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Resumo: A neurociência comprova experimentalmente que, para o reconhecimento da

realidade com a qual nos defrontamos no dia a dia, é necessário emparelhar o resultado do

processamento dos sinais capturados pelos sensores com formas invariantes armazenadas

na memória permanente. A ênfase, porém, neste artigo, está voltada para a realidade

psicológica das invariâncias dos traços que constituem as letras. Abordarei a invariância

espacial e a invariância de fonte e tratarei, também, do grande desafio que consiste em

reconhecer os pequenos traços que diferenciam as letras entre si, particularmente quando

está envolvido o espelhamento, o que requer a reciclagem dos neurônios da leitura.
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Abstract: Neuroscience proves experimentally that, for the recognition of reality we face in

everyday life, we need to match the result of signal processing captured by sensors with

invariant forms stored in long term memory. The emphasis, however, in this paper, is

directed to the psychological reality of feature invariance that make up the letters. I will

discuss the spatial and letter font invariance. The great challenge is to recognize the small

features that differentiate the letters to each other, particularly when mirroring is involved,

which requires recycling of reading neurons.
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1. Introdução

Embora o termo invariância tenha sido utilizado mais recentemente pela lingüística
cognitiva na acepção a ele atribuída por Lakoff (1990) de que as propriedades topológicas das
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