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Introdução: No contexto das Tecnologias Digitais da Comunicação e da Informação –
TDIC – as discussões sobre o processo de alfabetização ganham novos olhares a partir
da constatação de que as crianças, cada vez mais novas, têm contato com os mais
variados recursos de comunicação, informação e interação disponíveis no seu convívio
social, familiar e na escola. Nesse sentido, o computador pode ser considerado como
um forte aliado no processo de alfabetização porque apresenta diversas possibilidades
de interação entre os sujeitos e os objetos de aprendizagem e recursos motivadores
com diferentes materiais de leitura (imagético, textual, sonoro, hipertextual). Objetivo:
Objetiva-se investigar sobre as concepções e métodos de alfabetização, o processo de
interação e perspectivas metodológicas priorizadas nos Softwares Educativos
utilizados no processo de alfabetização, bem como as estratégias pedagógicas para
mediar as atividades de leitura e escrita propostas nos ambientes informatizados
utilizados no processo de alfabetização dos anos iniciais. Metodologia: A pesquisa do
tipo de campo, com estudos quantitativo-descritivos, abrangeu onze escolas da rede
pública de um município do Vale do Aço, o equivalente a 50% de escolas dos anos
iniciais do Ensino Fundamental, escolhidas aleatoriamente. Foram envolvidos onze 
professores que trabalham no processo de alfabetização dos anos iniciais do ensino
fundamental dessas escolas, o equivalente a 25% do desse total.Utilizaram-se como
instrumentos (i) um questionário aplicado aos professores, (ii) registros de observação
de aulas de leitura e escrita realizadas no laboratório de informática e (iii) um
formulário com critérios de avaliação de software educativo. Resultados: Os resultados
da pesquisa revelaram que tanto os métodos quanto a teoria de alfabetização que
orientam as atividades informatizadas utilizadas no processo de alfabetização são
desconhecidos pela maioria dos professores; que a mediação docente nesse ambiente,
ainda, está aquém do que se propõem a teoria, os estudos e pesquisas contemporâneos
sobre o processo de alfabetização.

Durante a realização da pesquisa observou-se que, em diversos momentos, os alunos
resolvem as atividades, sozinhos, sem a observação e/ou escuta, por parte do professor,
de suas indagações, dificuldades ou avanços. Observou-se, também, o desinteresse de
alguns alunos para realização da atividade, o que leva a inferir que tal interesse seja
proveniente da falta de mediação docente e pela forma que o programa trata as suas
respostas - com reforços positivos e/ou negativos.

Nas escolas envolvidas na pesquisa nem todos os professores alfabetizadores utilizam
os ambientes informatizados no processo de alfabetização. Assim, as “aulas” no
laboratório de informática ficam sob a responsabilidade de profissionais da área de
informática. Os professores alfabetizadores nem tampouco realizam avaliação, objetiva
ou formativa, dos softwares utilizados por seus alunos alfabetizandos na escola. 
 Conclusão: Concluiu-se que a integração das tecnologias de informação e
comunicação no processo de alfabetização ainda está desarticulada do currículo e que
indagar sobre as práticas de alfabetização e propor estratégias pedagógicas para
codificar e descodificar com os recursos da informática se constituem como novos
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desafios para os alfabetizadores. 
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