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Resumo: O campo da neurociência tem visto um crescimento e interesse significativos nas últimas 
décadas. Embora o conhecimento da neurociência possa beneficiar leigos e profissionais de diversas 
áreas, pode ser particularmente relevante para educadores. Com as informações corretas, os 
educadores podem aplicar estratégias de ensino com base em neurociência, bem como proteger a si 
mesmos e seus alunos contra ideias e produtos pseudocientíficos baseados nelas. Apesar do rápido 
crescimento das fontes de informações e cursos disponíveis, estudos mostram que os educadores, em 
muitos países, têm pouco conhecimento da ciência do cérebro e tendem a endossar neuromitos 
relacionados à educação. Poucas habilidades em inglês e menos recursos (pessoais, institucionais e 
governamentais) podem ser limitações adicionais na América Latina. Para entender melhor o cenário 
do maior país da América Latina, criamos uma pesquisa online anônima que foi respondida por 1.634 
pessoas que atuam na educação das cinco regiões do Brasil. Os entrevistados declararam se 
concordavam com cada afirmação e relataram seu nível de confiança para cada resposta. Diferenças 
significativas de desempenho foram observadas entre as regiões, entre educadores residentes em 
capitais versus periferia, entre professores de escolas particulares versus públicas e entre educadores 
de diferentes níveis (pré-escola até faculdade/universidade). Também observamos um alto endosso 
de alguns neuromitos importantes, mesmo entre os grupos que tiveram melhor desempenho geral. 
Até onde sabemos, este é o primeiro estudo a realizar uma análise detalhada do perfil de um grande 
grupo de educadores no Brasil. Discutimos nossas descobertas em termos de esforços para entender 
melhor as limitações regionais e globais e desenvolver métodos para abordá-las com mais eficiência. 

 
Palavras-chave: neuroeducação; neuromitos; Educação Científica; pseudociência; notícias falsas; 
alfabetização científica 

 

1. Introdução 

Os avanços tecnológicos nas últimas décadas tornaram a neurociência e suas áreas 
afins uma das áreas de pesquisa que mais crescem. De acordo com o PubMed, uma média 
de 3.000 artigos com a palavra “cérebro” foram publicados por ano em meados da década 

de 1960 [1], e em 2019, esse número chegou a mais de 94.000. Nos Estados Unidos, o 
período de 1990-2000 foi chamado de Década do Cérebro e, embora duas décadas tenham 
se passado, o interesse e a busca por conhecimento nessa área parecem não diminuir. No 

entanto, acreditar em neuromitos, ou falsas crenças sobre o cérebro, parece ser mais forte 
do que nunca [2,3]. 
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Enquanto cientistas em todo o mundo confiam em sua formação acadêmica para 
analisar e criticar o conteúdo da informação (científica ou não), os leigos são, em sua 
maioria, deixados para navegar pelas informações on-line e julgar se novas pesquisas, 
teorias e descobertas são confiáveis. Em uma pesquisa com futuros professores no 
sudoeste dos Estados Unidos, Zambo e Zambo [4] descobriram que 64% dos entrevistados 
relataram usar a internet como fonte de informação. Cerca de 66% dos brasileiros têm 
acesso à internet (e 71% deles usam pelo menos uma plataforma de mídia social), em 
comparação com 59% (e 49%) das pessoas em todo o mundo. Os brasileiros também estão 
acima da média global no uso diário da internet (9,5 h/dia versus a média global de 6 h e 
42 min), com 85% dos brasileiros acessando a internet diariamente. Além disso, o Brasil 
conta atualmente com mais de 31.000 empresas de comunicação [5] e aproximadamente 
16.500 portais online [6], que são os principais responsáveis por traduzir pesquisas 
científicas para linguagem não técnica. Infelizmente, no Brasil, a maioria dos jornalistas ou 
outros indivíduos que escrevem sobre ciência não tem necessariamente formação em 
ciências ou medicina. 

A desinformação também pode ser atribuída ao recente fenômeno de Fake News viral [7], 
que pode levar comunidades inteiras a desconfiar das vacinas [8], ou optar por tratamentos 
médicos inadequados [9] ou métodos educacionais equivocados [10]. Em 2018, o Ministério da 
Saúde do Brasil lançou uma linha de WhatsApp para tirar dúvidas das pessoas sobre 
informações online; seu relatório revelou que 77% das perguntas respondidas ao longo de um 
ano foram derivadas de notícias falsas [11]. 

O conhecimento relacionado à neurociência é relevante para uma ampla gama de 
profissões, mas é indiscutivelmente crítico para algumas linhas de trabalho específicas, 
como saúde e educação. O conhecimento sobre como o cérebro aprende pode melhorar a 
educação ajudando professores e alunos a adaptarem suas estratégias de ensino e 
aprendizagem, respectivamente. Com o entendimento correto de como o cérebro funciona, 
os educadores podem influenciar positivamente os indivíduos, bem como ajudar a 
orientar importantes políticas educacionais. É importante ressaltar que o conhecimento 
relacionado à neurociência pode proteger os educadores de serem enganados por crenças 
pseudocientíficas e produtos baseados nelas, os quais muitas vezes desorientam os alunos 
e podem levar ao uso indevido de recursos críticos e muitas vezes limitados, financeiros e 
outros. [12–19]. 

Diversos estudos realizados em diferentes partes do mundo avaliaram o 
conhecimento em neurociência entre educadores dessas regiões. No geral, os resultados 
foram surpreendentemente semelhantes: a maioria dos educadores tem conhecimento 
limitado relacionado à neurociência e confiança relativamente baixa nesse conhecimento; 
além disso, uma grande porcentagem endossa neuromitos [3,20-27]. Dekker et al. (2012) 
entrevistou professores no Reino Unido e na Holanda que relataram estar interessados na 
neurociência da aprendizagem e descobriram que os educadores acreditavam em 49% dos 
neuromitos testados. Além disso, os professores mais interessados em neurociência e que 
mostraram maior conhecimento geral eram, na verdade, mais propensos a endossar 
neuromitos. Esse achado pode parecer paradoxal a princípio, mas uma análise cuidadosa 
sugere uma possível explicação: o desejo de saber mais pode levar alguém a buscar mais 
informações, mas quando as informações acessadas são limitadas ou incorretas (e a pessoa 
não possui as habilidades necessárias para julgá-las), eles podem ser mais propensos a 
endossar afirmações pseudocientíficas. Assim, buscar o conhecimento sem as ferramentas 
adequadas para avaliá-lo seria pior do que não buscá-lo? Em um mundo onde abundam 
informações falsas, este pode realmente ser o caso [3]. A pesquisa de Herculano-Houzel 
sobre alfabetização em neurociência realizada com leigos no Rio de Janeiro em 2002 
também descobriu que os entrevistados que relataram ler mais não necessariamente 
obtiveram pontuações mais altas [28]. Em uma adaptação em espanhol da pesquisa de 
Dekker et al., Gleichgerrcht et al. entrevistou 3.451 educadores em sete países da América 
Latina [24]. Como em Dekker et al., educadores com maior conhecimento geral também 
eram mais propensos a endossar neuromitos. Embora esses autores incluíssem uma 
grande amostra de educadores latino-americanos, eles excluíram propositalmente os 
educadores brasileiros, já que sua língua nativa é o português, e não o espanhol. Assim, 
até o momento, não sabemos como os educadores brasileiros se saem nessas questões. 
Sousa e Alves (2017) argumentaram recentemente que a maioria dos conteúdos e métodos 
utilizados na formação de educadores brasileiros está desatualizado e precisa de reforma 
urgente [29]. 
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Entre 2015 e 2017, a autora AF foi convidada a falar sobre como o cérebro aprende em 
15 conferências e eventos voltados para educadores que aconteceram nas cinco regiões do 
Brasil. Lá, ela respondeu a perguntas e conversou com professores para obter informações 
sobre quais tipos de conhecimento eles buscam e onde estão as maiores dúvidas ou 
equívocos. No estado do Ceará, no nordeste, um professor afirmou que o cérebro é usado 
apenas para matemática e escrita, e que crianças com cabeças maiores (presumivelmente 
cheias de água) não são capazes de aprender tão bem. Em Manaus, no Amazonas, um 
professor de matemática afirmou que ensinar matemática não tem nada a ver com o 
cérebro. No entanto, outro professor do estado do meio-oeste do Tocantins afirmou que 
razão e a emoção são processadas nos hemisférios esquerdo e direito do cérebro, 
respectivamente. Finalmente, um professor do Norte afirmou que a emoção tem a ver com 
o coração e não com o cérebro. AF compilou essas perguntas em uma pesquisa, que ela 
distribuiu em diversas conferências antes de suas palestras. A pesquisa criada para o 
presente estudo teve como base (1) essa pesquisa original, (2) pesquisas semelhantes 
realizadas em outros países e citadas acima e (3) um estudo anterior realizado pelos 
autores ES, FP, AA e GL com leigos em Brasil que utilizou as ferramentas do Google para 
identificar os termos mais pesquisados online por brasileiros em português [30]. 

