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INTRODUÇÃO: A educação inclusiva é uma realidade que atravessa todas as
instituições educacionais, e tem como missão auxiliar e estimular todos os
educandos que possuem dificuldades ou deficiências a entenderem e
participarem do fenômeno que se chama educação e de todas as práticas que
a mesma contempla Objetivo: O presente estudo tem como objetivo evidenciar
o papel do professor que atua na Educação Inclusiva e os recursos
pedagógicos que essa modalidade educacional contempla. METODOLOGIA:
Este estudo foi realizado através da revisão da literatura. RESULTADOS: A
pesquisa apontou que quando o professor da Educação Inclusiva exerce sua
função com responsabilidade e afeto o aluno aprende com mais eficácia e
prazer. Evidenciou também que o Atendimento Educacional Especializado
(AEE) é uma forma de desmitificar a ideia de que o docente frente a essa
modalidade caminha sozinho vez que o AEE é um complemento do ensino
regular relevante no contexto educacional e muito eficiente na aprendizagem
do discente que possui dificuldade. Nesse contexto as crianças têm acesso às
escolas regulares com maior suporte de aprendizagem, são amparadas por lei
a terem professores especialistas que devem trabalhar na formação das
mesmas de forma individual, porém acompanhando a turma com auxílio do
professor regente dentro da sala de aula. Foi possível perceber que desde a
Declaração de Salamanca várias transformações foram feitas visando a
melhoria do ensino oferecido nas instituições escolares àqueles que possuem
alguma dificuldade. CONCLUSÃO: Conclui-se que o docente exerce um
importante papel, quando desempenha sua função com amor, responsabilidade
e conhecimentos voltados para as práticas inclusivas e que o AEE juntamente
com todas as suas técnicas e materiais é um recurso muito relevante neste
processo.
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