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Introdução 

A investigação das leis do eletromagnetismo é um episódio histórico que serviu 
como premissa para o desenvolvimento científico e tecnológico ao longo do tempo 
(SOUZA; OLIVEIRA, 2003). A maioria dos equipamentos de uso em geral, como por 
exemplo, motores de indução, telefonia móvel, microcomputadores, televisores entre 
outros, são resultado de pesquisas e testes experimentais pertencentes ao campo 
da teoria eletromagnética (LODER, 2005).  

As leis do eletromagnetismo foram agrupadas em quatro equações gerais, 
conhecidas como Equações de Maxwell, e recebeu esta nomenclatura em 
homenagem a James Clerk Maxwell (1831, 1879) que foi o autor dessa formulação. 
Entre os pesquisadores que contribuíram para os estudos da teoria eletromagnética, 
cita-se Carl Friedrich Gauss (1777, 1855), responsável por definir as linhas de 
campo elétrico e magnético por meio de superfícies que este chamou de 
gaussianas; Michael Faraday (1791, 1867), sugeriu a hipótese da indução 
eletromagnética e André Marie Ampère (1775, 1836) o qual definiu que um campo 
magnético é gerado em torno de um condutor percorrido por corrente (SIQUEIRA, 
2011). 

Com base nas revisões literárias realizadas, no presente texto está uma 
sugestão para um estudo dirigido das equações de Maxwell. O estudo dirigido é uma 
técnica fundamentada no princípio didático de que o docente orienta a 
aprendizagem e ajuda o discente a construir conhecimento. Desta forma, essa 
técnica põe em evidência o método de compreensão do discente em tal assunto. Por 
esta análise, o estudo dirigido incentiva a capacidade intelectual do discente, 
influenciando este a descobrir seus próprios recursos mentais de modo a facilitar o 
desenvolvimento das habilidades de pensamento significativas como, identificar, 
selecionar, comparar, experimentar, analisar, concluir e solucionar problemas 
aplicando o seu aprendizado, que também possibilita o ajuste das tarefas que 
devem ser executadas para alcançar seus objetivos (QUADROS, 2011). 

Ao tratar das equações de Maxwell, os docentes podem elaborar um roteiro de 
estudos com o intuito de direcionar os discentes quanto ao estudo e aprofundamento 
do tema. Nesse segmento, Quadros (2011) verifica que quando há um 
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direcionamento, um caminho para ser seguido, os resultados alcançados se tornam 
mais proveitosos quando se trata de uma avaliação individual futura. 

Esta pesquisa tem como objetivo discutir as quatro equações de Maxwell, 
investigar o ensino de tais equações e propor um estudo dirigido para ser utilizado 
nos cursos de graduação em engenharia elétrica sobre essas quatro equações na 
perspectiva da história da Física. 

 
Material e Métodos 

Este trabalho é um estudo qualitativo, no qual foram utilizados livros textos 
acadêmicos e artigos de periódicos que publicam na área de ensino e de aplicação 
do eletromagnetismo. Foram apresentadas categorias para analisar a maneira que 
as Equações de Maxwell são utilizadas. No final da pesquisa são apresentadas as 
questões elaboradas com base nos materiais revisados e a estratégia para o estudo 
dirigido sobre as Equações de Maxwell para estudantes do nível superior. Em uma 
segunda etapa da pesquisa, ou seja, em um outro projeto, pretende-se testar o 
material produzido em uma turma de Engenharia Elétrica para avaliar a 
potencialidade do material. 
 
Resultados e Discussão 

Por se tratar de um estudo qualitativo, a revisão literária dos materiais de 
pesquisa, resultou em um acréscimo de conhecimento em eletromagnetismo no que 
diz respeito às equações de Maxwell.  

Com base nesse estudo, foi desenvolvido um material para estudo dirigido, no 
qual foram propostas questões a respeito do eletromagnetismo. Com estas 
questões, espera-se que o discente alcance o conhecimento dos conceitos que 
estão propostos na ementa da disciplina dentro do curso. 