O Brasil é um país de proporções continentais, em termos de tamanho, número de 
culturas diferentes, níveis socioeconômicos e acesso a recursos [31]. As cinco regiões do 
Brasil são desigualmente favorecidas em termos de riqueza e educação: o total de anos de 
escolaridade é significativamente maior e as taxas de analfabetismo são significativamente 
menores no sul e sudeste em relação ao norte e nordeste [31]. Atualmente, as taxas de 
analfabetismo são de 3,3% no Sul e Sudeste, 4,9% no Centro-Oeste, 7,6% no Norte e 13,9% 
no Nordeste [32]. Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) em 2018 revelou que o uso da internet também varia entre as regiões, sendo as 
pessoas do Sudeste e Centro-Oeste as que mais usam a internet (81,1% e 81,5%, 
respectivamente), seguidas pelas regiões sudeste (78,2%), norte (64,7%) e nordeste (64%), 
e áreas urbanas que acessam a internet a uma taxa de 79,4% (contra 46,5% nas áreas rurais). 
Em termos de idade, o uso da internet é mais alto entre os 18-29 anos (90-91%) e mais baixo 
entre os indivíduos com 60 anos ou mais (38,7%), com números decrescentes à medida que 
a idade aumenta [33]. 

Para o atual estudo, criamos uma pesquisa online contendo 28 afirmações sobre o 
cérebro e o aprendizado. Compartilhamos a pesquisa entre colegas e outros contatos que 
trabalham na área da educação e o distribuímos em diversas plataformas online. Um total 
de 1.643 indivíduos que relataram trabalhar na área de educação no Brasil responderam 
de forma anônima à pesquisa, indicando “concordo” ou “discordo” de cada afirmação, 
bem como o grau de confiança em suas respostas em uma escala de 1 a 5. De acordo com 
outros autores [34], acreditamos que a pontuação de confiança forneceria uma informação 
adicional que respostas binárias (por exemplo, verdadeiro/falso ou concordo/discordo) 
não forneceriam. 

Nosso principal objetivo com esta pesquisa foi obter uma visão mais clara do 
conhecimento relacionado à neurociência entre educadores brasileiros de diferentes 
regiões, tipos de escola e níveis de ensino, a fim de identificar lacunas de conhecimento 
específicas, bem como quais neuromitos são mais endossados. As informações obtidas nos 
dariam uma visão de como os educadores brasileiros se saem em relação a outros 
educadores ao redor do mundo e também poderiam ajudar a orientar os esforços para 
melhorar a comunicação científica na região. Além disso, poderiam informar os esforços 
para desenvolver programas e cursos de treinamento de melhor qualidade (por exemplo, 
graduação, pós-graduação, extensão e gratuitos) projetados especificamente para 
educadores. Até onde sabemos, este é o primeiro estudo avaliando o conhecimento 
relacionado à neurociência entre um grande grupo de educadores no Brasil. 

2. Materiais e Métodos 

2.1. Participantes 
Um total de 1.651 indivíduos que relataram trabalhar na educação forneceram 

respostas anônimas on-line para toda a pesquisa e forneceram informações sobre idade (20 
a 71 anos), sexo, região do Brasil (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte ou Nordeste), sejam 
eles morava na capital ou na periferia, tipo de instituição, privada versus pública, 
função(ões) institucional(is), nível(is) de ensino (pré-escola a faculdade/universidade) e 
anos de estudo (Figura 1A-H). Dezessete (n = 17) respondentes indicaram que não queriam 
que suas respostas anônimas fossem incluídas na pesquisa e, portanto, foram excluídos 
das análises. Portanto, todas as análises foram realizadas nas respostas fornecidas por 1634 
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participantes. A Figura 1A–H mostra as distribuições da população por grupo. A amostra 
que obtivemos foi bastante representativa da população em todas as regiões brasileiras 
(71% Sudeste, 10% Nordeste, 13% Sul, 2% Norte e 4% Centro-Oeste).) [31]. 

 
Figura 1. (disponível no artigo original) Distribuição dos entrevistados (n = 1.634) de acordo com 

a faixa etária. Mult.: Múltiplo. LGBTTT: lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 

transgêneros. ONG: organização não governamental. 

2.2. Instrumento 
As 28 declarações incluídas na pesquisa foram selecionadas com base em algumas 

considerações diferentes e explorando algumas fontes diferentes. Primeiro, consideramos 
os neuromitos clássicos testados em vários estudos anteriores realizados em diferentes 
partes do mundo (por exemplo, [3,22]). Em segundo lugar, recorremos a um inquérito 
criado a partir do conhecimento recolhido em várias conferências nacionais em que o autor 
AF apresentou entre 2015 e 2017 (ver Introdução). Por fim, a terceira fonte usada para criar 
a pesquisa foi um estudo anterior do nosso grupo que incluiu 30 afirmações 
verdadeiras/falsas sobre neurociência e direcionadas a leigos de diferentes áreas 
profissionais [30]. Nesse estudo, cada autor criou uma lista de termos ou palavras-chave 
comuns nas seguintes áreas mais comumente abordadas em cursos introdutórios de 
neurociência: anatomia, neurotransmissores, patologias e distúrbios, exames, curiosidades 
e mitos, nomes dos autores, drogas/medicamentos e terapias, que rendeu um total de 336 
palavras. Em seguida, inserimos essas palavras no Planejador de palavras-chave no 
Google Ads (ferramenta do Google para criar anúncios na plataforma e nas redes do 
Google) para identificar o número de pesquisas e cliques dessas palavras no Brasil durante 
um ano inteiro (2018–2019). Em seguida, usamos as palavras-chave com o maior volume 
de cliques para realizar pesquisas simples no Google para identificar as perguntas mais 
frequentemente associadas a essas palavras-chave nas pesquisas. Ou seja, por meio dessas 
palavras mais clicadas, conseguimos identificar as frases ou perguntas mais pesquisadas, 
que inspiraram a criação dos depoimentos daquela pesquisa. Como nosso principal 
objetivo aqui era conhecer o estado do conhecimento dos educadores no Brasil (entre 
regiões, tipos de escola e níveis de ensino, entre outras variáveis avaliadas), fizemos 
questão de incluir as questões que despertam mais interesse e dúvidas entre os Brasileiros, 
bem como aqueles previamente testados em outros lugares. 
Uma vez criadas, dividimos as declarações nas seguintes sete categorias: (1) características 
cerebrais, (2) funções executivas e cognitivas, (3) neurofisiologia e aprendizagem, (4) 

emoção e aprendizagem, (5) alfabetização, leitura e escrita, (6) distúrbios de aprendizagem 
e (7) estratégias e métodos de aprendizagem. 

2.3. Procedimentos  

 A pesquisa foi criada no Google Surveys e foi distribuída e disponibilizada online 
entre 27 de fevereiro e 13 de maio de 2020, com um esforço especial para alcançar 
plataformas e grupos educacionais em todas as 5 regiões do Brasil (Tabela S1). 

 

A ordem de apresentação foi balanceada para evitar agrupamentos de respostas 

verdadeiras ou falsas ou temas semelhantes, e todos os participantes visualizaram todas 
as 28 afirmações na mesma ordem. Somente após responder a cada afirmação os 
participantes puderam visualizar e responder a seguinte pergunta. Os participantes 

também foram solicitados a avaliar sua confiança em sua resposta a cada afirmação, em 
uma escala de 1 a 5. A Tabela 1 lista todas as 28 afirmações, a precisão geral da resposta 

para cada uma (correta e incorreta), bem como a confiança média relatada. As pontuações 
foram convertidas em variáveis contínuas (porcentagem correta, 0–100%) em todos os 28 

itens para cada participante e em todos os 1.634 participantes para cada item da pesquisa. 
Para facilitar a visualização, classificamos as declarações na tabela da pontuação geral mais 
baixa para a mais alta. 

