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Instrumentos e aparatos

“Novos Instrumentos” Novos métodos matemáticos

e experimentais

Séculos XVI e XVII

O uso de instrumentos e aparatos era bastante controverso. 

O instrumentos e os aparatos eram vistos com muita desconfiança.



Convenção para o uso de instrumentos e aparatos 

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

Aparato = instrumento = artifício = experiência = experimento

Os instrumentos e os aparatos NÃO são neutros



Teoria

Vertente historiográfica tradicional

Instrumento [reificação da teoria]

Experimento

Circunferência

Compasso

Desenho da circunferência



Weather glass

(vidros de “clima”)

Barômetro

1634

Teoria 

barométrica

Após 1650



Teoria

Vertente historiográfica tradicional

Instrumento [reificação da teoria]

Experimento

Circunferência

Compasso

Desenho da circunferência



Compassos 

geométricos e 

setores

Esquadro



Instrumento

Experimento Teoria

Vertente historiográfica atualizada

Contexto



Instrumentos = construtores de conhecimento

Teoria

Instrumento [veicula e dissemina conhecimento]

Experimento

Vertente historiográfica atualizada



Instrumentos não é mero artefato

Epistemológico

Ontológico

O instrumento é mediador e “potencialmente” construtor de conhecimento 

Abandona-se a definição meramente 

funcional de ferramenta

O instrumento “incorpora” (embody) conhecimentos 

Não é apenas uma mera ferramenta ou aparato utilizado em laboratório para 

realizar experimentos, ne, artefato que permite mensurar (quantificar) distâncias, 

tempo, peso e outros fenômenos naturais (pressão, temperatura, calor etc



Mediação

Sujeito/Investigador 

Nada poderia ser revelado a não ser por meio do instrumento

Instrumentos 

e aparatos

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 ampliam e mediam a percepção dos cinco sentidos

Extensão dos sentidos

CONTROLE DA NATUREZA



Recurso intervencionista

Controlar a natureza

Disciplinar a natureza

Artifícios

Leis (regularidades)



O instrumento define diferentes relações entre diversos 

segmentos do saber

Matemáticas

Natureza

Tecnologia e arte



História dos instrumentos e o ensino de matemática

A história do instrumento  

Incorpora conhecimentos

Conjuga procedimentos 

racionais e mecânicos

Instrumento

Ações na interface entre história e ensino



Pensar e refletir junto com os instrumentos

Instrumento

Construção

Uso

Mobilização dos 

conhecimentos

Conhecimentos 

sintetizados
Composição 

(partes)

Construção do 

conhecimento



A história dos instrumentos e 
o ensino de matemática

Obrigado !!!


