já existente nesses corpos, que assume a forma de atração ou 

repulsão
166

. Segue explicando que todo o objeto está realmente envolvido nessa força, 

do mesmo modo que, na queda, o objeto por inteiro sofre a ação da gravidad
167

.  

Em seguida, ele pega uma barra de ferro e diz que vai esfregar no ímã grande até 

imantá-la, torná-la um magneto.  
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Figura 17: Ímã, na parte inferior, utilizado para imantar o ferro
168

. 

 

Depois de imantar as duas extremidades de maneiras opostas, ele diz que, 

naquele momento, não sabe distinguir uma extremidade da outra, mas provoca a 

curiosidade do público, dizendo que logo será possível descobrir.  

                       

                                      

 

 

 

                                Figura 18: Ímã utilizado para ser partido
169

 

 

Na sequência, Faraday pede para que o público observe que, quando ele 

aproxima uma agulha magnética de uma das extremidades da barra de ferro, esta repele 

e a outra atrai, porém a parte central nem atrai ou repele. 
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Figura 19: Agulha magnetizada utilizada por Faraday para demonstrar 

 a orientação dos polos magnéticos
170

 

 

 

Prossegue com uma explanação simples, porém conclusiva, dizendo que a parte 

central não pode atrair nem repelir, porque é equidistante às duas extremidades. Em 

seguida, quebra uns pedaços da barra de ferro, provocando novas extremidades (N/ S), 

para examiná-lo
171

. 

Pedindo para que observem a força com que uma das extremidades (N) puxa 

uma ponta (S) e repele a outra (N) através da agulha magnética. Portanto, para Faraday, 

fica evidente que todas as partes do ímã têm o poder de atração e repulsão, embora essa 

força só se evidencie nas extremidades. Faraday explica para o público que, é preciso 

considerar que todas as partes deste ferro são um único ímã. Mas, como pudemos ver 

por estes experimentos, podemos acrescentar ou retirar o poder do magnetismo (no 

ferro)
172

. 

Como notamos, Faraday utiliza uma linguagem simplificada, pois essas 
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conferências, no formato de curso, tinham a pretensão de atingir o público mais 

abrangente possível.  

Deve-se lembrar que Faraday, ainda muito jovem, havia viajado pelo continente 

europeu acompanhando Humphry Davy em uma longa viagem que teve duração de 

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

personalidades conferencistas, como: Alessandro Volta, Ampère, entre outros cientistas 

da época. Isso faz parte da formação de Faraday. 

 

 

 

 

Figura 20: Mapa da viagem realizada por Humphry Davy e Michael Faraday
173
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Todos esses estudos e ensaios experimentais, dos quais Faraday participa, vão 

dando corpo à ideia de investigar mais profundamente a matéria através da eletricidade. 

Podemos perceber, através do diário de laboratório, o que a eletricidade representava 

para Faraday naquele momento:  

 
“A ciência da eletricidade encontra-se no estado em que cada parte 
dela requer uma investigação experimental, não apenas para a 

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

o desenvolvimento dos meios pelos quais os velhos efeitos conhecidos 
são produzidos, e a consequente determinação mais precisa dos 

primeiros princípios da ação do poder extraordinário e universal na 

natureza [...]
174

”. 

 

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. Esse estudioso, notando que agulhas magnéticas moviam-se quando 

sujeitas a ação elétrica, explorou a relação entre eletricidade e magnetismo. Porém, 

durante algum tempo, suas observações foram ignoradas
175

. 

Michael Faraday, enquanto assistente de laboratório de Davy, concentrou seus 

estudos e suas pesquisas na área da química. No entanto, seu velho amigo Phillips, 

agora diretor do Annals of Philosophy, pediu para que Faraday mudasse seu foco de 

interesse, realizando uma revisão dos trabalhos e estudos sobre eletromagnetismo de 

Oersted, Ampère e Biot-Savart. O próprio Davy (agora diretor da Royal Society, em 

substituição a Joseph Banks) convidou Faraday a fazer uma revisão dos conhecimentos 

na área da eletricidade. Bem ao seu estilo, Faraday aproveitou a ocasião para repetir 
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quase todos os experimentos realizados por outros estudiosos e, então, analisar 

cuidadosamente as diferentes teorias e interpretações
176

.  

Estudos sobre os aspectos concernentes ao magnetismo relacionados às ações 

elétricas já haviam sido efetuados, no entanto, a partir do experimento realizado pelo 

dinamarquês Hans Christian Oersted, divulgado em 21 de julho de 1820, num panfleto 

intitulado “Experimenta circa effectum conflictus electrici in acum magneticam”, 

distribuído para estudiosos das ciências e para as sociedades científicas
177

, neste, outro 

aspecto ligado à eletricidade é percebido e divulgado, que é a relação entre a 

eletricidade e magnetismo (Faraday via a união entre as forças elétricas e magnéticas, na 

natureza
178

). 

Oersted, nascido em 1777 (mesmo ano que Coulomb), teve uma vasta formação, 

como era comum na época, e embora tenha recebido um diploma de farmacêutico, 

ganhou prêmios por ensaios literários e obteve um título de doutor em Filosofia com 

uma tese sobre o grande filósofo alemão Immanuel Kant. Oersted sempre foi guiado por 

uma concepção filosófica de que todas as manifestações deveriam ter uma mesma e 

única origem. Oersted buscou demonstrar que a eletricidade estática, o galvanismo, o 

magnetismo e a afinidade química eram manifestações diferentes de forças 

fundamentais e que, portanto, estavam inter-relacionados
179

. 
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Oersted ligou a um aparato galvânico cerca de 20 células de Cu – Zn, em série, produzindo algo em torno 

de 15 a 20 volts com fio metálico retilíneo num circuito fechado; observou que uma agulha magnética, 

abaixo do fio, movia-se quando o circuito era fechado. Concluía que, se uma corrente fluía de sul para 
norte ou vice-versa em relação ao polo norte da agulha magnética, essa sofria ema deflexão definida e 

direta para oeste. Oersted ainda obteve duas constatações importantes no prosseguimento de seus 
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178

 Reis. “A Arquitetura Metodológica de Michael Faraday 
179 Vide: http://www.ufjf.br/fisicaecidadania/fisica-cidada/ciencia-uma-construcao-humana/hans-

christian-oersted, (acessado em 20 de maio de 2015). 



 

84 

A experiência de Oersted gerou uma das contribuições mais importantes de 

Faraday à Ciência: o experimento das rotações eletromagnéticas. Quando Faraday 

tomou conhecimento do artigo de Oersted, identificou-se com sua concepção de 

natureza e percebeu a relevância da relação entre a eletricidade e o magnetismo
180

.  

Uma bússola normalmente aponta para o Norte. Em seu experimento, Oersted 

observou que, enquanto não havia nenhuma corrente passando pelo fio, a bússola 

continuava apontando para o Norte, mas, quando a corrente era ligada, ela mudava 

abruptamente de direção, só ficando em repouso quando se orientava 

perpendicularmente ao fio. Com esse resultado, Faraday interpretou a experiência de 

Oersted. Se colocasse a agulha da bússola em posições diferentes ao redor do fio, 

observaría a agulha da bússola sempre tangente à linha que forma um círculo. Isso 

significa que a linha de força magnética é circular
181

.  

Esse resultado foi surpreendente para a época. A tradição newtoniana era de que 

as forças deveriam estar sempre ao longo da linha reta que une dois corpos, como no 

caso da gravidade
182

.  

Faraday ainda buscando explicações para os fenômenos elétricos e magnéticos 

que estava estudando, começa a introduzir uma nova linha de pensamento, através de 

ensaios experimentais, a qual ele irá denominar campo, que seria uma região de atuação 

da eletricidade e do magnetismo. Como Faraday não possuía grande formação 

matemática, utilizou uma abordagem experimental para explicar sua teoria sobre o 

campo. Para isso, utilizava um ímã em cima de uma folha de papel e, jogando limalhas 

de ferro, Faraday mostrava experimentalmente que a posição adotada pelas partículas de 

ferro (popularmente conhecidas como limalha de ferro), era a região onde o campo 
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magnético estava atuando. Faraday entendia que sua demonstração não era suficiente, 

pois sempre se podia argumentar que as limalhas alinhavam-se porque no interior de 

cada uma delas havia uma força agindo à distância, transmitidas pelas linhas retas, 

conforme estabelecia o princípio da ação à distância de Isaac Newton que, em 1687, 

incluiu a ação à distância como um dos fundamentos de toda a física
183

. Seria o terceiro 

axioma ou lei de movimento que Newton colocara em seu famoso livro Princípios 

Matemáticos de Filosofia Natural. Na Questão 31, menciona a eletricidade, enfatizando 

as interações mútuas à distância entre os corpos: 

 

“Questão 31. Não têm as pequenas partículas dos copos certos 

poderes, virtudes ou forças por meio dos quais elas agem à distância 

não apenas sobre os raios de luz, refletindo-os, refratando-os e 
inflectindo-os, mas também umas sobre as outras, produzindo grande 

parte dos fenômenos da natureza? Pois se sabe que os corpos agem 

uns sobre os outros pelas ações da gravidade, do magnetismo e da 
eletricidade; [...]. As atrações da gravidade, do magnetismo e da 

eletricidade alcançam distâncias bem perceptíveis, e assim têm sido 

observadas pelos olhos comuns, podendo haver outras que alcançam 
distâncias tão pequenas que escaparam à observação até aqui; e talvez 

a atração elétrica possa alcançar essas distâncias mínimas [...]” 
184

.  

