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Resumo 

Este estudo retrata questões relativas aos modelos e animações gráficas, padrões dinâmicos, desenvolvidos por 

Michael Faraday (1791-1867) entre 1821 a 1845 e usados na argumentação das investigações de pressupostos teóricos. 

Uma “geometria rudimentar” dinâmica, enfática e utilitária, a qual possibilitava avaliar as configurações do 

comportamento inerente aos experimentos metodologicamente submetidos às linhas imaginárias de força física. 

Devido, principalmente, da necessidade imperativa de adaptações da metodologia experimental de Faraday (estudioso 

britânico) às novas matemáticas, intrínseco reducionismo, relativo à complexidade dos fenômenos físicos carentes de 

interpretações mais simples. Retratou-se, nesse caso, a construção da teoria eletromagnética desse estudioso britânico, 

através de um projeto arquitetônico metodológico, processos empíricos da arte de fazer experimentos cujo design 

continha aspectos topológicos.  

1. Introdução 

Delineou-se nesse estudo um recorte relativo às questões sobre a construção de modelos e 

diagramas - padrões dinâmicos - usados na argumentação dos pressupostos teórico-experimentais 

nos estudos do eletromagnetismo idealizados por Michael Faraday (1791-1867) de 1821 a 1850. 

Através de uma geometria dinâmica, enfática e utilitária, a qual possibilitou avaliar as interações 

estruturais da condução da matéria “elétrica e magnética”, o monitoramento delas, quando 

submetidas às linhas imaginárias de força. Enfocou-se, ainda, a solução para uma suposta carência 

de adaptações da metodologia experimental de Faraday relativa às novas matemáticas, fato 
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intrínseco ao reducionismo relativo à complexidade dos fenômenos físicos carentes de 

interpretações mais simples. Retratou-se a construção da teoria eletromagnética, ser um projeto 

arquitetônico da arte de fazer experimentos.  

Cita-se Caneva (1980, p. 121) sobre alguns pontos da teoria de André-Marie Ampère (1775-

1836), na obra publicada Mathematical theory of eletrodynamic phenomena, uniquely derived 

from experiment que não foram calorosamente recebidos por seus contemporâneos, inclusive, o 

silêncio, dos proeminentes estudiosos franceses das duas primeiras décadas do século XIX, Pierre-

Simon de Laplace (1749-1827), Jean Baptist Biot (1774-1862) e Siméon-Denis Poisson (1781-

1840). De fato, tratava-se de uma simples função matemática descritiva.  

Entre agosto e novembro de 1831, Faraday realizou 135 experimentos, investigando as 

relações entre eletricidade e magnetismo. De um modo geral, enunciou as bases da teoria da 

indução eletromagnética experimentalmente. A partir da produção de correntes elétricas, que se 

estabeleciam em circuitos fechados, conforme suas considerações de 1837. Demonstrou, ainda, 

que a condição indutora do magnetismo derivava de uma variação do próprio campo de força 

magnético. Na ocasião concluiria, ainda, que as forças da natureza e as forças polares agiam umas 

sobre as outras em torno das vizinhanças das linhas de força, se houvessem partículas presentes. 

Demonstrou que a indução ocorria também entre condutores com ou sem correntes. 

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

fundamentou Ampère. 

As consequências teóricas e práticas, desses estudos, implicaram em uma nova era na relação 

pesquisa e aplicações industriais, que já haviam aflorado, em menor escala, desde o século XVIII. 

Faraday acreditava que as pesquisas em laboratório buscavam o conhecimento para beneficiar a 

vida, além de proveitos incalculáveis que emergiam dessa prática. (Cantor, 1996, pp. 96-99) 

2. Breve manifesto sobre as questões filosóficas e religiosas do modelo de 

Michael Faraday  

Inicialmente, foram escolhidos e ordenados, para uma abordagem analítica, modelos 

experimentais sobre eletricidade e magnetismo de algumas notas de seu diário de laboratório, da 

versão impressa intitulada: Faraday’s Diary: Being the Various Philosophical Notes of 

Experimental Investigation (diário de laboratório) organizado por T. Martin e publicado pela G. 

