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introdução

neste trabalho mostra -se uma aplicação do software geogebra 
no ensino da Física, particularmente para o estudo de fenômenos 
oscilatórios. nossa metodologia é fundamentada em processos de 
metacognição, refletindo sobre como é que construímos conceitos 
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para desenvolver processos de pensamento nos estudantes e para 
nós mesmos. este trabalho não tem o objetivo de fornecer exa-
tamente a sequência de atividades que o professor(a) desenvolverá 
na aula. o objetivo é oferecer ao professor(a) um modo de utilizar  
o geogebra para fazer análises do fenômeno, sendo a reflexão 
apresentada aqui um elemento que permitirá estudar e analisar si-
tuações e aplicações onde aparecem os fenômenos ondulatórios, 
utilizando o software como ferramenta útil para finalidades tanto 
de ensino e aprendizagem quanto de pesquisa.

informática e metacognição

informática educacional

Um equívoco quando se fala em informática educacional é 
considerá -la um fim em si, e não um meio. nessa modalidade de 
ensino, aluno, professor e computador formam um ciclo reflexivo 
de aprendizagem:

observador × Professor × (sujeito × Computador)

Professor × (sujeito × Computador)

(sujeito × Computador)

valente (1995) desenvolve um esquema análogo, em que se per-
cebe a ideia de ciclo de aprendizagem.

se há consenso no uso didático -pedagógico da informática, de-
vem -se observar as melhores estratégias de fazê -lo, tanto na sala  
de aula quanto na organização da escola enquanto espaço de ensino-
-aprendizagem.
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metacognição no uso da informática

a informática educacional pressupõe estratégias reflexivas, es-
truturadas e organizadas, ocorrendo num contexto metacognitivo, 
possibilitando conhecer e controlar os próprios processos cogni-
tivos. Campanário (2000) considera que a metacognição é uma das 
habilidades básicas e componente de qualquer aprendizagem. Fla-
vell (1981) a categoriza em dois níveis: o conhecimento sobre os 
próprios processos e produtos cognitivos e o conhecimento sobre as 
propriedades da informação ou dados significantes para a aprendi-
zagem.

isto demanda a aplicação estruturada de estratégias. Paris et al. 
(1983 apud Campanário, 2000) afirmam existir três tipos de co-
nhecimentos sobre estratégias:

•	 declarativo: conhecer o quê.
•	 Procedimental: conhecer como.
•	 Condicional: conhecer quando.

Figura 1 – Ciclo de aprendizagem na informática educacional (extraído de 
valente, 1993, p.2)
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em ambientes de aprendizagem virtual, a complexidade e o tra-
tamento das informações são altos, e a utilização de estratégias me-
tacognitivas torna -se interessante para regular a aprendizagem, 
considerando as características individuais de adaptabilidade e 
aprendizagem do indivíduo e os processos de comunicação verbal 
entre os participantes desse tipo de ambiente (azevedo, 2005). 

em situações envolvendo conceitos e a resolução de problemas, 
aplicando um teste chamado matriz Progressiva de Raven obtemos 
alguns indicativos metacognitivos válidos para a situação de ensino 
de Ciências (Zaretsky & Bar, 2005):

•	 autocrítica: qual solução é a mais correta?
•	 Quais variáveis influenciam a solução?
•	 variáveis, isolamento de variáveis, variáveis dependentes ou 

independentes.
•	 observação sobre a variação de grandezas: pequeno, grande, 

espesso, fino, etc.
•	 a compreensão daquilo que se possui torna -se completa, 

evoluindo à medida que se avança.
•	 Chega -se a acordos e conclusões confrontando -se pelo menos 

dois pontos de vista distintos.