 

Tabela 1. Pesquisa, respostas e níveis de confiança. 
 

Asserções por categoria CA Correto (%) Incorreto (%) Confiança média 1–5 

1. Características do cérebro 

As crianças adquirem habilidades cada vez mais complexas graças ao processo de 
mielinização, que termina após a adolescência F 

31,1 68,9 3,48 

Usamos apenas 10% da capacidade do nosso cérebro (1). F 52,3 47,7 3,95 
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Os cérebros masculinos têm maior capacidade de raciocínio lógico (ciência, 
matemática), enquanto os femininos são mais intuitivos (linguagem, artes) 
(20)., F 

70,0 30,0 4,02 

A neuroplasticidade (a capacidade do cérebro de mudar, se adaptar e aprender 
coisas novas) termina após a adolescência (27).  F 

93,8 6,2 4,48 

A maturação da aprendizagem (maturidade cerebral) depende  

exclusivamente da genética (6).  F 
96,2 3,8 4,31 

É preciso manter o cérebro ativo para não perder (e continuar 

criando) conexões entre neurônios (22).  T 
97,9 2,1 4,63 

Embora a neuroplasticidade diminua com a idade, é possível  

aprender ao longo de toda a vida (5).  T 
99,1 0,9 4,79 

2.  Funções executivas e cognitivas 

Dominar o autocontrole antes de atingir a idade adulta está associado 

 a maior prosperidade e saúde ao longo da vida (18).  T 
86,4 13,6 4,18 

Não há benefícios em iniciar o treinamento de autocontrole  

antes da adolescência (26).  F 
92,8 7,2 4,36 

O treinamento do autocontrole nos alunos é responsabilidade  

exclusiva dos pais, não dos professores (7).  F 
93,5 6,5 4,43 

A aprendizagem é mais eficiente quando recrutamos diferentes  

funções cognitivas, incluindo memória, atenção e os cinco  

sentidos (14).  T 

97,9 2,1 4,7 

3.  Neurofisiologia e Aprendizagem 

O ciclo do sono muda durante a adolescência; assim, adiar o horário 

de início das aulas matutinas poderia facilitar o aprendizado (21).  T 
62,4 37,6 3,95 

Uma boa noite de sono, alimentação saudável e exercícios físicos  

regulares promovem o aprendizado (3).  T 
97,4 2,6 4,78 

4.  Emoção e aprendizado 

A tristeza do aluno interfere diretamente em seus sentimentos e não 

no desempenho da aprendizagem (15).  F 
76,0 24,0 4,54 

Quando algo é aprendido com emoção, é facilmente lembrado (9).  T 
97,6 2,4 4,74 
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Legenda da Tabela 1: As questões foram categorizadas de acordo com sete categorias de conhecimento (ver 
texto). (número): indica a ordem em que cada questão foi apresentada durante a pesquisa propriamente dita. 
Todos os participantes visualizaram e responderam a todas as 28 afirmações na mesma ordem. A tabela também 
mostra a porcentagem de respostas corretas e incorretas, bem como a confiança média que os participantes 
relataram em sua resposta (em uma escala de 1 a 5 e em porcentagem). Nesta tabela, listamos as declarações 
dentro de cada categoria de declaração em ordem crescente de precisão média entre os respondentes. CA: 
resposta correta; F: Falso; T: Verdade; %: por cento. 

 
O estudo foi realizado de acordo com a Declaração de Helsinque. Embora a conformidade 

ética varie entre países e instituições, questionários online para adultos não identificados 
geralmente não exigem aprovação do IRB, como foi o caso em nossas instituições. De acordo 
com os padrões éticos da American Educational Research Association [35], as recomendações 
de boas práticas na concepção de pesquisas baseadas na Internet [36] e Metodologias de 
Pesquisa de Métodos Mistos [37], para nossa pesquisa on-line, fomos transparentes no 
recrutamento , considerou a privacidade dos participantes e garantiu protocolos de 
comunicação seguros, obteve consentimento informado, permitiu aos participantes a 
oportunidade de desistir da pesquisa a qualquer momento e não utilizou posteriormente os 
dados para outras práticas. Também explicamos o objetivo do estudo, indicamos que o 
anonimato seria protegido em todos os momentos, nunca coletando (ou armazenando) nomes 
ou qualquer outra informação de identificação e codificando respostas para que não pudessem 
ser associadas a um determinado participante. A primeira página da pesquisa explicava essas 

Tabela 1. Cont.     

Afirmações por categoria CA Correto (%) Incorreto (%) Confiança média 1–5 

5.  Alfabetização, leitura e escrita 

 
Sete anos de idade é considerada uma idade crítica para a aquisição da 

linguagem escrita; assim, alguém que não aprende a escrever 
nessa idade provavelmente nunca se tornará um bom leitor (24).  F  

90,1 9,9 4,25 

Ao ensinar a ler e escrever, é relevante saber que 
letras não representam apenas sons (princípio alfabético), mas 

também fonemas (unidades sonoras menores de uma língua) (12). 
 T
. 

 
92,4 

 
7,5 

 
4,27 

Aprender a falar uma segunda língua durante a infância 

(bilinguismo) pode comprometer o desenvolvimento (25).  F 
95,7 4,3 4,46 

Os alunos canhotos não são tão capazes de aprender a ler como 

alunos destros (11).  F 
96,6 3,4 4,39 

Durante o processo de alfabetização, algumas crianças podem se beneficiar de 
uma combinação de métodos de ensino (10).  T 

97,6 2,5 4,71 

6. Distúrbios de aprendizado  

Os medicamentos são a única estratégia comprovada para tratar o 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) (4). F 
94,3 5,7 4,16 

A dislexia é uma condição cerebral que não está relacionada à inteligência; 
assim, um indivíduo pode ser tanto disléxico quanto inteligente (17). T 

97,1 2,9 4,56 

7.  Estratégias e métodos de aprendizagem 

 
 F 

Os professores devem empregar métodos de ensino que estimulem o 
lado direito (criativo) ou o lado esquerdo (racional) dependendo do 

tipo de aluno (8). 

64,0 36,0 4,08 

Técnicas de neuroimagem, como ressonância magnética (RM), podem revelar 
a inteligência e a capacidade de aprender de um aluno (16).  F 

68,0 32,0 3,75 

Os professores melhoram a aprendizagem dos alunos fazendo  

perguntas e não apenas apresentando respostas (conteúdo) (2).  T 
94,3 5,8 4,66 

 
As pausas frequentes durante as aulas, bem como a alternância entre 

atividades teóricas e práticas, é considerada uma boa 
estratégia de ensino que facilita o aprendizado(23).  T  

 
98,4 

 
1,6 

 
4,69 

Técnicas de mindfulness, respiração e meditação podem contribuir para a 
aprendizagem (28).  T 

96,6 3,4 4,65 

É importante estimular tanto a criatividade quanto o pensamento  

racional para que os alunos se desenvolvam plenamente (13).  T 
98,8 1,2 4,79 
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questões e perguntava aos participantes se eles concordavam com o uso de suas respostas 
anônimas no estudo de pesquisa. Conforme mencionado acima, 17 participantes afirmaram 
não concordar que suas respostas fossem utilizadas e, portanto, foram excluídos de todas as 
análises de dados. 

2.4. Análise de Dados  

Todas as análises foram realizadas usando JMP 14.0 (SAS Institute, Cary, NC, EUA). 
Primeiro, analisamos a distribuição de pontuação e testamos a normalidade usando o teste 
de Anderson-Darling. Como os escores obedeceram à distribuição normal, realizamos 
análises de regressão múltipla, bem como Análises de Variância (ANOVA) para comparar 
todos os grupos e testes de Tukey-Kramer HSD pareados para comparações post hoc 
adicionais. Todos os resultados são relatados como média ± erro padrão, estatísticas de 
teste como valores A2 (para Anderson-Darling), F (para ANOVA) ou p (para testes de 
Tukey-Kramer HSD) e d (d de Cohen) e η2 (eta parcial ao quadrado ) para tamanhos de 
efeito para ANOVAs significativas realizadas com dois e mais grupos, respectivamente. A 
significância foi fixada em p < 0,05. 