Bell and Sons de 1933. Bem como, sobre as ideias sobre a condução e natureza da matéria na visão 

de Michael Faraday – estudioso britânico – de 1844, reportadas no Experimental Researches in 

Electricity, inicialmente em 1849, especificamente sobre o texto “Speculation Touching Electric 

Conduction and the Nature of Matter”- evitando os comentários não plausíveis, especulações e 

discussões inerentes, de alguns comentadores sobre a crítica de L. Pearce Williams e Robert Hare, 

enfatizamos P. M. Heimann e as indagações de Trevor H. Levere, nesse mesmo contexto.   

Enfocou-se, grosso modo, abordagem relacionada à construção epistêmica de modelos teórico 

experimentais planejados e instrumentais confeccionados adequadamente, que formalizavam e 

argumentavam hipóteses e propunham respostas sobre os estudos da eletricidade e do magnetismo, 
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os quais, tiveram origem nas configurações sistêmicas incidentes nos eventos experimentais, 

corroborados pela teoria de matéria do estudioso britânico, do século XIX: 

Os vários experimentos desta seção provaram que quase toda a produção de eletricidade foi a partir de 

magnetismo comum (Faraday, [1849], 1952, p. 272). 

Em Cantor (1989, pp.77-78) referimo-nos a reflexão sobre a questão do matematismo aplicado aos 

estudos dos fenômenos físicos, como procedimento adequado, encabeçados por Cambridge e pelo 

Trinity College de Dublin publicando um significante número de trabalhos puramente 

matemáticos, não concordando mais com abordagens que não houvessem esses parâmetros.  

Quanto aos aspectos referentes a natureza da matéria em Michael Faraday, Trevor H. Levere 

(1993, p. 74) na obra Affinity and Matter: Elements of Chemical Philosophy, 1800-1865 cita que 

a fundamentação da teoria da matéria do estudioso britânico, conectava-se à tese do atomismo dos 

pontos de forças, em sincronismo com a teologia natural. Sustentando-se, inclusive, na tese 

teológica e do movimento Romântico, relatos de David Knight (1971, p. 54) cujo consenso era de 

que a unidade divina se relacionava diretamente com o mundo físico, argumentando o fato oriundo 

de uma pequena seita cristã chamada de glacistas ou sandemanianos, dissidentes presbíteros de 

origem escocesa, que prediziam ser a unidade das coisas a antítese do caos (Levere, 1993). 

Reporta-se, ainda, nesse tema, diferentemente das citações referenciadas, sob o aspecto 

puramente religioso em Levere (1993, p. 74) na obra Affinity and Matter: Elements of Chemical 

Philosophy, 1800-1865 cita que a fundamentação da teoria da matéria em Michael Faraday, 

conectava-se à tese do atomismo dos pontos de forças, em sincronismo com a teología. Todavia, 

Michael Faraday apesar ser um sandemaniano; argumentava haver dois livros importantes nesse 

estudo, o da Natureza e o da Fé. 

Ainda, nesse mesmo tema, citando Levere (1993, p. 74), sobre a fundamentação dos propósitos 

da teoria da matéria de Michael Faraday, estar ligada, à tese do atomismo, que identificava a 

matéria constituída por pontos de forças, como um sincronismo com a teologia natural. Salienta-

se, no entanto, haver uma condição espaço-temporal nas interações de convertibilidade observadas 

nas configurações dos experimentos metodologicamente referenciados pelas linhas de força física, 

um dinamismo diferenciado da ação das forças pontuais. Nesse caso, referimo-nos a Faraday, 

quando ele conclui, que a condução da matéria ordinária, ocorria em razão de uma reação de 

resistência – que tornava a condução progressiva –, sem a qual as forças não poderiam existir como 

relações ponderáveis de polaridade dentro das mais diversas possibilidades. 

