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Resumo Este trabalho tem por objetivo refletir, teoricamente, sobre a função social da escola e o 

processo de escolarização das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, tendo como foco a formação de professores alfabetizadores e a 

apropriação do conhecimento. Para atingir tal propósito foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

acerca da temática e teoricamente, ancorou-se, nos pensamentos de Lefebvre (1995), Vigotski (2003), 

Saviani (2003) e Meirieu (2005), bem como de outros autores. Elencaram-se duas categorias para 

análise e discussão: A alfabetização e a formação de professores: alguns apontamentos; e A mediação 

e a apropriação do conhecimento: o que dizem os teóricos?. Os resultados apontaram que o trabalho 

docente, na alfabetização, é uma atividade mediadora entre o indivíduo e a cultura humana. Ele deve 

ser realizado de forma intencional, organizado e sistemático, além de ser uma prática educativa com 

finalidade de garantir a universalização das máximas possibilidades geradas pelo processo histórico 

de desenvolvimento do gênero humano a todos os indivíduos, indistintamente, de modo a contribuir 

de forma afirmativa para a prática social e inclusiva das crianças. Destacou que todas as crianças têm 

o direito e a possibilidade de aprender. Concluiu que a escola deve potencializar o ato inclusivo, 

possibilitando a todas as crianças a apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos pela 

humanidade e concluiu, também, que o investimento em formação inicial e continuada para os 

professores é essencial e necessário, para que os docentes possam cada vez mais desenvolver práticas 

pedagógicas diferenciadas para assim mediar, da melhor maneira possível, o conhecimento e que 

todas as crianças possam aprender, pois a escola é lugar de sujeitos que aprendem. 
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