Portanto, prescindir da metacognição quando tratamos de am-
bientes e situações de aprendizagem complexas seria um equívoco, 
bem como ignorar que a educação cibernética é, antes de tudo, um 
processo comunicativo (Levy, 1999).

características do geogebra

o software foi desenvolvido por markus Hohenwarter em 2002, 
como parte do mestrado em educação matemática e Ciência da 
Computação, na Universidade de salzburg. o geogebra “es un 
software interactivo de matemática que reúne dinámicamente geome-
tría, álgebra y cálculo” (Hohenwarter, 2009), em que a interativi-
dade é mediada pelos conhecimentos matemáticos de professores e 
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estudantes, pois foi projetado para desenvolver atividades de en-
sino de qualquer conhecimento que implique o uso de equações, 
gráficos e análise de dados. Possibilita a visualização gráfica, algé-
brica e de folha de cálculo, vinculadas dinamicamente.

estudo de fenômenos oscilatórios  
a partir do geogebra

Aplicação dos fenômenos oscilatórios:  
eletroencefalograma em interface cérebro‑computador

Uma das aplicações dos fenômenos oscilatórios encontra -se na 
medicina ao estudar padrões de atividade elétrica cerebral. Como 
veremos na análise dos gráficos produzidos com o geogebra para 
o estudo do pêndulo, ambos os fenômenos possuem o mesmo tipo 
de comportamento, que é o padrão oscilatório. o eletroencefalo-
grama (eeg) é uma representação dos sinais elétricos cerebrais 
que traz informações valiosas da saúde do indivíduo, como estados 
físicos e mentais. os padrões são categorizados em ondas cerebrais 
do tipo: alfa (α), beta (β), delta (δ), teta (θ), gama (γ), lambda (λ), 
mi (μ), ondas fusiformes de sono e complexos K, conforme a tabela 
1. as amplitudes variam de 20 a 500 μ v, e sua frequência de 0,5 a 
35 Hz.

Ritmo Frequência Amplitude Estado

delta < 4Hz 100 μ v sono profundo

teta 4 a 7 Hz 10 μ v sonolência

alfa 8 a 13 Hz 50 μ v
Repouso 
olhos fechados

Beta >13 Hz 10 a 20 μ v
Repouso 
olhos abertos

tabela 1 – Padrão dos ritmos cerebrais e estados mentais (extraído de 
Freitas, Borges & Filho, 2008, p.2)
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Para a interpretação, decodificação ou filtragem dessas ondas 
utiliza -se a ferramenta matemática denominada transformada de 
Fourier, que associa uma onda cerebral de um eeg a ondas do tipo 
senoide ou cossenoide (Figura 2), e depois são interpretadas por um 
software, cuja representação matemática é uma equação semelhante 
à do oscilador harmônico composto.

Figura 2 – aproximações sucessivas por senoide utilizando a transfor-
mada de Fourier (Freitas, Borges & Filho, 2008, p.3)

esse método permite decodificar o sinal elétrico matemático do 
eeg em padrões do tipo espectral, associando -se a uma represen-
tação por cores, definindo determinado estado mental, conforme 
indicado na tabela 1. isto permite desenvolver aplicações em inter-
faces cérebro -computador, possibilitando, por exemplo, o moni-
toramento da atividade cerebral em indivíduos com transtorno de 
déficit de atenção, hiperatividade ou autismo. esse processo deno-
mina -se neurofeedback, e pode ser controlado por softwares, como é 
o caso do programa openviBe (Lécuyer et al., 2008). Com esse 
software e a interface com um equipamento de eeg, é possível 
acompanhar e controlar a atividade elétrica oscilatória do ritmo  
das ondas cerebrais, ajustando -as a padrões protocolares conside-
rados normais. 
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Um exemplo disso é ilustrado na Figura 3, representando um 
eeg para um ponto (C3, região central) do cérebro, correspon-
dendo ao padrão topográfico da atividade mental na forma de um 
espectro. o software mostra em tempo real a dinâmica cerebral, po-
dendo ser controlada através de ajustes no software.

Figura 3 – (a) Representação do eeg para a região C3; (B) espectro to-
pográfico da atividade mental, onde as setas indicam a região C3 de posi-
cionamento dos eletrodos para as leituras (baseado em tutorial do software 
openviBe5)

5. o software openviBe é uma plataforma open -source para uso em interface 
cérebro -computador, desenvolvida pelas seguintes instituições francesas: ins-
titut national de Recherche em informatique et en automatique (inRia), 
institut national de la santé et la Recherche médicale e France telecom R&d.
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condições para usar o geogebra no estudo do pêndulo

no exemplo anterior usaram -se tanto os conceitos que funda-
mentam fenômenos oscilatórios como softwares que os interpre-
tam, assim, no que segue, analisaremos como construir caminhos 
para compreender o que está sendo observado em gráficos por meio 
de um software. assim, a riqueza pedagógica que um software en-
volve ou oferece não está nele mesmo, mas em quem o usa com  
intenções educativas. É por isso que nesta proposta consideramos 
que, para aproveitar o geogebra, estudantes e professores preci-
sam desenvolver processos na construção dos conceitos que descre-
vam o movi mento do pêndulo simples, como também a formação 
de habilidades e conhecimentos para experimentar e obter dados 
passíveis de serem representados e analisados num gráfico. 

