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Apresentar os instrumentos “científicos” nas origens da 

ciência moderna dando especial atenção à classificação 

e ao seu papel no empreendimento experimental

1 – Identificar os instrumentos “matemáticos” e “filosóficos” nas

origens da ciência moderna 

2 – Tecer algumas considerações de ordem epistemológica 

implicadas no seu uso na investigação da natureza



Séculos XV, XVI e XVII 

Origens ciência moderna 

Ciência e 

Matemática 

antigas

Ciência e 

Matemática 

modernas
Especialização moderna

Foi a partir daquela época que a ciência (e, portanto, também a 

matemática) deu os primeiros passos em direção à 

especialização moderna

A ciência moderna, entretanto, não é um aprimoramento da 

ciência antiga... É na realidade uma “nova ciência”



Nos séculos XVI e XVII, houve muitas discussões e debates 

sobre a caracterização dessa “nova ciência”

Descartar antigos saberes e 

reconstruir a ciência sobre 

novas bases, partindo da 

própria natureza 

Retomar, corrigir e 

complementar 

conhecimentos clássicos

Entre os extremos, havia um matiz de opiniões diferentes, 

fomentando calorosos debates



Natureza do debate

O motor desses debates não foi de natureza estritamente  

epistemológica, filosófica, científica, metodológica ou religiosa.

A ciência moderna era diferente da outra que a antecedera e essa 

diferença deve ser entendida num contexto em que essas 

mesmas questões de ordem epistemológica, filosófica, científica, 

metodológica ou religiosa, entre muitas outras, estavam em jogo.

É nesse contexto que devemos compreender os instrumentos e 

os aparatos nas origens da ciência moderna



Instrumento ou aparato

“científico”

Ferramenta ou aparato utilizados em laboratório para realizar 

observações e experimentos

“Artefato” que permite mensurar (quantificar): distâncias, tempo, 

peso e outros fenômenos naturais (pressão, temperatura, 

calor etc.)

Mas nem sempre, foi assim...



O uso de instrumentos em ciência era bastante controverso. 

Excluindo-se os instrumentos que permitiam “medir” distâncias, ângulos 
e tempo, outros aparatos eram vistos com muita desconfiança.

Inexistência de convenção para o uso do instrumento 

Inexistência de critérios para validar resultados experimentais ou 
observacionais com o seu uso

Aparato = instrumento = artifício = experiência = experimento

Séculos XVI e XVII

“Novos Instrumentos”
Novos métodos matemáticos

e experimentais



“Instrumentos”

“Matemáticos”“Filosóficos”

Filosofia natural

Século XVII

Processos naturais Distâncias, ângulos

e tempo

Desde a antiguidade clássica

Matemáticas
Geometria

Aritmética

Astronomia

Música

Mecânica

Óptica

Pneumática

....Termômetros

“Vidros de clima” (weather glasses)

Barômetros

Bússolas 

Aparatos mecânicos e elétricos etc.

Navegação

Agrimensura

Astronomia de posição

Alguns tipos de relógios etc.



Astronômico ?

Óptico ? 

Filosófico ?

Matemático ?

Óptico ? 



“Instrumentos”

“Matemáticos”“Filosóficos”

Filosofia natural

Processos naturais

“Quantidade”

Matemáticas

Termômetros

“Vidros de clima” (weather glasses)

Barômetros

Bússolas 

Aparatos mecânicos e elétricos etc.

Navegação

Agrimensura

Astronomia de posição

Alguns tipos de relógios etc.

Distâncias, ângulos e tempo

“Qualidades”



“Instrumentos”

“Matemáticos”“Filosóficos”

Processos naturais:

Quente – Frio  temperatura / calor

Leve – Pesado  pressão / peso

Rápido – Lento  velocidade / aceleração etc

“Quantidade”

Aquilo que é passível de ser medido

Gradativamente quantificado

“Qualidades”

Distâncias, ângulos 

e tempo



A existência ou o estabelecimento de uma escala não 

torna um instrumento “matemático”



Weather Glasses



O que este instrumento “mede”? 

Não é pressão atmosférica



Composição do ar  Teoria da matéria (terra, fogo, ar, água)

Peso específico ou relativo do ar

Processo natural

Contexto experimental



PosiçãoBússola



Campo magnético

Bússola Campo 

Magnético



Marcadores de tempo



Mediação

Sujeito/Investigador 

Nada poderia ser revelado a não ser por meio do instrumento

Instrumentos 

(filosóficos e matemáticos)

Sujeito não é mais 

parte da natureza

Sujeito transcende 

a natureza

Sujeito é o outro e 

está fora da 

naturezaNatureza

Ciência instrumentalizada



Ampliam e potencializam os cinco sentidos

Instrumentos Segredos da natureza

Extensão dos sentidos

Séculos XVI e XVII

CONTROLE DA NATUREZA



Séculos XVI e XVII  no contexto experimental

Controlar a natureza

Disciplinar a natureza

Artifícios

Leis (regularidades)



Os instrumentos definem as diferentes relações entre diversos 

segmentos do saber

Matemáticas

Filosofia natural

Arte (techné)

Instrumentos  

levantam interessantes questões 

relativas à construção do conhecimento porque 

conjugam procedimentos racionais e mecânicos



Instrumentos = construtores de conhecimento

Teoria

Instrumento [veicula e dissemina conhecimento]

Experimento

Instrumentos anteriores ao século XIX 
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