Mas, P. M. Heimann (1971, pp. 235-237), argumentava em sua obra “Faraday’s Theories of 

Matter and Electricity” no The British Journal for the History of Science, que apenas foram 

demonstrações e similitudes com a tese de Joseph Priestley (comum entre os britânicos da época 

– divulgada no Disquisitions Relating to Matter and Spirit de 1777) por parte de Faraday tratava-

se da necessidade de argumentar o tema, reforçando a tese da matéria que estava desenvolvendo 

teoricamente e experimentalmente, requereria interações internas mútuas.  
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Sugere-se assim resumidamente, por não se tratar do foco desta pesquisa, a discussão da tese 

do atomismo ponto de força e a teoria da matéria do estudioso britânico, já citada em relação ao 

comentador Trevor Levere em 1993. Mas, Faraday a partir dos estudos 1845, com o que ficou 

denominado Efeito Faraday, refere-se ao questionamento atomista. Todavia, naquele momento 

tinha dois argumentos teóricos de polaridade para trabalhar; um estava associado às partículas da 

matéria, a teoria dos átomos pontuais; e, o outro, envolvendo as linhas de força, que seriam a base 

metodológica de seus estudos. 

3. Pilares do projeto arquitetônico: metodologia, teorização e monitoramento 

dos efeitos físicos 

Fora a partir desse período em diante, que procedimentos de cisão metodológica, tornaram-se 

intrínsecos aos aspectos e correlações perpetuando-se na prática investigativa de Faraday, no 

estudo da matéria eletromagnética. Grosso modo, a tendência natural ao trato com os fenômenos, 

teorias e significados mais complexos serem reduzidos a explicações de suas partes constituintes 

buscando interpretações mais simples, através do estudo das configurações reportadas nas linhas 

de força. Pois, fazia-se necessário esse procedimento para se tornar compreensível a complexidade 

dos fenômenos físicos envolvidos e o procedimento matemático reticente.  

Essas investigações têm ocupado os pensadores desde os tempos imemoriais em que começaram a 

descobrir as leis pelas quais crescemos, vivemos e nos divertimos, até o momento atual, mostraram-nos 

que tudo isso foi produzido em consequência da existência de certas forças, ou capacidades de fazer 

coisas ou poderes, que são o que existe de mais comum. Pois nada é mais comum do que as forças 

admiráveis, que permitem que possamos ficar de pé: elas são essenciais para a nossa vida a cada instante.  

(Faraday, [1849], 1993, pp. 61-65). 

Para ele, tratava-se, no entanto, de uma sequência de procedimentos, onde o planejamento dos 

experimentos integravam uma metodologia, cujos eixos norteadores encontravam-se latentes 

desde a juventude de Faraday. Isso pode ser notado, conforme o trecho de sua carta ao amigo 

Benjamin Abbott, datada de 17 de dezembro de 1816: 

Meu desejo é, se possível, tornar conhecido um método do qual escreverei sobre a sua forma fácil, 

natural e progressiva. Gostaria de, se possível, imitar uma árvore na sua progressão, partindo das raízes 

ao tronco, depois aos galhos, brotos e folhas, onde cada alteração é feita com naturalidade e, mesmo 

que esse efeito seja constantemente variado, ainda assim, o efeito é preciso e determinado (Day, 1999, 

p. 17). 

No contexto, pode-se considerar que os estudos de Faraday, acerca da sua concepção 

metodológica, forneceram suportes experimentais e teóricos sobre a composição da matéria 

eletromagnética conversível e unificada: 

Há algum tempo tenho mantido uma opinião, quase chegando à convicção de ter alcançado algo em 

comum, creio, como muitos outros amantes do conhecimento natural, que as várias formas sob as quais 

as forças da matéria se manifestam, tem uma origem comum; ou, em outras palavras, são tão diretamente 

relacionadas e mutuamente dependentes, são conversíveis, como se estivessem uma dentro da outra e 

possuíssem equivalentes poderes nas suas ações. Nós temos mostrado, que provas, dessa 

conversibilidade, têm sido acumuladas em considerável extensão, e inicia-se a determinação de suas 

forças equivalentes (Faraday, [1849], 1952, p. 595). 
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Inicia-se, nesse meio tempo, a teorização sobre a unidade das forças da Natureza, ou antítese do 

caos, identificar potencialidades caracterizando a matéria como mutualmente conversível. São 

aspectos teóricos retomados, os quais foram reformulados tempos depois, em um contexto mais 

abrangente, quando, Faraday ratificou o modelo teórico experimental, teoricamente na estrutura 

formal, evidenciando, inclusive, que a eletricidade voltaica, a eletricidade comum, magneto-

eletricidade, o termo eletricidade e eletricidade animal tinham uma origem comum.  

