
ARQUIVO | MAPA MENTAL
Aqui na Bonjourpapel incluímos o Mapa Mental em nossos planners porque acreditamos que é uma poderosa ferramenta, 
inclusive para a gestão do conhecimento.
Como é relativamente nova para muitas pessoas, inclusive as que gostam de estudar, queremos dar uma forcinha com esse 
freebie explicando um pouco o que é mapa mental, como pode ser utilizado na prática e, por fi m, deixando um incentivo 
para começar a praticar. 

COMO FAZER:

De acordo com Tony Buzan, o cérebro é radiante, ou seja, ele pensa no centro e se expande para todas as diereções. Assim, 
comece desenhando uma palavra ou fi gura na parte central de uma folha (na horizontal).
Depois puxe ramifi cações curvas e, se necessário, ramifi cações curvas secundárias e/ou terciárias. Essas ramifi cações são 
refl exos da maneira como o cérebro pensa, ou seja, por imaginação e associação.
Como a associação gera conexão, memória e pensamento, é relevante mencionar que traçar linhas retas a partir da fi gura 
cental não tem efi cácia na aplicabilidade desse método.
Acrescente uma palavra para cada ramifi cação que criar para gerar maior liberdade, criatividade e clareza para o seu 
cérebro. Aqui é importante também que o comprimento da palavra seja o mesmo comprimento da ramifi cação para que 
as palavras não fi quem desconectadas. As palavras podem acompanhar fi guras ou desenhos porque às vezes, a fi gura 
equivale a mais de 1.000 palavras. 
Por fi m, use cores no seu mapa mental. Tradicionalmente, o cérebro ama cores e responde melhor a elas.

Fonte de pesquisa: https://www.youtube.com/watch?v=Hahyn7vw8PY

IMPORTANTE:

Ficamos muito felizes de compartilhar esse arquivo digital com você. Ele foi feito com muito carinho por nós em parceria com 
a @danieletras que desenhou em uma folha A5 um lindo lettering da palavra para o mês de janeiro. 
No arquivo você também encontrará uma folha A5 sem o lettering, caso queira fazer outra palavra ou imagem. 
Mas é importante informar que por aqui levamos muito à sério a aplicação da Lei no. 9.610 sobre Direitos Autorias, ou 
seja, pagamos direitos autorias para os artistas que são nossos parceiros. Por isso esse arquivo é pessoal e não pode ser 
compartilhado ou vendido, ok?
Caso queira que seus amigos também façam o projeto do Mapa Mental de Janeiro, compartilhe a página da @bonjourpapel  
para que eles também façam o download.

Até a próxima!
       
       
    Meire e Rogério

Mapa mental é uma ferramenta sistematizada por um psicólogo e escritor inglês chamado Tony Buzan com objetivo de 
mostrar externamente o que está dentro da nossa mente. É excelente para lhe ajudar a pensar, contemplar, criar ou lembrar 
um assunto. 
É muito comum o entendimento de que mapa mental seja um resumo de alguma matéria. Na realidade, não é bem assim. Ele 
é um método para ajudar a registrar de forma inteligente um assunto que lhe permita revisões sintetizadas do entendimento 
sobre o que foi estudado. 
Uma de suas características é ser positivo e divertido, então, como fazer um mapa mental?

Fonte de pesquisa: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental

O QUE É:

Nos siga no Instagram  @bonjourpapel
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