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Introdução 
Este projeto apresenta o software Adobe Captivate® 
como uma opção para a produção de tutoriais de 
objetos de aprendizagem (OA) da Rede Interativa 
Virtual de Educação (Rived).  
O Rived tem como objetivo melhorar o papel do 
professor como um facilitador e líder do processo 
ensino-aprendizagem. Visa incrementar o papel do 
aluno como um agente que aprende, raciocina, 
investiga e resolve problemas. Consiste numa rede 
de distribuição de objetos de aprendizagem. 
Um objeto de aprendizagem é qualquer elemento 
digital ou não que pode ser usado para apresentar 
um conteúdo e utilizado como apoio a 
aprendizagem. Segundo Anjos1, “Os objetos de 
aprendizagem, na maioria das vezes, são digitais e 
permitem, ao aluno, construir seu conhecimento 
enquanto interage com estes objetos. Recursos 
online ou objetos de aprendizagem podem ser 
criados em qualquer mídia ou formato: applets java; 
animação flash; vídeo ou áudio; foto; apresentação 
powerpoint; sítios Web.”.  
O uso da tecnologia da informação é uma das 
opções que o profissional da área de educação tem 
para atingir o educando e atrair a sua atenção. 
Para Tarouco et al (2003)2, “os objetos de 
aprendizagem são mais eficientemente 
aproveitados, quando organizados em uma 
classificação de metadados e armazenados em um 
repositório integral a um sistema de gerenciamento 
de aprendizagem”. 

Resultados e Discussão 
O software utilizado foi o Adobe Captivate®, que 
pode gravar a área de trabalho com ou sem, 
importar arquivos do Power Point ou AVI e 
transformar tudo isso em vídeos aulas. 
Foi desenvolvido um tutorial para o OA 
Condutividade, facilitando o trabalho do professor 
em entender a atividade e aplicá-la da melhor forma 
possível, utilizando os recursos de interatividade 
que o software proporciona.  
Nesse tutorial é demonstrado, de forma correta, a 
utilização do OA, utilizando recursos de animação e 

áudio, facilitando assim a interação com o 
professor. 
Os tutoriais desenvolvidos são gerados como 
páginas de internet, com extensão ".swf" (de 
Shockwave Flash File). Podem ser visualizados 
usando um navegador que o suporta ou através do 
Flash Player, que é um aplicativo distribuído 
gratuitamente pela Adobe. São executados nos 
sistemas operacionais Windows® ou Linux®. 

Figura 1. Tela do OA Condutividade. 

Conclusões 
A utilização de tutoriais pode facilitar a aplicação 
pelos professores dos OA distribuídos pelo Rived, já 
que existe hoje, principalmente nas escolas 
públicas, uma grande dificuldade dos professores 
em utilizar esses objetos nos laboratórios de 
informática. 
O OA deve proporcionar visualização e 
manipulação. Deve planejar atividades que não 
possam ser realizadas em uma aula expositiva. 
Deve ser utilizado em sala de aula como uma 
ferramenta de apoio ao processo de ensino-
aprendizagem, visando a construção do 
conhecimento. 
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