Enfim, os estudos dos modelos metodológicos, do estudioso britânico, resumem-se em um 

processo sistêmico espaço-temporal, padronizado, o qual, compunha-se de experimentos 

planejados, analisados sob a ótica das linhas de força física. Correlacionou-se a esses estudos as 

implicações entre eletricidade, magnetismo e movimento com a matéria. Em Faraday (1952, p. 

503) no parágrafo 2149 ele define por linha de força magnética, ou linha magnética de força, ou 

curva magnética, o exercício da força magnética, que era exercido nas linhas usualmente chamadas 

curvas magnéticas, e que igualmente existiam como se estivessem passando dos / ou para os polos 

magnéticos, ou ainda formando círculos concêntricos ao redor de uma corrente elétrica. Por linhas 

de força elétrica, ele as definiu como uma força empenhada a unir nas linhas de força dois corpos, 

agindo um sobre o outro de acordo com os princípios da indução eletrostática, citadas por ele em 

anos anteriores no parágrafo 1161 do mesmo ERE, que poderiam também ser em linhas curvas ou 

retas. Sobre a ação das partículas contínuas, Faraday afirmava que: 

Acredito que a indução mais frequente pode ser uma ação contínua de partículas, consistindo numa 

espécie de polaridade, ao invés de uma ação de partículas ou de massas sensíveis à distância. Se isto for 

verdade, a distinção e o estabelecimento de tal verdade deve ser de grande consequência para um futuro 

mais distante nas investigações da natureza das forças elétricas. A união da condição da indução elétrica, 

pela decomposição química através de um excitamento (tensão) voltaico, estabelecida por uma ação 

química, é a transferência de elementos em uma eletrólise, ou a causa original do excitamento. Em todos 

os casos, a natureza e a relação do condutor e do isolante direto e lateralmente constitui-se de uma ação 

transversa de eletricidade e de magnetismo como várias outras coisas mais ou menos incompreensíveis 

atualmente, tudo isso poderia ser afetado por essa união; talvez receba uma explicação completa caso 

seja reduzida a uma lei geral [...] (Faraday, [1849], 1952, p. 397). 

Nesse caso, sobre a questão teórica das linhas de força quanto aos aspectos da estrutura e 

organização metodológica em Faraday, tratava-se de uma construção teórica, a qual, formalizava-

se sob quatro pilares conceituais básicos. O primeiro, compunha-se metodologicamente de 

experimentos planejados, idealizações e construções mentais. Um segundo pilar erigia-se através 

da convertibilidade das forças; e, o terceiro, sobre as interações das forças em campos (linhas de 

força - linhas imaginárias, não necessariamente retas, podendo ser curvas dispostas de tal forma 

que as ações das forças eram observadas em limalhas de ferro, licopódios, etc.) ou configurações 

topológicas. (Gooding, 1978, pp. 117-149). O quarto, a afinidade química ou força química, 

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

das forças físicas.  

Principiamos uma argumentação sistemática sobre os processos formativos das estruturas 

metodológicas em Faraday, quando, relata-se em carta enviada por ele em 25 de janeiro de 1844 

ao conselheiro Richard Taylor sobre o conceito de matéria. Nela os átomos deveriam ser 



52  Alves dos Reis, Amaral, Derossi y Pinto 

 

 

mutuamente penetráveis, deveriam preencher o espaço, pois o velho adágio dizia que “a matéria 

não podia agir onde nada houvesse”, conforme Faraday cita no Experimental Researches in 

Electricity (ERE). 

Argumenta-se, no entanto, que diferentemente da teologia natural, o estudioso britânico, 

fundamentava-se através de construções mentais retiradas das características inerentes ao 

fenômeno, usando modelos, expressava uniformidades e variáveis inerentes, no estudo das 

naturezas elétricas e magnéticas, associadas ao movimento. As reproduziu conceitualmente pela 

expressão física, isenta de formalismo matemático, correlacionou a esses estudos implicações 

entre eletricidade, magnetismo e movimento com a matéria, conversibilidade e indução. 

