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Eletrodinâmica de Ampère
 Análise do significado e da evolução da força de Ampère, juntamente com

 a tradução comentada de sua principal obra sobre eletrodinâmica

Sinopse: André-Marie Ampère foi um dos
cientistas mais importantes da história da física.
Maxwell, por exemplo, fez a seguinte avaliação:
“A investigação experimental por meio da qual
Ampère estabeleceu as leis da ação mecânica
entre correntes elétricas é um dos feitos mais
brilhantes na ciência. O conjunto de teoria e
experiência parece como que se tivesse pulado,
crescido e armado do cérebro do ‘Newton da
eletricidade’. Ele é perfeito na forma, de precisão
irrefutável e está resumido em uma fórmula a
partir da qual todos os fenômenos podem ser
deduzidos, e tem sempre que permanecer como a
fórmula cardeal da eletrodinâmica”. Este livro
apresenta o caminho histórico seguido por
Ampère para chegar a essa fórmula e as
controvérsias em que o autor se envolveu.
Apresenta ainda uma tradução completa e

comentada de sua obra mais relevante, intitulada Teoria dos fenômenos eletrodinâmicos,
deduzida unicamente da experiência. Ela foi publicada em 1826 e tem sido comparada
por muitos autores com a obra-prima de Newton, o livro Princípios matemáticos de
filosofia natural.

Autores: André Koch Torres Assis é professor do Instituto de Física da Unicamp desde
1989. Publicou diversos livros em português e inglês, destacando-se as obras Mecânica
relacional, A força elétrica de uma corrente e Eletrodinâmica de Weber, com o qual
recebeu o Prêmio Jabuti de 1996. Já publicou traduções de obras de Arquimedes,
Maxwell e Newton.

 João Paulo Martins De Castro Chaib obteve seu doutorado pelo Instituto de Física da
Unicamp, trabalhando com a eletrodinâmica de Ampère. Publicou diversos artigos sobre
a história da física e suas aplicações no ensino. É professor da Universidade Católica de
Brasília.
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