
Os Mind Mapping ou Mapas Mentais foram criados pelo inglês Tony Buzan, na década 1970. Seu objetivo era 
aprimorar o processo de aprendizagem e memorização utilizando uma abordagem não linear de encadeamento 
de informações. O método de registro de ideias proposto por Buzan é organizado do modo como o cérebro arma-
zena informações nos neurônios. 

Essa forma de registro procura representar, com o máximo de detalhes possível, o relacionamento conceitual 
existente entre informações que, normalmente, estão fragmentadas e difusas em textos curtos e de fácil leitura. 
Como se trata de uma estratégia para ilustrar as ideias, os conceitos ou mesmo o planejamento de atividades, os 
mapas são muito úteis para memorizar os conteúdos e, mais do que isso, são uma forma de registrar de modo in-
teligente e que permita revisões acessíveis acerca do conteúdo abordado, tendo como intuito desenvolver a capa-
cidade de sintetizar, organizar e associar as ideias.

Sequência Didática de Aplicação
• O professor seleciona um texto, um conteúdo a ser trabalhado, e apresenta aos estudantes de forma geral.

• Ao término da apresentação, solicite aos alunos que elaborem o Mapa Mental do conteúdo trabalhado. 

• Para produzirem um mapa mental, os estudantes devem seguir algumas recomendações: 

a. o título do texto ou o nome do conteúdo deve estar no centro, preferencialmente, com uma imagem que se 
refere ao assunto.

b. selecione as palavras-chave sobre o assunto estudado e as escreva usando letras minúsculas ou maiúsculas.

c. coloque cada palavra/imagem sozinha em sua própria linha.

d. as linhas devem estar conectadas a partir da imagem central, de forma que os conceitos sejam escritos.

Recursos e Ferramentas que podem ser utilizados
Os recursos sugeridos são folha A3 ou o próprio quadro da sala de aula. O professor pode utilizar apps e softwares como: 

Goconqr, MIND MEISTER, Mind note, free mind, Xmind, coggle, além de recursos do pacote o�  ce, como Word e PowerPoint.

Contexto de aplicação no modelo presencial ou on-line
Por se tratar de uma técnica fácil e muito útil para que os estudantes consigam organizar os conteúdos de um texto, 

aumentando a capacidade de armazenamento das informações, aplica-se tanto no modelo presencial quanto no on-line, 
desde que utilizados os recursos especí� cos e adaptados em cada modelo.

Fonte: Adaptado de Alexander Dubovitskiy / 123RF
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Como Avaliar o Resultado 
O professor pode veri� car o desempenho com base no conteúdo produzido pelo estudante, mediante os objetivos 

de aprendizagem.  A forma de apresentação elaborada pelo estudante pode ser intensi� cada com a apresentação oral 
do Mind Map.

Dicas de Sucesso!
Para a produção do Mapa Mental, podem-se utilizar várias cores e imagens, pois isso auxiliará na estimulação visual, 

na codi� cação ou no agrupamento de ideias, facilitando a memorização. 

Mantenha o mapa mental claro, usando hierarquia, ordem numérica ou contornos para agrupar ramos.
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