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Resumo 
 

 Este trabalho apresenta uma tradução de um dos artigos de J. C. Maxwell presentes 

no livro The Scientific Papers of James Clerk Maxwell de 1890 e publicado originalmente 

em 1873. Neste artigo, On Action at a Distance, [1], Maxwell discute um dos 

questionamentos mais fundamentais da ciência, como ocorre a interação entre os corpos, ou 

seja, como um corpo interage com outro à distância. Maxwell comenta também sobre 

experimentos relacionado a este assunto como por exemplo, os anéis de Newton de Isaac 

Newton e as linhas de força de Faraday, chegando por fim a propor a existência de um éter 

ocupando todo o vazio. 

 

Introdução 
 

 A física como ciência tem como um de seus objetivos, entre outros, relatar e 

interpretar a natureza ao nosso redor, utilizando-se de uma linguagem formal [a 

matemática] e também através de uma metodologia científica. Contudo, a física permite 

que conceitos conflituosos coexistam em um mesmo período da história, e mais, esse 
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conflito é a base para o seu próprio avanço, permitindo que conceitos e idéias ultrapassadas 

se tornem a sustentação para a obtenção dos novos conceitos e idéias que por ventura 

venham a surgir. Ou seja, os erros ou inconsistências dentro da ciência são meramente 

passos que devemos trilhar para entendermos melhor como a natureza se comporta. A física 

e a ciência não são feitas de leis prontas e teorias que nos dizem tudo. 

 Maxwell neste artigo, On Action at a Distance, [1], nos mostra todo o processo de 

raciocínio por que passou para entender melhor como os corpos interagem entre si à 

distância. Discute deste a idéia de que um corpo apoiado sobre outro não esta em contato 

real com ele, podendo inclusive nem estar em contato óptico, chegando até a idéia de que 

entre esses corpos sempre há um outro meio, o éter. 

 Para este trabalho o mais importante é que o ensino de física não deve ignorar a 

questão de ação à distância que possui enorme relevância para o entendimento do mundo 

natural e que também se faz presente na cabeça de qualquer ser humano, por mais leigo em 

ciências que ele seja. É necessário também mostrar para o aluno que a física não está pronta 

e sim em constante desenvolvimento através de idéias e pensamentos de grandes mentes 

construídos com o passar de muitos séculos. 

 A tradução deste artigo de Maxwell, On Action at a Distance, se destina ao ensino 

de física para alunos do ensino médio e do ensino superior ao desenvolver discussões sobre 

a ação à distância e sobre a construção do conhecimento científico. Destina-se também às 

pessoas interessadas em história da ciência ao tornar o acesso de um maravilhoso artigo de 

um dos maiores pesquisadores de nossa história. 

 Deve ser mencionado que um outro trabalho de Maxwell sobre o mesmo tema (mas 

com conteúdo diferente e mais técnico do que este texto) já se encontra traduzido para o 

português, [2]. O original em inglês encontra-se em [3]. 

  

Considerações Finais 
  

 A tradução final realizada neste trabalho encontra-se presente no anexo 01 presente 

neste relatório. Foi realizada também uma pequena biografia de Maxwell, presente no 

anexo 02, com o intuito de situar o leitor sobre quem foi Maxwell e o período em que ele 
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viveu. Para a sua realização foram utilizados os conhecimentos em inglês do presente aluno 

além de dois sites que auxiliaram na tradução de certos trechos do artigo. A revisão da 

tradução ficou a cargo do orientador do projeto Professor André Assis. 

 Após a primeira versão deste trabalho fomos informados pelo aluno de graduação 

da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Joander Rodrigues, R.A. 970861, que já 

havia sido realizada uma tradução deste mesmo artigo de Maxwell pelo Professor 

Alexandre Carlos Tort, [4], do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e essa está disponível na homepage: 

http://omnis.if.ufrj.br/barbatti/historia/textos3.html 
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