Experimentos reforçariam, particularmente, sobre as variações de temperatura, e diferentes 

ações de campos magnéticos uniformes e variáveis, convertendo substâncias magnéticas em 

paramagnéticas e diamagnéticas, convertibilidade relacionada às altas temperaturas. Assim:  

Um corpo magnético tendia dos lugares de ação magnética mais fraca para os de forte ação e um corpo 

diamagnético sob as mesmas condições dos lugares de ação magnética forte para lugares de fraca ação 

(Faraday [1849], 1952, p. 594). 

Nesse caso, argumenta-se que a construção da teoria eletromagnética de Michael Faraday, foi 

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

sustentação, baseados na ideia da unidade das forças da Natureza e na proposta de aperfeiçoamento 

metodológico do monitoramento de efeitos físicos incidentes, e configurados pelas linhas de força. 

Identificando os elementos constituintes desse edifício da grande síntese teórica dos estudos da 

eletricidade e magnetismo, na primeira metade do século XIX. 

4. Reflexões epistemológicas sobre os aspectos de um estudo criativo e 

topológico 

As considerações de Gooding de um modo geral ao abordar os estudos de Michael Faraday, reforça 

quanto às questões e correlações epistemológicas se adequarem aos aspectos de um estudo criativo 

e topológico, constituído por uma visão tradicional de ciência daquela época. Uma concepção de 

ciência na qual a metafísica e a teologia eram influentes como fatores estruturais da teorização 

científica. Todavia, nos trabalhos de Faraday, a prática “empiricista” (Gooding, 1982, p. 46), ou 

melhor, a prática experimental contrastava com a concepção passiva da observação, enfatizando a 

percepção visual, uma extensão aos processos naturais e sua subordinação aos experimentos, na 

teoria e no método de coleta de evidências cuja significância reportava a produção do estudioso 

britânico, evidenciada por características cruciais delineadas pelas linhas de força física, 

criatividades topológicas, geometria rudimentar, pressupostos metodológicos teórico-

experimental vinculados aos estudos do eletromagnetismo.  

Tratava-se, nessa concepção, de uma geometria inicialmente rudimentar (topológica) que 

evoluiu e se tornou dinâmica, enfática e utilitária, foco diferenciado na concepção das linhas de 

força. Aspectos ontológicos cuja tendência à unicidade das leis naturais possibilitariam entidades 

ainda mais simples. Inicialmente elaborou analogias geométricas no intento de formalizar 
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abordagens menos complexas; e, através desses modelos representativos, fundamentava 

resultados. 

Uma conjuntura epistêmica, a qual possibilitava avaliar as interações da condução dos 

experimentos, quando, estes, eram submetidos às linhas imaginárias de força física. Corrobora-se, 

nesse estudo, ainda, que uma suposta e iminente necessidade de adaptações à metodologia dos 

aspectos relativos ao modelo experimental na visão de Faraday. Principalmente, aqueles relativos 

às novas matemáticas, fato intrínseco ao reducionismo incidentes na perspectiva da complexidade 

dos fenômenos físicos carentes de interpretações mais simples, relacionava:  

• Múltiplos saberes e vozes reportavam o experimento. 

• Estruturas topológicas na idealização do experimento. 

• Relação conceitual, padrões e analogias.  

Pois, o experimental dependia de fundamentos e suportes que orientassem e construíssem padrões 

inteligíveis, quanto a interpretação das peculiaridades evidenciadas pelo efeito explicitamente 

referenciado como verdade. Michael Faraday, em todo o seu trabalho, elaborava e reelaborava 

seus resultados, aprimorando-os quanto à questão conceitual, na busca do aperfeiçoamento para 

melhor esclarecer as evidências para um melhor entendimento. Tal procedimento metodológico, 

ou seja, passo a passo cuidadoso, iremos relatar através dos estudos das obras pertinentes ao tema 

e às questões relativas à construção de modelos e diagramas - padrões dinâmicos - usados na 

argumentação dos pressupostos teórico-experimentais nos estudos do eletromagnetismo. As 

principais questões relacionadas aos processos metodológicos em Faraday: 

• Ruptura metodológica oriunda das investigações experimentais monitoradas nas linhas 

de força física. 

• Modelos e animações dinâmicas que resultavam de pressupostos e hipóteses configuradas 

pelos experimentos, uma espécie de embrião teórico das interações da matéria, 

procedimentos veiculados pelas configurações incidentes nas linhas de força.  

