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Apresentar alguns pressupostos teóricos que têm 

norteado nossas investigações sobre os instrumentos e 

os aparatos científicos e matemáticos

Alguns marcos de ordem teórica 

1 – A construção de interfaces entre história e ensino

2 – “O movimento do pensamento na formação do conceito 

matemático” e o “contexto no qual os conceitos matemáticos 

foram desenvolvidos” 



Por interface entendemos um conjunto de ações e de produções 

que busca promover a reflexão sobre o processo histórico da 

construção do conhecimento matemático para elaborar outras 

tantas ações (didáticas e/ou pedagógicas) que busquem 

articular história e ensino de matemática

A construção de interfaces

História da 

Matemática

Educação 

Matemática

Teorias didáticas 

e/ou pedagógicas



o contexto do desenvolvimento dos conceitos matemáticos

o movimento do pensamento na formação do conceito 

matemático

História da 

Matemática

Educação 

Matemática

Teorias didáticas 

e/ou pedagógicas

Questões de ordem epistemológica e matemática



Instrumentos históricos

Perspectiva historiográfica atualizada

Essa via de abordagem propicia-nos levantar interessantes 

questões de ordem epistemológica e ontológica ligadas ao 

instrumento que podem ser exploradas pelo educador 

matemático



Instrumentos = neutros 

Teoria

Instrumento [reificação da teoria]

Experimento

Vertente historiográfica tradicional



Instrumentos não são neutros 

Instrumento

Experimento Teoria

Vertente historiográfica atualizada



Instrumentos = construtores de conhecimento

Teoria

Instrumento [veicula e dissemina conhecimento]

Experimento

Vertente historiográfica atualizada



Instrumentos não é mero artefato

Epistemológica

Ontológica

Como o instrumento constrói, 

veicula e dissemina 

conhecimentos

O que é o instrumento 

Na interface é preciso considerar os dois movimentos

O instrumento “incorpora” conhecimentos



O QUE É UM INSTRUMENTO CIENTÍFICO ?

1. Ferramenta ou aparato utilizados em laboratório para realizar 
observações e experimentos

2. Medida: comprimento, peso, fenômenos naturais (pressão, 
temperatura, etc)

Definição funcional:

James C. Maxwell 

Instrumento ou aparato utilizado em laboratório



O uso instrumento é controverso

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

Instrumentos e Ciência no século XVII



Séculos XVI e XVII

Novos Instrumentos

Novos métodos matemáticos e experimentais



Destilação é um processo que a natureza ensinou

Chymisticis organis

Esses processos seguem o próprio curso da natureza e podem

ser utilizados para manipular a própria natureza

Condensação 

Rarefação 



O que é um instrumento científico?

É uma extensão da natureza, que permite potencializar os efeitos

É ferramenta utilizada para manipular a natureza com a própria 

natureza e, assim, promove a transcendência do sujeito em 

relação à natureza.  O instrumento passa a operar como um 

intermediário entre homem e natureza

Quantifica fenômenos (e conceitos)



Instrumento utilizado para medir aquilo que 

Aristóteles chamava de “quantidade”

Instrumentos matemáticos

Ângulos, Distâncias 

(comprimento, largura e profundidade)



Aprimoramento de antigos instrumentos e surgimento de outros 

novos a partir do século XVI



Tratados que versam sobre sua construção e uso

Cuidado: não são manuais do tipo “faça-você-mesmo”



Contextualizar os instrumentos matemáticos

Numa rede de relações

Matemáticos não no sentido que hoje atribuímos a esse termo

Matemáticas

É no rico diálogo entre as matemáticas que devemos 

compreender os processos que aprimoraram e 

desenvolveram novos instrumentos matemáticos ao longo dos 

séculos XVI e XVIII

Instrumentos de astronomia, de navegação ou geométrico 



Os instrumentos definem as diferentes relações entre diversos 

segmentos do saber = diferentes diálogos

Geometria euclidiana

Practica geometriae

Geometria das construções 



Teórico e Prático são indissociáveis

“Saber-Fazer” matemático de uma época

Construção Uso

Conhecimento

Diálogo na interface entre história e ensino



CONSTRUÇÃO E USO

Construção Uso



DAS PARTES E DO CONHECIMENTO MOBILIZADO



A ORIENTAÇÃO ESPACIAL 

OUTRAS QUESTÕES DE 

ORDEM GEOMÉTRICA



QUESTÕES DE ORDEM EPISTEMOLÓGICAS

Relação entre o 

conhecimento prático e 

teórico

Condições materiais e 

imateriais implicados no 

processo de medição



QUESTÕES DE ORDEM 

GEOMÉTRICA

QUESTÕES DE ORDEM 

EPISTEMOLÓGICA



QUESTÕES DE ORDEM 

GEOMÉTRICA

QUESTÕES DE ORDEM 

EPISTEMOLÓGICA





A orientação espacial : os triângulos coplanares

QUESTÕES DE ORDEM GEOMÉTRICA



QUESTÕES DE 

ORDEM 

EPISTEMOLÓGICA

Espaço real 

x

Espaço geométrico
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