esse fato implica o planejamento de sequências temáticas que 
vão desde a observação direta do funcionamento do pêndulo esta-
belecendo parâmetros, constantes e variáveis que definem o movi-
mento, passando pelo planejamento de hipóteses, previsões, análise 
dos gráficos obtidos e interpretação dos mesmos para deduzir pos-
síveis estados físicos, até chegar ao planejamento de pequenas pes-
quisas a fim de aprofundar a compreensão das características dos 
fenômenos ondulatórios. essa estratégia baseia -se na proposta de 
Pozo & gomez quando refletem sobre as condições para procurar a 
evolução do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico, 
com afirmações como: 

se assumirmos que as “concepções alternativas” são, de algum 
modo, o resultado do “senso comum”, ou seja, do funcionamento 
do sistema cognitivo humano como produto biológico e cultural 
aplicado a prever e controlar os fenômenos científicos, mudar essas 
concepções requer [...] reformatar a mente dos alunos ou, pelo 
menos, incorporar um novo sistema operacional que seja compa-
tível com os princípios nos quais se baseia o conhecimento cientí-
fico. (Pozo & gomez. 2009)
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o modo como esses autores propõem conseguir tal resultado é 
propiciando aos estudantes mudanças epistemológicas que per-
mitam enxergar o mundo além do que se mostra diante de nós, mu-
danças ontológicas que permitam explicá -lo a partir de maiores 
complexidades, e mudanças conceituais que permitam interpretar 
os fenômenos em termos de sistemas.

o pêndulo simples desde a observação direta  
e o mensurável nele

Figura 4 – Pêndulo simples

nesse sistema de massa suspensa de um ponto fixo por um fio, 
é possível observar diretamente que:

–  seu estado de equilíbrio é quando fica parado na posição ver-
tical.

–  Para tirá -lo do equilíbrio é preciso mudar a posição do corpo, 
fazendo que a corda tensa percorra um ângulo.

–  Quando o corpo é liberado desde qualquer ângulo, descreve 
uma trajetória curva ultrapassando o estado de equilíbrio 
para chegar até o lado oposto do ponto em que foi liberado 
num plano vertical, e voltando à posição inicial para repetir o 
movimento muitas vezes, mas podem ser observadas al-
gumas outras coisas que fogem à observação simples, como:
•	 a massa ao ser liberada cai, existem fatores que a fazem 

cair desse jeito. Que fatores são esses?
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•	 Quando a massa cai não fica novamente no ponto de equi-
líbrio, mas o ultrapassa. Por quê?

•	 É um movimento repetitivo, mas chega um momento em 
que ele para. o que faz com que isso aconteça?

•	 o ângulo em que é liberado influencia o movimento. 
Como?

nesse nível de trabalho o(a) estudante precisa do(a) professor(a) 
que o oriente e proporcione novos elementos de observação e aná-
lise para a mesma situação, aspecto que queremos enfatizar no 
sentido de que tal formação é o verdadeiro sentido do ensino de 
ciências, já que forma habilidades de pensamento que o(a) estu-
dante utilizará para estudar outros sistemas na sua vida, ultrapas-
sando o mero desejo de que aprenda determinado tema de Física, 
sendo o uso do software um elemento que apoia o desenvolvimento 
desse processo. 