 

As concepções teóricas sobre as linhas de força retilínea não condiziam com os 

experimentos que Faraday realizava. Em sua mente, Faraday via linhas de força 

atravessando todo o espaço, enquanto grande parte dos matemáticos via centros de força 

atraindo à distância. A linha conceitual de ação curva, adotada por Faraday, não era bem 

aceitas por seus contemporâneos porque a ação à distância (em linha reta) estava muito 

bem matematizada por Isaac Newton, além de tratar-se do postulado básico da 

unificação dos princípios mecânicos e dos matemáticos de sua época
185

. 
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Faraday começou a pressupor que as partículas do meio, onde fluía uma corrente 

elétrica, pudessem transmitir o campo para o espaço circundante. Daí a importância de 

Dominique François Arago para Faraday, que lhe reapresentou os experimentos de 

Oersted à academia de Ciências da França, em 11 de setembro de 1820. Arago havia 

realizado um experimento, onde um disco de cobre, girado rapidamente por uma 

manivela, fazia uma agulha imantada girar sobre o eixo de rotação, acompanhando o 

disco de cobre. Demonstrou também que uma corrente podia imantar um pedaço de 

ferro. Esses experimentos chamaram a atenção de um dos cientistas mais brilhantes de 

sua época, André Marie Ampère
186

.  

Ampère passou a interpretar o magnetismo como um efeito elétrico secundário, 

gerado pelas correntes elétricas. Quanto aos imãs e materiais imantados, Ampère propôs 

que o magnetismo desses materiais seria originado em pequenas correntes elétricas 

circulares, nas moléculas constituintes do entorno. Isto é, a atração ou repulsão entre 

ímãs devia-se a forças atrativas e repulsivas entre as pequenas correntes elétricas 

circulares nas moléculas. Ampère considerou a eletricidade como o fenômeno 

fundamental. O magnetismo seria apenas um efeito secundário da eletricidade. Isso 

explicaria também outro resultado de Arago, que havia demonstrado que uma corrente 

pode causar a imantação de um pedaço de ferro. Arago enrolou um fio condutor ao 

redor de um cilindro de ferro, como uma bobina. Ao deixar uma corrente passar pelo 

fio, Arago observou que o cilindro de ferro ficava imantado
187

. 

Através da Philosophical Transactions, publicada no Experimental Researches 

in Electricity, vol. I, de 1831, na primeira série, já no segundo parágrafo, vemos 

menções ao nome de Ampère e parte de seus trabalhos, os quais foram revisados, lidos e 

apresentados por Faraday, utilizando uma forma de comunicação bem mais complexa 
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que as adotadas nas conferências para um público diversificado, perante a Royal 

Institution 
188

. 

Faraday mencionou os experimentos de Arago, como poderemos perceber, não 

só na primeira série, mas também na segunda, terceira e quarta séries, lidas perante a 

Royal Institution, utilizando sua forma de comunicação, neste caso, voltada para um 

público especializado no assunto. 

Diversos trabalhos, como já citado, são revisados por Faraday e, posteriormente, 

alguns deles foram utilizados como material de divulgação, tanto nos meios científicos 

especializados, como para suas conferências, que atendiam um público diversificado. 

Justamente neste ponto pode-se perceber, claramente, como Faraday muda sua forma de 

comunicação, utilizando uma linguagem mais específica, a fim de esclarecer aspectos e 

consequências de seus experimentos perante instituições científicas, além de intelectuais 

e demais interessados no assunto. Como exemplo, um estudo sobre essa forma de 

comunicação mais específica, complexa, com a qual Faraday pretende se comunicar 

com a sociedade científica: 

Em suas Pesquisas Experimentais em Eletricidade lida, em 24 de novembro de 

1831, Faraday realiza seus experimentos, e já na primeira série de estudos, começa 

investigando o poder que a eletricidade de tensão possui de causar um estado elétrico 

oposto, em sua vizinhança, e que atende pelo termo geral “indução”. Faraday refere-se à 

indução eletrostática, ou seja, ao aproximar um corpo carregado de um condutor que 

esteja isolado eletricamente da terra e que estava, inicialmente, neutro, observa-se que o 

condutor fica polarizado, eletricamente. A parte do condutor mais próxima do corpo 

carregado adquire uma carga de sinal oposto a deste corpo, enquanto que a parte mais 

afastada do condutor adquire uma carga de mesmo sinal que a carga deste corpo. 
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Faraday explicou que, de forma adequada, este termo (indução) também pode ser usado 

para expressar o poder que correntes elétricas possuem de induzir qualquer estado 

particular sobre a matéria, em toda vizinhança. Neste artigo, ele mencionou que certos 

efeitos da indução de corrente elétricas já foram reconhecidos e descritos, como os da 

magnetização, e citou as experiências de Ampère e Arago
189

. 

Porém, Faraday expôs seu ponto de vista de que pareceria improvável que estes 

experimentos apresentassem todos os efeitos que a indução por correntes pudesse 

produzir. Atenta para o fato de que, ao eliminar o elemento ferro, quase todos os efeitos 

desaparecem, enquanto que outros corpos, exibindo fenômenos de indução com 

eletricidade de tensão, ainda podem ser influenciados pela indução de eletricidade, em 

movimento. Explica, no terceiro parágrafo, que adotando a teoria de Ampère, ou 

qualquer outra, ainda parecia extraordinário que toda corrente elétrica estivesse 

acompanhada por uma intensidade correspondente da ação magnética, em ângulos retos 

à corrente, e que bons condutores de eletricidade, quando colocados dentro da esfera 

desta ação, não teriam qualquer corrente induzida através deles, ou algum efeito 

perceptível, produzido com força equivalente a tal corrente
190

. 

 As consequências dos experimentos levaram Faraday a ter esperança em obter 

eletricidade a partir do magnetismo comum, como ele explicou, no quarto parágrafo: 

“Cheguei finalmente a resultados positivos e não apenas tive as minhas esperanças 

realizadas, mas obtive uma chave [ideia] que apareceu possibilitar uma explicação 

completa dos fenômenos magnéticos de Arago [...]”. Faraday propôs-se a descrever 

esses resultados de maneira a dar uma visão mais concisa do assunto
191

.  
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William Hyde Wollaston – vice-presidente da Royal Institution, com Davy 

presidente, na época –, ao analisar a experiência de Oersted, argumentou com Davy que, 

por simetria, a ação da corrente elétrica sobre o imã deveria gerar uma reação contrária 

do mesmo tipo, isto é, o campo magnético do ímã também deveria exercer uma força 

circular sobre o fio. Faraday, porém, de forma independente, conseguiu demonstrar tal 

efeito e concluindo que encontrara a forma definitiva do dispositivo, procurou o Dr. 

Wollaston para comunicar-lhe, mas não o encontrou e também não encontrou Davy. 

Alguns historiadores indicam que Wollaston e Davy haviam apenas sugerido a pesquisa, 

mas a ideia de como fazer tal experimento e sua realização couberam exclusivamente a 

Faraday. Sirs Humphry Davy e Willian Hyde Wollaston avançavam a ideia de que as 

forças coesivas responsáveis pela união das partículas nas substâncias químicas eram de 

natureza elétrica, porém Faraday foi mais fundo. 

Faraday acabou publicando esse trabalho sem mencionar a ideia do Dr. 

Wollaston, que acusou Faraday de desonesto. Depois de várias entrevistas com Dr. 

Wollaston, este entendeu que Faraday tinha direitos ao descobrimento e nenhum 

ressentimento ficou entre eles. O querido professor Davy, porém, ficou ressentido. 

Faraday tentou desculpar-se, mas Davy ignorou qualquer contato e insistiu na questão 

de plágio das ideias do amigo
192

. 

As relações com os demais membros da Royal Institution ficaram estremecidas. 

Porém, os resultados experimentais tiveram grande impacto na comunidade científica. 

Assim, Faraday continuou sua série de pesquisas experimentais sobre indução de 

correntes elétricas. A partir do sexto parágrafo, descreve a forma com que irá utilizar 

fios de cobre, especificando as medidas, o modo de serem enrolados, superpostos, como 

foram conectados, além de serem ligados a um galvanômetro e, depois, a uma bateria. 
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Também explica, de forma técnica, como a bateria foi montada e se todo o aparato foi 

capaz ou não de produzir um efeito na deflexão da agulha (do galvanômetro)
193

. 

Continuando a análise de sua forma de expressão da linguagem científica, 

utlizada em suas Pesquisas Experimentais em Eletricidade, neste caso, podemos 

perceber uma linguagem mais complexa direcionada aos entendedores do assunto, com 

termos técnicos como galvanômetro, potência depois de vários testes, Faraday tece suas 

descobertas:  

 
“Quando o contato [entre os equipamentos] foi feito, houve um efeito 
repentino e muito pequeno no galvanômetro e houve também um 

pequeno efeito similar quando o contato com a bateria foi rompido. 

