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A programação de computadores é uma habilidade importante nas profissões que utilizam 
tecnologias para a resolução de problemas. No âmbito da Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, em 
que há uma grande demanda para a automatização das suas atividades, desde a coleta de dados até a 
construção dos mapas, esta habilidade  já não é mais adição opcional,  mas um conhecimento essencial 
para formação dos profissionais. Contudo, ainda pouco se discute a respeito dos métodos de ensino de 
programação para o desenvolvimento de aplicações geoespaciais, desconhecendo-se a eficácia das 
diferentes abordagens de ensino. Entretanto, há evidências que a aprendizagem ativa beneficia a aquisição 
de conhecimento, ou seja,o uso de uma estratégia de ensino na qual os alunos não apenas recebem o 
conteúdo dos professores, mas que se baseie também na interação e construção do conhecimento em 
conjunto com os colegas. Com base nesta visão, propomos o desenvolvimento colaborativo de um mapa 
interativo em ambiente web como atividade de aprendizagem ativa, no qual cada aluno desenvolveu três 
funções comuns entre todos e uma função específica, utilizando um projeto base para posteriormente 
agregar todas as funções. Para desenvolver a aplicação web foi utilizada a plataforma OSGeolive, a 
linguagem de programação Javascript, a linguagem HTML de marcação de hipertexto e a linguagem CSS de 
estilização de páginas web. O desenvolvimento colaborativo foi realizado utilizando a ferramenta de 
controle de versão Git e o repositório web de códigos Github. Repositórios de algoritmos como o Github 
permitem o compartilhamento de projetos a serem executados colaborativamente, de modo que cada 
contribuinte pode criar uma “ramificação” (clone do projeto) com a finalidade de implementar nova 
funcionalidade ao projeto principal. Posteriormente cada ramificação pode ser mesclada ao projeto 
principal mediante análise e solução das divergências incompatíveis. A experiência abordada neste trabalho 
foi realizada em uma disciplina optativa com 10 alunos nos anos finais da graduação e 2 alunos especiais já 
graduados. A distribuição de gênero é de 50% de mulheres e 50% de homens. A atividade foi proposta e 
monitorada por uma professora e dois alunos de doutorado realizando suas práticas de docência. Ao final 
do trabalho, foi realizado um questionário a ser preenchido anonimamente via a ferramentas Google 
Forms, para se obter informações quanto à percepção dos discentes no processo de desenvolvimento 
colaborativo. Dos respondentes, 92% afirmaram possuir pouca ou média experiência em programação ao 
iniciar a disciplina, e todos concordaram com a importância do tópico para a sua formação. Ao início do 
curso, todos foram solicitados a realizar cursos básicos das linguagens utilizadas na plataforma online e 
gratuita Codecademy. Os principais pontos positivos da atividade apontados pelos alunos foi a 
possibilidade de trabalhar em equipe e a aprendizagem de como colaborar em um projeto de software 
livre.  As principais dificuldades foram a de encontrar e corrigir erros do código e a de visualizar o resultado 
final do projeto. De fato, com a pouca experiência em programação, de uma forma geral, do conjunto de 
alunos, a correção de erros pode se tornar uma experiência demorada e frustrante.  Como, de forma 
análoga, assim que a resolução dos problemas é encontrada há um estímulo motivador, é importante que 
se reforce o uso de métodos depuração do código de forma que este processo não tire o interesse dos 
alunos pelo tópico, mas que os motive a procurar soluções para os desafios encontrados. A motivação e a 
autoconfiança dos alunos é importante, podendo ser notada pela afirmação de que 8 dos 12 alunos se 
considera pior programador do que seus colegas de turma. Por isso atividades como este desenvolvimento 
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colaborativo podem motivar o estudante a prosseguir neste desafio, uma vez que a maioria deles acreditou 
que fez uma contribuição positiva para o grupo durante a atividade, inclusive tirando a dúvida de colegas.  
Adicionalmente, apenas um aluno detectou como negativo o uso da máquina virtual OsGeo Live, uma 
distribuição livre do Ubuntu com ferramentas geoespaciais produzida pela fundação OSgeo. Todos os 
demais conseguiram se adaptar ao ambiente. De uma forma geral, a maioria considerou a atividade 
positiva, estimulante e divertida, apesar de trabalhosa. Com esta proposição de atividade e a prática de 
avaliação de técnicas e ferramentas de ensino de programação, busca-se formas alternativas de engajar 
ativamente os alunos de graduação na aprendizagem de desenvolvimento de aplicações estimulando o 
surgimento de profissionais com uma formação mais abrangente e com mais ferramentas à disposição para 
a sua atuação. 


