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Numa caverna muito escura, num canto mais 
escuro ainda, havia um robô abandonado.
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Sempre que houver nessa história algum 
termo ou conceito mais complexo, vamos explicar 
por aqui. Nesse caso, a professora ou alguém um 
pouco mais experiente explicará de um jeito que 
você certamente entenderá. Então, vamos lá!

Um dos mistérios desta história é 
justamente como esse robô foi parar naquela 
caverna... Seria deste planeta? Ou veio de 
outra galáxia? Quem o construiu? Não se 

sabe... Mas o certo é que, neste 
ponto da história, ninguém 

nunca tinha visto o robô, que 
permanecia abandonado 
e quieto no fundo da 
caverna escura.
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Entretanto, naquele dia, uma 
coisa importante aconteceu quando 
uma pedra que cobria a entrada 
da caverna se soltou e permitiu 
que passasse um raio de luz 
do sol, e o robô começou a 
se mexer, como que tocado 
por um sopro de vida! 
Eram movimentos com 
um propósito, como se 
o robô tivesse alguma 
inteligência...

A partir desse 
dia, sempre que a 
réstia de luz do sol 
entrava na caverna, 
o robozinho ligava 
e começava a se 
movimentar. Ele 
era movido pela 
luz do sol!
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Com o passar dos dias, o robô logo 
percebeu que, pela fresta, além da luz, 
vinham uns sons muito esquisitos. De início, 
ele teve medo...
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Mas logo a curiosidade foi mais forte, 
e ele resolveu sair da caverna, que estava 
localizada em uma montanha de onde se 
avistava uma paisagem deslumbrante, de 
tirar o fôlego!
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O robô ficou maravilhado com a água 
cristalina e transparente, os pássaros coloridos 
que voavam...

Oh! E, de repente, passa um avião 
prateado no céu, deixando um rastro de 
fumaça cinza em seu trajeto!

Mas o que mais o 
impressionou foram as 
formas que via nas coisas 
para as quais dirigia o 
olhar: formas retas e 
arredondadas... 
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− Como podem, com somente dois tipos de 
forma, ser feitos tantos e tantos objetos? − 
indagou o robozinho de si para si...

− Isso é coisa de um gênio! − Quem havia 
inventado todas essas formas e coisas tão bonitas, 
coloridas e bem feitas? 

Numa árvore, havia uma fruta vermelha 
e redonda! E a árvore que dava a 
fruta? Tinha um tronco reto, 
galhos retos e curvos e 
folhas arredondadas, com 
cabinhos retos...
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Aqui é preciso contar que era o prédio de 
uma escola pública e que nesse lugar as escolas 
públicas eram muito bonitas e bem cuidadas, com 
professores respeitados por todos. (Ah, se todas 
as escolas brasileiras fossem assim...!)

O robozinho quis explorar e desceu a montanha. 
Quando chegou lá embaixo, havia uma rua, e nela 
se destacava o prédio colorido de uma escola.
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A diretora era uma 
pessoa muito responsável 
e queria sempre o melhor 
para sua escola. Por isso 
se preocupava muito com a 
qualidade do ensino, o prédio 
da escola e a frequência 
dos seus alunos. Todo dia, 
ela verificava se alguém 
tinha faltado e anotava 
num caderninho os nomes 
para verificar depois se 
tudo estava bem em casa. 
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O robô caminhou lentamente pela entrada do 
prédio, olhou para dentro de uma sala que estava 
com a porta entreaberta e viu pela primeira vez 
seres humanos.

Ela trazia sempre pesquisadores para discutir com os professores 
sobre as melhores metodologias para o ensino e aprendizado 
(Ela era esperta, pois assim tinha sempre os melhores e mais 
atualizados professores e nem tinha muito trabalho!) Todas essas 
ações da diretora faziam dessa uma escola diferenciada. Mas, até 
aqui, o robozinho não sabia nada disso. 
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Eram meninos e meninas, sentados, olhando 
fixamente para um objeto grande e verde preso 
na parede. Havia outra pessoa, bem maior que as 
crianças sentadas, que colocava umas coisas nesse 
objeto verde...