3. Resultados 

3.1. Análise Quantitativa 

Primeiramente testamos e confirmamos a normalidade da distribuição do escore (teste de 
Anderson–Darling, A2 = 26,372, p < 0,0001; coeficientes da curva µ = 86,945 ± 0,168, σ = 6,795 ± 
0,0460). Em seguida, queríamos saber o efeito de cada uma das variáveis de interesse no 
desempenho dos participantes. Uma análise de regressão múltipla revelou que as variáveis que 
mais contribuíram para o desempenho dos participantes foram região (p = 0,0014), seguida de 
tempo de estudo (p = 0,0052), capital versus periferia (p = 0,0147) e nível de ensino (p = 0,0150). 
A seguir, apresentamos cada um dos principais efeitos. 

3.2. Principais Efeitos  

3.2.1. Região 

Houve uma associação significativa entre a região e os escores dos participantes, F(4,1629) 
= 5,05, p = 0,0005, η2 = 0,01, com os indivíduos das regiões Sudeste e Sul respondendo 
melhor (ver Figura 2C e Tabela S2). Além disso, testes post hoc de Tukey revelaram que 
os indivíduos do Sudeste tiveram desempenho significativamente melhor (87,4%) do que 
os do Centro-Oeste (84,8%; p = 0,0180) e Nordeste (85,6%; p = 0,0140) (Figura 2C). 

 

Figura 2. (disponível no artigo original) Efeitos da idade, sexo e região geográfica no desempenho. 
 

Além disso, os indivíduos das capitais tiveram um desempenho significativamente 

melhor do que aqueles que vivem e lecionam na periferia das grandes cidades (F(1,1632) = 8,6, 
p = 0,0034, d = 0,15) (Figura 2D). 

 

3.2.2. Tempo na Educação 

Os anos de experiência docente também foram associados ao desempenho (F(7,1626) 
= 2,54, p = 0,0130, η2 = 0,01; Figura 3E; Tabela S6), com o grupo que relatou ter mais de 40 
anos de experiência docente pontuando mais alto (88,6 %). Nenhum teste post hoc de 
Tukey atingiu significância. 

 
Figura 3. (disponível no artigo original) Variáveis institucionais que afetam o desempenho dos 
respondentes. Mult.: Múltiplos. 

3.2.3. Tipo de Instituição  

Um efeito principal de tipo de instituição também foi significativo, F(8,1625) = 2,06, p 
= 0,0360, η2 = 0,01. Indivíduos com melhor desempenho foram aqueles que trabalhavam 
em escolas públicas federais e escolas particulares (88,8% e 87,4%, respectivamente; Figura 
3A), e aqueles com pior desempenho trabalhavam em escolas públicas municipais (86,4%) 
e escolas públicas estaduais (86,5%) (Tabela S3). Nenhum teste post hoc de Tukey alcançou 
significância para o tipo de instituição. 

Quando agrupamos todos os tipos de instituições em públicas, privadas ou ambas, um 
teste ANOVA unidirecional revelou diferenças significativas entre os grupos F(2,1631) = 2,97, 

p = 0,0500, d = 0,35 (Figura 3B; Tabela S4) , com indivíduos que declararam trabalhar em escolas 
particulares pontuando significativamente melhor do que aqueles que trabalham em escolas 
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públicas (teste post hoc de Tukey, p = 0.0390). 

3.2.4. Níveis de Ensino  

Também houve associação entre a série em que os respondentes lecionavam e o 
desempenho (F(9,1624) = 3,23, p = 0,0007, η2 = 0,02) (Figura 3D). Aqueles que ensinam 
níveis superiores (faculdade/universidade) pontuaram 88,7%, enquanto aqueles que 
ensinam pré-escola/jardim de infância pontuaram 85,7%, em média (ver Tabela S5). Além 
disso, os testes post hoc de Tukey revelaram que os indivíduos que declararam lecionar 
níveis mais altos e séries múltiplas até a faculdade/universidade obtiveram uma 
pontuação média significativamente maior do que aqueles que lecionavam na pré-
escola/jardim de infância (p = 0,0006 e p = 0,0057, respectivamente). 

3.2.5. Idade, Gênero e Funções Institucionais 

A idade não teve um efeito significativo no desempenho dos participantes (F(5,1628) 
= 0,96, p = 0,4401, consulte a Figura 2A e a Tabela S7). Também não houve efeito para sexo, 
F(2,1628) = 2,38, p = 0,0932 (Figura 2B e Tabela S8; para esta análise, excluímos os três 

participantes que não declararam sexo). Finalmente, o desempenho não foi 
significativamente afetado pelos papéis institucionais dos participantes (F(10,1623) = 0,79, 

p = 0,6400) (Figura 3C; Tabela S9). 

 
3.2.6. Confiança  

Finalmente, os níveis de confiança diferiram de acordo com a idade (F(5.1628) = 6,91, 
p = 0,0001, η2 = 0,02), nível de ensino (F(9.1624) = 2,82, p = 0,0027, η2 = 0,02) e tempo na 
educação (F(7.1626) = 3,59, p = 0,0008, η2 = 0,02). 

Em termos de idade, o grupo de 51 a 60 anos relatou a maior confiança geral (4,48), 
enquanto o grupo de 21 a 30 anos relatou a menor confiança (4,20; Tabela S10). Testes post 

hoc de Tukey revelaram que o grupo de 21 a 30 anos relatou confiança significativamente 
menor do que o grupo de 31 a 40 anos (p = 0,0001), o grupo de 41 a 50 anos (p = 0,0001), e 
o grupo de 51 a 60 anos (p = 0,0005), respectivamente. 

Em relação ao nível de ensino, os múltiplos níveis até a escola técnica relataram a maior 
confiança (4,47), enquanto o grupo da escola técnica apresentou a menor (4,23; Tabela S11). 

Enquanto isso, as duas únicas comparações post hoc Tukey significativas revelaram que o 
grupo de pré-escola/jardim de infância relatou significativamente menos confiança do que os 

grupos da escola primária (p = 0,0135) e níveis múltiplos até os grupos da escola primária 
(0,0077), respectivamente. 

Finalmente, em termos de tempo de escolaridade, a maior confiança foi relatada pelo 

grupo de 31 a 40 anos (4,5) e a menor confiança foi relatada pelo grupo com menos de um 
ano (4,19; Tabela S12). Testes post hoc de Tukey revelaram que o grupo com menos de um 

ano relatou confiança significativamente menor do que o grupo de 7 a 10 anos (p = 0,0454), 
o grupo de 11 a 20 anos (p = 0,0173), o grupo de 21 a 30 anos (p = 0,0395) e o grupo de 31 a 

40 anos (p = 0,0010), respectivamente. Além disso, o grupo de 1 a 3 anos relatou 
significativamente menos confiança do que o grupo de 31 a 40 anos (p = 0,0078). 

Como pode ser visto na Tabela 1, pontuações crescentes em declarações individuais 

tendiam a ser acompanhadas por classificações de confiança crescentes (mas veja a tabela 

para algumas exceções). 

3.3. Análises por categoria de pergunta 

Em seguida, estávamos interessados em saber se os padrões de desempenho emergiam 

quando as afirmações eram analisadas por categoria: (1) características cerebrais, (2) funções 

executivas e cognitivas, (3) neurofisiologia e aprendizagem, (4) emoção e aprendizagem, (5) 
alfabetização, leitura e escrita, (6) distúrbios de aprendizagem e (7) estratégias e métodos de 
aprendizagem. 

Embora não tenham sido observados efeitos significativos para funções executivas e 
cognitivas, emoção e aprendizado ou estratégias e métodos de aprendizado, todas as 

outras categorias mostraram efeitos significativos. 
Uma análise de regressão múltipla revelou que as afirmações na categoria 

‘características do cérebro’ tiveram a maior influência no desempenho. Para essa categoria 
(ver Tabela 1), o desempenho diferiu por níveis de ensino (F(9.1624) = 2,35, p < 0,0125, η2 
= 0,01), com os professores de pré-escola/jardim de infância com pior desempenho (75,5%) 
e aqueles que ensinam vários níveis até faculdade/universidade com melhor desempenho 
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(80,9%). O desempenho nesta categoria também foi melhor entre os professores residentes 
nas capitais (78,3%) versus periferia (76,9%) (F(1.1632) = 4,51, p = 0,0339, d = 0,2). 