Para o caso do pêndulo, responder aos questionamentos da pri-
meira observação direta implica começar fazendo a diferenciação 
dos parâmetros, constantes e variáveis que descrevem o sistema. 
esse fato parece óbvio, mas é sabido por professores que muitas 
vezes os estudantes vão ao laboratório sem entender exatamente o 
que é que precisam medir, nem os aspectos sobre os quais eles têm 
domínio na prática, ou o que permanecerá sempre constante e não 
poderá ser mudado. esta é uma das conclusões que autores como 
Barberá & valdés (1996) fazem após pesquisarem o sentido do tra-
balho prático no ensino de ciências, onde nem professores nem  
estudantes têm total clareza do que se fará na prática e, portanto, 
usualmente os resultados não são positivos.

de acordo com a Figura 5, podem -se estabelecer:

Parâmetros para um pêndulo:
– Ângulo (α) percorrido pela corda.
– amplitude (A) representada pela distância horizontal desde 

a linha vertical de equilíbrio até o ponto de desequilíbrio.
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– Comprimento da corda (L).
– massa do corpo (m).
Variáveis:
– Posição (y), ponto que vai ocupando o corpo na trajetória 

curva quando o tempo passa.
– tempo (t), que vai utilizando o corpo para mudar de posição 

na trajetória curva. 
Constantes:
– aceleração da gravidade (g).

Uma vez estabelecidos os fatores com os quais se observa o sis-
tema pêndulo, é preciso construir critérios de análise do fenômeno. 
Proporemos uma sequência de questionamentos para orientar de-
bates, leituras e exercícios a fim de nos aprofundarmos nas teorias 
que explicam o movimento e permitem a construção de imagens 
por parte de estudantes e professores, e que conformarão a base 
para explorar as potencialidades do software, fazendo que este não 
seja simplesmente um instrumento para ilustrar o fenômeno, senão 
que permita às pessoas confrontarem suas ideias, fazer previsões, 
tentar compreender novos sistemas físicos e extrapolar o conheci-
mento para outros fenômenos. 

Figura 5 – Parâmetros do pêndulo



186 NELSoN ANToNIo PIRoLA

•	 Que tipo de movimento é? 
a proposta é não começar respondendo a partir das teorias esta-

belecidas pela ciência, mas pelo que é observável à primeira vista. 
assim, trata -se de um movimento repetitivo (não é muito comum 
ver movimentos repetitivos na natureza), mas por que é repetitivo e 
em quais condições é repetido? o próximo caso é refletir sobre 
como podem ser representadas essas repetições, pensando nas rela-
ções entre variáveis para posteriormente falar de fenômenos oscila-
tórios como aqueles que se repetem no tempo sejam quais forem as 
causas, além de definir o que é uma oscilação e quais características 
a descrevem.

•	 O que faz que a massa ultrapasse a posição de equilí-
brio depois de ser liberado? 

todos veem um pêndulo ir e voltar quando é liberado, mas a 
explicação para isso não existe de forma imediata pelo senso co-
mum, pois é mais apropriado pensar que é o peso do corpo que faz 
cair a massa quando o pêndulo é tirado do equilíbrio e depois libe-
rado, então ele deverá voltar para seu ponto de equilíbrio, sem ter 
que ir até o outro ponto, e mais do que isso não tem por que conti-
nuar oscilando. aqui o debate e a análise serão mais profundos ao 
requerer descrever e explicar o que foi introduzido no sistema ori-
ginal para tirar o corpo do equilíbrio e as consequências disto, ou 
seja, o fornecimento da energia e seu comportamento no sistema.

•	 Pode -se dizer que a amplitude é a mesma para todas as 
oscilações do movimento?

Uma condição fundamental para experimentar é poder estabe-
lecer se a observação é feita num sistema real ou ideal. os sistemas 
ideais não existem, portanto precisam de abstrações a fim de faci-
litar o estudo do fenômeno. nesse caso observa -se que o pêndulo, 
após um tempo, fica parado de novo, sua amplitude fica zerada. 
Qual é a causa disso? todos os tipos de atrito que possam intervir 
no sistema seria a resposta, mas o fato precisa ser analisado com 
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cuidado para levar à necessidade de estudar as características do 
movimento harmônico simples num sistema ideal, o qual poderá 
oferecer conclusões aplicáveis para outros fenômenos oscilatórios. 

•	 Quando a amplitude muda por causa do atrito, o tempo 
empregado para cada oscilação é o mesmo? 

se a amplitude vai diminuindo, então o tempo empregado 
também, mas acontece que ao medir não se comporta assim; essa é 
sempre uma situação que gera desequilíbrio no pensamento e, por-
tanto, uma grande oportunidade de refletir sobre o fenômeno e 
sobre a equação do fenômeno, pois o tempo é dependente da po-
sição que vai ocupando, mas esta depende de uma constante que é a 
aceleração da gravidade. além do impacto que pode ter o atrito 
quando o ângulo vai aumentando, já que nas oscilações reais o 
comportamento oscilatório do pêndulo é amortecido, sem dúvida 
para ângulos pequenos é uma boa aproximação do ideal.