O robô se interessou por aquela cena. Entrou 
sorrateiramente e sentou no fim da sala. Ninguém 
notou sua presença, e ele percebeu que entendia tudo 
que aquela pessoa maior e as menores falavam.
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A professora usava um quadro verde e 
pedaços de tiras que grudavam no quadro 
formando as letras.

− Essa é a letra A, de AVIÃO − disse a professora. − Há 
pouco, vimos um passar lá no alto e escutamos o seu barulho! 
Existem dois tipos de letras: as vogais e as consoantes − disse 
a professora. − As vogais podem estar sós ou acompanhadas, 
mas as consoantes sempre têm companhia. O nome das 
vogais geralmente corresponde ao seu som nas palavras, 
diferentemente das consoantes. 
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L.I.NEU, que era muito atento a tudo, observou 
que, quando a professora estava falando, outra 
professora estava na porta da sala, escutando tudo, 
muito curiosa.

Mais tarde, ele ficou sabendo que essa era a 
diretora. L.I.NEU, que estava adorando a aula, gostou 
de saber que outra pessoa grande também estava 
gostando do que aquela professora estava fazendo.
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Quando a professora foi chamando os 
alunos um a um para formar a letra A, houve 
uma admiração geral quando chegou a vez do 
robozinho, que recebeu o olhar admirado e curioso 
de muitos pares de olhos.

Meninos e meninas não acreditavam que um 
robô estava em sua sala de aula! As crianças,  
curiosas, fizeram várias perguntas:
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− Como é o seu nome?

− Meu nome é L.I.NEU! − disse ele, com a sua 
voz de robô. Ele nem sabia como, mas sabia que 
sabia que o seu nome era L.I.NEU.

− De onde você vem? O que você come? Como 
você aprendeu a falar? Onde você mora?

Ah! E foi com enorme prazer que L.I.NEU 
informou às crianças que se alimentava da 
luz do sol, que não sabia de onde vinha, 
que morava sozinho numa caverna escura 
no alto da montanha e que a sua maior 
admiração era que entendia tudo que as 
crianças diziam, mas que, como elas, ainda 
não conseguia descobrir o mistério daqueles 
símbolos arredondados e retos combinados 
no quadro imantado.
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Uma coisa que chamou a atenção de L.I.NEU era 
que aquelas formas das letras eram as mesmas 
que tinham chamado sua atenção quando saiu da 
caverna e viu o mundo e os seus objetos e seres...

As letras eram formadas por linhas retas 
e curvas, tal como tudo em que seus olhos 
pousavam! Tudo tinha aquelas formas: pessoas, 
animais e objetos.

Quando tocou o sinal, L.I.NEU voltou para a sala 
de aula. A professora seguiu ensinando as letras.
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As crianças continuaram a ir ao quadro verde, 
pegavam as formas imantadas com os pedaços 
da letra ensinada pela professora e, uma a uma, 
em fila indiana, montavam no quadro a letra 
pedida pela professora, dizendo palavras que 
começavam com os sons da letra.

Depois, as crianças trabalharam em folhas de 
papel com lápis coloridos, tinta e materiais de 
colagem com as formas das letras e as partes 
das palavras. Os trabalhos ficaram muito bonitos 
e bem feitos!

− Como venho repetindo, 
existem dois tipos de letras: as 
vogais e as consoantes − disse a 
professora.

− As vogais podem estar sós ou 
acompanhadas, mas as consoantes 
têm companhia. O nome das vogais 
geralmente corresponde ao seu 
som nas palavras, diferentemente 
das consoantes.
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Quando terminou a aula, L.I.NEU saiu 
com todos, mas não estava com vontade 
de voltar para a caverna escura.

