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Prólogo
Venho usando Mapas Mentais há muitos anos. Hoje, viajo o mundo 

ensinando profissionais dos negócios, figuras públicas e plateias intei-

ras a melhorar a memória e a capacidade cognitiva na vida pessoal e 

profissional. No entanto, fui diagnosticado com dislexia quando criança 

e creio que tive problemas – e ainda os tenho até certo ponto – de aten-

ção. Descobri que os Mapas Mentais são um grande auxílio para nos 

livrar da distração do Transtorno de Déficit de Atenção. Resumindo, 

eles me ajudam a ficar na linha.

Os Mapas Mentais são ferramentas poderosas para nos concentrar-

mos e para processar informações, formular planos de ação e iniciar 

novos projetos. Na verdade, o Mapeamento Mental nos dá uma ajuda 

e uma orientação incríveis em todos os aspectos da vida – não poderia 

recomendá-lo o suficiente!

Além de dar ao leitor um meio para transformar sua vida, o novo livro de 

Tony, Dominando a Técnica dos Mapas Mentais, o acolherá numa vigo-

rosa comunidade global. Os relatos e exemplos mostram como o Ma-

peamento Mental é um fenômeno mundial, praticado por todo tipo de 

gente. O que essas pessoas têm em comum é a paixão pelos benefí-

cios dessa ferramenta de pensamento e a vontade de compartilhá-la 

com os outros.

Continuo imensamente grato a Tony por inventar os Mapas Mentais e 

recomendo este novo livro a qualquer um que queira aprimorar seu 

pensamento e alcançar o domínio do Mapeamento Mental.

Dominic O’Brien,
oito vezes campeão mundial de memória e autor de best-sellers
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Prefácio
“Estou em busca de livros sobre como usar o cérebro.”

“Procure ali,” disse a bibliotecária, apontando uma estante de livros, “na 

seção médica.”

“Não”, respondi. “Já olhei estes livros e não tenho interesse em operar 

o meu cérebro; só quero aprender a usá-lo.”

A bibliotecária me lançou um olhar inexpressivo. “Acho que não temos 

nenhum livro sobre esse assunto”, disse ela. “Só esses livros.”

Fui embora frustrado e surpreso. No segundo ano na universidade, eu 

estava buscando novas maneiras de lidar com uma carga maior de 

trabalho acadêmico, pois os meus métodos de estudo simplesmente já 

não davam os resultados que eu buscava. Na verdade, quanto mais 

anotações eu fazia, pior me saía. Por mais que ainda não houvesse 

constatado a limitação do pensamento linear, naquele dia percebi que 

o meu suposto problema na verdade era uma oportunidade incrível. Se 

não havia livros sobre como usar o cérebro, então aquela era uma área 

com um potencial extraordinário para pesquisa.

Nos anos seguintes, estudei psicologia e as ciências gerais, neurofisio-

logia, neurolinguística e semântica, teoria da informação, técnicas mne-

mônicas, a percepção e o pensamento criativo. Vim a compreender o 

jeito como o cérebro humano funciona e as condições que lhe permi-

tem operar da melhor forma possível.

Ironicamente, a minha pesquisa também destacou as falhas dos meus 

próprios métodos de estudo, à medida que ia percebendo aos poucos 

que minhas anotações feitas em aula eram baseadas em palavras, 
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monótonas e enfadonhas; tudo o que seu formato linear me proporcio-

nava era uma maneira incrivelmente eficiente de treinar a minha estupi-

dez! A prática leva à perfeição: se você pratica com perfeição, a sua 

prática o torna perfeito. No entanto, se você pratica mal, a prática o 

torna perfeitamente medíocre. Fazendo anotações cada vez mais li-

neares e monótonas, eu me tornava cada vez mais perfeitamente estú-

pido! Precisava mudar com urgência tanto o meu pensamento quanto 

as minhas ações.