Mas enquanto a corrente voltava atravessando continuamente [...] não 
podia ser observada qualquer influencia sobre o galvanômetro [...] 

embora a potência ativa da bateria fosse grande, como provado pelo 

aquecimento total [...] e pelo brilho da descarga, quando feita através 

do carvão” 
 194

.  

 

Em seguida, Faraday aprimora suas ideias acerca dos experimentos:  

 

“[...] foi verificado desta vez e na vez anterior, que a pequena deflexão 

[... que] ocorreu no momento de completar a conexão era sempre em 

uma direção e que a deflexão [...], produzida quando o contato era 
rompido ocorria na outra direção”

195
. 

 

Menciona que os resultados obtidos com imãs levaram-no a crer que a corrente 

da bateria, através do fio, induzia uma corrente similar no outro fio, mas que ela 

continuava somente por um instante e que compartilhava mais da natureza da onda 

elétrica vinda da descarga de uma garrafa de Leiden comum, do que a da corrente de 

uma bateria voltaica [...]
196

. Faraday continua descrevendo testes, com mudanças nas 

configurações dos enrolamentos dos fios e, no parágrafo dezoito, algo importante 
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ocorre. Movimento em duas direções diferentes: 

 

“os fios foram colocados próximos uns dos outros [...] um desses fios 
foi conectado em um galvanômetro e o outro com uma bateria. O 

primeiro fio foi movido, então em direção ao segundo e, enquanto se 

aproximava a agulha era desviada. Quando era afastada a agulha era 
desviada na direção oposta 

197
”. 

 

Continuando a análise, em sua forma de comunicação, Faraday, ao utilizar 

anotações em sequência e numerando os testes, acaba criando uma série numérica que 

ele pode consultar, bem como todos aqueles que quiserem estudar suas anotações, 

criando uma ponte entre seus estudos e reflexões que ele próprio apresentaria para os 

demais pesquisadores. 

Voltando às investigações em eletricidade, Faraday reflete filosoficamente suas 

observações a respeito da magnetização de agulhas a partir da variação da corrente 

induzida, no momento em que se estabelece ou se rompe o contato entre a bateria e um 

fio indutor e na observação experimental seguinte, ocorre a primeira apresentação da 

indução de corrente em um circuito secundário, quando a corrente no circuito primário é 

constante, mas agora, ocorrendo movimento de aproximação ou de afastamento entre os 

dois circuitos. Depois, a próxima observação experimental revela que, quando os fios se 

aproximavam, a corrente induzida era numa direção contraria à corrente, mas quando os 

fios se afastavam, a corrente era na mesma direção da corrente indutora e, com fios 

parados, não havia corrente induzida. Também percebe-se os métodos utilizados por 

Faraday para constatar a passagem de corrente elétrica: “Não obtive nenhuma evidencia 

pela língua, pela faísca, ou pelo aquecimento de um fio de carvão [...] também não 

obtive grandes efeitos químicos” 
198

.  

Fato interessante é que, naquela época, o químico ainda tinha o hábito de 
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experimentar, através da língua, substâncias. Além disso, a língua indicaria uma 

passagem de corrente elétrica se, no caso, houvesse uma espécie de formigamento. 

Faraday realizava esta prática
199

.   

Na segunda série de pesquisas, Faraday realizará experimentos “sobre a 

evolução da eletricidade a partir do Magnetismo”, explicando como tinha construído um 

anel de ferro, fornecendo toda a especificação dos fios, bem como a maneira como estes 

foram enrolados no anel. Finalmente, consegue realizar um experimento onde a corrente 

elétrica era gerada a partir de um efeito magnético (fig. 12). Faraday conecta a hélice B, 

através de fios de cobre, com um galvanômetro, onde as hélices de A foram conectadas 

a uma bateria. Do outro lado do anel, ele enrolou outro fio e o ligou a um medidor de 

corrente. Como em um eletroímã, a corrente gerou um campo magnético ao longo do 

anel de ferro. Faraday observou que, ao realizar o contato da bateria em uma direção, a 

agulha do galvanômetro era desviada para um lado, mas quando feito na outra direção, o 

desvio era para o lado oposto
200

.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Anel, desenhado por Faraday, para testes 
201

. 
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Nenhuma deflexão na agulha do galvanômetro foi causada pela corrente 

contínua da bateria. Faraday menciona que, ao utilizar carvão nas pontas da hélice B, 

uma minúscula faísca pôde ser observada quando foi completado o contato da bateria 

com A
202

. 

Após várias observações, Faraday notou que, quando a corrente no circuito à 

direita era ligada ou desligada, um breve pulso de corrente era indicado no medidor do 

outro circuito. Mas sua série de testes estava apenas no começo e sua forma de 

comunicação através dos registros de laboratório continuou, de modo que os estudiosos 

do assunto tivessem acesso aos testes experimentais. Outro arranjo foi empregado 

interligando as experiências anteriores sobre indução eletrovoltaica. Foi construída uma 

combinação de hélices sobre um cilindro oco de papelão e o efeito sobre o 

galvanômetro foi pouco perceptível, mas quando um cilindro de ferro doce foi 

introduzido dentro do tubo de papelão, cercado pelas hélices, a corrente induzida, então, 

afetou o galvanômetro intensamente 
203

. 

Depois, Faraday introduz um cilindro de ferro doce dentro do cilindro, um par de 

ímãs em barra, arranjado de tal forma que as extremidades de seus polos opostos 

ficassem em contato para parecer um ímã de ferradura e, então, um contato foi feito 

entre as pontas do cilindro de ferro, para transformá-lo, por hora, em um ímã, fazendo a 

seguinte observação:  

 
 

“Fazendo o contato magnético, a agulha era desviada; mantendo o 
contato, a agulha ficava indiferente, e retornava a sua posição inicial; 

rompendo o contato, foi novamente desviada, mas em direção oposta 

ao primeiro efeito e, então, novamente ficava indiferente” 
204

.  
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Figura 22: Dispositivo, desenhado por Faraday, utilizado para testes 
205

. 

 

 
 

Seguindo com a experimentação, Faraday obtém os seguintes resultados:  

 

“o cilindro de ferro doce foi removido, em seu lugar foi usado um ímã 
cilíndrico, uma ponta desse ímã foi [...] subitamente empurrado para 

dentro [da hélice]; imediatamente, a agulha foi desviada [...], sendo 

retirada, a agulha era desviada na direção oposta. Esses efeitos não 
eram grandes, mas, introduzindo e retirando o ímã, [...], podia-se fazer 

a agulha vibrar”
206

.  

             

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Aparato utilizado e desenhado por Faraday
207

. 
 

 

Um fato peculiar ocorre em suas anotações de laboratório. Faraday agradece à 

Royal Society por emprestar um ímã (muito grande), que lhe foi concedido para a 
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continuidade dos experimentos, dando a entender que suas anotações, sua maneira de se 

expressar cientificamente, eram acessadas por outros estudiosos da famosa instituição:  

 
“A Royal Society possui um grande ímã composto, anteriormente 
pertencente ao Dr. Gowin Knight, o qual, pela permissão do 

Presidente e do Conselho, pude utilizar na execução dessas 

experiências [...] e tenho de reconhecer meus agradecimentos”
208

. 
  

Faraday comenta que os efeitos elétricos exibidos por esse ímã foram 

impressionantes, e que ocorreu um movimento de eletricidade tão potente que a agulha 

girou diversas vezes seguidas. Observa que, apesar do grande poder desse ímã, se o 

contato fosse mantido, a agulha retornaria à sua posição natural, não sendo influenciada 

de forma alguma 
209

.  

Faraday afirma que falharam as tentativas de conseguir efeitos químicos através 

da corrente induzida de eletricidade. E com o teste da língua, não houve qualquer 

sensação discrepante, e nem mesmo notou-se efeito convulsivo em um sapo usado ni 

experimento. E, ainda não puderam ser inflamados o carvão ou o fio fino, mas repetindo 

as experiências na Royal Institution, fazendo uso de uma magnetita do Professor 

Daniell, capaz de levantar trinta libras, o teste no sapo sofreu alterações e o animal 

apresentou fortes convulsões no contato magnético
210

: 

 
 “percebendo que a falta do efeito foi devida à separação relativamente 

lenta, a separação foi feita rapidamente em um arranque e, então, o 

sapo sofreu fortes convulsões. Quanto mais rápida for efetuada a 
união ou desunião, mais potente é a convulsão. Pensei também que 

podia observar a sensação sobre a língua e a faísca perto dos olhos, 

mas não obtive nenhuma evidência de decomposição química”
211

.   