•	 O que muda no movimento do pêndulo, quando são 
mudados os parâmetros? 

Para verificar hipóteses ou fazer previsões sobre os questiona-
mentos anteriores, é preciso estabelecer comparações com vários 
sistemas de pêndulo. É importante compreender que: 

– variar a amplitude é o mesmo que variar o ângulo.
– variar a massa não terá nada a ver com o comportamento, 

pois, se é assumida a teoria da gravidade, então o pêndulo 
terá que se comportar igual sem dependência da sua massa, já 
que a força que o faz retornar ao ponto de equilíbrio é pro-
porcional à massa, e produz uma aceleração constante.

Portanto, os dois parâmetros a serem mudados na equação 
serão: comprimento (L) e amplitude (A).
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equação que descreve a relação posição ‑tempo  
para determinados parâmetros

(1)  y =ACos (wt)

a equação (1) expressa a relação entre duas variáveis, que para 
nosso caso serão (y) e (t), em que (y) representa a posição do pên-
dulo enquanto o tempo avança, e (t) representa o tempo que o corpo 
leva para ter determinada posição. nessa equação estão os parâme-
tros (A) e (w). (A) é a amplitude, no entanto, (w) é a frequência 
angular. É preciso analisar que a frequência angular pode ser inter-
pretada como um parâmetro, porque ela está em dependência dos 
radianos por segundo que correspondem ao ciclo, e isso está em 
dependência do comprimento (L) da corda, tal como é possível 
concluir das equações (2) e (3).

(2) 
T

w
π2=  

a frequência angular (w) é diferenciada da frequência (f), 
porque f mostra o número de ciclos de oscilação que o objeto dá em 
um segundo, pois w mostra quantos radianos por segundo corres-
pondem ao ciclo; é por isso que a equação inclui a relação entre 2π e 
o período (T), sendo o período definido em termos de compri-
mento segundo a equação (3).

(3) 
g
LT π= 2

 

 
(4) 



















= t
L

g
ACosy .
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a equação (4) é o resultado da associação das equações (1), (2) e 
(3), sendo então a que será utilizada para inserir dados no programa 
geogebra, pois estabelece as relações entre as variáveis posição (y) 
e tempo (t) do movimento pendular, e permite mudar os parâme-
tros amplitude (A) e comprimento (L) para diferentes sistemas de 
pêndulo, em que g é a constante de aceleração da gravidade. É  
de grande importância notar que nessa equação não intervém a 
massa (m) do pêndulo. 

comparações que podem ser  
analisadas por meio de gráficos

a equação (4) é a relação matemática que o software interpreta, 
permitindo ao estudante poupar tempo em múltiplas medições re-
petitivas que poderiam gerar cansaço e esgotamento das expecta-
tivas; é claro que só depois de ter feito algumas experiências diretas 
que gerem a necessidade de verificação de hipóteses de maneira 
rápida e tendo plena consciência do que é que está fazendo exata-
mente o software.

se na equação (4) temos os valores A = 5, g = 10, L = 2, no 
quadro de entrada do programa escrevemos: y = 5cos (sqrt(10/2)x).

•	 Pêndulo liberado sempre desde o mesmo ângulo, mu-
dando o comprimento da corda.

É preciso predizer se, à medida que o comprimento da corda vai 
se tornando maior, o tempo gasto pelo pêndulo em ir e voltar até o 
mesmo ponto também se torna maior; então podem ser feitos exer-
cícios do seguinte tipo, notando que as unidades de medida não são 
expressas na equação por questão de praticidade, e que a constante 
g é tomada como 10m/s2.