Para neurofisiologia e aprendizagem, quatro variáveis diferentes mostraram efeitos 
significativos: (1) nível de ensino (F(9.1624) = 2,98. p = 0,0016, η2 = 0,02), com professores de 
pré-escola/jardim de infância respondendo pior (75,9%) e os que lecionam no ensino superior 
apresentam melhor desempenho (86,5%); (2) público versus privado (F(2.1631) = 3,17, p < 
0,0421, d = 0,4), com professores de escolas particulares com desempenho significativamente 
melhor do que os de escolas públicas (81,9% vs. 78,6%, respectivamente); (3) capital versus 
periferia (F(1.1632) = 4,84, p = 0,0280, d = 0,3), com desempenho significativamente melhor dos 
capitais versus periferia (81,5% vs. 78,7%, respectivamente); e (4) região (F(4.1629) = 3,49, p = 
0,0076, η2 = 0,01), com professores das regiões Sul e Sudeste com desempenho 
significativamente melhor do que os das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. 

Para alfabetização, leitura e escrita, apenas a região foi crítica (F(4.1629) = 3,71, p = 
0,0051, η2 = 0,01), com os professores do Norte respondendo melhor (97,1%) e os do 
Centro-Oeste respondendo pior (91,9%). 

 

Finalmente, para os distúrbios de aprendizagem, duas variáveis foram importantes: 
(1) nível de ensino (F(9,1624) = 2,69, p = 0,0042, η2 = 0,02), com os professores de pré-
escola/jardim de infância com pior desempenho (92,9%) e aqueles ensino de vários níveis 
até faculdade/universidade com melhor desempenho (98,5%) e (2) região (F(4.1629) = 
2,59, p = 0,0255, η2 = 0,01), com professores do Sudeste com melhor desempenho (96,3%) 
e os do Centro-Oeste com pior desempenho (91,3%). 

A Tabela S13 também mostra diferenças de desempenho entre os grupos (região, 
capital x periferia, público x privado, níveis de ensino) em 12 das declarações individuais 

da pesquisa. 

4. Discussão  

Para testar o conhecimento relacionado à neurociência entre educadores no Brasil, 
criamos uma pesquisa de 28 itens, incluindo conhecimentos gerais relacionados ao 
cérebro, bem como neuromitos comuns, com foco especial naqueles diretamente 
relacionados à educação e questões de interesse particular para a população brasileira. Um 
total de 1.634 entrevistados forneceram respostas on-line anônimas, indicando "concordo" 
ou "discordo" de cada uma das afirmações, juntamente com seu grau de confiança nessas 
respostas, e consentiram que suas respostas fossem usadas em nosso estudo de pesquisa. 

Quando todos foram analisados juntos, as respostas corretas gerais variaram de 31 a 
99%, e os níveis de confiança foram geralmente altos (3,48–4,79), diferindo apenas por 
idade, nível de ensino e tempo de escolaridade (ver Tabela 1). 

No geral, o desempenho não diferiu por idade. Em contraste com os entrevistados 
nos Estados Unidos (leigos e educadores; Macdonald et al., 2017) e aqueles em um estudo 
anterior do nosso grupo realizado com leigos no Brasil [30], as melhores pontuações no 
estudo atual não foram obtidas pelos participantes mais jovens. De fato, no estudo atual, 
os educadores com mais de 40 anos de experiência de ensino pontuaram melhor (Figura 
3E e Tabela S6). Esse achado é animador, pois indica que os educadores são capazes de 
aprimorar seus conhecimentos ao longo dos anos. 

Representante do campo da educação em todo o mundo [22], a grande maioria dos 
educadores que responderam à nossa pesquisa era do sexo feminino. Ao contrário dos 
americanos [34], mas semelhante aos futuros professores gregos [22], o desempenho entre 
nossos educadores não diferiu por gênero. Além disso, o desempenho aqui também não 
foi influenciado pelo papel institucional. Todas as outras variáveis estudadas 
influenciaram o desempenho, como discutiremos a seguir. 

Em termos de região, as pessoas do Sudeste tiveram o melhor desempenho, enquanto 
as pessoas do Nordeste e Centro-Oeste tiveram o pior desempenho (veja a Figura 2C). 
Além disso, como um grupo, os indivíduos das capitais tiveram um desempenho 
significativamente melhor do que aqueles que vivem e lecionam na periferia das grandes 
cidades (Figura 2D). Esses achados refletem a distribuição desigual da educação e o acesso 
geral a diferentes recursos entre e dentro das regiões do Brasil [38] e devem ser estudados 
em outros países para avaliar se cenários semelhantes são observados.  

No geral, os indivíduos que trabalham em instituições privadas tiveram melhor 
desempenho do que aqueles que trabalham em instituições públicas (Figura 3B). 
Curiosamente, enquanto os educadores que lecionam em escolas públicas municipais e 
estaduais tiveram o pior desempenho e aqueles que lecionam em instituições privadas 
estavam perto do topo, o grupo com melhor desempenho foi o de educadores de 
instituições públicas federais. Deve-se notar que no Brasil, como em muitos países da 
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América Latina, as escolas particulares de ensino fundamental e médio tendem a ser 
melhores que as escolas públicas, mas o inverso é visto no nível universitário. 
Especificamente, as universidades públicas geralmente são mais bem classificadas e mais 
difíceis de entrar. No presente estudo, pedimos aos entrevistados que indicassem o nível 
em que lecionavam, bem como o tipo de instituição. Em ambos os casos, eles também 
tinham a opção de indicar se lecionavam em vários tipos de instituições e níveis de ensino. 
Por serem respostas únicas que não forneceram mais detalhes, para muitos entrevistados, 
não conseguimos identificar quais níveis de escolaridade correspondiam a instituições 
privadas versus instituições públicas. Portanto, não conseguimos identificar se aqueles que 
responderam melhor e lecionaram em instituições públicas estavam de fato lecionando 
principalmente no ensino superior e não nas séries inferiores. Estudos futuros poderiam 
projetar suas perguntas de maneira diferente para abordar essa questão especificamente. 

Em termos de nível de ensino, os educadores que lecionavam em 
faculdades/universidades ou vários níveis até faculdades/universidades tiveram 
desempenho significativamente melhor do que aqueles que lecionavam em níveis mais 
baixos (veja a Figura 3D e a Tabela S5). Em contraste, Dekker et al. (2012) descobriram que 
o conhecimento ou o endosso do neurônio não diferiu entre os educadores britânicos e 
holandeses que ensinavam no ensino fundamental e no ensino médio. No Brasil, os 
professores das séries mais baixas (do jardim de infância ao ensino fundamental) têm 
desempenho consistentemente abaixo de seus colegas que ensinam níveis mais altos, 
sugerindo que um treinamento de qualidade para esses professores pode não estar tão 
prontamente disponível. É provável que os educadores de níveis superiores sejam 
obrigados a completar uma formação mais extensa e até mesmo obter diplomas de pós-
graduação ou especialização, algo que não é exigido dos professores que atuam nos 
estágios iniciais da educação. É importante ressaltar que o menor conhecimento geral e o 
maior endosso de neuromitos podem ser particularmente prejudiciais entre os professores 
que ensinam nas séries mais baixas, pois este é o melhor momento para identificar e 
abordar adequadamente problemas de desenvolvimento, incluindo distúrbios que se 
beneficiariam de intervenções precoces. 

