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2. Resumo do Trabalho

O projeto “Revolução e Tradição: pensamento científico no advento da Modernidade
europeia”, ao longo de 2020 e 2021, desenvolveu, leituras e debates formativos para os
bolsistas tratando sobre o contexto histórico e a importância das crenças religiosas e
metafísicas para compreensão das visões de mundo dos cientistas e filósofos mais
destacados da chamada Revolução Científica. Foram pesquisadas as teorias,
observações astronômicas e mecânicas de Nicolau de Cusa, Nicolau Copérnico,
Giordano Bruno, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileu Galilei, Blaise Pascal e Isaac
Newton. A partir de uma perspectiva de protagonismo discente e integração curricular,
os bolsistas propuseram a transposição dos modelos astronômicos estudados para a
modelagem tridimensional e a realidade aumentada. Utilizando a biblioteca leve AR.js, a
plataforma de hospedagem Github e a comunidade amigável Glitch, os próprios
discentes buscaram aprofundar sua formação nestas tecnologias, integrando os
conhecimentos de história e filosofia da ciência à sua formação técnica em Informática.
Como desenvolvimento de um produto final do projeto, os bolsistas estão
desenvolvendo um site para hospedar os modelos de realidade aumentada, além de
estar compartilhando os conhecimentos adquiridos como monitores da turma do
segundo ano de Informática em um Projeto Integrador para o ensino STEAM utilizando
recursos do Lab IFMAKER XXE, o que contribuirá com a produção de novos modelos e
a ampliação do escopo do próprio projeto.
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