 

Nestas anotações de laboratório, fica claro que os estudiosos da época utilizavam 
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diversos métodos para constatar a existência de corrente elétrica em um circuito, como 

faíscas perto dos olhos e até mesmo convulsões em sapos. Em consequência, Faraday 

acredita que as várias experiências desta seção provaram completamente a produção da 

eletricidade a partir do magnetismo comum. Pode não ser considerado ideal, de 

intensidade baixa ou em pequena quantidade, porém, finalmente, pôde-se produzir uma 

faísca por sua descarga através do carvão. Neste parágrafo, Faraday faz uma nota do 

tradutor importante, fazendo referência a seu próprio êxito: 

“Veja a Philosophical Magazine de junho, 1832, p. 5, para uma 

maneira que efetiva de obter faísca do ímã comum. Na mesma revista 

de novembro, 1834, vol. V, p. 349, vai se encontrar um método de 
obter a faísca eletromagnética, de um princípio ainda mais simples, 

sendo totalmente dispensável o uso do ferro doce. Dezembro de 

1838”
212

. 

 

 

Percebe-se que Faraday, através de seus registros, sempre que possível, 

retomava seus experimentos e reflexões, o que ocorreu praticamente até retirar-se do 

cenário científico.  

Como parte de sua forma de comunicação, seus registros demonstram Faraday 

buscando sempre o aperfeiçoamento e a organização das ideias e, consequentemente, de 

sua linha de pensamento, enquanto filósofo natural. Esse fator fica evidente nos 

registros deixados por ele, por exemplo, ao final da segunda série de experimentos onde 

discorre acerca da similaridade da ação, quase equivalente à identidade, entre ímãs 

comuns e eletroímãs, ou correntes eletrovoltaicas, explicando que elas estão 

perfeitamente de acordo com a teoria do Sr. Ampère, confirmando-a, além de fornecer 

motivos poderosos para acreditarmos que a ação é a mesma, em ambos os casos. 

Outra demonstração de que Faraday tinha consciência do uso de suas diferentes 
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formas de comunicação e, nesse caso, focalizaremos uma linguagem mais especializada, 

aparece ao explicar que certa distinção na linguagem ainda era necessária, propondo 

nomear a ação exercida pelos ímãs comuns de „indução elétrico-magnética‟, ou 

„eletromagnética‟ – a única diferença existente entre a indução eletrovoltaica e a 

eletromagnética, que chamava fortemente à atenção, era a rapidez da indução 

eletrovoltaica e o tempo perceptível requerido pela indução eletromagnética
213

. 

Tudo indica que o termo eletromagnetismo foi cunhado por Faraday, a partir 

desta série de estudos. Através de sua estratégia de comunicação, iniciou sua terceira 

série de experimentos, intitulada Novo Estado Elétrico ou Condição da Matéria
214

, 

verificando algo que considera peculiar, pois enquanto o fio está sujeito à indução 

eletrovoltaica ou eletromagnética, resiste à formação de uma corrente elétrica no fio. No 

entanto, caso estivesse em sua condição normal, tal corrente seria produzida. E quando 

deixado, sem influência, tem a capacidade de originar uma corrente, capacidade que o 

fio não possui em circunstâncias normais. Faraday segue afirmando:  

 

“Essa condição elétrica da matéria não havia sido reconhecida até 

agora, mas provavelmente exerce influência de grande importância em 
muitos, se não na maioria, dos fenômenos produzidos pelas correntes 

de eletricidade. Por razões que aparecerão imediatamente, depois de 

me aconselhar com diversos amigos instruídos, atrevi-me designá-lo 

como o estado eletrotônico”
215

.  

 

Neste caso, percebemos Faraday fazendo uso de linguagem específica, inserindo 

até mesmo novas palavras, tais como „estado eletrotônico‟ e tentando explicar o porquê 

da utilização deste termo.  
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Faraday deve ter interpretado que, quando os fios, cabos ou condutores estavam 

imersos num campo magnético constante, ficavam num estado de tensão, como uma 

mola pressionada. No caso da mola, ela vai se distender, ou se comprimir, até encontrar 

uma configuração de equilíbrio. No caso do circuito elétrico, o pulso de corrente seria 

parecido com a mola, ou seja, uma forma do sistema encontrar um novo equilíbrio. Se 

essa teoria estivesse correta, Faraday poderia criar uma corrente elétrica, variando o 

campo magnético. 

Ele continou na investigação a respeito do estado eletrotônico no parágrafo 

sessenta e sete, explicando que esse estado era inteiramente o efeito da indução 

exercida, e cessava logo que a força indutiva era removida, quer fosse produzido pela 

passagem colateral de correntes voltaicas, pela formação de um ímã, ou pela simples 

aproximação de um ímã. Faraday afirma que ele é uma prova importante, além daquelas 

desenvolvidas pelo Sr. Ampère, da identidade dos agentes relacionados nessas diversas 

operações
216

. Também constatamos, novamente, que Faraday sempre respeitou e 

reconheceu o trabalho de outros estudiosos. No parágrafo sessenta e nove, através dos 

experimentos, ele verifica que, quando o cilindro de ferro é colocado dentro da mesma 

hélice, antes de ser feita a conexão com a bateria, a corrente vinda dessa última pode ser 

considerada como ativa ao induzir inumeráveis correntes no ferro de um tipo similar ao 

seu, tornando-o um ímã
217

.  

Segue o estudo da sequência de experimentos e conclusões publicadas, por 

Faraday, registrando que em todos aqueles casos onde as hélices ou os fios eram 

deslocados em direção ao ímã, ou afastavam-se dele, a corrente direta ou invertida da 

eletricidade induzida mantinha-se pelo tempo gasto no avanço ou no afastamento. Esse 

estado peculiar pareceu ser um estado de tensão e foi considerado como equivalente a 
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uma corrente de eletricidade. Interessante notar, neste ponto, que, para Faraday, as 

coisas mais simples eram muito bem observadas, tais como uma simples gota de água, 

ou um pequeno pedaço de papel umedecido que, no caso, tinha sido obstáculo suficiente 

para interromper a corrente, através dos condutores. Consequentemente, a tensão desse 

estado pode ser comparativamente muito grande. Todos os resultados favorecem a ideia 

de que o estado eletrotônico está relacionado com as partículas do fio ou da substância 

sob a indução, e não à massa, sendo, neste aspecto, diferente da indução exercida pela 

eletricidade da tensão. Mesmo as diferenças entre a eletricidade comum e voltaica, 

quando aplicadas para realizar decomposição química, apontadas pelo Dr. Wollaston
218

, 

parecem ser explicáveis pelas circunstâncias associadas com a indução da eletricidade, a 

partir dessas duas fontes
219

. Neste ponto, nota-se o reconhecimento e o respeito de 

Faraday pelos experimentos realizados pelo Dr. Wollaston. 

Percebemos, na comunicação de Faraday, o respeito contante e a menção ao 

trabalho de outros estudiosos. Relata que o Sr. Auguste de la Rive descreveu uma 

propriedade peculiar adquirida por condutores metálicos quando, estando imersos em 

um líquido como polos, eles completaram, por algum tempo, o circuito voltaico. Em 

consequência disso, quando separados da bateria e mergulhados no mesmo fluido, eles 

produzem, por eles mesmos, uma corrente elétrica. Faraday segue concluindo essa 

sequência:  

“[A existência momentânea dos fenômenos de indução descritos há 

pouco] também parece capaz de explicar totalmente os extraordinários 
fenômenos observados pelo Sr. Arago entre metais e ímãs quando um 

dos dois está se movendo, assim como a maioria dos resultados 

obtidos por Sir John Herschel, pelos Srs. Babbage, Harris e outros, ao 

repetir suas experiências. O experimento explica perfeitamente, ao 
mesmo tempo, aquilo que em princípio parecia inexplicável, a saber, a 

ausência de ação dos mesmos metais e ímãs, quando em repouso. 
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Prossigo agora para descrever estes resultados, que também propiciam 

a melhor maneira de obter eletricidade a partir do magnetismo”
220

.  

 

Todos esses estudos estão registrados, mostrando a forma de comunicação 

utilizada por Faraday ao relacionar-se com a comunidade cinetífica. 

Na sua quarta série de estudos, revê e avança trabalhos de Arago e, sob o título 

Explicação dos Fenômenos Magnéticos de Arago, superará suas próprias expectativas. 