4.1. Descobertas por categorias de declaração 
Quando analisamos o desempenho nas afirmações agrupadas por categoria (ver Tabela 1), 
surgiram alguns padrões interessantes em termos de desempenho versus confiança. Em 
ordem da pontuação geral mais alta para a mais baixa, as categorias classificadas da 
seguinte forma: (1) Transtornos de aprendizagem, 
(2) Alfabetização, leitura e escrita, (3) Funções executivas e cognitivas, (4) Emoção e 
aprendizagem, (5) Estratégias e métodos de aprendizagem, (6) Neurofisiologia e 
aprendizagem, e 
(7) Características do cérebro. Curiosamente, a confiança do mais alto ao mais baixo 
classificado da seguinte forma: 
(1) Emoções e aprendizagem, (2) Estratégias e métodos de aprendizagem, (3) Funções 
executivas e cognitivas e Alfabetização, leitura e escrita (estas duas categorias foram 
vinculadas por confiança), 
(4) Neurofisiologia e aprendizagem, (5) Distúrbios de aprendizagem e, finalmente (6) 
Características do cérebro. As pontuações gerais revelam que os educadores brasileiros 
estão mais bem informados sobre distúrbios de aprendizagem e alfabetização, mas as 
estratégias de aprendizagem, neurofisiologia e características cerebrais ficam para trás, o 
que sugere que eles se beneficiariam de cursos ou treinamentos nessas áreas da 
neurociência. Curiosamente, sua confiança é menor para os temas mais baseados em 
biologia com os quais eles lutam mais (neurofisiologia e características cerebrais), mas 
também para distúrbios de aprendizagem, aos quais eles responderam melhor. É 
importante ressaltar que eles parecem relativamente confiantes sobre seu conhecimento 
de estratégias e métodos de aprendizagem, apesar de pontuarem relativamente mais baixo 
nessa categoria. Isso sugere que treinamentos e cursos projetados especificamente para 
educadores devem se concentrar não apenas no conhecimento da neurociência, mas 
também em estratégias e métodos que os educadores podem incorporar especificamente 
em seu ensino. Finalmente, sua confiança nas declarações sobre emoções e aprendizado 
foi mais alta, embora essas não fossem suas pontuações mais altas. Será que perguntas 
mais técnicas e científicas sobre a estrutura e função do cérebro simplesmente tornam os 
educadores mais inseguros (especialmente se eles tiveram pouca formação científica ou 
oferta de cursos), enquanto questões que as pessoas podem considerar menos difíceis, 
como emoções, tornar as pessoas mais confiantes em suas respostas, independentemente 
do conhecimento? Não estamos insinuando que as emoções e o cérebro são uma área 
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simples de estudo, mas talvez seja uma crença comum (embora errônea) que este pode ser 
um tópico mais fácil (ou pelo menos mais intuitivo) de dominar. Um projeto experimental 
futuro que pudesse investigar melhor essas nuances seria muito interessante. 

Em relação a essas categorias de questões, também observamos diferenças 
significativas entre as variáveis estudadas (Tabela S13). Especificamente, o desempenho 
nas afirmações sobre Neurofisiologia e aprendizagem foi influenciado por (1) nível de 
ensino (com educadores em faculdade/universidade com desempenho consistentemente 
melhor do que aqueles que ensinam níveis mais baixos), (2) região (com desempenho 
Sul/Sudeste melhor que todos os outros), (3) capital versus periferia (com educadores das 
capitais com desempenho consistentemente melhor) e (4) privado versus público (com 
educadores privados desempenho significativamente melhor). Além disso, as declarações 
sobre as características do cérebro também renderam pontuações mais altas entre os 
educadores da faculdade/universidade e aqueles que vivem e ensinam nas capitais em 
comparação com a periferia. Esses resultados sugerem que tópicos mais baseados em 
neurociência, como neurofisiologia e características cerebrais, podem ser mais acessíveis a 
grupos mais 'privilegiados' (ou seja, trabalhar no ensino superior e, portanto, 
potencialmente ter acesso a mais treinamentos e cursos; aqueles que vivem em regiões 
mais ricas com acesso a mais recursos; e professores nas capitais e escolas particulares, que 
também têm maior acesso aos recursos). Da mesma forma, as afirmações sobre distúrbios 
de aprendizagem foram melhor respondidas por educadores da faculdade/universidade 
e por educadores do Sudeste (com os educadores do Centro-Oeste respondendo pior). Esse 
achado é preocupante, pois indica que o conhecimento sobre transtornos de aprendizagem 
não é tão alto entre educadores de níveis escolares mais baixos, grupo especialmente crítico 
para identificar e abordar tais transtornos e potencialmente facilitar intervenções precoces. 
Por fim, as afirmações sobre alfabetização, leitura e escrita (5) foram influenciadas por 
região com um resultado surpreendente: os educadores do Norte responderam melhor 
nesta categoria, enquanto os do Centro-Oeste responderam pior. Aqui, uma análise mais 
profunda produz algumas explicações. 

Desde 1915, vários projetos nacionais e locais foram implementados para melhorar a 

alfabetização no Brasil, alguns deles liderados pelo Ministério da Educação. De acordo 
com o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; 

http://inep.gov.br/web/guest/inicio, acessado em 15 de janeiro de 2022), a alfabetização 
melhorou lentamente no Brasil graças ao ‘Brasil Alfabetizado’, um programa 

implementado pelo Ministério da Educação em 2003 (http://portal.mec. gov.br/brasil-
alfabetizado/apresentacao; acessado em 15 de janeiro de 2022), com o analfabetismo 
caindo 0,2% entre 2018 e 2019. No entanto, segundo estudo realizado pela PNAD (Pesquisa 

nacional por amostra de domicílios; pesquisa nacional baseada em amostras de domicílios; 
http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/190-secretarias-11287793 8/setec-

1749372213/12521-informacoes-gerais-sobre-a-pnad; acessado em 15 de janeiro de 2022) do 
IBGE (https://www.ibge.gov.br/; acessado em 15 de janeiro de 2022), as taxas de 
alfabetização no Norte subiram 91%, presumivelmente como resultado de várias pequenas 

iniciativas, incluindo PAS (Programa Alfabetização Solidária; https://www.educabrasil. 
com.br/alfabetizacao-solidaria/; acessado em 15 de janeiro de 2022) e Tempo de 

Aprender; https://www.educabrasil.com.br/alfabetizacao-solidaria/; acessado em 15 de 
janeiro de 2022), o mais completo programa de alfabetização da história do Brasil criado 

pelo Ministério da Educação especialmente para crianças de escolas públicas do ensino 
fundamental ao 12º ano (veja também http://alfabetizacao.mec.gov.br/#pna; acessado 
em 15 de janeiro de 2022). Um esforço crítico na região foi uma colaboração entre distritos 

escolares próximos para implementar essas iniciativas. Esses dados, juntamente com a 
descoberta de que os educadores do Norte tiveram melhor desempenho em declarações 

sobre alfabetização, leitura e escrita, são extremamente encorajadores, pois sugerem que 
esforços regionais em grande escala e até menores podem levar a educação na direção 

certa. 

4.2. Brasil em comparação com o mundo 

Nossa próxima análise foi ver como os educadores brasileiros se saíram em relação 
aos educadores da Europa, Estados Unidos e América Latina. No Reino Unido e na 

Holanda, Dekker et al. (2012) relataram que 49% dos educadores endossaram neuromitos, 
enquanto a precisão geral em questões relativas ao conhecimento geral sobre o cérebro foi 

significativamente maior, em 70%. Da mesma forma, em nosso estudo, os educadores 
brasileiros pontuaram pior em neuromitos clássicos do que em questões gerais, mas as 

http://inep.gov.br/web/guest/inicio
http://portal.mec.gov.br/brasil-alfabetizado/apresentacao
http://portal.mec.gov.br/brasil-alfabetizado/apresentacao
http://portal.mec.gov.br/brasil-alfabetizado/apresentacao
http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/190-secretarias-112877938/setec-1749372213/12521-informacoes-gerais-sobre-a-pnad
http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/190-secretarias-112877938/setec-1749372213/12521-informacoes-gerais-sobre-a-pnad
http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/190-secretarias-112877938/setec-1749372213/12521-informacoes-gerais-sobre-a-pnad
https://www.ibge.gov.br/
https://www.educabrasil.com.br/alfabetizacao-solidaria/
https://www.educabrasil.com.br/alfabetizacao-solidaria/
https://www.educabrasil.com.br/alfabetizacao-solidaria/
http://alfabetizacao.mec.gov.br/#pna
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taxas aqui foram um pouco mais altas: 74% em neuromitos e 89% em todas as outras 

questões. Em termos de confiança, os educadores brasileiros relataram 4,15 para 
neuromitos e 4,43 para todas as outras afirmações. 

Para as questões que selecionamos especificamente de estudos anteriores, surgiram 
alguns padrões interessantes. Para simplificar, sempre que os autores relataram o percentual 

de aprovação, convertemos isso em pontuações de precisão (ou seja, 30% de aprovação para 
um determinado neuromito significa que os entrevistados responderam com 70% de 
precisão nessa afirmação). As comparações com participantes nos EUA são aquelas 

relatadas por Macdonald et al. (2017) [34]; participantes no Reino Unido e na Holanda são 
os relatados por Dekker et al. (2012) [3]; participantes na Grécia são os relatados por 

Papadatou-Pastou et al. (2017) [22]; e os entrevistados em outros países da América Latina 
são os relatados por Gleichgerrcht et al. (2015) [24] (Tabela 2). 

