
CAPÍTULO 1

O que acontece no cérebro
quando a criança aprende

a ler e a escrever?

Adriana Marques de Oliveira
Simone Aparecida Capellini

11



O ser humano é um ser social que se comunica pela linguagem. Na civilização, aprender a falar 

cognitivo. 

Apesar da necessidade de comunicação e da exposição a um mundo letrado, aprender a ler 
não é tão simples assim; para o cérebro, este ato é considerado não natural, pois não há 

momento de aprender a ler. O que permite este aprendizado é considerado pelos cientistas 
uma das maiores e mais impressionantes características do cérebro humano: a plasticidade 
cerebral (Ávila, Kida, & Carvalho, 2017; Changeux, 2012; Dehaene, 2012; Dehaene, Cohen, Morais, 
& Kolinsky, 2015; Scliar-Cabral, 2013).

principais funções corticais se reorganizam para acomodar a nova habilidade cultural. Por isso, 
ao atingir a maturidade cognitiva, a linguagem escrita deve ser formalmente ensinada em um 
contexto de ensino-aprendizagem (Ávila et al., 2017; Changeux, 2012; Dehaene, 2012; Dehaene 
et al., 2015; Gabriel, Morais, & Kolinsky, 2016; Snowling, & Hulme, 2013; Morais, 2013; Oakhill, Cain, 
& Elbro, 2017; Scliar-Cabral, 2013).

Para os bons leitores, o ato de ler parece se algo simples e fácil, o que faz esquecer o quão difícil 
foi seu aprendizado. Durante o ato de ler, o cérebro realiza diversas funções, e cada área do 
cérebro tem o seu papel e atua harmoniosamente para que a leitura possa ser realizada. 

linguagem escrita, sejam elas de desenvolvimento sejam adquiridas (Cuetos, 2010; Dehaene, 
2012).

Cientistas buscam desvendar cada passo realizado durante a leitura, desde o momento de 

Neste  momento, quando você, leitor,  dedica-se a este texto, seus olhos se movimentam pela 
página, da esquerda para a direita, com movimentos rápidos e precisos; a cada segundo, seus 

algum. Você, provavelmente, lê este texto silenciosamente e – apesar disso – é capaz de 
recuperar a pronúncia de cada palavra reconhecida é como se estivesse ouvindo as palavras, 
mesmo que não as esteja pronunciando em voz alta. Tudo isso já foi explicado pela ciência, com 
auxílio das imagens funcionais (Cuetos, 2010; Dehaene, 2012; Dehaene et al., 2015).

há cerca de 5.400 anos. O alfabeto não tem mais que 3.800 anos. Por ser uma atividade 
cultural, ainda hoje, existe uma forte relutância de algumas áreas para considerar a 
aprendizagem da leitura em termos biológicos e não apenas sociais (Dehaene, 2012; 
Hernandez et al., 2019).

Reconhecer os caminhos que o nosso cérebro percorre para que a leitura possa ser realizada é 
importante em diversos aspectos tais como: 1) conhecer o processamento da leitura; 2) 

conhecer o percurso do processamento da leitura no cérebro, é possível planejar os processos 
de intervenção, saber como avaliar adequadamente e decidir qual método de ensino e quais 
ferramentas escolares são as mais adequadas para a alfabetização.

INTRODUÇÃO
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Aprender a ler requer o desenvolvimento de habilidades do processamento fonológico, 

acesso  a todas essas representações e a recuperação delas corre na memória de longo prazo, 
local onde elas estão armazenadas (Boros et al., 2016; Coltheart, 2013; Ehri, 2005; Harn, 
Stoolmiller, & Chard, 2008; Morais, 2013; Rakhlin, Mourgues, Cardoso-Martins, Kornev, & 
Grigorenko, 2019; Rothe, Cornell, Ise, & Schulte-Körne, 2015; Share, 1995; Viterbo, Katzir, & 
Goldfarb, 2020). Coltheart (2013), destaca a importância de compreender a natureza desse 
sistema e os componentes envolvidos para que o processamento das informações durante a 
leitura, possa ocorrer. Isso será explicado nesse tópico.

