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Mapa mental, também conhecido como mapa da mente, consiste em um diagrama gestor do conhecimento e
informação, buscando tratar problemas no processo de aprendizagem quanto a memorização de um
determinado assunto. Seu escopo volta-se a representar exaustivamente elementos informacionais
geralmente dispersos ou aparentemente incompatíveis ou incapaz de conectarem-se semanticamente.

Introdução

Organiza as informações de
maneira harmônica e bem
adaptável aos processos
cognitivos de cada um.

Aprimora a fixação dos
conhecimentos explícitos
obtidos pelo indivíduo de
forma mais criativa, flexível e
não linear.

Registra inteligentemente e
rapidamente, e possibilita
uma revisão do conteúdo
aindamais rápidas.

Utiliza uma linguagem
totalmente interpretativa e
pessoal do estudante,
tornando a criação do mapa
totalmente autoral e única.

Apresenta através de traços,
cores e palavras livres, as
idéias centrais de um conteúdo
informacional, estimulando
um maior aproveitamento de
nosso cérebro.



O mapa consiste em uma idéia central, sendo abordados e escritos de forma livre pelo usuário através de ramificações explicativas.
Porém, lembre-se: TODAS AS LINHAS DEVEM ESTAR LIGADAS AO ELEMENTO CENTRAL. Graças a seu caráter criativo, o estudante pode
elaborar um mapa da forma como achar mais aproveitável e útil para a memorização e revisão dos assuntos abordados no desenho.



“Mapas mentais são impressões gráficas feitas sem nenhum auxílio, ou seja, não utilizam um mapa de
referência ou qualquer outro documento preciso de mapeamento cognitivo. O mapeamento cognitivo é um
processo composto por uma série de transformações psicológicas por meio das quais um indivíduo habitua-se,
codifica, armazena, recorda e decodifica informações sobre locais relativos e atributos de fenômenos no seu
ambiente espacial cotidiano.” (BERTRAND, 1984, p.68 apud RICHTER, 2010, p.121).

Lembre-se de:

● Usar múltiplas cores;
● Fazer edições quando 

necessário;
● Use símbolos, elementos e 

imagens;
● Crie associações;
● Mantenha o mapa 

atualizado e sucinto.



● As linhas devem afinar-se ao longo de novas
ramificações ligadas a uma idéia secundária.
Quanto mais longe da idéia central, mais afinadas
as ramificações devem ser;

● Coloque cada elemento em UMA ÚNICA LINHA.
Dividir um elemento com mais ramificações
podem tornar o mapa confuso;

● Procure não repetir cores e mantenha o mapa
limpo, com espaços entre células e passível de
associá-las.

“Um bom mapa mental não é aquele cheio de
ramificações, mas que sirva-lhe como
lembrança e/ou estopim intelectual para fixar
idéias conhecidas ou gerar novas.“ Conselho de
Monitor



Contexto Histórico
Criador: Anthony Peter "Tony" Buzan (década de 70, Reino
Unido);

Tony Buzan foi um escritor e educador inglês, criador da idéia
dos mapas mentais inspirados nas “teorias conceituais” de
Joseph Donald Novak (criador dos mapas conceituais), e de
princípios de Leonardo Da Vinci e Albert Einstein quanto a
utilização aperfeiçoada da capacidade mental dos indivíduos;

Sua idéia de mapas mentais foi primeiramente abordada em uma
série de tv britânica, tendo posteriormente sido amplamente
editorada em uma série de livros renomados acerca de estudos
mentais, melhores técnicas de leitura e “domínio” mental.

Livros mais conhecidos: Use your head, 
The Speed Reading Book, The Mind Map 
Book.



★ Melhora sua capacidade
cognitiva;

★ Estimula a criatividade e a
inteligência interdisciplinar;

★ Flexibiliza o processo de
aprendizagem;

★ Estimula o cérebro através das
cores;

★ Diminui a fadiga e mantém a
mente ativa.

Por que criar mapas mentais
★ Cria um resumo linear e 

associativo;
★ Reduz o tempo e esforço nos 

processos de 
estudo/revisão;

★ Poupa tempo do estudante;
★ Torna o “aprender” mais 

intuitivo e empolgante;
★ Pode tornar maleáveis 

assuntos complexos.



Como criar mapas mentais
Existem muitos softwares de código livre e gratuitos para elaboração de mapas mentais, porém o software
escolhido para a elaboração do mapa conceitual foi o GoConqr, o qual tem versão gratuita e online, podendo
ser compartilhado entre contas da plataforma, impresso e baixado. Para acessar ao site para criar uma
conta, clique no link abaixo da imagem:

Clique aqui para acessar!

Outras plataformas

https://www.goconqr.com/pt-BR


1º PASSO: Clique em “Criar” e depois em Mapa Mental:



2º PASSO: Clique duas vezes para inserir a idéia central, e no símbolo de adição para as secundárias:



3º PASSO: Crie seu mapa ao seu gosto. Lembre-se: desenhe algo que lhe ajude!



Clique aqui para visualizar 

o mapa mental da história das bibliotecas

https://www.goconqr.com/pt-BR/mindmap/19996774/Hist-ria-das-Bibliotecas
https://www.goconqr.com/pt-BR/mindmap/19996774/Hist-ria-das-Bibliotecas


Mapas conceituais geralmente estruturam-se através de elementos baseados em conceitos pré-estabelecido, sendo
estes ligados através de uma frase que traga semântica e sequência as ramificações de conteúdo lógico contidas no
mapa. Já os mapas mentais, não apresentam palavras em suas linhas, e apresentam uma linguagem livre e mais
maleável, além de não prender-se as conceituações.

Mapas mentais x Mapas conceituais

Mapas mentais Mapas conceituais

● Liberdade semântica;

● Necessita o uso de cores;

● Características pessoais ainda mais

presentes;

● Maior processo de criatividade;

● Facilidade em realizar brainstorm.

● Estruturação maior das conexões;

● Maior poder de gerar associações e

relações. Não necessita de cores;

● Características gerais e impessoais;

● Maior processo de reflexão;

● Facilidade em realizar planejamentos e

análise de problemas.
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