 
 

Tabela 2. Brasil em comparação com outros países. 

Questão Brasil EUA Reino 
Unido  

Países Baixos  Grécia  Peru Argentina Chile 
Outros 

(América 
Latina) 

1. 10% 52 67 48 46 N/A 33 44 59 40 

8. esquerda vs direita 

 64 

51 91 86 8 25 42 19 27 

21. ritmos circadianos na 
adolescência 

 
83 

 
70 * 

 
70 * 

 
35 

 
69 

 
51 

 
55 62 

24. 7 anos e escrevendo 
90

 81 33 52 31 33 29 26 34 

25. o bilinguismo compromete 
o desenvolvimento 

 
96

 

 
82 

 
7 

 
36 

 
36 

 
50 

 
84 

 
80 97 

 

Legenda da Tabela 2: Comparação de escores no Brasil versus outros países estudados em questões selecionadas. Pontuações listadas como 
porcentagem correta. Outros (América Latina) referem-se às pontuações médias obtidas pelos entrevistados no México, Nicarágua, Colômbia e 
Uruguai em Gleichgerrcht et al., 2015. Questão 1: Usamos apenas 10% da capacidade do nosso cérebro, resposta correta “discordo”; Questão 8: Os 
professores devem empregar métodos de ensino que estimulem o lado direito (criativo) ou o lado esquerdo (racional) dependendo do tipo de 
aluno, resposta correta “discordo”; Questão 21: O ciclo do sono muda durante a adolescência; assim, adiar o horário de início das aulas matutinas 
poderia facilitar o aprendizado, a resposta correta “concordo”; Questão 24: Sete anos de idade é considerada uma idade crítica para aquisição da 
linguagem escrita; assim, alguém que não aprende a escrever nesta idade provavelmente nunca se tornará um bom leitor, resposta correta 
“discordo”; Questão 25: Aprender a falar uma segunda língua na infância (bilinguismo) pode comprometer o desenvolvimento, resposta correta 
“discordo”. * = Dekker et ai. (2012) não relatou a pontuação neste item em particular, mas relatou 70% de precisão para todos os itens que se 
enquadram na categoria de conhecimento geral sobre o cérebro. 

 
Para a questão 1 (Usamos apenas 10% da capacidade do nosso cérebro, a resposta correta “discordo”), apenas 

52,3% dos nossos entrevistados responderam corretamente e o nível médio de confiança foi de 3,95. Curiosamente, 

os educadores em níveis mais baixos (pré-escola/jardim de infância e escola primária) pontuaram principalmente 

abaixo da chance, enquanto aqueles que ensinam faculdade/universidade e vários níveis até faculdade/universidade 

pontuaram significativamente mais alto, em 62% e 64%, respectivamente, o que é mais próximo das pontuações 

relatadas para educadores americanos. Assim, os educadores brasileiros em instituições privadas e aqueles que 

lecionam em níveis superiores tiveram um desempenho tão bom quanto os educadores norte-americanos nesta 

questão, mas aqueles em instituições públicas ou de ensino em níveis inferiores pontuaram significativamente mais 

baixo. Em comparação, os leigos que responderam a essa pergunta recentemente em um estudo publicado por nosso 

grupo [30] tiveram um desempenho relativamente pior (45%) e, de forma bastante desanimadora, os leigos no Rio de 

Janeiro testados há 20 anos foram consideravelmente mais precisos (68%) [28]. 

Para a questão 8 (os professores devem empregar métodos de ensino que estimulem o lado direito (criativo) ou 

o lado esquerdo (racional) dependendo do tipo de aluno, resposta correta 'discordo'), a acerto geral entre os 

educadores brasileiros foi de 64% e a confiança média foi 4.08. As pontuações nesta questão variaram muito entre os 

países (ver Tabela 2). 

Para a questão 21 (O ciclo do sono muda durante a adolescência; assim, retrocedendo o horário de 

início das aulas da manhã poderia facilitar o aprendizado, resposta correta 'concordo'), nossos educadores 

responderam com 62,4% de acerto e 3,95 de confiança. ritmos mudam durante a adolescência, fazendo com 
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que os alunos fiquem cansados durante as primeiras aulas na escola) foi respondido com precisão 

semelhante por outros (ver Tabela 2). Embora a pesquisa sobre a mudança dos relógios circadianos ao 

longo da vida não seja necessariamente recente [39-41], estudos os benefícios de dormir mais devido a 

horários de início da escola mais tarde (por exemplo, melhores pontuações, QIs mais altos, menos abuso de 

substâncias e problemas comportamentais e ainda menos acidentes de trânsito; [42–44]) ganharam atenção 

considerável nos últimos anos, pelo menos em nos Estados Unidos. Tais descobertas levaram a esforços 

para influenciar as políticas educacionais e a cultura escolar geral [45]. É possível que tais descobertas não 

tenham tido tanto impacto fora dos EUA e, portanto, isso tipo de problema pode não ser tão conhecido em 

outros lugares. Curiosamente, os problemas da educação no Brasil parecem ser de escala muito maior e 

urgente, o que pode explicar por que as demandas por horários de início das aulas posteriores podem não 

ter sido levadas ao conhecimento do público. No Brasil, os educadores que lecionam nas capitais 

pontuaram significativamente mais alto (66%) nesta questão do que os da periferia (60%), e os do Sudeste 

tiveram as maiores pontuações (65%), seguidos pelo Sul (63%), Nordeste (53%), Norte (50%) e Centro-

Oeste (45%). 

Para a questão 24 (sete anos de idade é considerada uma idade crítica para a aquisição da linguagem escrita; assim, 

alguém que não aprende a escrever até essa idade provavelmente nunca se tornará um bom leitor, resposta correta 

'discordo'), os participantes pontuaram 90,1% no geral com uma taxa de confiança de 4,25 (85%). Os outros estudos usaram 

uma pergunta semelhante: há períodos críticos na infância após os quais certas coisas não podem mais ser aprendidas (ver 

Tabela 2). Uma pontuação tão alta entre os educadores brasileiros é impressionante e pode ser parcialmente explicada pelos 

projetos nacionais e locais de alfabetização desenvolvidos e implementados nos últimos anos e descritos acima. É preciso 

dizer também que nossa pesquisa foi voluntária, exigiu interesse na área e acesso à internet. Apesar de ter coletado uma 

amostra grande e variada que apresentou diferenças significativas entre os grupos de acordo com a região, nível de ensino 

e tipo de escola, essas limitações inerentes e inevitáveis do desenho do nosso estudo podem ter influenciado nossa amostra 

para incluir participantes mais bem informados em configurações vantajosas. 

 

Para a questão 25 (Aprender a falar uma segunda língua na infância (bilinguismo) pode comprometer o desenvolvimento, 

a resposta correta ‘discordo’), nossos educadores responderam com 95,7% de acerto e 4,46 de confiança. Os professores dos EUA 

também tiveram pontuações altas (82%) em uma pergunta semelhante (é melhor que as crianças aprendam sua língua nativa antes 

de aprender uma segunda língua). Para as pesquisas latino-americanas e europeias, a pergunta foi ‘As crianças devem adquirir 

sua língua nativa antes que uma segunda língua seja aprendida. Se não o fizerem, nenhum idioma será totalmente adquirido.” As 

pontuações foram um pouco mais baixas para os entrevistados da América Latina e significativamente mais baixas para os 

professores europeus (ver Tabela 2). Essa descoberta foi surpreendente, pois é bastante comum que os europeus sejam expostos a 

mais de uma língua muito cedo na vida. A noção de que aprender uma segunda língua cedo demais pode ser prejudicial ou não 

é recomendado parece estar mais de acordo com as culturas fora da Europa. Também é verdade que a necessidade de participar 

mais ativamente de um mundo globalizado fez com que as pessoas na América Latina procurassem aulas de inglês (ou outro) e 

cada vez mais cedo para aqueles que têm meios para adquiri-las. 