(Cagliari, 1996; Oliveira, 2017). Isto implica que a aquisição da leitura está relacionada ao 
domínio do princípio alfabético, que é o conhecimento do nome das letras e que uma ou mais 
letras (os grafemas) correspondem aos fonemas (menor unidade fonológica que distingue o 

Rakhlin et al., 2019; Villagrán, Consejero, Gusmán, Jiménez & Cuevas, 2011).

Conhecer o nome das letras é um importante preditor para o adequado desenvolvimento da 
leitura, tal como a consciência de sílabas e rimas, aspectos da consciência fonológica na 
oralidade. Conhecer o nome das letras auxilia o desenvolvimento da relação grafema-fonema. 
O domínio da relação grafema-fonema na alfabetização é um dos preditores do adequado 
desenvolvimento da leitura (Clemens et al., 2020; Ehri, 2014; Elbro & de Jong, 2017;  Hulme, 
Bowyer-Crane, Carroll, Duff, & Snowling, 2012;  Piasta & Wagner, 2010; Schatschneider, Fletcher, 
Francis, Carlson, & Foorman, 2004; Rakhlin et al., 2019; Torppa, Lyytinen, Erskine, Eklund, & 
Lyytinen, 2010).

A aquisição do princípio alfabético depende – em grande medida – do tipo de sistema de 
escrita que se aprende. O sistema de escrita do português, apesar de ser considerado alfabético, 
não o é rigorosamente, uma vez que está vinculado à origem das palavras; por isso, ele é 

corresponder a mais de um fonema e fonemas a vários grafemas (Batista, 2011; Cegalla, 2008; 
Fernández, Mérida, Cunha, Batista, & Capellini, 2010; Gabriel et al., 2016; Meirelles & Correa, 
2006; Morais, 2013; Scliar-Cabral, 2003). Scliar-Cabral (2013) ressalta que, ao atribuir os valores 

acento mais forte. No português brasileiro, as palavras podem ser oxítonas, paroxítonas ou 
proparoxítonas: cujos acentos tônicos encontram-se na última, penúltima ou antepenúltima 
sílaba respectivamente.

grafema-fonema é a sua relação que é totalmente arbitrária, ou seja, o nome da letra não 
representa seu valor sonoro. Não há, no nome das letras, sinais que indiquem como 
pronunciá-las (Batista, 2011; Cuetos, 2010; Morais, 2013; Scliar-Cabral, 2003). Oliveira (2017), cita 

O QUE É LEITURA?
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espelho da fala. A única forma de escrita que retrata a fala, de maneira a correlacionar 
univocamente letra e som, é a transcrição fonética. (Cagliari, 1996, pp. 117, como citado em 
Oliveira, 2017).

Por isso, é defendido amplamente que o ensino da correspondência grafema-fonema deve ser 
realizado, formalmente, no período da alfabetização. Não se deve acreditar que basta expor os 
escolares a um grande número de palavras que eles adquirirão a leitura (Dehaene, 2012, Morais, 
2013, Scliar-Cabral, 2013).

que são os traços distintivos, para representar uma mesma letra, que podem não possuir 

maiúsculas ou minúsculas e em todos os tamanhos das fontes” (Dehaene, 2012, p.32-33). 

Quando se fala de leitura, o sistema de entrada da informação é o visual. O processamento das 

determinada palavra) e sacadas (pequenos saltos de um ponto para o outro com o objetivo de 

região central da retina – a fóvea, que é de alta resolução, com fotorreceptores, conhecidos 
como cones. Por isso, é a fóvea a região de maior nitidez (Cuetos, 2010; Dehaene, 2012; Gough, 
1972; Scliar-Cabral, 2008). 

