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1. Introdução
     A utilização de ambientes virtuais para prover acesso 
ao  ensino  superior  é  uma  das  últimas  tendências  na 
educação  a  distância  (EAD).  No  nosso  país,  por 
exemplo,  o  Governo  Federal  criou  o  projeto 
Universidade Aberta do Brasil  [1], que oferece cursos 
de nível superior através do ambiente virtual de EAD 
Moodle [2].  Além deste projeto, o Moodle está sendo 
utilizado em muitos outros no mundo inteiro, pois é um 
ambiente  gratuito,  seu código está  disponível  ("open-
source"),  é  baseado  na  Web e  foi  desenvolvido  com 
base em princípios pedagógicos, possuindo uma grande 
comunidade de usuários que contribuem para a melhora 
do ambiente e é distribuído em 60 línguas [3].
     Embora a inclusão seja uma das principais vantagens 
da EAD, pelo fato desta modalidade de ensino permitir 
que pessoas em comunidades geograficamente distantes 
de universidades cursem o ensino superior, dificuldades 
encontradas na utilização do ambiente de EAD por parte 
dos alunos podem resultar em exclusão.
     Com  o  objetivo  de  solucionar  o  problema  de 
dificuldade  de uso de ambientes  baseados  na  Web,  o 
W3C [4] desenvolveu normas de acessibilidade para tais 
ambientes.
       O objetivo deste trabalho é avaliar se o ambiente 
Moodle segue as normas de acessibilidade do W3C. O 
artigo  está  dividido  como  segue:  as  Seções  2  e  3 
apresentam, respectivamente,  o ambiente Moodle e os 
resultados da avaliação do ambiente Moodle de acordo 
com as normas de acessibilidade do W3C. Por fim, a 
Seção 4 expõe as conclusões.

2. O Ambiente Moodle
Assim como outros ambientes de EAD, o Moodle é 

composto por uma série de ferramentas colaborativas. A 
seguir são apresentadas algumas:

• Bate-papo: ferramenta que permite a interação 
em tempo real entre os participantes;

• Fórum:  ferramenta  que  permite  a  interação 
assíncrona entre os participantes;

• Wiki: ferramenta  que  permite  a  edição 
colaborativa de documentos.

A Figura 1 apresenta a tela da ferramenta “wiki” do 
Moodle da FATEC São José dos Campos.

Figura 1: Tela da ferramenta wiki

3. Avaliação de Acessibilidade do Moodle
As  seguintes  ferramentas  do  Moodle  foram 

avaliadas,  de  acordo  com o  nível  de  prioridade  1  de 
acessibilidade  desenvolvido  pelo  W3C:  tela  inicial, 
fórum, bate-papo e wiki. 

A  Tabela  I  apresenta,  como  demonstração,  uma 
parte dos resultados da avaliação.

Tabela I – Parte dos Resultados da Avaliação
Norma W3C Sim Não N/A Observações

4.1  Identificar 
claramente quaisquer 
mudanças de idioma 
no texto de um 
documento, bem como 
nos equivalentes 
textuais (por ex., 
legendas). 

X

Apresenta 
palavras em 
outro idioma 
(form, chat,  
past chat,  
sessions,  
homepage,  
user report).
Algumas 
partes do 
sistema não 
foram 
traduzidas.

Os  resultados  completos  estão  disponíveis  no 
endereço http://moodle-acessibilidade.net84.net/.

4. Conclusões
Este artigo apresentou a avaliação de acessibilidade 

realizada no ambiente de EAD Moodle de acordo com 
as normas do W3C.  Acredita-se que estes resultados 
contribuirão  com  a  comunidade  do  ambiente, 
instruindo-a  sobre  melhorias  necessárias  na  sua 
acessibilidade.
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