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Resumo: Recursos Educacionais Abertos (REA) são materiais de ensino, 
aprendizagem e investigação em quaisquer suportes que se situem no domínio público 
ou que tenham sido divulgados sob licença aberta que permite acesso, uso, adaptação e 
redistribuição gratuitos por terceiros. O objetivo do artigo é identificar a 
disponibilidade de REA digitais sobre metrologia no Banco Internacional de Objetos 
Educacionais e propor dois cursos com a utilização dos materiais identificados.   

Palavras-chave: Educação metrológica, BIOE, STEM, Interdisciplinaridade.  

Abstract: Open Educational Resources (OER) are learning materials, learning and 
research in any materials which are within the public domain or have been released 
under open license that allows access, use, adaptation and free redistribution by third 
parties. The paper aims to identify the availability of digital REA on metrology in the 
International Database of Educational Objects and propose two courses which the 
identified materials been used.  
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1.RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS: 
DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

O termo Recurso Educacional Aberto (REA) foi 
criado para nomear o Fórum da UNESCO, 
ocorrido de 2002 em Paris, e intitulado Fórum 
sobre os Impactos de  Recursos Educacionais 
Abertos na Educação Superior de Países em 
Desenvolvimento ,  e designa  

os materiais de ensino, aprendizagem e 
investigação em quaisquer suportes, digitais ou 
outros, que se situem no domínio público ou que  

 

tenham sido divulgados sob licença aberta que 
permite acesso, uso, adaptação e redistribuição 
gratuitos por terceiros, mediante nenhuma ou 
poucas restrições.  (UNESCO, 2012) 

A publicação Recursos Educacionais Abertos 
(REA): Um caderno para professores (Educação 
Aberta, 2011) apresenta cinco etapas do ciclo de 
vida de produção de REA. As etapas serão 
apresentadas em tópicos a seguir e, para cada 
uma das etapas, serão apresentadas características 
de REA. 



 

8o Congresso Brasileiro de Metrologia, Bento Gonçalves/RS, 2015 
   2 

• Encontrar:  se refere à busca por recursos 
que atendam às necessidades dos 
processos de ensino e de aprendizagem e 
enfatiza o impacto do acesso à 
informação, proporcionado pela rede 
mundial de computadores, na educação. 

• Criar: pode acontecer sem a utilização de 
outro recurso (do zero) ou com a 
combinação de recursos encontrados para 
montar um novo recurso.  Conforme 
GESER (2007), uma característica de 
REA é possibilitar uma “postura crítica 
diante do conhecimento, principalmente 
diante da expansão do conceito de 
autoria”. 

• Adaptar: tem o objetivo de adequar o 
recurso ao contexto específico, 
corrigindo, melhorando e 
contextualizando o material por meio de 
inserção ou remoção de componentes; 
mudança na sequência das atividades; 
edição ou alteração de imagens, texto, 
áudio, vídeo. Três características de REA 
indicadas na publicação Recursos 
Educacionais Abertos (REA): Uma 
caderno para professores (op. Cit) 
surgem nessa etapa do ciclo de vida de 
produção: possibilitar que o REA 
combine com o estilo de aula do 
professor e atenda às necessidades dos 
alunos; (p. 13); pensar o recurso didático 
como algo do qual se pode partir e não 
como algo dado que não pode ser 
modificado. (p. 14) e; nada que é criado é 
perfeito para todos. (p. 07) GESER(op. 
Cit.) destaca que “o recurso didático deve 
ser manipulável e adaptável aos 
contextos de aprendizado”. 

• Compartilhar: depende de disponibilizar 
os materiais à comunidade global, sob 
licença aberta e é a etapa definidora de 
REA. Quatro características de REA 
podem ser listadas: quanto mais 
permissões forem dadas, mais 
interoperável será o REA e mais 
oportunidades de colaboração poderão 
surgir (Educação Aberta, 2011, p. 20); 
tudo pode ser melhorado (Educação 
Aberta, 2011, p. 07); fornece acesso 

não-discriminatório aos recursos (OECD, 
2007, p. 37) ; recursos abertos são fontes 
de serviços que não diminuem suas 
habilidades de produzir serviços quando 
desfrutados. (OECD, 2007, p. 37); coloca 
os materiais educacionais na posição de 
bens comuns e públicos. (ROSSINI E 
GONZALEZ, 2012, p. 39). 

• Usar: envolve a utilização de REA em 
processos de ensino e aprendizagem e 
depende das características de REA 
presentes em todas as outras etapas.  

2. O ENSINO DE METROLOGIA E REA  

Conforme o contexto para a Educação e a 
Metrologia descrito no documento Diretrizes 
Estratégicas para a Metrologia Brasileira (2013-
2017),  

o desenvolvimento industrial, a melhoria da 
qualidade dos nossos produtos e processos e 
o aumento da competitividade exigirão 
profissionais com boa formação em 
metrologia (…) (Brasil, 2013, p. 54) 

A Sociedade Brasileira de Física ressalta que  
a área metrológica tem enorme importância na 
sociedade moderna ao estabelecer uma 
linguagem comum e padronizada, bem como 
procedimentos que assegurem a confiança nos 
resultados de medições (SBF, 2005, p.139). 

REA podem contribuir para a disseminação da 
Educação Metrológica e os objetivos do artigo 
são identificar a disponibilidade de REA digitais 
sobre metrologia e temas correlatos no Banco 
Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) e 
propor planejamentos de cursos que utilizem 
alguns desses recursos.  