Durante o desenvolvimento das habilidades de leitura, o escolar fará pequenos movimentos 

aumentando a sua experiência em leitura e a sua rede neuronal se desenvolvendo, as sacadas 

O processo da extração da informação é realizado de forma serial - da esquerda para direita, 
letra a letra, e a uma velocidade de 10 a 20 milissegundos aproximadamente; sua duração 
depende do tamanho da palavra (Cuetos, 2010; Gough, 1972; Scliar-Cabral, 2008). Cada letra 

haja o reconhecimento de cada uma das letras para – assim – levar ao reconhecimento da 
palavra (Cuetos, 2010; Dehaene, 2012).

Uma das contribuições da neurociência importante para a educação, em relação à nitidez das 
palavras, é a referente ao tamanho da fonte. Ao contrário do que muitos acreditam e utilizam 

otimizada quando se aumenta o tamanho da fonte. Como o processamento se realiza letra a 
letra, quanto maior for a fonte da palavra escrita, mais ela se distanciará do centro da retina em 

No campo foveal, estima-se que caibam cerca de seis caracteres (deve-se contar as letras e os 
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espaços), proporcional a uma palavra curta. Consequentemente, quanto maior a fonte, menos 

2010; Dehaene, 2012; Scliar-Cabral, 2008; Rayner, Juhasz, & Pollatsek, 2013; Snowling & Hulme, 
2013).  

Por entender a leitura como um processamento de informações, a Psicologia Cognitiva estuda 

demonstra a estrutura e a sequência de cada processo envolvido no reconhecimento de 
palavras e as interconexões entre esses processos (Oliveira, 2017; Pinheiro, 2006). Modelos que 
explicam o processo de reconhecimento da palavra são vastamente estudados, visto que, ao 
falhar no reconhecimento da palavra escrita, não será possível realizar a leitura e a 
compreensão do texto (Snowling & Hulme, 2013). 

Todo modelo que se propõe a explicar o desenvolvimento do reconhecimento visual da palavra 

fonológico e semântico –, os quais se ativam e se inibem mutuamente durante o 
processamento de uma palavra (Lupker, 2013). Por isso, independente de as teorias serem 
conexionistas (Seindenberg & McClelland, 1989) ou não conexionistas (Colthearth, 1980; 
Colthearth, 1985; Coltheart, Rastle, Perry, Langdon, &  Ziegler, 2001; Coltheart, 2013); é consenso 
que, no sistema de leitura, há duas rotas diferentes que explicam a leitura em voz alta 
(Coltheart, 2013; Price & McCrory, 2013).

O modelo da dupla rota, proposto por Coltheart em 1980, explica o reconhecimento da palavra 
escrita, mas não apenas do desenvolvimento da leitura. Ele também auxilia na compreensão 
sobre os transtornos de leitura, sejam de desenvolvimento sejam os adquiridos (Coltheart, 2013; 
Coltheart et al., 2001; Cuetos, 2010). Neste modelo em uma rota é explicado o acesso à palavra 
pela aplicação das regras de correspondência grafema-fonema (rota fonológica ou subléxica) e 

lexical ou direta) (Coltheart, 1980, 2013; Coltheart et al., 2001).

regras de conversão grafema-fonema; sendo assim, a pronúncia da palavra será construída ao 

segmentadas com pouco esforço consciente por parte do escolar, reduzindo, assim, a carga 

fonológicas das palavras (desenvolvimento rota lexical), pois cada vez que o escolar lê 
corretamente uma palavra desconhecida, seguindo as regras de conversão grafema-fonema, 

energia cognitiva (Buchweitz, 2016; Clemens et al., 2020; Clemens et al., 2018; Coltheart et al., 
2001; Cuetos, 2010; Cunningham, Perry, Stanovich, & Share, 2002; Navas, 2017; Oliveira, 2017; 
Ritchey & Speece, 2006; Share, 1995).

