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RESUMO 

O século XVII trouxe o advento da ciência moderna e com ela o processo de matematizar a 
natureza, que teve como um dos pais dessa corrente o matemático, alquimista e astrônomo 
Isaac Newton, que ficou amplamente conhecido pelo seu sistema de expl
Com o advento da álgebra e do cálculo, os estudos das ciências mudaram drasticamente, 
deixando de ter um embasamento puramente epistemológico passando para leis e fórmulas. 
Com isso, o ensino de Física reduzido às técnicas de operações mat
surtido o efeito desejado, sendo que em muitos casos, os alunos acabam por matematizar a 
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Física e não compreendem a essência dos fenômenos. Não se pode ignorar que o ensino 
de Física precisa ser (res)significado para que a aprendizagem sej
alunos. O maior desafio para a Física escolar é vencer a visão simplista de que o processo 
de ensino e aprendizagem baseado puramente na matematização está dando certo. Há 
muitos problemas, e, por isso, acredita
auxiliar para que esses problemas se amenizem.  Para tal, as mudanças metodológicas são 
fundamentais. Se o aluno não possuir subsunçores na sua estrutura cognitiva para que 
aconteça a ancoragem da nova informação a aprendiz
Então os textos de HFC auxiliarão nesse processo de criar esses “ancoradouros”. Os textos 
de HFC podem servir então como organizadores prévios dos conteúdos a serem 
trabalhados. Essa metodologia pode ser trabalhada jun
resolução de problemas, desde que o professor escolha os textos adequados para tais 
funções. É importante que as estratégias de ensino utilizadas pelo professor nessa 
metodologia levem os alunos a perceber todos os conflitos
formação dos conceitos bem como os diferentes cientistas que contribuíram com as teorias. 
Vale ressaltar que essa metodologia não pode transformar as aulas de Física em aulas de 
História da Física. Sendo assim, este trabalh
matematização da Física e as implicações no processo de ensino e aprendizagem no ensino 
médio, apresentando uma alternativa ao ensino tradicional pautada na História e Filosofia da 
Ciência. De cunho qualitativo e i
monográfico com caráter descritivo. Apresenta autores que discutem o processo de 
matematização e como esse processo, atrelado ao ensino tradicional da disciplina Física, 
está fadada ao insucesso, apresentando
observar que 50% dos professores analisados não possuíam a formação específica, 75% 
acredita que a matemática é importante para matematizar os fenômenos físicos, todos os 
professores acreditam que a álgebra é impo
não saiba matemática, ele nunca aprenderá os fenômenos Físicos, apenas 25% dos 
professores sabiam, de forma correta, o que era matematização e todos disseram que são 
tradicionalistas em suas aulas, tendo apenas
tradicionalismo com a história da ciência. A pesquisa tem muito a contribuir com a melhoria 
do processo de ensino. 
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Física e não compreendem a essência dos fenômenos. Não se pode ignorar que o ensino 
de Física precisa ser (res)significado para que a aprendizagem seja significativa para os 
alunos. O maior desafio para a Física escolar é vencer a visão simplista de que o processo 
de ensino e aprendizagem baseado puramente na matematização está dando certo. Há 
muitos problemas, e, por isso, acredita-se que a História e Filosofia da Ciência (HFC) possa 
auxiliar para que esses problemas se amenizem.  Para tal, as mudanças metodológicas são 
fundamentais. Se o aluno não possuir subsunçores na sua estrutura cognitiva para que 
aconteça a ancoragem da nova informação a aprendizagem significativa não irá acontecer. 
Então os textos de HFC auxiliarão nesse processo de criar esses “ancoradouros”. Os textos 
de HFC podem servir então como organizadores prévios dos conteúdos a serem 
trabalhados. Essa metodologia pode ser trabalhada juntamente com experimentação e/ou 
resolução de problemas, desde que o professor escolha os textos adequados para tais 
funções. É importante que as estratégias de ensino utilizadas pelo professor nessa 
metodologia levem os alunos a perceber todos os conflitos teóricos que haviam na época da 
formação dos conceitos bem como os diferentes cientistas que contribuíram com as teorias. 
Vale ressaltar que essa metodologia não pode transformar as aulas de Física em aulas de 
História da Física. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo discutir o processo da 
matematização da Física e as implicações no processo de ensino e aprendizagem no ensino 
médio, apresentando uma alternativa ao ensino tradicional pautada na História e Filosofia da 
Ciência. De cunho qualitativo e indutivo, a pesquisa está de acordo com o método 
monográfico com caráter descritivo. Apresenta autores que discutem o processo de 
matematização e como esse processo, atrelado ao ensino tradicional da disciplina Física, 
está fadada ao insucesso, apresentando algumas possíveis causas. A pesquisa pode 
observar que 50% dos professores analisados não possuíam a formação específica, 75% 
acredita que a matemática é importante para matematizar os fenômenos físicos, todos os 
professores acreditam que a álgebra é importante para o ensino de Física e caso o aluno 
não saiba matemática, ele nunca aprenderá os fenômenos Físicos, apenas 25% dos 
professores sabiam, de forma correta, o que era matematização e todos disseram que são 
tradicionalistas em suas aulas, tendo apenas um professor dito que intercala o 
tradicionalismo com a história da ciência. A pesquisa tem muito a contribuir com a melhoria 
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