Tais procedimentos implicariam em modificar e adaptar a metodologia experimental às novas 

ideias matemáticas, analogias e geométricas no intento de formalizar abordagens menos 

complexas. Incorporando ao método a questão do reducionismo em relação à complexidade da 

interpretação do fenômeno físico por componentes mais simples, conforme já fora salientado 

anteriormente.  

Retrata-se, neste contexto, não só os pressupostos teórico e experimental referentes à 

construção de modelos e diagramas dos padrões dinâmicos referenciados, mas, principalmente, 

sobre as implicações da aplicação de um monitoramento de modelos visuais, idealizados por ele 

identificariam as vozes do experimento. Assim, dessa forma, esse modelo era dinâmico, enfático 

e utilitarista, pois, possibilitava avaliar as interações da condução e comportamento de diferentes 

espécies de corpos de prova inseridos nos experimentos, submetidos às linhas de força – unidade 
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de força – linhas imaginárias, não necessariamente retas, podendo ser curvas dispostas de tal forma 

que as ações das forças fossem observadas em limalhas de ferro, licopódios, aparatos óticos e no 

prisma de Nicol, etc.  

O conceito de linhas de força física, revelava-se a principal diretriz filosófica de Faraday, dos 

primórdios da construção de sua obra até o resto de sua vida. (Williams, 1980, p. 535). Pois, ele 

continha características cruciais, a teoria das linhas de força, no tocante à argumentação dos 

pressupostos teórico-experimentais correlacionados às interações de origem comum, entre 

eletricidade e magnetismo – o eletromagnetismo – e nos estudos do diamagnetismo. A partir desses 

estudos, diferentes tipos de materiais foram classificados como condutores, isolantes, bases do 

movimento livre ou resistência à condução conforme essa metodologia. 

Por outro lado, as forças e as deflexões, das partículas quando se configuravam nas linhas de 

força, não eram facilmente visíveis as alterações caso houvesse acréscimo de velocidade. Nesse 

caso, pode-se dizer que motivado por esses detalhes, principalmente, com respeito à mensuração 

da condução e comportamento dos movimentos. Nessas condições, o uso de sensores, ou o 

monitoramento nas linhas de força com “substâncias examinadoras” foram utilizados para 

averiguar pequenas mudanças incapazes de serem observadas através das agulhas magnéticas ou 

bússolas. 

5. Questões relativas aos modelos e animações gráficas, os padrões dinâmicos: 

um estudo sob as linhas de força  

Generalizações à parte, as questões estruturais dos experimentos, nessas condições, levaram 

Michael Faraday, necessariamente, ao desenvolvimento de protótipos experimentais cada vez mais 

elaborados, muita das vezes miniaturas, não só apenas para reforçar suas argumentações ou a 

gestão deles. Mas, principalmente, para agenciar imagens e generalizações pictóricas referentes à 

direção, sentido e localização das formas resultantes, provenientes das interações nas linhas de 

força.  

 

 

  

 

 

                                    (a)                                                     (b)                                                   (c) 

Figura 1 [(a) do Faraday’ Diary (Faraday, 1933, p. 50), (b) (Faraday [1849], 1952, p. 290)  e (c) ( Faraday [1849], 

1952, pp. 806-807)]. 
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Esboços de um aparato miniatura conforme as figuras 1(a) do Faraday’ Diary (Faraday, 1933, p. 

50), 1(b) (Faraday [1849], 1952, p. 290) e figura 1(c) ( Faraday, [1849], 1952, pp. 806-807) 

mostram o primeiro artefato usando mercúrio no interior, projetado por Michael Faraday, para 

confirmar as ações concêntricas das forças que envolviam fios com correntes elétricas 

estabelecidas. Indução unipolar onde um magneto é imerso verticalmente no mercúrio. 

(a)                                                                              (b)                         

Figura 2 (Faraday’s Diary, vol. I, 1933). 