Então, embarcou num ônibus que 
passou em frente à escola.
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Quando o ônibus parou, L.I.NEU desceu e se 
deparou com um morro alto formado por areias 
brancas bem fininhas. Eram dunas!

Ele resolveu subir nas dunas 
e, quando chegou lá no alto, 
avistou uma paisagem linda: 
um imenso mar azul.
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L.I.NEU viu um menino de mãos 
dadas com o pai. O menino, Diego, 
“... não conhecia o mar. O pai, 
Santiago Kovakloff, levou-o para 
que descobrisse o mar... Ele, o mar, 
estava do outro lado das dunas 
altas, esperando. Quando o menino 
e o pai enfim alcançaram aquelas 
alturas de areia, depois de muito 
caminhar, o mar estava na frente de 
seus olhos. E foi tanta a imensidão 
do mar, e tanto seu fulgor, que o 
menino ficou mudo de beleza. E 
quando finalmente conseguiu falar, 
tremendo, gaguejando, pediu ao pai: 
− pai, me ensina a olhar!

(Eduardo Galeano, 

O livro dos abraços)
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Chegando à beira do mar, L.I.NEU viu 
de perto as ondas com bordas brancas. 
Admirado, viu que mais adiante havia no 
mar um navio imenso navegando.

Ele desejou embarcar naquele navio, 
mas se deu conta de que estava muito 
longe na beira do mar. Ali mesmo, L.I.NEU 
prometeu que mais tarde faria uma 
viagem de navio... Deveria ser fantástico 
navegar mar adentro num navio gigante!

No outro dia, depois de descansar nas 
dunas, L.I.NEU resolveu voltar à escola 
porque gostou muito da companhia das 
crianças. Elas eram tão alegres, amigas 
e educadas com ele!

Quando chegou à sala, a professora 
estava fazendo a chamada. Em seguida, 
ela contou uma história. Na história, 
havia um robô. L.I.NEU adorou!
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Foi então que a professora apresentou 
as partes da letra E. Era fácil demais! Uma 
letra com quatro pedaços retos: um grande, 
dois médios e um pequeno!

Quando a professora mostrou uma 
estrela brilhante, daquelas de árvore de 
natal, L.I.NEU sentiu uma coisa estranha, um 
aperto no coração, uma dorzinha de saudade. 
L.I.NEU tinha vindo do céu! Agora ele sabia... 
Mas de onde? Ele não sabia... 
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De repente, a saudade passou, 
pois uma menina bonita, de pele negra 
e com laço de fita no cabelo, veio 
conversar com L.I.NEU.

Ela era muito linda mesmo, e 
L.I.NEU ficou encantado com a alegria 
e vivacidade dela. Tinha uma amiga! 
O nome dela...? Maurícia!
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L.I.NEU então se deu conta 
de que não sabia uma coisa que 
a professora sabia bem: LER. A 
professora leu de novo o livro 
da história do robô sem mudar 
nada! Parecia um milagre, repetiu 
tudo igualzinho. Ele perguntou 
para a professora como poderia 
fazer isso, e ela respondeu:

− Eu estou ensinando isso. 
Venha todos os dias à aula, 
seja pontual e atento, que você 
descobrirá as muitas formas da 
combinação das letras, logo, logo!
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L.I.NEU ficou um pouco desconsolado quando 
pegou o livro que a professora tinha lido (ela sempre 
usava livros de histórias interessantíssimas) e 
percebeu que não conseguia decifrar nada... De 
repente, ao olhar mais um pouco, ficou admirado, 
pois identificou no meio daqueles sinais as duas 
letras que a professora havia ensinado: a letra A, de 
avião, e a letra E, de estrela! Ele ficou radiante e viu 
que, se descobrisse o segredo da combinação das 
letras, aprenderia a ler, logo, logo... A professora 
foi ensinando as seguintes letras e palavras:
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A aula era muito movimentada, e L.I.NEU 
luzia de alegria, pois, além de pintar e 
escrever com vários materiais e manusear as 
partes das letras todos os dias, havia vários 
jogos com as palavras. Alguns, inclusive, 
em computadores, o que ele achou muito 
familiar. Além de saber atribuir diferentes 
sons a cada grupo de letras, ele aprendeu 
que, em cada palavra, a voz fica mais forte 
num determinado lugar e que nome da letra 
é uma coisa e combinação das letras na 
palavra, outra. A professora disse que saber 
isso era bem importante.
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A leitura – extraordinária capacidade 
o cérebro, ampliando a inteligência e
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Ah! Para melhorar, a professora continuou a 
contar histórias, e a cada dia L.I.NEU conseguia 
ler um pouquinho melhor. Com as histórias, 
L.I.NEU aprendeu o seguinte:

(Filó Zofa, a sabida)

humana – exerce forte impacto sobre 
a compreensão do mundo.

39



− As letras são formadas por linhas 
retas e curvas

− 4 retas + 2 curvas = 26 letras do 
alfabeto português

− Uma simples letra ou sílaba muda 
totalmente a palavra. Por exemplo:

r + ata = rata ou m + ata = mata ou ainda 

mata – ma + la no lugar do ma = lata

− A gente escreve e lê uma palavra da 
esquerda para a direita

− Existem palavras escritas e pronunciadas 
da mesma forma, porém significando coisas 
diferentes, como, por exemplo:

Estrela (do céu), estrela (de estrelar um ovo 

na frigideira) ou ainda estrela (da televisão)
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− A gente fala tudo emendado, mas 
escreve as palavras separadas

− Os textos são formados por unidades 
que vão se especializando cada vez mais 
até chegar à letra... A maior das unidades 
é o parágrafo. O parágrafo é formado por 
frases; as frases, por palavras; as palavras, 
por sílabas; e as sílabas, por letras,  que 
podem ser consoantes ou vogais...

− Os parágrafos formam blocos no texto 
e são separados por sete tipos de pontos: 
ponto final (.), reticências (...), vírgula (,), 
ponto e vírgula (;), ponto de interrogação (?), 
ponto de exclamação (!) e dois pontos (:). 
Num diálogo depois dos dois pontos sempre 
se usa um travessão (−).

− Nos textos, as letras podem ser 
escritas de várias formas: MAIÚSCULAS, 
minúsculas, itálicas, em negrito, sublinhadas,  
Enfeitadas , Emendadas ...
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 Uma descoberta interessante aconte-
ceu um dia, quando, sem querer, Maurícia, 
a amiga de L.I.NEU, percebeu que ele 
tinha uma pequena placa colada por trás 
da base da cabeça e que na placa havia 
umas palavras escritas.

Maurícia, que já havia descoberto 
os diferentes segredos da leitura, leu o 
seguinte: 

− “Este é L.I.NEU, cujo nome é a 
abreviatura de “Leitura na Interface com 
as neurociências". Abaixo da placa, em 
letras minúsculas, estava escrito: "L.I.NEU 
foi criado para ajudar a entender como a 
leitura acontece no cérebro".

 L.I.NEU ficou emocionado, pois ele tinha 
ido justamente para o lugar certo: a escola!
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E foi mais uma vez Maurícia quem 
ajudou a descobrir outro mistério... Um 
dia, aconteceu a seguinte cena:

Ernesto, um dos alunos da turma, 
estava lendo um livro para Maurícia, que 
estava sentada à sua frente, quando 
L.I.NEU chegou e colocou as mãos na 
cabeça dele.

Maurícia levantou os olhos e não 
acreditou no que via no visor do rosto 
de L.I.NEU! Em vez do rosto, aparecia o 
que estava se passando no cérebro de 
Ernesto quando ele lia!