Já no parágrafo oitenta e um, explica como Arago realizou o experimento: 

  

“Se uma placa de cobre girar próxima a uma agulha magnética, ou a 
um ímã, suspensa de tal forma que esta última possa girar em um 

plano paralelo à primeira, o ímã tende a seguir o movimento da placa; 

ou, se o ímã for girado, a placa tende a seguir seu movimento. O efeito 
é tão forte, que ímãs ou placas de muitas libras podem girar dessa 

forma. Se o ímã e a placa estiverem em repouso mútuo, não pode ser 

observado o menor efeito entre eles, seja atrativo ou repulsivo, ou de 
qualquer tipo. Esse é o fenômeno descoberto pelo Sr. Arago; e ele 

afirma que o efeito acontece não apenas com todos os metais, mas 

com sólidos, líquidos, e até mesmo gases; isto é, com todas as 

substâncias. [...] o Sr. Babbage e Sir John Herschel, ao repetirem 
conjuntamente as experiências [...], só conseguiram obter os efeitos 

com os metais e com carbono em um estado peculiar [...]”.
221

 

 

Faraday reitera que eles relacionam o efeito ao magnetismo induzido na placa 

pelo ímã. A circunstância essencial para produzir a rotação do ímã suspenso, segundo o 

modelo de Babbage e Herschel, é a aquisição e perda de seu magnetismo – em um 

tempo finito e não instantaneamente – no momento em que a substância girar abaixo do 

imã. Essa teoria relaciona o efeito a uma força atrativa e não é aceita pelo descobridor, 

Sr. Arago, nem pelo Sr. Ampère, que cita contra ela a ausência de toda atração quando o 

ímã e o metal estão em repouso, embora o magnetismo induzido ainda deva 

permanecer. A partir de experiências feitas com uma longa bússola de inclinação, 

concebe a ação como sendo sempre repulsiva. E, na sequência, relata que ao obter 
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eletricidade a partir de ímãs, pelos métodos já descritos, tinha esperança de tornar a 

experiência do Sr. Arago como sendo uma nova fonte de eletricidade; e prossegue 

dizendo que não perdeu a esperança de ser capaz de construir uma nova máquina 

elétrica: “foram feitas numerosas experiências com o ímã da Royal Society na casa do 

Sr. Christie, sendo que, em todas elas, dispunha de sua assistência”
222

. Nesse caso, é 

possível perceber como Faraday mantinha uma rede de trabalho com pessoas que 

frequentavam os mesmos meios científicos e que a rede se ajudava, mutuamente 
223

. 

Em um experimento, Faraday colocou um disco de cobre, que é condutor, ligado 

por fios a um medidor bem próximo do polo de um ímã. Na região em que se encontra o 

disco, o campo magnético não varia. Segundo a concepção de estado eletrotônico, o 

sistema deveria permanecer em equilíbrio, sem correntes. No entanto, quando o disco 

foi girado, Faraday detectou uma corrente; no parágrafo oitenta e cinco, ele relata como 

montou o experimento. 

 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Figura 24: Dispositivo experimental em armações, um disco de cobre 
224. 
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de Arago, fazendo um disco de cobre, ligado a um circuito, girar entre os polos de um ímã. Ligando um 

circuito, ele detectou as correntes induzidas. 
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Neste mesmo documento, Faraday refere-se aos instrumentos de medição 

utilizados, que eram um galvanômetro rudimentar, contudo suficientemente delicado em 

suas indicações. Todo o instrumento era protegido por um recipiente de vidro e 

permanecia no que diz respeito à posição e à distância em relação ao grande ímã, nas 

mesmas circunstâncias que antes. Em seguida, Faraday observa que, depois desses 

preparativos, tudo ficava quieto e o galvanômetro não exibia qualquer efeito, mas no 

instante em que a placa se movia, o galvanômetro era influenciado e, ao girar a placa 

rapidamente, a agulha podia ser defletida de 90º ou ainda mais. Nos dois parágrafos 

seguintes, comenta a dificuldade, nas primeiras experiências, de obter uma velocidade 

regular de rotação e que, mais tarde, quando as experiências foram feitas com maior 

cuidado, podia ser mantida uma deflexão permanente da agulha de aproximadamente 

45º. Portanto, demonstrou a produção de uma corrente permanente de eletricidade a 

partir de ímãs comuns
225

. Buscando uma explicação, estudou o movimento das cargas 

no condutor e a configuração das linhas de força. Notou que as cargas no condutor 

movimentavam-se perpendicularmente às linhas de campo, assim por dizer “cortando-

as”. Conjecturando que esta seria a causa do surgimento da corrente, Faraday passou a 

investigar essa hipótese. Muito provavelmente para ele, o comportamento magnético do 

disco condutor devia-se à indução de correntes e o movimento do ímã, ou o movimento 

do disco fazia com que as cargas livres do disco condutor “cortassem” as linhas de 

força, induzindo o surgimento de correntes circulares no disco. Por sua vez, estas 

correntes circulares geravam campos magnéticos que interagiam com o ímã, criando o 

efeito de arrasto observado. Os resultados desses trabalhos fizeram com que Faraday 

buscasse convencer a comunidade científica da validade de suas teorias, pois o conceito 

                                                                    
 

 
225 PEE, 180-182; ERE, 27-28. 



 

103 

de linhas de força possibilitava a interpretação e previsão de diversos fenômenos. 

A forma por meio da qual Faraday comunica suas observações perante um 

público prepardo para o assunto está mais ligada aos experimentos de ponta, onde ele 

avança os limites do conhecimento humano, através de seus estudos experimentais.  

Partindo, então, para outros ensaios experimentais, movimentando condutores na 

forma de circuitos em regiões com campos magnéticos constantes, ele observou que 

quando os fios de um circuito movimentam-se dentro do campo constante, “cortando” 

as linhas de campo, uma corrente era induzida no sistema. Esses resultados fizeram 

Faraday interpretar que a indução de correntes seria causada pelo movimento de 

condutores cortando as linhas de força. Ele toma muito cuidado para tornar esses 

resultados independentes do magnetismo terrestre, ou do magnetismo mútuo entre o ímã 

e as agulhas do galvanômetro
226

. Daí em diante, continua realizando diversos testes, 

invertendo a placa. Percebe que existem várias partes da placa com corrente elétrica, 

porém com intensidades diferentes. Mais à frente, no parágrafo cento e treze, Faraday 

insiste que é essencial, ao fazer experiências com substâncias diferentes, que sejam 

evitados efeitos termelétricos (produzidos pelo contato dos dedos, etc.), ou que, ao 

menos, estes sejam notados e levados em conta
227

.  

Avançando nos relatos, Faraday explica que o conhecimento da existência 

dessas correntes pode explicar os fenômenos de Arago. Não os considerou como sendo 

devidos à formação, no cobre, de um polo de tipo oposto ao polo que é aproximado; é 

necessário que seja admitida qualquer força repulsiva como sendo a causa da rotação. O 

efeito é precisamente do mesmo tipo que as rotações eletromagnéticas, que ele teve a 
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sorte de descobrir alguns anos antes
228

. Neste ponto, fica claro que Faraday já havia 

conseguido o movimento de rotações eletromagnéticas. 

Continuando esta análise, Faraday explica que “o efeito da rotação ou deflexão 

da agulha, que o Sr. Arago obteve com ímãs comuns, o Sr. Ampère conseguiu obter 

com eletroímãs. Isso está perfeitamente em harmonia com os resultados relativos à 

indução eletrovoltaica e eletromagnética descritos neste artigo”
229

.  

Nota-se, através dos artigos apresentados no formato de série de estudos, que sua 

forma de comunicação era coerente, pois mantinha o alto nível intelectual, além de 

expôr suas dúvidas, pois os experimentos levavam a uma linha conceitual teórica, que 

repercutia em questionamentos, como o que ocorreu na sequência dos estudos, onde 

Faraday indaga sobre Arago ter obtido efeitos por todos os corpos experimentados: 

 
“a causa que foi agora apresentada para a rotação na experiência de 
Arago, a saber, a produção de correntes elétricas, parece 

abundantemente suficiente em todos os casos nos quais os metais, ou 

talvez até mesmo outros condutores, estão envolvidos. Mas no que diz 
respeito a tais corpos como vidro, resinas e, acima de tudo, gases, 

parece impossível que sejam gerados neles correntes de eletricidade 

capazes de produzir esses efeitos” 
230

.  

 

Finaliza este experimento comentando outros testes realizados por estudiosos, 

tais como os Srs. Babbage, Herschel e Harris que, a respeito dos materiais, não 

observaram também qualquer efeito. Faraday parte para uma grande quantidade de 

testes em metais e publica seus resultados: estes produziram correntes elétricas quando 

atravessaram os polos magnéticos, sendo o mercúrio colocado dentro de um tubo de 

vidro com esse propósito
231

.  

No final da famosa quarta série de experimentos apresentados à Royal 
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Institution, em novembro de 1831, Faraday relata, no parágrafo cento e trinta e sete, que 

a última experiência era análoga àquelas feitas pelo Sr. Barlow, com uma armação de 

ferro girando, sujeita à influência da Terra, e que os efeitos então obtidos tinham sido 

atribuídos pelos Srs. Babbage e Herschel à mesma causa, aquela considerada como 

influente na experiência de Arago. Na nota de rodapé do Experimental Researches in 

Electricity, ele citou onde foi publicado: Philosophical Transactions, 1825, p. 317, p. 

485 
232

. 

Nessa nota, Faraday relata que em consequência do longo período transcorrido, 

tinham sido espalhados relatos das experiências e, através de uma carta, alcançaram a 

França e a Itália. Esta carta foi traduzida (com alguns erros) e lida perante a Academia 

de Ciências de Paris, em 26 de dezembro de 1831. Uma cópia dela, que apareceu no Le 

Temps, de 28 de dezembro, alcançou rapidamente a Itália. Os Srs. Nobili e Antinori 

incorporaram-na a um artigo, datado de 31 de janeiro de 1832, impresso e publicado no 

número de novembro de 1831 da Antologia
233

. Muitos, que apenas ouviram relatos das 

experiências do Sr. Nobili, imaginam que tais resultados foram anteriores aos de 

Faraday, que esclarece esclarecimentos com ênfase: “permito-me mencionar que 

experimentei sobre esse assunto há vários anos e publiquei os resultados (ver Quarterly 

Journal of Science de julho de 1825, p. 338). O que segue também é um resumo de meu 

caderno de notas, datado de 28 de novembro de 1825. „Experiências sobre indução‟ [...] 