A rota fonológica, por permitir a aplicação das regras de correspondência grafema-fonema, 
possibilita a leitura de palavras regulares e das pseudopalavras; no entanto, tal aplicação 

fonologia (Capellini, Oliveira & Cuetos, 2014; Coltheart, 2013; Cuetos, 2010; Kim, Petscher, 
Foorman, & Zhou, 2010; Mehlhase et al., 2020;  Morais, 2013; Oliveira, 2017; Pinheiro, 2001, 2006; 
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Pinheiro; Lúcio, & Silva, 2008; Pinheiro & Rothe-Neves, 2001; Snowling & Hulme, 2013).

das representações semântica e fonológica. Ao visualizar a palavra, ela será recuperada no 

Cuetos, 2010; Kim et al., 2010; Mehlhase et al., 2020; Morais, 2013; Oliveira, 2017; Pinheiro, 2001, 
2006; Pinheiro, Lúcio, & Silva, 2008; Pinheiro & Rothe-Neves, 2001; Rothe et al., 2015; Raklin et 
al., 2019; Snowling & Hulme, 2013).

A leitura pela rota lexical permite o reconhecimento de palavras familiares e irregulares. No 
entanto, cabe destacar um importante aspecto da leitura pela rota lexical que é o aprendizado 

principalmente o efeito do comprimento da palavra na leitura de palavras familiares. Isso 

sem necessidade de avançar a leitura de forma serial, da esquerda para direita, ganhando 
assim, velocidade de leitura. Por isso, o desenvolvimento da rota lexical não é importante 

transparentes (Harn et al., 2008; Raklin et al., 2019; Rau, Moeller, & Landerl, 2003; Zoccolotti, De 
Luca, Di Filippo, Judica, & Martelli, 2009).

A automatização das regras de conversão grafema-fonema é uma condição necessária para o 

leitora. Quanto mais tempo o escolar dedicar à leitura, mais representações serão armazenadas 
na memória de longo prazo, facilitando o reconhecimento da palavra (Buchweitz, 2016; 
Coltheart et al., 2001; Cuetos, 2010; Cunningham et al., 2002; Navas, 2017; Ehri, 2005; Oliveira, 
2017; Raklin et al., 2019; Share, 1995).

Os caminhos para leitura no cérebro durante a leitura

As investigações por exames de neuroimagens descrevem os circuitos corticais envolvidos 
durante a leitura. São realizadas – em sua maioria – com a leitura de palavras isoladas, em voz 
alta, sempre em comparação a uma condição de repouso com os olhos fechados. Ao fazer essa 

estímulo, análise da sequência de letras, reconhecimento visual, pronúncia e acesso ao 

circuito de áreas nos lobos frontal, occipital, temporal e parietal esquerdos, em atividades de 
reconhecimento visual, processamento da fala e processamento semântico (Buchweitz, 2016; 
Cuetos, 2010; Dehaene, 2012; Snowling & Hulme, 2013).

Em 1970, Geschwind (referenciado por Cuetos, 2010) propôs um caminho percorrido pelo 
cérebro para realizar a leitura. A ativação cortical se inicia nos lobos occipitais – responsáveis 
pelas áreas visuais –, passa para a área parieto-temporal esquerda, onde o reconhecimento da 

Broca e área motora) para o acesso à pronúncia e à articulação. Cuetos (2010) ressalta que essa 
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mais regiões em cada córtex envolvidas na leitura como – por exemplo – ao se apresentar 
palavras e pseudopalavras, diferentes áreas são mais ativadas (Dehaene, 2012; Price & McCrory, 
2013).

Não importa o país ou a língua, as mesmas regiões cerebrais são ativadas para o 
reconhecimento das palavras, ou seja, a aprendizagem da leitura percorre o mesmo circuito 

(2001), no qual foi avaliada a leitura em voz alta de ingleses, italianos e franceses comparando a 
ativação das regiões cerebrais. Neste estudo, todos ativaram as mesmas áreas 
(parieto-temporal, occipito-temporal e lobo frontal); porém, áreas cerebrais foram ativadas de 

mecanismo de conversão grafema-fonema.

quais existem muitas palavras irregulares, o uso da rota lexical é mais exigido (área 

cerebrais são ativadas distintamente, dependendo do estímulo a ser apresentado, se a leitura 
será realizada diretamente ou será necessária a conversão grafema-fonema (Brignoni-Perez, 
Jamal, & Eden, 2020; Debska et al., 2019; Partanen, Siegel, & Giaschi, 2019).

