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Resumo A formação do professor deve ser uma prática constante, mediante a necessidade de 

complementação do conhecimento para a atividade docente. Diante dessa necessidade, foi ofertado e 

ministrado em um congresso brasileiro, um mini-curso para apresentar a proposta do Portal do 

Professor, como recurso de pesquisa para profissionais da educação, que colabora com aspecto da 

inclusão e Educação Especial. O Portal do Professor é um repositório nacional brasileiro, oferecido 

pelo Ministério da Educação, que possibilita variadas pesquisas de recursos digitais que contribuem 

com a prática docente. Posto em operação desde o ano de 2008, ainda há profissionais que 

desconhecem este ambiente, e a divulgação em eventos acadêmicos cooperam com a disseminação 

para o uso do repositório. Por ser um ambiente exclusivo para a prática docente, este estudo teve 

como objetivo geral divulgar o Portal do Professor como um repositório brasileiro e verificar o 

conhecimento que profissionais da educação tem sobre o ambiente. Como objetivos específicos foram 

(i) demonstrar e analisar quais tipos de recursos o Portal do Professor oferece para a prática inclusiva 

e especial; (ii) detectar, entre profissionais da educação, a necessidade sobre a busca de recursos no 

formato digital; e, (iii) verificar sugestões de melhorias para o uso do professor, no ambiente. 

Participaram do mini-curso sete inscritos futuros profissionais na área da educação, ou seja, três 

professoras Universitárias, três estudantes e uma psicóloga. Como método esta pesquisa teve a 

abordagem qualitativa, consubstanciado pela pesquisa exploratória, em que busca apresentar uma 

visão geral sobre um tema ainda pouco pesquisado. Nos resultados os dados obtidos mostraram que 

estes profissionais ainda não tinham o conhecimento sobre o repositório brasileiro e que ainda não há 

recursos digitais inclusivos para todas as áreas, concluindo a importância de divulgação do ambiente 

e alimentação de mais recursos que colaboram para a prática inclusiva e especial. 
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