Pêndulos com A = 0.5 m para todos (gráfico 1); 
L1 = 0.5 m;   L2 = 2 m;   L3  = 16 m
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Figura 6 – Janela principal do GeoGebra

Gráfico 1 – Igual amplitude, diferentes comprimentos da corda

No eixo y está representada a amplitude (A), razão pela qual 
todas as curvas sobem até o ponto 0.5 e descem até o mínimo ponto 
−0.5, o qual representa a posição do pêndulo para o lado positivo e 
o lado negativo com relação ao ponto de equilíbrio. Os pontos mar-
cados no gráfico como A, B e C mostram o tempo que demorou o 
pêndulo em ir e voltar à posição de onde foi liberado, quer dizer,  
o tempo de uma oscilação, ou seja, o período da oscilação (T), mos-
trando que, à medida que o comprimento é maior, o período é 
maior.
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mas não se sabe em que proporção T vai aumentando quando L 
aumenta, então vamos aumentar os valores de comprimento 
sempre com o dobro do valor anterior, assim, os valores de L serão 
0.5, 1, 2, 4, 8, 16, tentando saber se o período da oscilação vai au-
mentar também em razão do dobro do valor anterior. os gráficos 
obtidos são:

A = 0.5 m para todos;
L1 = 0.5 m;   L2 = 1 m;   L3 = 2 m; 
L4 = 4 m;   L5 = 8 m;   L6 = 16 m

gráfico 2 – igual amplitude, comprimento da corda duplicado sucessiva-
mente

o período (T) parece aumentar cada vez menos do dobro, sendo 
preciso então representar graficamente essa relação entre compri-
mento (L) e período (T) para tirar uma conclusão mais acertada. 
vamos fazer um gráfico com a tabela obtida levando em conta os 
dados oferecidos pelos pontos a, B, C, d, e e F que correspondem 
ao período de cada pêndulo.

tabela 2

L(m) 0.5 1 2 4 8 16

T(s) 1.41 2 2.8 4 5.62 8
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gráfico 3 – Relação comprimento da corda no eixo x, e período no eixo y

É possível continuar aprofundando para tentar deduzir a 
equação que descreve o gráfico obtido com sua respectiva análise.

•	 Pêndulo liberado desde um ângulo maior, mantendo 
constante o comprimento.

L = 1 m para todos;

A1 = 0.5 m;   A2 = 1 m;   A3 = 1.5 m;
A4 = 2 m;   A5 = 2.5 m;   A6 = 3 m
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gráfico 4 – Comprimento da corda igual, diferente amplitude

É fácil pensar que, se a amplitude (A) da oscilação aumenta 
então aumentará também o tempo em ir e voltar, mas o gráfico ofe-
rece informação que mostra um período (T) constante para todas as 
amplitudes. isso aumenta as possibilidades de debate com estu-
dantes, pois, para construir uma explicação, é preciso compreender 
a forma em que atua a gravidade sobre o funcionamento da massa 
do pêndulo, do mesmo modo que implica aprofundar-se no estudo 
da energia do sistema.

•	 Pêndulos de comprimentos extremamente pequenos e 
extremamente grandes.

esses tipos de perguntas são vantagens do uso do software, pois 
são experimentos mentais que dificilmente poderiam ser levados a 
cabo na vida real, mas que permitem ao estudante reforçar suas hi-
póteses e tirar conclusões dos seus raciocínios. observa -se, por 
exemplo, que os gráficos correspondem aos seguintes dados;

A = 0.5 m para todos;  
L1 = 1 m;   L2 = 40 m;   L3 = 160 m
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gráfico 5 – amplitude igual, comprimentos com grande diferença

a fim de reforçar conceitos, esse tipo de exercício pode ser 
aproveitado para estudar a relação frequência ( f ) e comprimento 
da onda (λ), tanto como o comportamento da frequência ( f ) e fre-
quência angular (w) num movimento harmônico simples, entre ou-
tros aspectos.

previsões que podem ser feitas a partir dos gráficos

•	 Se forem somadas as equações de dois pêndulos, que 
tipo de gráfico é obtido? E o que significa fisicamente?

Fisicamente poderia ser interpretado como a oscilação de um 
pêndulo duplo, cuja oscilação pode ser descrita como a soma arit-
mética das amplitudes de cada oscilação, que significa que apare-
cerão resultados com amplitudes somadas, diminuídas ou anuladas. 
além disso, as possibilidades de combinação de pêndulos são 
muitas, levando-se a estabelecer previsões para poder decidir o tipo 
de dados que vão se inserir nas equações e o tipo de análise que  
se deve fazer para tirar conclusões. 