nos escolares do 1º ano do Ensino Fundamental, é ativada principalmente a área temporal 
superior do hemisfério esquerdo (parieto-temporal – responsável pela conversão 
grafema-fonema e o desenvolvimento da rota fonológica). À medida que esses escolares se 
tornam leitores mais experientes, aumenta a ativação da área occipito-temporal (área visual da 
forma da palavra, responsável pela percepção, visão, leitura e palavra) (Buchweitz, 2016).

(Coltheart et al., 2001), pois o uso das rotas lexical e fonológica depende da experiência do leitor. 
No início do aprendizado da leitura, os escolares tendem a utilizar mais as regras de conversão 
grafema-fonema, pois estão desenvolvendo a rota fonológica e possuem poucas 

experiência em leitura, começam a formar as representações das palavras em sua memória, 
podendo assim, lê-las diretamente (Buchweitz, 2016; Capellini et al., 2014; Coltheart et al., 2001; 
Cuetos, 2010; Cuetos, Rodrígues, Ruano, & Arribas, 2007; Cuetos, Arríbas, & Ramos, 2016; 
Dehaene, 2012; Nepomuceno & Ávila, 2013;  Oliveira, 2017; Pinheiro, 2006; Share, 1995; Snowling 

leitura, mudanças em sua organização cerebral vão sendo produzidas, e essas podem ser 
detectadas nos exames de neuroimagem. Para melhor ilustrar as áreas ativadas durante o 
modelo da dupla rota, apresenta-se a Figura 1, adaptada de Cuetos (2010).
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Palavra Escrita
Área occipital

primária é ativada

Área occipital

Léxico Visual
Área occipito-temporal

Sistema Semântico
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médio, frontal inferior

Léxico Fonológico
Área temporo-parietal

Fonemas
Área temporal

Fala
Áreas de Broca e Sensório Motor

Mecanismo

Grafema-Fonema
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Legenda: os quadrantes em azul são exclusivos da rota lexical, enquanto os em preto, seguindo 
as setas indicativas laterais, indicam o percurso da rota fonológica.

Figura 1. Indicação das áreas que são mais ativadas durante o reconhecimento de palavras, pelo 
modelo da dupla rota. (Adaptada de Cuetos, 2010, p.45).



As mudanças no cérebro com a aquisição da linguagem escrita

A aquisição da linguagem escrita coloca em evidência as habilidades visuais. Os mesmos 
neurônios (no circuito do córtex visual) que reconhecem objetos, a forma do rosto ou das mãos, 
com a alfabetização aprimoram o processamento visual (Anderson, 2016; Dehaene & Cohen, 
2007; Dehaene et al., 2015; Gauthier et al., 2014; Hernandez et al., 2019).

Hernandez et al. (2019) enfatiza que o sistema visual ventral passou do reconhecimento de 
objetos para o reconhecimento altamente especializado, que é o reconhecimento das letras e 
também dos números. Em um cérebro com uma alta capacidade de plasticidade, ao alterar a 
entrada externa de informação para a linguagem, foi possível chegar a esse sistema mais 

especialização do cérebro humano. As funções de linguagem como a fonologia, semântica e 
processamento das sentenças, são realizadas no hemisfério esquerdo (Hernandez et al., 2019; 
Vigneau, Beaucousin, & Hervé, 2006, 2011).

Apesar de todos os estímulos utilizarem a mesma entrada de informação – a região occipital 
primária –, rapidamente é feito o direcionamento de cada estímulo. As palavras são 

direito. A rapidez nessa lateralidade entre os hemisférios dos estímulos visuais, especialmente, 
em direção ao esquerdo é uma característica importante da leitura (Hernandez et al., 2019).