O BIOE é um repositório criado, em 2008, 
pelo Ministério da Educação, em parceria com o 
Ministério da Ciência e Tecnologia, Rede Latino-
americana de Portais Educacionais - RELPE, 
Organização dos Estados Ibero-americanos - OEI 
e outros. O Banco Internacional tem o propósito 
de manter e compartilhar recursos educacionais 
digitais de livre acesso, mais elaborados e em 
diferentes formatos - como áudio, vídeo, 
animação, simulação, software educacional - 
além de imagem, mapa, hipertexto. (BIOE). 
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Os termos utilizados como palavras-chave 
para a busca foram: metrologia, medição e 
unidades de medidas.  

3. RESULTADOS DA PESQUISA NO BIOE 

A pesquisa do termo “metrologia” resultou em 
dois objetos educacionais: uma animação e um 
roteiro de experimento.  O conteúdo metrológico 
do objeto SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS – 
DESPERDÍCIO DE ÁGUA é a conversão de 
unidades de volume, entre mL e L,  solicitada em 
uma atividade. O conteúdo metrológico do outro 
objeto, intitulado MULTÍMETRO, é a associação 
entre a utilização do instrumento e a realização 
de medidas. 

A pesquisa do termo “medição” resultou em 
34 objetos. A análise de cada um deles revelou 
que 14 têm associação com o ensino de 
metrologia e 20 não. A classificação de todos os 
14 objetos e suas quantidades são: vídeos (06), 
roteiros de experimentos (04), 
animações/simulações (02) e áudios (02). 

A pesquisa do termo “unidades de medidas” 
resultou em 101 objetos. A análise de cada um 
deles revelou que 37 têm associação com o 
ensino de metrologia, 55 não têm e nove 
apareceram duas vezes na lista de resultados. A 
classificação de todos os 37 objetos e suas 
quantidades são: vídeos (11), roteiros de 
experimentos (13), animações/simulações (11), 
áudios (01) e softwares educativos (01). 

Dos 53 objetos educacionais encontrados com 
os três termos de busca e que podem ser 
associados ao ensino de metrologia, oito foram 
identificados nas buscas de dois termos, o que 
determinou um total de 45 objetos educacionais 
licenciados de maneira aberta e disponíveis para 
o uso em processos educacionais.  

4. PROPOSTAS DE PLANEJAMENTOS DE 
AULAS EM METROLOGIA COM A 
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
EDUCACIONAIS ABERTOS  

Foram elaboradas três propostas de cursos 
utilizando os objetos educacionais sobre 
metrologia identificados no BIOE como única 
estratégia para a entrega (delivery) de conteúdos. 

Em função destes conteúdos, foram criadas 
atividades para evidenciar o atingimento dos 
objetivos. O tema de cada curso, o objetivo geral, 
o público-alvo e os objetos educacionais 
escolhidos são apresentados a seguir. Os cursos 
serão apresentados durante o congresso, com os 
objetos educacionais associados às respectivas 
atividades. 

4.1 Capacitação de professores para o ensino de 
metrologia para 5º e 6º ano do Ensino 
Fundamental 

O objetivo geral do curso é sensibilizar os 
professores para tratar do tema Metrologia no 
final do I Ciclo ou início do II Ciclo do Ensino 
Fundamental. O público-alvo é formado por 
professores de matemática. Os títulos dos objetos 
educacionais selecionados para o curso são: 

• Resolução de problemas [Conversa de 
professor]: tipo vídeo (duração 18 min) 

• Sistemas de Unidades – A Onça - bloco 1 
e 2: tipo áudio (duração 10 min) 

• Processos de medidas de grandezas - 
Partes I e II: áudio (duração 12 min)  

• Instrumental matemático para a física - 
Processos de medidas: tipo 
animação/simulação 

• Atividades para desenvolver com os 
alunos: Medindo a mesa;  Ba be bi; 
Medindo a turma; Ampulheta; Medidas 
estimadas; Quanto pesa?; Viagem nas 
dimensões; Desafio dos 4 litros; 
Parâmetros de volume; Quanto tempo 
leva? 

4.2 Curso de introdução ao tema Medições  

O objetivo geral do curso é apresentar o tema 
medidas e sua relação com a ciência e possibilita 
identificar a importância da metrologia. O 
público-alvo é formado por alunos do final do 
ensino fundamental (9º ano) e do início do ensino 
médio. Os títulos dos objetos educacionais 
selecionados para o curso são: 

• Medições – Introdução: tipo vídeo 
(duração 4 min)  

• Medições – Padrões de Medidas: tipo 
vídeo (duração 2 min)  
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• Medições - Um exemplo de medição: 
tipo vídeo (duração 2 min) 

• Medições - Análise do exemplo de 
medição: tipo vídeo (duração 3 min) 

• Medições - O Sistema Internacional de 
Unidades: tipo vídeo (duração 3 min) 

• Medições - Os prefixos do Sistema 
Internacional de Unidades: tipo vídeo 
(duração 2 min) 

• Quiz: unidades de medida: tipo 
animação/simulação 

• Medições - Incertezas e algarismos 
significativos: tipo vídeo (duração 5 min) 

• Instrumental matemático para a física - 
Processos de medidas: tipo 
Animações/Simulações  

5. CONCLUSÃO 

A Educação STEM, acrônimo em inglês para 
Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, 
necessita ser enriquecida com os conceitos 
metrológicos.   

O movimento Recurso Educacional Aberto 
(REA) pode contribuir para a disseminação da 
metrologia por meio da reutilização de materiais 
disponíveis na rede mundial de computadores 
com licenças abertas. Entretanto, é necessário 
que especialistas analisem a qualidade dos 
materiais e proponham atividades que incentivem 
sua utilização em sala de aula.  
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