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Introdução: Os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica revelaram
que o desempenho no processo de aquisição da escrita e leitura dos alunos dos anos
iniciais do Ensino Fundamental do Brasil, está longe de chegar a excelência. Analistas
e pesquisadores da área asseguram que o uso de estratégias pedagógicas articulada aos
mais variados recursos didáticos favorecem o desenvolvimento de competência de
leitura e escrita. Assim, considera-se que o computador, por favorecer o acesso a
variados materiais de leitura e diversas possibilidades de interação entre os sujeitos e
os objetos de aprendizagem, torna-se forte aliado no processo de alfabetização. 
Objetivo: Para utilizar o computador como facilitador nesse processo faz–se necessária
formação docente para alfabetizar e para planejar, elaborar e avaliar material didático
informatizado. Nesse sentido, objetiva-se analisar as concepções e os métodos de
alfabetização e as posturas pedagógicas dos alfabetizadores no contexto das
tecnologias convergentes à Internet.  Metodologia: A pesquisa vinculada a Fundação
de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais é do tipo de campo com estudos
quantitativo-descritivos articulada à uma pesquisa bibliográfica que ainda se encontra
em andamento. A referida pesquisa abrangerá dez escolas, e envolverá,
aproximadamente, quinze professores. Serão utilizados como instrumentos de pesquisa
questionário, registros de observação de aulas de leitura e escrita no laboratório de
informática das escolas envolvidas bem como um documento com critérios de
avaliação de software educativo elaborado pelas pesquisadoras.Nesse trabalho serão
apresentados os dados referentes à revisão de literatura que será utilizada para
sustentar a pesquisa.  Resultados: Os estudos realizados sobre alfabetização revelam
que o significado do termo foi mudando com o tempo e suas necessidades, que já não
basta saber ler e escrever para ser considerado alfabetizado, que é necessário
compreender o que se está lendo e que é preciso saber usar a leitura e todas suas
funções sociais. Revelam também, que aqui no Brasil sempre houve problema em
relação à escolha do método certo a ser utilizado na alfabetização, e em determinado
período a ausência de um método com o surgimento do Construtivismo, trouxe
grandes questionamentos na educação. Já sobre o uso dos ambientes informatizados de
aprendizagens, é possível perceber durante as leituras que essas ferramentas, por serem
atrativas e por permitirem que os alunos interajam de maneira ativa com elas, são
capazes de transformá-los em produtor de conhecimento ao invés de simples receptor
de informações, isso se for produzido e utilizado de maneira correta, o que muitas
vezes não acontece. As leituras, em sua maioria, chegam ao consenso de que os
maiores entraves para o uso adequado dos softwares e/ou tecnologias digitais de
informação e comunicação são, de um modo geral, a desarticulação entre currículo e
tecnologia e a falta de formação docente. Conclusão: Conclui-se que a pesquisa tem
provocado diversas reflexões e questionamentos acerca do uso das tecnologias no
processo de aquisição da leitura e escrita e suas funções sociais nos anos iniciais.
Conclui-se, também, que a pesquisa tem provocado questionamentos sobre posturas
pedagógicas para o uso  do computador.
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