L.I.NEU era um dispositivo que 
mostrava como acontece a leitura no 
cérebro desde o momento em que os 
olhos identificam a letra.
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Ele não deveria mesmo ser deste planeta, 
pois essa tecnologia de leitura do cérebro 
ainda não existia nas escolas... Maurícia 
chamou a professora, e todos os alunos 
passaram a ler como Ernesto: com L.I.NEU 
com as mãos na cabeça da criança leitora.

45



 A professora (que havia estudado o funcionamento 
do cérebro na leitura com pesquisadores e pesquisadoras 
da universidade que vieram com seus bolsistas para 
trabalhar com os professores e alunos da escola) observou 
que, quando a criança via a letra, uma região localizada 
no cérebro atrás da orelha esquerda era imediatamente 
ativada. Em seguida, essa ativação ocorria em 
outros lugares do cérebro, em regiões associadas com 
os sons da linguagem, numa rapidez tão grande que 
abismava. Isso acontecia igual para todas as crianças...

A professora e as crianças chamaram a primeira 
região ativada pela visão das letras de caixa das letras 
(na verdade, um cientista já havia dado exatamente esse 
nome para essa parte do cérebro: Stanislas Dehaene. 
Ele conta isso no livro Os neurônios da leitura).

Esse foi um grande acontecimento! Na escola, 
todos queriam ler conectados ao L.I.NEU. Foi 
então que eles conseguiram ver outras coisas 
muito importantes que acontecem no cérebro 
quando se aprende a ler, pois todas as crianças 
começaram a fazer experiências com a leitura e 
o visor de L.I.NEU.
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A professora marcou uma reunião com a 
diretora e convidou L.I.NEU e Maurícia para 
fazerem a demonstração de como a leitura 
se processa no cérebro.
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− Veja que as imagens visuais das 
letras vão para o lado esquerdo do cérebro. 
Para reconhecer a diferença entre as 
letras, é preciso que as crianças aprendam 
a forma das letras. Por isso, eu usei as 
formas imantadas: para elas manusearem 
os segmentos das letras e reforçarem o 
aprendizado visual das formas.
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Lucas, um menino de cinco anos que estava no início da 
aprendizagem da leitura, escrevia tudo de trás para a frente com a maior 
facilidade! Alguém disse que ele era disléxico... A professora explicou 
que provavelmente Lucas não era disléxico, que essa é somente uma 
fase pela qual todas as crianças passam quando começam a ler.

Ela disse que isso acontece porque a leitura é uma criação 
recente da humanidade e que não houve tempo para criar no cérebro 
uma área específica para a leitura.  Então, o cérebro "recicla" áreas 
cerebrais associadas com a percepção visual de faces e outras 
formas, como casas, para codificar a forma das letras.

Entretanto, como essas áreas processam estímulos que 
precisam ser interpretados independentemente da maneira como 
olhamos para eles (um rosto ou uma mesa não deixam de ser o que 
são se os olharmos de frente ou de trás, de cima ou de baixo; um 
leão continua a ser um leão, mesmo de patas para cima, etc.), nessas 
regiões ocorre um fenômeno chamado de "invariância perceptual". No 
início da alfabetização, quando começa o processo de reciclagem, 
essa invariância é a justificativa para a escrita espelhada.

É necessário aprender sistematicamente que um tigre espelhado 
continua a ser o mesmo animal perigoso, porém um d e um b não 
são a mesma coisa quando espelhados. Um tigre é um tigre até de 
patas para o ar, porém um p e um d quando virados e espelhados se 
transformam em outra letra com outro som. A professora pesquisou 
isso num artigo em outra língua, de autoria de vários pesquisadores.
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Por falar em outra língua, a professora disse 
que existem línguas em que o aprendizado da 
leitura é mais rápido e que isso acontece porque 
nessas línguas o que é dito também é escrito 
da mesma forma. Ela disse que essas línguas 
são mais “transparentes” (L.I.NEU imaginou letras 
transparentes em um livro, mas depois viu que não 
era isso, senão, não poderia ler o livro). A professora 
deu o exemplo da palavra escada em português, que 
é dita com i... “É mesmo... todo mundo diz ' iscada', 
mas escreve escada...!!!”
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− Vejam − disse a professora. − O que 
fiz com as partes das letras diz respeito à 
forma como vemos as letras: em partes. O 
nosso cérebro junta tudo e, em milésimos de 
segundos, leva essa informação para as regiões 
que processam o som da fala, aí forma e som 
se associam. 