”, e finaliza dizendo: “ O motivo do fracasso, naquela época, é agora evidente. M. F. 

abril de 1832, referida à Royal Institution
234

. 

A forma com que Faraday utilizava sua linguagem científica é nitidamente 

diferente, se tecemos uma comparação entre seus artigos científicos e suas conferências 

                                                                    

 
 
232

 ERE, 39; PEE, 203. 
233 Ibid, De acordo com a cópia do artigo, gentilmente enviada pelo Sr. Nobili. 
234 ERE, 39; PEE, 203-204. 



 

106 

de divulgação para jovens, por exemplo. Estas últimas serviam também como veículo 

para divulgar tanto suas descobertas científicas, quanto outras de igual ou maior 

importância.  

Como outro exemplo de linguagem científica de divulgação, podemos 

mencionar a conferênica cinco, sobre magnetismo e eletricidade. Nela, percebe-se essa 

forma de linguagem no momento em que Faraday pede para que voltem a atenção para 

uma máquina preparada para esfregar o vidro com seda e obter o poder chamado de 

eletricidade. Então, continua explicando que no momento em que a manivela da 

máquina for girada, certa quantidade de eletricidade seria produzida, como visto pela 

subida do pequeno indicador de palha (A): “Pela aparência de repulsão da bola de fiapos 

na ponta da palha, sei que há eletricidade presente naqueles condutores de latão (B)”
235

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Aparato utilizado para gerar carga elétrica 
236

 

 

Em seguida, Faraday segura um cilindro de bronze pela alça de vidro, 

encostando-a no condutor. Diz que vai tirar um pouco da eletricidade, pedindo para que 

o público observe que o indicador de fiapos caiu um pouco e continua explicando que, 

aparentemente, esse tanto de eletricidade se perdeu. Porém, ela permanece neste bronze, 
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de modo que pode levá-la e carregá-la de um lado para o outro por uma estranha 

propriedade que ainda não encontramos em nenhuma outra força. Faraday levou o 

cilindro eletrizado até um bocal onde saía gás, uma fagulha foi vista, mas não acendeu 

por algum motivo. Seguindo os preceitos de Isaac Watts – nunca retomar algo para não 

dar ênfase ao que saiu errado –, segue sua apresentação enfatizando a fagulha: “Pela 

fagulha, vocês viram que posso transferir o poder da máquina para este cilindro e depois 

levá-lo e transmití-lo a outro corpo”
237

. 

Faraday insere o público no diálogo, explicando que todos sabem, por 

experiência, que podemos transferir o poder do calor de uma coisa para outra, pois 

quando se põe a mão perto do fogo, ela fica quente: 

 

“Posso mostrar-lhes isto colocando diante de nós esta bola, que 

acabou de sair do fogo e está vermelha em brasa. Se eu pressionar este 

arame quente contra ela, parte do calor será transferida da bola. Basta 
que eu encoste o arame quente neste pedaço de algodão-pólvora para 

ver como o calor pode ser transferido da bola para o arame e do arame 

para o algodão” 
238

.  

 

Explica para o público que eles estão vendo que algumas forças são 

transferíveis, outras não. O calor conserva-se na bola, que pode ser tocada com o arame 

ou com o dedo. Se o fizer bem depressa, Faraday afirma que queimará apenas a 

superfície da pele; mas, se encostar o dedo no cilindro (carregado com eletricidade), por 

mais depressa que seja, a eletricidade desapareceria de imediato, instantaneamente 

dispersada, de um modo extraordinário
239

. 

Segue sua estratégia de propagação do conhecimento, explicando que esses 

poderes transferem-se de uma coisa para outra, pois o modo como a força pode ser 
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conduzida ou transmitida é extraordinário. Logo, seria essencial compreender tal 

fenômeno: tanto o calor quanto a eletricidade podem ser conduzidos. O calor é uma 

condução muito lenta de poder, em comparação com a eletricidade
240

. Faraday explica 

que, no entanto, quando se trata da condução de eletricidade de um lugar para outro, a 

rapidez é espantosa. E como parte de sua forma de comunicação, realiza outro 

experimento, destinado a mostrar a condutibilidade desse poder através de alguns 

corpos
241

. 

E como estratégia pede para que o público observe com que facilidade 

consegue-se transmitir o poder da eletricidade de um lugar para o outro, escolhendo os 

materiais capazes de conduzí-la. Na sequência, segue explicando que se quisesse 

explodir uma porção de pólvora poderia fazê-lo prontamente, usando essa força 

transferível da eletricidade. Faraday diz que se pegar uma garrafa de Leyden, ou 

qualquer outro dispositivo que forneça essa força, e arranjar os fios para que eles 

possam conduzí-la ao lugar que quiser; e, na sequência, colocar um pouquinho de 

pólvora nas extremidades dos fios, no instante em que se estabelecer a conexão, através 

do bastão de descarga, a pólvora explodiria
242

. Faraday realiza a explosão e explica para 

o público que agora conseguem ver que o poder da eletricidade pode ser transmitido da 

matéria em que é gerado, conduzido através de fios metálicos e outros corpos, e, com 

isso, servir a novos propósitos, que são inteiramente inatingíveis pelas outras formas de 

forças
243

.  

Comparando sua linguagem mais ascessível com sua forma de comunicação 

científica mais elaborada, nota-se que ele tenta avançar ideias vigentes, através de 

pesquisas experimentais. E adota formas específicas de comunicar essas ideias a fim de 
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atingir a comunidade científica. Exemplos desta forma de linguagem científica 

localizam-se em algumas das anotações sobre os experimentos de Coulomb, que 

Faraday investigou: 

 

“Os belos experimentos de Coulomb sobre a igualdade de ação dos 

condutores, qualquer que seja sua substância, e da residência de toda a 

eletricidade em suas superfícies, são suficientes, se adequadamente 
visualizados [...]”

244
.  

 

Essa maneira mais formal de comunicar-se é utilizada por Faraday perante um 

público especializado no assunto. Muito diferente da linguagem empregada quando se 

dirige ao público não familiarizado com os temas em questão. 

Muitos ensaios experimentais e teorias foram vistos e revistos por Faraday, 

como já foi mencionado. Como exemplo, os de Charles Augustin de Coulomb (1736-

1806), engenheiro militar que, em 1777, desenhou uma balança de torção com a qual foi 

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

entre cargas elétrica, agora conhecida como Lei de Coulomb. Também investigou a 

elasticidade dos materiais e as propriedades elétricas dos condutores, demonstrando que 

a carga elétrica de um condutor está confinada à sua superfície
245

, ou seja, Coulomb 

tentou entender como a eletricidade era distribuída na matéria.  

Em 1834, Faraday publicou um trabalho onde demonstrou que a quantidade de 

corrente elétrica gerada numa pilha era proporcional à quantidade de substâncias criadas 

pelas reações químicas – famosa Lei da Eletrólise, de Faraday. Nesse trabalho, 

apresentou uma nova nomenclatura, utilizada até hoje
246

: nomeou a solução dentro do 

vaso, como corrente de eletrólitos; denominou as hastes metálicas, em contato com o 
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eletrólito, de eletrodos – palavra de origem grega electro (eletricidade) e hodo 

(caminho)
247

, pois considerava essa região como o caminho da eletricidade
248

. No 

processo da eletrólise, a substância eletrolítica decompõe-se em uma parte carregada 

positivamente e outra, negativamente. Os que se dirigem para um o eletrodo, na parte 

superior, chamou de ânodo – do grego ana, isto é, caminho para cima
249

. Aqueles que se 

dirigem para o eletrodo, na parte inferior, batizou de cátion, ou cátodo – do grego 

kata
250

 (para baixo) e odo (caminho), caminho para baixo
251

. É interessante perceber a 

forma como Faraday comunica-se, neste caso, pois faz uma analogia entre um processo 

químico e um sistema físico. 

Estabelecendo comparações entre suas diferentes formas de comunicação, é 

possível avaliar como Faraday era versátil em sua eloquência. Durante seus estudos 

sobre a eletrólise, ele verificou que, quando o eletrólito era solidificado, a corrente 

cessava. Por exemplo, a água no estado líquido conduz eletricidade, porém, quando 

Faraday congelou a água, não detectou nenhuma corrente. E relatou:  

 

“Quando descobri o fato geral [de] que os eletrólitos se recusaram a 

ceder seus elementos a uma corrente quando no estado sólido, embora 
aconteça livremente no estado líquido (380. 394. 402), eu pensei ter 

visto uma abertura para a elucidação da ação indutiva, e a possível 

subjugação de muitos fenômenos diferentes para uma [única] lei 

[...]”
252

. 

