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Resumo O governo brasileiro tem investido em recursos digitais que colaboram para a prática do 

docente para assim oportunizarem a aprendizagem dos alunos. Para disponibilizar estes recursos, são 

oferecidos repositórios educacionais onde são armazenados os mais variados tipos de informação. O 

Portal do Professor é um dos repositórios educacionais brasileiro, oferecido desde o ano de 2008 pelo 

Ministério da Educação, que além de armazenar recursos digitais voltados para a educação, oferece 

em um só ambiente diversos conteúdos de interação, pesquisa e estudo, que colabora para a prática 

docente e direcionamentos para a formação e atualização do profissional. Dentre os diversos recursos 

disponíveis, há itens voltados para a prática inclusiva, neste repositório, que colaboram com os 

professores atuantes na Educação Especial e inclusiva. Dessa forma, este estudo busca pesquisar a 

acessibilidade do ambiente eletrônico do Portal do Professor, investigando se a página disponível 

online é acessível para todos, inclusive para público alvo da Educação Especial. Assim, o objetivo 

desta pesquisa é analisar a acessibilidade da página inicial do Portal do Professor, se esta possibilita 

o acesso à página por qualquer pessoa. Como objetivos específicos (i) apresentar o Portal do Professor 

como um repositório educacional de recursos digitais; (ii) apresentar as possibilidades de recursos 

voltados para a inclusão, neste ambiente; e (iii) pontuar as possíveis falhas de acessibilidade no Portal. 

Para investigar se o repositório apresenta um website acessível, foi feita uma análise a partir do 

aplicativo brasileiro DaSilva (que permite verificar a acessibilidade de um website). O método 

utilizado nesta pesquisa foi a abordagem qualitativa, consubstanciado pela pesquisa de internet que 

com a contemporaneidade as informações ficaram mais rápidas, possibilitando a pesquisa em diversos 

assuntos. O resultado apresentado é que o Portal do Professor, por ser um repositório educacional 

geral, ou seja, voltado para todos os conteúdos curriculares, inclusive alguns voltados para a Educação 

Especial e inclusiva, a sua interface principal ainda não é totalmente acessível, apresentado pelo 

DaSilva. Dessa forma é indicado haver melhorias significativas que possam colaborar para que todos, 

inclusive pessoas público alvo da Educação Especial, tenham acesso. Concluí-se assim, que o Portal 

do Professor para que seja um recurso inclusivo ainda requer adequações de sua página principal. 
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