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O QUE A GENTE SABE E O QUE A GENTE PENSA QUE SABE

CÉREBRO—-------EMOCÕES---------COGNIÇÃO

APRENDIZAGEM - COMO APRENDER - DESAPRENDER-
REAPRENDER - APRENDER MELHOR

NEUROPLASTICIDADE

“TODO INDIVÍDUO APRENDE O QUE QUISER”

MINHA HISTÓRIA SUA HISTÓRIA



● “Neuromito” é um conteúdo baseado em um fato 
neurocientífico que parece plausível, porém não é (Willis, 2015).

● São informações erradas sobre o cérebro, que vem de uma 
interpretação errada de uma pesquisa neurocientífica (Ekuni & 
Pompéia, 2016).

Definição



História

● 1980: Alan Crockard, neurocirurgião, foi o primeiro a usar o termo 
“neuromito”(Classificar idéias não científicas sobre o cérebro no campo da medicina)

● 1990: Conhecida como a década do cérebro 

○ Anseio pela neurociência 

○ Neurofilia - apetite por neurociência 

● 2002: Cérebro e Aprendizado (OCDE)

● 2014:  Redefine “neuromito” como um mal entendido ou uma má  interpretação de 
leitura de um fato científico estabelecido por uma pesquisa do cérebro (Howard-Jones, 
Paul A. 2014)

● 2022/23: O que o educador brasileiro entende sobre o cérebro que aprende, o que ele 
precisa saber?



Mídia X Ciência

● “Neuro-Marketing” 

Cientistas acreditam que quando se explica 
um fenômeno psicológico relacionando-o 
com o cérebro, mesmo quando é irrelevante 
do ponto de vista da neurociência, a palavra 
“cérebro” chama a atenção das pessoas para 
o produto, deixando-o mais interessante. 
(Ekuni & Pompeia, 2016) 



Como se espalha?

● JORNAIS, REVISTAS, INTERNET

○ ESTAS SÃO AS PLATAFORMAS ONDE É MAIS FÁCIL A CIRCULAÇÃO DE “NEUROMITOS”.

○ PARA ATINGIR UM PÚBLICO MAIOR, OS RESULTADOS DAS PESQUISAS DO CÉREBRO SÃO 
SIMPLIFICADOS, PODENDO SER MAL INTERPRETADOS, CAUSANDO DESENTENDIMENTOS. 
(OECD, 2002) 

DISTORCER FATOS CIENTÍFICOS

● “DESVIOS” DAS CONDIÇÕES CULTURAIS: DIFERENÇA NA TERMINOLOGIA, TRADUÇÕES MAL FEITAS

● NEURO GAPS, OU MELHOR, LACUNAS, SIMPLIFICAÇÕES  E MARKETING IRRESPONSÁVEL 

○



● Professores e educadores 

○ Falha na comunicação entre neurocientistas e professores. 

○ É difícil para um professor ter que traduzir uma informação 

neurocientífica (Blakemore, Jayne, and Frith, 2005).

Por que?

EDUCATION AND THE BRAIN: A BRIDGE TOO FAR
(EM TRADUÇÃO LIVRE EDUCAÇÃO E CÉREBRO: UMA PONTE MUITO LONGE)

UMA PONTE REVISITADA MUITO LONGE: REENQUADRANDO O 
ARGUMENTO DA NEUROEDUCAÇÃO DE BRUER
PARA A CIÊNCIA MODERNA DOS PROFISSIONAIS DE 
APRENDIZAGEM (Jared C. Horvarth e Gregory M. Donoghue, 2016)



Neuromitos entre educadores no Brasil 

● Pesquisa recentemente publicada pela revista 
Brain Sciences, feita por Adriana Fóz, Alcione 
Marques e colegas, sobre neuromitos entre 
educadores no Brasil:“Neuroscience Knowledge 
and Endorsement of Neuromyths among 
Educators: What is the Scenario in Brazil?”

● 28 afirmações que foram divididas em sete 
categorias:

1. características do cérebro; 
2. funções cognitivas e executivas;
3. neurofisiologia e aprendizagem; 
4. sentimentos e aprendizagem; 
5. alfabetização, leitura e escrita;
6. distúrbios de aprendizagem;
7. estratégias e métodos de aprendizagem. 



Descobertas

● Educadores que têm mais de 40 anos de experiência tiveram melhor 
pontuação

● Educadores que ensinam em universidades tiveram uma 
performance significativamente melhor 

● Educadores brasileiros são mais informados em relação a distúrbios de 
aprendizagens e alfabetização, porém em relação às estratégias de 
aprendizagem neurofisiologicas e características cerebrais estão mais 
atrasados, o que leva a crer que eles se beneficiam bastante com 
cursos nessa área de neurociência.   