 

Baseando-se nas práticas e resultados obtidos por Coulumb, Faraday resolveu 

realizar uma série de experimentos, utilizando a ideia de carregar esferas metálicas 

concêntricas, formadas por dois hemisférios ocos que seriam submetidos a cargas 
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positivas e negativas, com a intenção de para mapear a distribuição da carga elétrica na 

matéria. Faraday anotou, em seu diário, os experimentos de Coulomb sobre a 

distribuição da carga elétrica na superfície dos corpos, e qualquer substância que 

estivesse eletricamente carregada 
253

: 

 

 “Tenho dois aparelhos feitos para induzir [eletricidade] através de 

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

exterior [da] esfera [onde] são mantidas a uma distância fixa e servem 

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

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

metálico dentro de um tubo de vidro, sendo este último coberta com 
verniz”

254
. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Esboço feito por Michael Faraday, encontrado em seu diário de notas 

filosóficas e investigações experimentais em 23 de dezembro de 1836, representando o 

aparelho utilizado pelo próprio Faraday para realizar testes de indução e resistência 

sobre substâncias
255

. 

 

Trata-se de esferas metálicas ocas, compostas de dois hemisférios simétricos, 

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

brinquedo conhecido como Boneca Russa
256

. 
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Figura 27: O Aparelho Específico de Capacidade Indutiva, de esferas metálicas, 

 utilizado por Faraday. 

 

 
 

Não obstante a isso, pode-se ter uma noção mais apurada de como Faraday 

conseguia transitar entre formas de linguagem científica diferentes ao abordar um 

mesmo assunto. Por exemplo, na conferência cinco, perante um público diverso,  trata 

da natureza elétrica da matéria. Com o intuito de divulgar algumas ideias, explica para o 

público que irão passar a um tipo de atração (entre as partículas da matéria) ainda mais 

curiosa, ou seja, uma atração que constatamos ter natureza dupla: uma estranha natureza 

dual. A natureza desse caráter duplo se dá, explica Faraday, pois, às vezes, os corpos 

são dotados de uma atração que não se encontra neles em seu estado comum. Dito isso, 

apresentou um pedaço de goma-laca que tem a atração da gravitação, a atração da 

coesão e, ateando fogo, atinge a atração da afinidade química com o oxigênio da 

atmosfera. Pois bem, todos esses poderes ali estavam, como se fossem parte integrante 

de sua substância
257

. 

Neste ponto, tornam-se muito evidentes as diferentes estratégias de comunicação 

científica adotadas por Faraday, pois, para divulgar este mesmo conteúdo em termos 

formais e para um público especializado, adotara o termo „polarização‟. No entanto, 
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perante o público leigo, em sua maioria jovens, utilizou o termo „natureza dupla, dual‟. 

A intenção de Faraday era tornar a matéria palatável ao público, através do manejo de 

outra forma de linguagem, apresentando assuntos complexos que aconteciam no 

laboratório.  

Prossegue explicando que não há atração entre a bola (balão de borracha leve, 

inflada de ar e pendurada por um fio) e a goma-laca (bastão cilíndrico de uma espécie 

de resina). Entretanto, ao esfregar a goma-laca com um pedaço de flanela e, em seguida, 

aproximá-la da bola, a atração surge por conta do atrito (polarização). Essa atração pode 

ser retirada com a mesma facilidade, passando a mão sobre o objeto, devagar
258

. Avisa à 

plateia que seria possível repetir o experimento com outra substância, como bastões de 

vidro. Desse modo, esfrega-o com um pedaço de seda, revestido de amálgama. Pediu 

para que o público visse a atração exerciada, observando como atraía a bola para si. O 

corpo que atrai também é atraído: assim como a bola foi atraída pela goma-laca, a 

goma-laca foi atraída pela bola.  

Avançando o conceito, pendura um pedaço de goma-laca eletrizada numa 

pequena alça de papel, para fazer com que ele se mova com facilidade. Tomando outro 

pedaço de goma-laca e, depois de esfregá-lo com uma flanela, aproxima os dois. Então, 

como parte de sua estratégia de comunicação utilizada para prender a atenção do 

público, indaga: “Talvez vocês imaginem que eles deveriam atrair-se? Porém eles não 

se atraem. Ao contrário, este repele aquele outro, com muita força, de modo que posso 

fazê-lo girar o quanto quiser”
259

. 
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Figura 28: Aparato utilizado para mostrar o poder da atração e 

 repulsão entre corpos materiais
260

. 

 

 

Se após eletrizar um pedaço de goma-laca, como anteriormente, pegar o pedaço 

de vidro e esfregá-lo com a seda, aproximando ambos na sequência, percebe-se que os 

dois (goma-laca e o vidro) atraíram-se fortemente. Portanto, a diferença que existe entre 

as duas atrações é visível. Na verdade, havia dois tipos de atração diferentes de tudo o 

que foi visto, mas a força era a mesma. Apresentou uma atração dupla, uma atração ou 

força dupla, uma que atrai e outra que repele. Percebemos, em suas explicações, uma 

abordagem simples e direta, na qual procura familiarizar o público leigo em assuntos 

mais complexos. Faraday continua explicando, da seguinte forma: 

 

 “suponhamos que eu torne a preparar este indicador tosco (se 

referindo à goma laca eletrizada, pendurada na alça), que é 
suficientemente delicado para o objetivo. Pegando um pedaço de 

flanela ao qual dei o formato de uma capa e sequei” 
261

.  

 

Em seguida, coloca a goma-laca dentro da flanela, esfregando-as.  

                                                                    
 

 
260 VFOM, 109. 
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Novamente, levanta uma questão, artifício estratégico em sua comunicação, 

como já frisamos: “Aproximando as duas do nosso indicador, vem à pergunta: como 

elas reagirão ao serem separadas?”
262

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 29: Formato da flanela, em forma de capa
263

. 

 

Após um momento de silêncio, outra de suas características de oratória, mostra 

que a capa experimenta uma forte atração. No entanto, aproximando-as uma vez mais 

(encaixando a goma-laca na flanela), não houve atração, toda ela desaparecera – gaiola 

de Faraday, para público leigo. Reforçam-se evidências do tom do discurso de Faraday 

ao expressar-se em conferências públicas, direcionadas principalmente para jovens. 

A versatilidade de Faraday era reconhecida nos laboratórios da Royal Institution, 

pois esta recebia o público mais diverso possível, desde jovens estudantes até as classes 

mais altas da sociedade, como os nobres da Família Real britânica, por exemplo, para 

participarem destas conferências. Entre os andares da Royal Institution, era comum ver 

pessoas a procura dos pesquisadores para buscar soluções de problemas, os mais 

variados. Os professores da instituição exerciam uma espécie de prestação de serviços 

sociais para o público. Um bom exemplo dessa função data de 1843, quando houve uma 
                                                                    
 

 
262 Ibid., 198. 
263 VFOM, 110. 



 

116 

séria explosão numa fábrica de pólvora, alguns quilômetros ao norte de Londres. Na 

ocasião, pareceu natural recorrer à figura independente de Faraday para 

aconselhamentos sobre a segurança das construções do período
264

.  

Através da análise de parte da correspondência de Faraday, podemos ter uma 

noção de como ele exercia sua comunicação científica de diversas maneiras e graus 

distintos de formalidade, de acordo com as circunstâncias. Em uma de suas cartas 

trocada com James Melvill, Faraday realiza uma espécie de prestação de serviços, onde 

percebemos que ao tratar do mesmo asssunto (neutralização de carga, também 

conhecido como blindagem), adota uma estratégia comunicativa dirigida ao 

interlocutor, fazendo uso de jargões científicos ao expor detalhes técnicos de um 

aparelho neutralizador de carga, também conhecido como Gaiola de Faraday. 

Nesta correspondência, James Melvill pede ajuda para resolver dois problemas: 

o armazenamento de revistas que, ao sofrerem descargas elétricas, no local onde estão 

armazenadas, acabam pegando fogo devido a faíscas que escapam do local; o 

acondicionamento de pólvora em um paiol, com sérios riscos de explosão. 

No primeiro caso, Faraday segue explicando que “é impossível matar um 

pássaro em uma gaiola de arame pelo fluido elétrico”. Indica como as bandas (cintas) 

devem ser dispostas, bem como sua largura, ou seja, detalhes técnicos de sua 

construção. A despesa seria a única objeção a ser feita contra o modo óbvio de proteger 

as revistas, completamente em revestimento metálico: 

 "o plano em anexo, embora igualmente eficiente, irá reduzir a despesa 

para uma quantidade prática justa e garantir a segurança [...] revistas 
assim dispostas é impossível, de acordo com o estado atual do nosso 

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

sistema [não] pode provocar nenhuma descarga sobre si – então a 

filosofia do efeito estático, é da eletricidade em repouso e não de 
descarga (que quando ocorre é dinâmica em seu caráter). [...] Um 
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sistema como o proposto poderia facilmente dar faíscas dentro e que 

sob circunstâncias muito semelhantes às suscetíveis de acontecer 

[explosão] com um paiol de pólvora. [...] Mas para torná-lo mais 
eficiente, um sistema de fios de cobre exatamente da maneira 

proposta, de modo a formar uma gaiola metálica. [...] “conclusão é a 

mesma de antes, ou seja, que o condutor não deve ser colocado em 
contato”

 265
. 

 

  

Percebe-se a forma de comunicação de Faraday, enviando detalhes técnicos para 

uma construção precisa e segurança a este tipo de armazenamento.  

