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Resumo Diante da necessidade de atualização constante por parte dos professores, o governo 

brasileiro vem investindo em meios para estimular estes profissionais a utilizarem ferramentas 

digitais para distribuir informação e compartilhar conhecimentos e experiências práticas. O governo 

brasileiro disponibiliza de forma online o Portal do Professor, um repositório educacional, 

desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC), que oferece recursos digitais, acessos para 

interação e comunicação, dicas de materiais, sugestão de aulas, entre outros itens que subsidiam a 

prática do professor. Dentre os recursos de interação, são compartilhados neste repositório blogs 

construídos por professores, que tratam de diversos temas relacionados à educação. Os blogs são um 

tipo de página pessoal online, em que o conteúdo é disponibilizado em ordem cronológica, e é 

escolhido a critério do autor, chamado “blogueiro”, que pode postar arquivos nas mais diversas mídias 

- textos, imagens, vídeos. Além disso, permitem uma mudança na comunicação, pois o cidadão 

comum coloca-se como testemunha participativa do contexto em que vive. No âmbito pedagógico, o 

professor pode utilizar esse recurso para compartilhar suas práticas, conhecimentos, atividades, entre 

outras informações; ou ainda, interagir com outros blogueiros, por meio da ferramenta comentário. 

Neste estudo, buscou-se pesquisar os blogs compartilhados pelo Portal do Professor sobre o tema da 

inclusão, tendo como objetivo geral de apresentar o Portal como uma ferramenta de pesquisas e 

interação, focando-se no uso de Blogs. Os objetivos específicos são (i) identificar quantos e quais 

blogs são vinculados ao Portal do Professor; e (ii) analisar quais assuntos são compartilhados por 

meio dessa ferramenta digital. Como método, esta pesquisa teve abordagem quantitativa e qualitativa, 

consubstanciado pela pesquisa de internet, por meio de busca no repositório do Portal do Professor, 

onde oferece os Blogs. Foram encontrados, na categoria “Interação e Colaboração” no Portal do 

Professor, a quantidade de blogs disponibilizados para a Educação Especial e inclusiva, dentre os 209 

oferecidos, apenas quatro abordam a temática, sendo que dois deles não eram específicos. Conclui-

se que professores utilizam deste meio para interagir e postar suas informações e conhecimentos, 

porém, mesmo com o incentivo do governo brasileiro, ainda não são significativos os recursos 

indicados para a temática da inclusão. 
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