Pode -se imaginar um sistema como o da Figura 7, em que os 
pêndulos estão acoplados em um plano vertical e com o mesmo 
eixo de oscilação, dando liberdade ao estudante para testar outras 
possibilidades, mas sempre procurando a coerência dos seus racio-
cínios. algoritmicamente se poderia pensar que a equação que des-
creve o sistema seria a soma aritmética da equação do pêndulo 1 com 
a do pêndulo 2, tendo, assim:
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(5) y1 = A1 Cos(w1t) 

(6) y2 = A2.Cos(w2t)

(7) Y=A1 Cos(w1t) + A2 Cos(w2t)

sendo a equação (7) a chave de entrada ao geogebra.

•	 Pêndulo duplo com igual comprimento e amplitude 
para cada, liberados ao mesmo tempo.

Podemos ver que igual L e igual A dão oscilações iguais em dois 
pêndulos diferentes, mas, se estivessem acoplados, o que resul-
taria?

gráfico 6 – Pêndulo 1

Figura 7 – sistema de um pêndulo duplo
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gráfico 7 – Pêndulo 2

gráfico 8 – somatório dos pêndulos 1 e 2

observa -se que o período (T) é igual ao que tem cada um dos 
pêndulos, mas a amplitude (A) é a soma das duas, tendo como re-
sultado uma nova oscilação com amplitude A = 4. o que significa 
isto no sistema físico?

•	 Pêndulo duplo com igual comprimento e amplitude 
cada, liberados em diferentes tempos.

Para esse caso foram representadas três situações:

defasagem π/2

(8) y1 = 2Cos((√10/10)t)  

(9) y2 = 2.Cos((√10/10)t+π/2) 

(10) Y = 2Cos((√10/10)t)+ 2.Cos((√10/10)t+ π/2)
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gráfico 9 – Pêndulos com defasagem π/2

Quando os pêndulos iguais em comprimento e amplitude são 
liberados em tempos diferentes se diz que não estão em fase; nesse 
caso, há uma defasagem de ¼ de oscilação, quer dizer, quando o 
primeiro pêndulo realizou ¼ da sua oscilação, o segundo pêndulo 
inicia seu movimento. observa -se que a amplitude (a) resultante, 
ou seja, a máxima elongação do sistema, é maior do que as outras, 
mas não é o dobro. Por quê?

defasagem π

(11) y1 = 2Cos((√10/10)t)

(12) y2 = 2.Cos((√10/10)t+π)

(13) Y = 2Cos((√10/10)t)+ 2.Cos((√10/10)t+ π)

gráfico 10 – Pêndulos com defasagem π 
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a defasagem é meia oscilação, quer dizer, quando o pêndulo 1 
começa a voltar, o pêndulo 2 inicia seu movimento, fazendo que a 
resultante seja zero para o sistema, razão pela qual no gráfico 
observa -se uma linha sobre o eixo x. Como descrever o sistema 
após liberar o segundo pêndulo?

defasagem 3π/4

gráfico 11 – Pêndulos com defasagem 3π/4

agora a amplitude do movimento resultante é menor do que as 
outras. Cabem então para essas três situações as seguintes per-
guntas: em que casos, tendo dois pêndulos de igual comprimento e 
amplitude, a resultante é maior ou menor; o que acontece com o 
período da resultante; que interpretações físicas podem ter esses re-
sultados, entre outras que respondam aos propósitos de professores 
e estudantes. 

•	 Pêndulos com diferente comprimento e igual amplitude.

dado que o comprimento tem a ver com a frequência de cada 
pêndulo, pode-se refletir se, ao acoplar os pêndulos, suas frequên-
cias também são somadas.

A = 2;  L1 = 8,   L2 = 16

(14) Y = 2Cos((√10/8)t)+ 2.Cos((√10/16)t)
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gráfico 12 – Pêndulos com diferente comprimento e igual amplitude

gráfico 13 – Continuação do gráfico 12

as oscilações de cada pêndulo por separado têm sempre a 
mesma amplitude com períodos de oscilação diferentes, mas o mo-
vimento resultante apresenta um comportamento não exatamente 
repetitivo ao menos na parte de dados apresentados no gráfico, pois 
para iguais quantidades de tempo o ciclo apresenta padrões de 
comportamento diferentes, tanto no que se refere à elongação do 
movimento como aos tempos empregados para repetir o mesmo pa-
drão de comportamento. obtendo dados dos primeiros 44 pontos 
de máxima elongação do gráfico apresentado é possível notar que o 
padrão não é repetido em nenhum momento, como é observado na 
tabela 3, em que S representa o ordem em que vão aparecendo os 
pontos máximos, e E representa o valor desse ponto máximo cada 
vez, com S no eixo x, e E no eixo y (gráfico 14).