As Figuras 2(a) e 2(b) – foram retiradas do Faraday’s Diary volume I – dos experimentos 

realizados em 3 de setembro de 1821, identificam as representações espaciais de uma forma 

tridimensional para representar um universo mutual e dualista, expressando a natureza da matéria 

eletromagnética de rotação, derivados dos experimentos com mercúrio. Exemplos de polaridades 

opostas, figura 2(a) atração, e polaridades iguais, figura 2(b) repulsão. Conforme Faraday: 

Sabemos que tudo que existe, não é afetado apenas pelas forças de atração e repulsão, as forças são 

consideradas como a essência da matéria. Então, cada coisa tende a ser atraída entre os polos de um 

magneto e um fio, mas, somente pelo movimento circular e todos os movimentos do magneto e seus 

poderes pode ser deduzido desse movimento. Quando a conexão é feita, detectam-se revoluções através 

do movimento de um fio imerso no mercúrio. Neste caso, houve uma aparente atração e repulsão dos 

polos, reduzindo tudo a dois movimentos circulares sobre os fios.  Deve-se obedecer a exata posição 

necessária entre o fio e o magneto. [...] (Faraday, 1933, p. 51). 

                                  (a) Início do experimento                                           (b)  Final do experimento                                                                                   
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Figura 3 (Faraday, Faraday’s Diary, p. 305, parágrafos 13267 e 13269). 

As figuras 3(a) início e 3(b) final do experimento compostas pelos esboços relativos aos estudos 

sobre polaridade nas linhas de força, em que uma esfera de aço provocava nas linhas de forças 

deflexões, final do experimento. A esfera de aço era induzida a se polarizar. Faraday utilizou a 

esfera de aço, nesse experimento, como “substância examinadora” descrito no Faraday’s Diary, 

p. 305, parágrafos 13267 (início) e 13269 (final do experimento). O Efeito dependia de um 

intervalo de tempo, também progressivo. A esfera de aço demarcada nas linhas de força do campo 

magnético, identifica a direção da geração dos fluxos, definindo-a de norte a sul, conforme a figura 

3(b).   

 

 

 

 

  

  

 

(a)                                                   (b) 

Figura 4 (Faraday, Faraday’s Diary, 1933). 

Experimento de 31 de agosto de 1848, conforme Figura 4(a) retirada da obra Faraday’s Diary, vol. V, p. 64-65, 
parágrafo 9447-9449. A figura 4(b), também da mesma obra e volume, página 107. O esboço da figura 4(c) foi 
retirado da obra Experimental Researches in Electricity (ERE) de Michael Faraday p. 597, parágrafos 2160-2161. 

Figura 5 (Faraday [1849], 1952, p. 505, parágrafo 21610). 

Nesses casos, as figuras 4(a), 4(b) e 5 ilustravam três experimentos para investigar os aspectos da 

polaridade magnética de cristais de bismuto. Fios de seda, ou de algodão, para medir o momento 

(torque) da força magnética entre os polos de magnetos e eletromagnetos. As figuras 4(a) e 4(b) 

reportam uma montagem sobre os resultados das deflexões de um cristal diamagnético, sob o efeito 

de torção. O esboço da figura 5, retrata um cristal de bismuto demarcado por uma linha divisória, 

cuja finalidade era indicar a direção que o corpo tomaria nas linhas de força, um “corpo de prova” 

para verificar como os corpos diamagnéticos se comportavam nos campos magnéticos. Faraday 

usava uma luneta direcionada ao corpo de prova, objetivando observar as ações menos visíveis e 

incidentes no artefato experimental.  

No mesmo tema, a condução tomada para uma direção reversa mutual em relação aos 

magnetos, era descrita pelas configurações das linhas de força. (Thomas, 1997, pp. 212-219). Os 
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experimentos foram feitos com diferentes substâncias paramagnéticas e diamagnéticas, 

observados em dois estágios (Faraday, [1849], 1952, pp. 523-538, parágrafo 2310). 

 

 

 

 

 

                                (a)                              (b)                                                                                                                        

Figura 6 (Faraday [1849], 1952, pp. 608 e 637, parágrafo 2487 e 2252). 

A figura 6(a) demonstra a organização inicial do processo de monitoramento das substâncias 

sensores. Na sequência, a figura 6(b) mostra um cristal de bismuto sendo afetado por um campo 

magnético, determinando uma posição axial, em relação ao polo norte do magneto, a pesar do 

acréscimo de um quadrado de aço “e”. 