 
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Esboço de Gaiola metálica, para armazenar revistas, contida em 

correspondência enviada por Faraday, por intermédio de consultoria na Royal Intitution. 
 

 

Outra forma de comunicação, para tratar o mesmo fenômeno, ocorreu nas 

dependências da Royal Institution. Construíu-se um quadro cúbico leve de madeira com 

fios de cobre passando ao longo e através dele em várias direções, de modo a tornar os 

lados uma grande rede de trabalho, com boa comunicação metálica em todas as partes. 

Esta câmara foi isolada na sala de aula do Royal Institution: 

                                                                    
 

 
265 Carta 1745, de Faraday para James Melvill. Royal Intitution, 07 junho de 1845. A partir da cópia 
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“[...] Ao trabalhar a máquina, o ar nesta câmara poderia ser [...] 

considerado um estado altamente eletrificado [...] ao mesmo tempo, a 

parte externa [...] fortemente cobradas. Mas [...] no mesmo momento 
ou imediatamente após o isolamento do cubo, o ar dentro não tinha o 

menor poder de comunicação [...]. Foi acompanhado por uma ação 

oposta correspondente, dentro do cubo, o efeito total [deve] ser apenas 

um caso de indução”
266

.  

 

Percebeu que a tradicional distinção entre condutores e não condutores era, até 

certo ponto, inadequada. Pois seriam melhor compreendido se os isolantes fossem 

considerados péssimos condutores, ou seja, conduziam eletricidade com dificuldade, 

dependendo da estrutura da matéria da qual era constituída. 

Para este estudo, Faraday utiliza uma forma de expressão científica especializada 

que, neste caso, trata-se de notas de laboratório, além de um relato de como seria a 

apresentação de tal experimento, numa escala bem maior do que a utilizada para o 

público em geral. Anota de forma bastante objetiva e científica: 

 
 “um eletrômetro de folha de ouro delicada dentro do cubo, e depois 
carregou o conjunto através de uma comunicação com o exterior, 

muito fortemente, por algum tempo juntos, mas nem durante ou após a 

alta carga o eletrômetro ou ar dentro mostra o mínimo sinal de 
eletricidade. Eu carreguei e descarreguei todo o arranjo de várias 

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

uma carga absoluta, ou por indução em que a eletricidade de um tipo 
tinha a menor quantidade em relação ao outro

267
”.  

 

Como já vimos, era prática comum entre os estudiosos da época utilizar o 

próprio corpo para testar os experimentos e, mais uma vez, Faraday mostra ao que 

estava disposto, pois não tinha medo de testar seus aparelhos: 

 

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

todos os outros testes de estados elétricos, eu não poderia encontrar a 
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menor influência sobre eles, ou indicação de qualquer coisa especial 

dada por eles, embora o tempo todo, fora do cubo, fossem 

poderosamente carregadas e grandes faíscas foram lançadas de todas 
as partes da superfície exterior. A conclusão a que cheguei é que os 

não condutores, bem como condutores, nunca tenham ainda produzido 

uma carga absoluta e independente de uma comunicação elétrica entre 
eles, e que ao que tudo indica tal estado de coisas é impossível”

268
. 

 

Depois de uma longa vida de estudos e divulgação científica, morreu em 25 de 

agosto de 1867, em Hampton Court Green e foi enterrado no cemitério Highgate, em 

Londres
269

. 

A extensão e profundidade do trabalho de Faraday podem ser resumidas na 

seguinte citação de L.P. Williams: 

 

“Como Berzelius, Faraday foi um químico analítico de considerável 

habilidade; como Gay-Lussac e Dalton, foi aplaudido pela 
comunidade científica por seu trabalho sobre gases; como Oersted e 

Ampére, criou uma nova época no estudo do eletromagnetismo; como 

Fresnel e Young, fez contribuições fundamentais para teoria da luz; 

como Sir Humphry Davy, foi fundador da eletroquímica, entretanto a 
diferença destes homens trabalhou quase simultaneamente em todos 

esses campos”
270

. 
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Considerações Finais 

 

 

Ao estudar e analisar os trabalhos de Faraday, seus diários e sua 

correspondência, percebe-se uma comunicação científica extremamente eficiente, 

porém diversa, adaptada de acordo com as circuntâncias. 

A análise de seus trabalhos deixa ver alguns padrões, ou temas, que são sempre 

recorrentes, tais como, por exemplo, sua preocupação com a preservação da natureza, 

sua crença na unidade das forças, seus estudos a respeito do entendimento sobre a 

estrutura fundamental da natureza. 

Percebe-se que em suas conferências, Faraday empenhava-se em realizar 

diversos tipos de demonstrações experimentais, buscando uma linguagem de fácil 

acesso aos presentes, já que sua atuação como palestrante/ conferencista consistia em 

divulgar, atrair novos pesquisadores e jovens seguidores para as novas perspectivas da 

ciência. Com o avançar da idade, começou a ter problemas sérios de saúde, 

principalmente de memória. Celebridade e muito premiado, em 1858 recebeu, da rainha 

da Inglaterra, uma casa em Hampton Court.  

 

Através de toda essa análise, percebeu-se que Faraday aprendeu a nunca se 

precipitar em uma explicação, sem antes testar para si próprio os experiemento e 

verificar os fatos. A simples leitura dos resultados dos outros nunca satisfizeram sua 

curiosidade. E nada poderia ser considerado como verdade até que todos os fatos fossem 

trabalhados novamente, por meio da reprodução e novos testes. Faraday não dispensava 

a análise acirrada e os experimentos comprobatórios antes de emitir qualquer opinião
271

. 

Com mais de cinco décadas a serviço da Royal Institution, as imagens de 

Faraday e da instituição confundem-se, pois Faraday ajudou a consolidar o formato de 
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vários programas de palestras da casa que se mantêm até a atualidade. Foi o palestrante 

que mais ministrou cursos na história da instituição
272

. 

Ao transversarlisar seus trabalhos de forma generalizada, notam-se alguns 

padrões ou temas que são sempre recorrentes, como sua preocupação com a preservação 

da natureza, a crença na unidade das forças e os estudos a respeito do entendimento 

sobre a estrutura fundamental da natureza. 

Em suas conferências, adotando estratégias de comunicação, demonstrava 

acreditar que as várias manifestações das forças na natureza eram apenas uma única, 

aparecendo de formas diferentes. Faraday conduz à distinção desses poderes e compara 

a maneira como eles se combinam ou se manifestam na natureza. 

Faraday transmitiu uma ideia exata do que pretendia dizer ao utilizar a palavra 

„força‟ diante de um público heterogêneo. Em geral, nas conferências, como se pode 

analizar, ele chamou atenção para a lamparina que, além de enviar luz, possuia o poder 

do calor que poderia ser utilizado para fazer o papel se mover, como fazem os balões, 

mas este não era o mesmo tipo de poder que tinha puxado o papel.  

Faraday manifestou que, motivado por um sentimento religioso (Deus uno), 

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

coesão, afinidade química, calor, magnetismo e eletricidade, elementos que poderiam 

ser convertidos um em relação ao outro. Buscando uma base comum para todo universo, 

Faraday deixou clara a importância em estudar e entender como as forças (poderes) 

agiam na natureza, manifestando a própria natureza de diversas formas. 

Para Faraday, a Natureza representava a criação divina, regida por um conjunto 

de leis, também divinas, que permaneciam as mesmas desde a gênese, “manifestando 

sinais de planejamento e economia”. Faraday percebeu que esse apelo à praticidade e à 
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economia de um sistema cujas partes relacionam-se de modo harmônico, com os 

rejeitos de um processo servindo de nutrientes para o seguinte, tudo isso remetia à 

simplicidade da sua fé e, consequentemente, à sua visão particular de como deveria 

funcionar a Natureza
273

. Logo, as numerosas teorias sobre a natureza, podem ser 

convertidas entre si, colocando a natureza das forças da matéria, num mesmo perfil 

unificado. 

Há outras relações mais profundas do que essa. É preciso não apenas ver como 

um poder afeta o outro, mas também tentar compreender a relação que eles mantêm 

entre si, e de que modo esses poderes podem transformar-se uns nos outros 
274

. 

É interessante notar que Faraday, apesar de não ter recebido uma formação 

regular, conseguiu explicar muitos fenômenos naturais que observara através de 

desenhos e figuras representativas, demonstrando o quão versátil era sua forma de 

comunicação. Quando abre sua série de estudos, enumera todos os testes e reflexões, 

que são constantemente consultadas de forma cruzada, interligando os assuntos, quando 

necessário. 

As estrastégias de comunicação desenvolvidas e aperfeiçoadas por Faraday, ao 

longo de sua vida, bem como a conexão entre os registros dos experimentos mais 

complexos e a forma de comunicar suas ideias perante um público conhecedor do 

assunto, em comparação com os experimentos realizados para divulgar a ciência, 

através de conferências no formato de cursos, merecem atenção especial. 

“Meus agradecimentos a todos vocês pela maneira como suportaram os 

incômodos a que os submeti” 
275

. Encerro reiterando as palavras de Michael Faraday. 
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