tabela 3 – elongação do pêndulo em uma sequência de 44 oscilações

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

E 4 2 0.6 3.6 3.1 0.1 2.5 3.9 1.2 1.2 3.8 2.8 0.1 3 3.6 0.8 1.8 4 2.2 0.4 3.4

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

3.5 0.2 2.3 4 1.6 1 3.8 3 0 2.8 3.8 1.1 1.5 4 2.5 0.2 3.3 3.5 0.4 2 4 1.9 0.6



200 NELSoN ANToNIo PIRoLA

gráfico 14 – sequência de oscilações (s) no eixo x, versus elongações (e) 
no eixo y

observa -se que, mesmo que fique repetido o valor máximo de 
4, não é possível deduzir um período (T) para este movimento. 
Que fenômeno físico poderia ser representado por este tipo de mo-
vimento?

•	 Pêndulos com diferente amplitude e igual comprimento.

L = 2, e, A1 = 0.5 , A2 = 1

(15) YR = 0.5Cos((√10/2)t)+ 1.Cos((√10/2)t)

gráfico 15 – Pêndulos com diferente amplitude e igual comprimento
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observa -se que as amplitudes são somadas, mas as frequências 
não, resultando um interessante fato para ser analisado com refe-
rência ao sistema físico.

•	 Pêndulos com diferente amplitude e diferente compri-
mento.

A1 = 0.5,   L1 = 2;   A2 = 5, e   L2 = 20

gráfico 16 – diferente amplitude, diferente comprimento

o gráfico mostra o comportamento que teria cada pêndulo se-
parado, mas, ao fazer a soma, 

YR = 0.5.Cos((√10/2)t) + 5.Cos ((√10/20)t),
se tem os gráficos 17 e 18.

gráfico 17 – Resultante da soma dos pêndulos do gráfico 16

gráfico 18 – Continuação do gráfico 17
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o comportamento do pêndulo com maior amplitude e compri-
mento domina a resultante, mas o impacto do pêndulo com menor 
amplitude e comprimento parece produzir uma variação no padrão 
com o qual vão se alcançando os pontos máximos. Poderia ser veri-
ficado qual seria o estado do sistema para alguns dos pontos má-
ximos e mínimos do gráfico.

considerações finais

•	 Em	 cada	 um	 dos	 exercícios	 anteriores	 foram	 citadas	 per-
guntas que podem ser consideradas como perguntas de  
investigação, já que não têm uma resposta imediata, e pre-
cisam-se estabelecer processos que permitam fazer reflexões, 
caracterizar sistemas físicos, levantar hipóteses, tirar conclu-
sões, e outros aspectos que dependerão das intenções e ca-
pacidades de aprofundamento tanto de estudantes como de 
professores.

•	 Se	o	começo	do	estudo	do	tema	foi	um	levantamento	de	hipó-
teses ou predições sobre o modo como é aplicado o conheci-
mento da Física sobre fenômenos ondulatórios em algumas 
técnicas da medicina ou qualquer outro campo, então é possí-
vel tentar generalizar o comportamento oscilatório do pêndulo 
para outros fenômenos oscilatórios, o que implica processos 
de abstração cada vez em níveis mais altos.

•	 O	uso	do	GeoGebra	aqui	apresentado	permite	trabalhar	com	
os estudantes a importância de diferentes parâmetros, va riá-
veis e constantes no momento de estudar um sistema físico, 
seja para levantar dados ou simplesmente para pensar neles, 
assim como oferecer rapidez para desenvolver processos de 
levantamento de hipóteses e comparação de re sul tados, per-
mitindo alcançar maior grau de abstração na com preensão 
dos fenômenos. também seria um ganho na apren dizagem 
conseguir que o estudante compreendesse a diferença entre 
fazer representações ondulatórias geometricamente e repre-
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sentar graficamente a relação entre variáveis por meio de grá-
ficos ondulatórios.
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