Duas outras afirmações foram significativamente influenciadas pelas variáveis estudadas. Para a questão 17 

(dislexia é uma condição cerebral que não está relacionada à inteligência; assim, um indivíduo pode ser disléxico e 

inteligente, resposta correta 'concordo'), os níveis gerais de precisão e confiança foram altos, em 97,1% e 4,56, 

respectivamente . No entanto, em termos de níveis de ensino, a pré-escola/jardim de infância teve um desempenho 

significativamente pior do que a maioria dos outros grupos e, mais uma vez, os educadores do Sudeste tiveram o 

melhor desempenho, enquanto os do Centro-Oeste tiveram o pior desempenho. Como dito acima, o primeiro achado 

é preocupante, considerando que a dislexia é frequentemente identificada pelos professores na educação infantil, que 

é o melhor momento para intervir e ajudar os alunos a superar suas dificuldades o mais cedo possível. 

Para a questão 20 (cérebros masculinos têm maior capacidade de raciocínio lógico (ciência, matemática), 

enquanto as mulheres são mais intuitivas (linguagem, artes), resposta correta ‘discordo’), a precisão geral foi de 70% 

e a confiança foi de 4,02. Nessa questão, os educadores das capitais tiveram desempenho significativamente melhor 

do que aqueles que moram e lecionam na periferia, e os educadores do Sudeste tiveram melhor desempenho, enquanto 

os do Norte tiveram pior desempenho. Embora a precisão geral nesta questão possa não ser tão baixa quanto em 

outras, ainda mostra que quase 1/3 dos educadores no Brasil acredita em diferenças nas habilidades ou estilos de 

aprendizagem entre meninos e meninas ou homens e mulheres, o que é muito problemático. 

Por fim, analisamos a afirmação que obteve a pontuação mais baixa: As crianças adquirem habilidades cada vez 
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mais complexas graças ao processo de mielinização, que termina após a adolescência (19; pontuação geral 31,1%). Para 

esta afirmação, a única variável que influenciou o desempenho foi o nível de ensino, com professores 

universitários/universitários e múltiplos níveis até faculdade/universidade com melhor desempenho, ambos os quais 

diferiram significativamente dos professores de pré-escola/jardim de infância. 

Em suma, nossa pesquisa revelou que, em geral, o conhecimento dos educadores brasileiros sobre o cérebro é 

relativamente alto (comparado com outros estudos realizados em outros países da América Latina, Europa e Estados 

Unidos). Semelhante aos professores de outros países, os educadores brasileiros endossaram vários neuromitos 

comuns, pois a precisão (e confiança) nesses itens era menor do que nos itens de conhecimento geral. O desempenho 

foi mais baixo em questões relativas às características do cérebro, neurofisiologia e função. Existe uma forte crença em 

neuromitos clássicos, incluindo o uso de apenas 10% do cérebro, e mitos mais “perigosos”, como diferenças nas 

habilidades de aprendizagem entre os sexos e especializações hemisféricas inatas (indivíduos do cérebro esquerdo 

vs.). 

No geral, o desempenho foi significativamente menor entre os educadores que vivem no Norte, Nordeste e Centro-

Oeste do que aqueles que vivem e lecionam no Sul e Sudeste, refletindo desigualdades de longa data entre as regiões em 

relação à educação e acesso geral a recursos. No entanto, as afirmações sobre alfabetização, leitura e escrita foram melhor 

respondidas pelos educadores do Norte, o que pode refletir a recente implementação de projetos nacionais e locais voltados 

para essas regiões menos favorecidas. O desempenho também foi menor entre os educadores residentes na periferia versus 

as capitais das grandes cidades, e entre os educadores de instituições públicas versus privadas. Criticamente, o 

conhecimento geral foi relativamente menor entre os educadores que ensinam nos níveis mais baixos (pré-escolar, jardim 

de infância e escola primária) em relação aos que ensinam na faculdade/universidade. Esse achado é particularmente 

preocupante, considerando que os primeiros anos são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades básicas e para 

a identificação de dificuldades que podem se beneficiar da intervenção precoce. Educadores neste nível que têm pouco 

conhecimento da função cerebral e distúrbios de aprendizagem, combinados com noções equivocadas preconcebidas das 

habilidades inatas ou capacidade de aprender dos indivíduos, podem ter efeitos negativos duradouros na educação e no 

futuro de seus alunos. 

4.3. O que fazer com essas descobertas? 

Como esse cenário pode ser melhorado? Que tipos de informações ou cursos os educadores devem buscar para 

aprimorar seus conhecimentos? Em uma simples busca no Google que realizamos em novembro de 2020, encontramos 

mais de 400 ofertas de cursos em Neurociência ou Neuroeducação no Brasil, a maioria deles de baixo custo ou até 

mesmo gratuitos. Menos de 10% desses cursos estão associados a uma instituição de ensino superior credenciada e 

menos de 3% dos cursos de extensão em nível de pós-graduação são oferecidos por universidades que estão bem 

colocadas no índice geral de cursos mais recente do Ministério da Educação (MEC) [46].  

Resumindo, parece haver uma oferta crescente de cursos nesta área, mas é difícil avaliar a qualidade desses 

novos cursos, especialmente nesta fase inicial. 

Vários autores têm discutido ideias sobre como os cursos de neurociência devem ser projetados para 

educadores. A maioria concorda que o conteúdo deve ser menos técnico e mais adaptado a temas relevantes para o 

campo da educação. Além disso, os neuromitos relacionados à educação devem ser enfrentados de frente para serem 

o mais eficazes possível. Finalmente, os cursos devem enfatizar as habilidades de pensamento crítico necessárias para 

criticar a informação e ler e compreender as fontes primárias de informação [3,12,14,22,47–50]. Sem essas habilidades 

para torná-los pensadores independentes e buscadores de conhecimento, os educadores ficam vulneráveis a 

conhecimentos falsos ou deturpados, bem como a produtos associados a tal pseudociência. No Brasil, como em outros 

países em desenvolvimento, temos a dificuldade adicional de pouca habilidade na língua inglesa e, geralmente, menos 

recursos (institucionais ou pessoais) que os educadores podem investir em sua própria formação e educação [24]. No 

entanto, como mostra a literatura, educadores que vivem e trabalham em países onde esses problemas não são 

urgentes ainda são vítimas de desinformação. Cientistas de todo o mundo devem se reunir para pensar em soluções 

para esse problema e descobrir quais abordagens funcionariam melhor em cada região. 

No presente estudo, reunimos informações sobre o conhecimento da neurociência e o endosso de neuromitos 

entre educadores brasileiros em todas as cinco regiões do país, diferentes níveis de ensino e tipos de escola. Embora 

nosso alcance fosse amplo, a pesquisa era voluntária, e nossos entrevistados precisavam ter uma conexão de internet 

funcionando, além de um interesse básico no papel que a neurociência desempenha na educação. Assim, nosso projeto 

não nos dá uma imagem da situação em regiões rurais mais pobres sem acesso à internet ou em áreas onde a oferta 

limitada de treinamento ou cursos para educadores pode não despertar esse tipo de interesse. Ainda assim, pudemos 

identificar que alguns projetos nacionais e locais podem ter contribuído para melhorar o cenário da região Norte, que 
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costuma ser desfavorecida, pelo menos em termos de alfabetização, leitura e escrita, sugerindo que esforços 

semelhantes devem ter como alvo o Centro-Oeste e o Nordeste . A formação em conhecimentos de neurociência e 

distúrbios de aprendizagem, mas talvez de forma mais crítica em conhecimentos aplicados diretamente ao ensino (e 

dissipando neuromitos), também deve visar principalmente os professores do ensino fundamental, bem como aqueles 

que trabalham em escolas públicas e nas periferias das grandes cidades. Esperamos que essas descobertas nos guiem 

e a outros para iniciativas que busquem diminuir essas antigas desigualdades em um esforço para democratizar a 

educação o máximo possível, mesmo dentro das limitações encontradas em qualquer nação, independentemente do 

nível de desenvolvimento. 

 

Materiais complementares: As seguintes informações de suporte podem ser baixadas em: https:// 

www.mdpi.com/article/10.3390/brainsci12060734/s1, Os materiais complementares incluem a Tabela S1, que descreve como a pesquisa foi 

distribuída; Tabelas S2–S12, que listam os ns, médias e SEMs para todos os efeitos principais; e Tabela S13, que mostra os depoimentos para os 

quais houve diferenças significativas nas respostas segundo região, capital x periferia, privado x público e níveis de ensino. 
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