O aprendizado da leitura, como aparece 
no visor de L.I.NEU, conecta essas duas vias 
de processamento e, logo em seguida, as 
regiões onde ficam armazenados o significado 
das palavras, que fica em outra parte. Todas 
as partes do cérebro, lado direito e lado 
esquerdo, anterior e posterior, se interligam, se 
interconectam para ler com competência! Mas 
tudo começa no olho, tudo começa na letra...
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 A diretora agitava a cabeça, 
concordando com a professora. Ela 
estava entendendo tudo e disse o 
seguinte:

 − Foi importante os professores 
terem visto no visor de L.I.NEU como 
o cérebro funciona para aprender a 
ler, pois assim eles podem tomar as 
suas decisões sobre como alfabetizar 
baseados em evidências científicas!

 L.I.NEU se sentiu o robô mais 
especial do mundo. Ele tinha 
realmente contribuído para decifrar 
o enigma das letras. Mas L.I.NEU 
não pôde deixar de fazer a si uma 
pergunta:

53



54



 Essa descoberta será o outro enigma 
que L.I.NEU logo, logo irá descobrir...
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Antonio Pereira

É neurocientista e professor do Instituto do Cérebro da 

UFRN. Possui Doutorado em Biofísica pela UFRJ e há mais 

de 20 anos tenta saciar sua curiosidade de como o cérebro 

funciona. Acredita que o conhecimento sobre o cérebro 

pode ajudar a melhorar a educação das crianças e jovens 

brasileiros e dedica uma boa parte do seu tempo para projetos na área da Educação, 

como o Projeto Leitura+Neurociências.

Carolina Costa

É designer visual com uma grande paixão pela ilustração. 

Desde que se entende por gente, sempre se entreteu com o 

lápis e o papel, seus fiéis companheiros. Deu sorte na vida,  

conseguindo fazer disso a sua profissão, e acredita que 

o Design tem muito a contribuir na produção de materiais 

educativos. Possui especialização em Artes Visuais e é mestre em Design pela UFRN, 

com pretensões de seguir fazendo sua parte para fortalecer essa ponte com a Educação. 

Até onde se tem notícias, continua acreditando que a imaginação é a nossa mais 

poderosa máquina criadora, que se alimenta de conhecimento para se sentir livre no 

mundo, assim como o pequenino L.I.NEU.

Angela Chuvas Naschold

As crianças e como ensiná-las de maneira mais fácil e 

prazerosa têm estado na vida de Angela em todos os lugares e 

tempos. Muito cedo, ela trabalhou com crianças na educação 

infantil; depois, coordenou os professores e seus alunos 

em escolas públicas de uma grande capital brasileira. Mais 

adiante, como professora universitária, passou a ensinar seus alunos a como ensinar as 

crianças. No desenvolvimento desses trabalhos, fez faculdade, pós-graduou-se e teve 

uma família, oportunidade em que os filhos a ensinaram a prática dos conhecimentos 

adquiridos. Durante esse tempo, uma certeza sempre a acompanhou: todas as crianças 

podem aprender a ler com competência – basta que seja feito com elas um vínculo 

fundamentado no respeito, no amor e em estudos científicos sérios. Segundo Angela, a 

história de L.I.NEU é um pequeno exemplo dessa possibilidade.