O principal marcador do desenvolvimento da leitura é a ativação da região occipito-temporal. 
Ela é a região que se adapta ao reconhecimento das letras e palavras e é chamada de área 
visual da forma da palavra (em inglês, visual word form área – VWFA). Diferentemente da região 
occipital primária (que não é exclusiva da leitura), a área visual da forma da palavra passa a ser 
ativada unicamente para a leitura de palavras. Nela ocorre o reconhecimento da palavra como 

regiões responsáveis pela fonologia (lobo temporal) e a produção oral (lobo frontal). Quanto 
mais se avança no aprendizado da leitura, maior é a ativação desta região em resposta ao 

adaptações, passam a ativar mais a região occipital do hemisfério direito (Buchweitz, 2016; 
Cohen et al., 2002; Dehaene, 2012; Dehaene et al., 2002; Dehaene, Le Clec, Poline, Bihan, & 
Cohen, 2002; Dehaene et al., 2015; Dehaene & Cohen, 2011; Dehaene & Dehaene-Lambertz, 2016; 
McCandliss, Cohen, & Dehaene, 2003; Moulton et al., 2019; Price et al., 2003; Price & McCrory, 
2013; Raklin et al., 2019; Saygin et al., 2016). 

Uma das curiosidades desse aprendizado é a de que, ao aprender a ler, a capacidade de 
espelhamento se perde, pois não podemos realizar tal função nas letras “b” e “d”, por exemplo 

espelho da direita para a esquerda como consequência natural da organização das áreas 
visuais; contrário a opiniões de que esse espelhamento é um dos primeiros sinais da dislexia.

visual da forma da palavra com a região parietal inferior esquerda (área occipto-parietal) - com 
importante função no campo visual, na dinâmica dos movimentos oculares e controle 
atencional visual. O controle atencional é crucial no início do aprendizado da leitura; ele 
permite, aos escolares,  regular a leitura do tipo letra a letra,  direcionar a sua atenção da 
esquerda para a direita e de cima para baixo ao longo da página e tornam claras as diferenças 
entre as letras espelhadas (Bouhali, Bézagu, Dehaene, & Cohen, 2019; Dehaene et al., 2010; 
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Moulton et al., 2019).

O lobo parietal é uma região associativa complexa e está relacionada com a via magnocelular. 

controle da atenção visual,  como já mencionado (Bouhali et al., 2019; Moulton et al., 2019; 
Simon, Mangin, Cohen, Le Bihan, & Dehaene, 2002; Vigneau et al., 2006)

A região parietal é um núcleo importante da rede de leitura, em especial nos seus estágios 

palavras, realizando o processamento paralelo das letras (Cohen, Dehaene, Vinckier, Jober, & 
Montavont, 2008; Dehaene et al., 2010; Grainger & Ziegler, 2011; Moulton et al., 2019).

Durante a leitura, a região parieto-temporal foca o seu controle atencional em apresentações 

que exige o uso da rota fonológica (conversão grafema-fonema), e o tempo de leitura aumenta 
de acordo com o comprimento das palavras. Esse efeito desaparece progressivamente à 
medida que a leitura se torna mais automatizada (Cohen et al., 2008; Moulton et al., 2019).

Em leitores experientes, a região parietal posterior (parieto-temporal) exibe maior atividade 
quando a leitura é mais difícil e requer um encadeamento serial do processamento letra por 
letra (palavras desconhecidas ou não frequentes, que não fazem parte do vocabulário do leitor). 

sequências de letras (Carreiras, Quiñones, Hernández-Cabrera, & Duñabeitia, 2015; Dehaene et 

sequências 'SJTD' e 'STJD' para decidir se são cadeias diferentes.

as correspondências grafema-fonema e formam sequências de grafemas com os seus 
respectivos fonemas, que a conexão entre as áreas visuais e as da linguagem oral devem ser 
realizadas, controlando sua atenção e movimentos oculares, da esquerda para a direita e de 
cima para baixo, por exemplo (Dehaene, 2012; Moulton et al., 2019). Esses estão entre os 
primeiros sistemas cerebrais a mudar durante a aquisição da alfabetização (Dehaene et al., 
2015).