Simões, E., Fóz, A., Petinati, F., Marques, A., Sato, J., Lepski, G., & Arévalo, A. (2022). Neuroscience Knowledge and 
Endorsement of Neuromyths among Educators: What Is the Scenario in Brazil?. Brain Sciences, 12(6), 734.



EXEMPLOS DE
NEUROMITOS



01. Crianças têm 
preferências de 
aprendizagem:

Algumas são mais visuais, 
outras mais auditivas

Pesquisas mostram que esse é 
um dos neuromitos em que as 
pessoas mais acreditam.

● 93% dos professores acreditam 
no Reino Unido 

● 98% dos professores acreditam 
na Holanda e na Grécia 

● 97%  dos professores acreditam 
na Turquia e na China 



● 43-59% dos professores ao 
redor do mundo acreditam 
nesse neuromito. (Howard-
Jones, 2014)

● Em termos científicos, nós 
usamos TODO o nosso cérebro 
TODO o tempo, contudo os 
nossos neurônios podem não 
estar ativos todos de uma vez.
(Howard-Jones, 2014)

02. Nós usamos 
apenas 10% do 
nosso cérebro



03. Meninos têm
cérebro maior que 

meninas, é por isso
que eles são mais

inteligentes

● Não se tem uma diferença 
significativa entre meninos e 
meninas na área de matemática, 
contudo muitas meninas e seus 
pais acreditam que os meninos 
têm habilidades superiores em 
matemática. 

Essa crença, acaba machucando 
a confiança de muitas garotas 
em sua performance nas 
escolas. 

(Herbert & Stiperl, 2005)



04. "Cérebro Direito” 
& “Cérebro Esquerdo”

● "Cérebro esquerdo” é mais lógico, 
analítico, prático, enquanto o
"cérebro direito” é mais criativo, 
sensitivo e artístico. (OECD, 2002)

● Enquanto uma atividade principal 
está acontecendo em um dos 
hemisférios, há uma atividade de 
segundo plano que está 
acontecendo para ajudar a 
atividade principal. Portanto, não 
existe laterização no cérebro. (CEN) 



● Ser bilíngue significa que a pessoa 
fala mais de uma língua 
fluentemente

○ Bilingue simultâneo 

○ Bilingue sequencial 

● Crianças que crescem 
aprendendo mais de uma língua 
têm benefícios pois podem 
facilmente trocar de uma língua 
para outra. 

05. Bilíngue: 

Uma nova língua pode acabar 
confundindo a criança?



● Maior plasticidade 
nos primeiros anos

● Experiências e 
vivências afetivas e 
curiosas promovem 
aprendizagem

06. Plasticidade: 

TODOS PODEMOS 
APRENDER O QUE FOR 

DO SEU QUERER

“Ambientes ricos em 
estímulos melhoram o 
cérebro de crianças em 

idade pré-escolar.” 
(90,0% de respostas incorretas)



Artigos Evidências 
Habilidades sociais, funções executivas e desempenho acadêmico: 
Revisão sistemática ( Boer, J. D. C)

● Comprovam a importância das funções executivas e das habilidades sociais 
para um bom desempenho acadêmico.

● Traz uma compreensão e associação das variáveis investigadas (funções 
executivas, desempenho acadêmico e habilidades sociais), mas destaca a 
influência contextual (práticas educativas e adversidades) sobre essas 
variáveis. 

Contribution of Neuroscience to Education (Meilleur, Catherine 2021) Neurociência:

● Guia a adaptação de práticas de ensino e aprendizagem para otimizar o 
processo do cérebro, ex: tempo; 

● Nos ajuda a combater neuromitos que particularmente prevalecem na 
educação.

● Nos ajuda a descobrir certas características do cérebro que afetam o ensino.

Primed to Have Learning in Mind (Schultz, Nora 2009)

Mito: temos vários tipos de inteligências, interpersonal e até lógico-
matemática que correspondam ao QI.

Fato: Pesquisa em neurociência distingue processos cognitivos no cérebro, 
mas esses dois não correspondem a diferentes tipos de inteligência. 

● A base de uma educação de sucesso é melhorar as funçōes executivas 

● Quanto mais cedo começar a educação em uma criança melhor, pois os 
neurotransmissores de dopamina, que são extremamente importantes (do 
giro cingulado anterior e variações genéticas no sistema de dopamina), 
interagem com qualidade parental afetando de igual maneira  a função 
executiva. 

Learning Styles: Where is the evidence? (Rohrer, Doug & Pashler, Harold 
2012)

● Não existe nenhuma evidência empírica dos tipos diferentes de estilos

● Educadores deveriam focar em desenvolver um meio mais eficiente para 
ensinar os estudantes. Isso geralmente envolve abranger diferentes formas e 
estratégias para aprendizagem.

https://knowledgeone.ca/10-contributions-of-neuroscience-to-education/
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