Para que o discente possa compreender e resolver os problemas propostos 
dentro da disciplina, foram elaboradas questões que o levarão a buscar 
conhecimento necessário para resolução destes. A Figura 1, mostra uma situação 
problema em que se pode ser usado o estudo dirigido pelo docente.  

 
Figura 1 - Representação da corrente de 
deslocamento em um capacitor. Dedução 
da Lei de Ampère-Maxwell. 

 

Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/rvLuiG>.  
Acesso em: 29 abr. 2017. 
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Observando a figura 1, o discente pode deduzir a equação que representa a 
Lei de Ampère já com o termo acrescentado por Maxwell e também a partir dela 
pode responder a um questionário que forçá-lo-á a compreender o assunto 
estudado. O questionário pode ser elaborado da seguinte forma: 

1. Qual (ou quais) equação (ou equações) que está (ão) relacionada (s) com 
a produção de campo magnético? 

2. Quais as maneiras de se produzir um campo magnético? 

3. Qual o significado da lei de Gauss do magnetismo? 

4. As linhas de indução do campo magnético podem ter extremidades? 

5. O que são monopólos magnéticos? Por qual razão é afirmado a sua 
inexistência? 

6. Qual (ou quais) equação (ou equações) que está (ão) relacionada (s) com 
a produção de campo elétrico? 

7. Como podemos produzir um campo elétrico? 

8. As linhas de força do campo elétrico sempre possuem extremidades? 

9. O campo elétrico é sempre conservativo? 

10. Ao acrescentar o termo de corrente de deslocamento, Maxwell percebeu 
que um campo elétrico variável podia produzir um campo magnético e este, 
por sua vez, sendo variável, podia produzir outro campo elétrico, num 
processo "cíclico". Como resultado, se tem a propagação na velocidade da 
luz de uma onda eletromagnética. Quais são as equações de Maxwell 
envolvidas na propagação da onda eletromagnética? 

11. Observando a figura 1, mostre que o segundo membro da lei de Ampère-
Maxwell não produz ambiguidade quando aplicado ao capacitor, ao 
considerarmos as superfícies apresentadas. 

12. Tendo como base as quatro equações de Maxwell, descreva fisicamente 
cada termo destas equações.  

Além do questionário, também pode-se desenvolver softwares livres em 
diversas linguagens de programação, como por exemplo, um software que usa a 
Realidade Aumentada para análise e simulação de campos elétricos e magnéticos 
através de manipulações das variáveis de cada equação, pois assim seria mais 
visível ao discente que busca compreensão a respeito da teoria das equações. 

Este estudo dirigido será testado na disciplina de eletromagnetismo no curso 
de graduação em engenharia elétrica da Universidade Anhanguera Uniderp para 
que seja avaliado a potencialidade do material e assim seja desenvolvido um outro 
artigo apresentando uma metodologia de aplicação e avaliação do material 
planejado para ensino.  

 
Conclusão 

A disciplina de eletromagnetismo ministrada nos cursos de graduação em 
Engenharia Elétrica, por algumas vezes se torna muito abstrata devido a densa 
teoria no qual ela é fundamentada. Com base nas revisões bibliográficas realizadas 
com respeito as equações de Maxwell, a compreensão destas pode se tornar mais 
proveitosa para o discente quando ele é influenciado a seguir um caminho. Desta 
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forma, um estudo dirigido elaborado pelo docente da disciplina levará o discente a 
buscar conhecimento desta não só com o professor, mas em vários meios de 
pesquisa. Por essa análise, a avaliação do discente realizada pelo docente, poderá 
alcançar resultados mais proveitosos. 

Em trabalhos futuros, pode-se realizar um estudo com uma coleta de dados no 
curso de graduação em engenharia elétrica para verificar a validade do estudo 
dirigido no decorrer da disciplina de eletromagnetismo. 
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