O córtex temporal é um córtex de associação acústica. Situa-se na região superior do lobo 

desenvolvimento ocorre à medida que o grafema é apresentado simultaneamente ao seu 

discriminação e compreensão auditiva e percepção auditiva da fala (Anderson, 2016; Dehaene 
& Cohen, 2007; Dehaene et al., 2015; Gauthier et al., 2014; Hernandez et al., 2019; Jacquemont et 
al., 2003; Paulesu et al., 2000). O planum temporale revelou ser mais ativado também em 
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O planum temporale, por constituir grande parte da área de percepção da linguagem, na área 
de Wernicke, também está envolvido em atividades como desempenho de vocabulário, 
memória verbal e compreensão auditiva da informação. Após a mensagem ser interpretada, 
ela passa para o lobo frontal inferior área de Broca e a área sensório motor, pré central esquerdo 
para acesso à pronúncia e à articulação (Burton, Small, & Blumstein, 2000; Dehaene et al., 2015; 
Zatorre, Meyer, Gjedde, & Evans, 1996).

O principal objetivo da leitura é transformar a linguagem escrita em linguagem oral – recuperar 

– a mudanças estruturais nas conexões que ligam as áreas corticais correspondentes, 
fortalecendo o vínculo funcional e anatômico entre as representações fonêmicas e grafêmicas 
(Anderson, 2016; Dehaene et al., 2015; Dehaene & Cohen, 2007; Gauthier et al., 2014; Hernandez 
et al., 2019).

A partir do reconhecimento da palavra, a informação será direcionada para o córtex temporal 
esquerdo, responsável pela análise da representação do fonema, o planum temporale; 

lexical) na região occipito-temporal. Em seguida, serão ativadas, no córtex frontal, as seguintes 
regiões: frontal inferior esquerdo (área de Broca – sede das formas articulatórias) e o pré-central 
esquerdo (sensório motor – controle dos músculos) para o acesso à pronúncia e à articulação.

A ativação do processo semântico ativa diferentes áreas do cérebro, como frontal inferior, 
temporal médio, occipito-parietal, parieto-temporal, entre outras (Cuetos, 2010; Mumnery et al., 
1999; Noppeney & Price, 2003; Price & McCrory, 2013). No entanto, cabe ressaltar que essas 
regiões estão envolvidas em diferentes estratégias de recuperação da informação semântica e 
não são ativadas todas ao mesmo tempo, visto que dependem da tarefa a ser executada (Price 

inferior será acionada.

Ao traçar os caminhos que o cérebro percorre durante a leitura, pode-se constatar que as áreas 
ativadas e seu funcionamento corroboram o funcionamento do modelo de reconhecimento da 
palavra, dupla rota. 

O aprendizado da leitura transforma o cérebro humano. As principais funções corticais são 
reorganizadas para acomodar esta habilidade inventada pelo homem. Cada área do cérebro 
tem o seu papel e atua harmoniosamente para que a leitura possa ser realizada.

Independentemente do idioma com a qual se é alfabetizado, o caminho percorrido pelo 
cérebro durante a leitura é o mesmo. As alterações ocorrem devido à profundidade do sistema 

fonológica e lexical, do modelo de dupla rota. 

Conhecer o funcionamento do sistema de leitura e quais áreas são ativadas para cada estímulo 
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aprendizado – permitindo diferenciar o que é um processo relacionado ao desenvolvimento da 

aproveitar – ao máximo – cada fase do desenvolvimento maturacional da criança.

Além disso, tal conhecimento pode favorecer a escolha do método mais adequado para a 
alfabetização. Unir a neurociência e a educação só trará benefícios; um deles, permitir a 
proposta de estratégias de ensino ou intervenções educacionais adequadas e adaptadas a cada 
fase do desenvolvimento acadêmico. 

planejamento do ensino da leitura, provavelmente os índices de fracasso escolar, hoje tão 
divulgados não só nos exames nacionais como nos internacionais de desempenho escolar, 
certamente seriam reduzidos.
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