Já a figura 7(a) retrata o estudo da ação das forças magneto cristalinas num grupo de cristais 

diversos, inclusive, de bismuto. Apresentam repulsão entre si, sujeita a um campo de força 

magnético - ERE - página 638, parágrafo 2498. Finalmente, a figura 7(b) na mesma página, 

parágrafo 2490.  

 

 

 

 

 

                                                     

                (a)                                                               (b) 

 Figura 7 (Faraday [1849], 1952, p. 638). 

Pequenos cristais de bismuto ou de arsênio tornaram-se úteis indicadores da direção sofrida pelas linhas 

de força nos campos de força magnéticos, ao mesmo tempo em que demonstravam as configurações do 

curso tomado pelo efeito da própria ação promotora da perturbação do sistema (Faraday, pp. 637-639, 

parágrafos 2496 e 2497). 

Os experimentos seguintes, conferem as explicações estruturais. Principalmente, justificar a fraca 

imagem exibida no experimento, em função da troca das lentes (de aumento), usadas para conduzir 

o raio de luz polarizado. O estudioso britânico identificou que os principais aspectos conceituais 
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de sua teoria sobre a matéria elétrica e magnética, em algumas evidências se revelaram nessa fase, 

que a luz era afetada pelas forças magnéticas e produzia também efeito magnético sobre o cristal.  

Explicou o acréscimo da luminosidade que surgia nas linhas de força física, vizinhas aos polos 

opostos de magnetos paralelos, conforme os esboços da figura 8(a) e 8(b).  

                

                                       

 

 

 

 

 

(a)                                                      (b) 

Figura 8 (Faraday, Faraday’s Diary, volume V, parágrafos 7585 e 7582). 

“O Efeito Faraday” ocorreu em experimentos realizados entre 13 de setembro 1845 e 18 de 

setembro de 1845, na sequência de outros experimentos anteriores e correlatos. Portanto, conforme 

a figura 8(a), Faraday fez um feixe de luz polarizada atravessar as vizinhanças de dois magnetos 

paralelos em relação aos polos demarcados. O experimento com o raio de luz foi feito da posição 

“o” para “f” (de baixo para cima). O raio projetava na posição “a” uma imagem escura. Quando 

passou pelo ponto “b”, a imagem retomou as características naturais, mas, em “c” a imagem ficou 

brilhante, em “d” natural e, em “e”, novamente, escureceu. Na figura 8(b), conforme o próprio 

Faraday, a polaridade das linhas de força do magneto se concentrava, justamente, na posição onde 

o raio de luz polarizado brilhou (em “d”). Essa conexão justificava as mudanças na direção das 

forças magnéticas reversas, encontrando-se em ponto circular polarizado pelos vidros nas 

diferentes posições.  

6. Conclusões 

De um modo geral, o trabalho de Michael Faraday abordou os grandes questionamentos de sua 

época, procurava respondê-los dentro das possibilidades as mais diversas possíveis, afim de manter 

a legibilidade da observação experimental relativa à natureza material que causavam tais eventos, 

no intento de encontrar um eixo unificável. Pressupostos de uma base lógica dos limites de uma 

condição inicial estrutural em todos os preceitos que regiam a Natureza. 
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O eletromagnetismo, ou seja, a unificação da eletricidade e magnetismo, a convertibilidade de 

substâncias magnéticas, em paramagnéticas e diamagnéticas, correlacionavam-se às variações de 

altas temperaturas, pela expressão física isenta de formalismo matemático e de diferentes ações de 

interações elétricas e magnéticas entre curtas distâncias contíguas. 

Pois, para Faraday, executar um experimento envolvia a solução de variados tipos de 

problemas, etapas, discriminações, representações, provas, escalas e demonstrações, descrevendo 

relações elaboradas, procedimentos exploratórios cujos métodos objetivavam demonstrar a 

evolução do proceso inicialmente, a partir de um ideal até alcançar o real mais possível para medir 

fenômenos naturais da matéria.  

Michael Faraday incluiu as diversas e numerosas teorias sobre a natureza da matéria e das 

forças em um mesmo perfil de aferições, como um construto metodológico. Tudo isso, estava 

muito próximo da proposta do Marquês Pierre Simon de Laplace em argumento teórico, mas, 

todavia, extremamente oposto, quanto ao contexto principal, em se tratando de experimentoso. 
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