Estudando a estrutura do cérebro, encontrei o avanço que estava pro-

curando. O fato de possuirmos 100 bilhões de células cerebrais, cada 

uma das quais contribui para o nosso pensamento, me inspirou. Achei 

fascinante o fato de cada um destes neurônios ter tentáculos que se 

irradiam do centro da célula como os galhos de uma árvore, e percebi 

que podia usar esse modelo de maneira esquemática para criar a ferra-

menta de pensamento definitivo.

Essa descoberta acabou dando uma grande contribuição ao desenvol-

vimento do Pensamento Radiante (ver p. 33) que, por sua vez, contri-

buiu para a criação do Mapa Mental.

Simplificando ao máximo, um Mapa Mental é um diagrama intricado 

que imita a estrutura de um neurônio, com ramificações que saem do 

centro e evoluem por meio de padrões de associação. Contudo, desde 

a sua origem em meados da década de 1960, o Mapa Mental demons-

trou ser muito mais do que um método excelente de tomar notas: é 

uma maneira eficiente e profundamente inspiradora de alimentar a nos-

sa mente, intelecto e espírito. Desenvolveu-se exponencialmente e, 

como veremos neste livro, pode ser aplicado às mais diversas finalida-

des – desde alimentar a criatividade e fortalecer a memória até ajudar 

na luta contra a demência.

No decorrer dos anos, o Mapa Mental foi mal compreendido por alguns 

e mal representado por outros. Ainda assim persiste a minha visão de 

um mundo em que toda criança e todo adulto entenda o que é um 
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Mapa Mental, como ele funciona e como pode ser aplicado a todos os 

aspectos da vida.

O objetivo deste livro é mostrar como um bom Mapa Mental pode nutrir 

você como indivíduo e como a técnica do Mapa Mental continua cres-

cendo, se expandindo e evoluindo para enfrentar os novos desafios 

que se apresentam a todos nós neste planeta.

E agora, enquanto avançamos no século XXI, o Mapa Mental pode ser 

acessado e utilizado de novas maneiras que refletem nossas florescen-

tes possibilidades técnicas. Os Mapas Mentais ainda podem ser feitos 

à mão, é claro, mas também podem ser gerados em programas de 

computador, estão disponíveis on-line, foram desenhados na neve do 

ártico, enfeitaram encostas de montanhas e podem até mesmo ser 

desenhados por drones no céu.

Venha comigo nesta grande aventura e prepare-se para irradiar o seu 

poder mental para além de tudo o que você já viveu!

TONY BUZAN

MindMapMastery.indd   11MindMapMastery.indd   11 30/07/19   16:5330/07/19   16:53



MindMapMastery.indd   12MindMapMastery.indd   12 30/07/19   16:5330/07/19   16:53



13

Introdução
Por Que este Livro é Necessário
O Mapa Mental é uma ferramenta mental revolucionária cujo domínio 

transformará sua vida. Ajudará você a processar informações, ter novas 

ideias, fortalecer a memória, aproveitar da melhor maneira possível seu 

tempo livre e aperfeiçoar seu método de trabalho.

De início, eu concebia o Mapa Mental como uma forma inovadora de 

tomar notas que podia ser utilizada em qualquer situação em que 

fosse preciso tomar notas lineares, ou seja, ao assistir à aula, falar ao 

telefone, numa reunião de negócios e nas atividades de pesquisa e 

estudo. No entanto, logo ficou claro que o Mapa Mental também pode 

ser usado para atividades pioneiras de design e planejamento; para 

proporcionar uma visão geral incisiva de um certo assunto; para ins-

pirar novos projetos; para descobrir soluções e deixar para trás as 

formas improdutivas de pensamento, entre muitas outras coisas. 

Neste livro, você encontrará inúmeras aplicações incríveis do Mapa 

Mental, que pode até ser usado como um exercício independente 

com o objetivo de pôr o cérebro para trabalhar e intensificar sua ca-

pacidade de pensar criativamente.

Em Dominando a Técnica dos Mapas Mentais, você vai descobrir como 

o ato de elaborar um Mapa Mental pode ajudar você a acessar suas 

múltiplas inteligências e realizar seu verdadeiro potencial. Os exercícios 

práticos contidos neste livro foram concebidos para que você adqui-

 ra prática nessa modalidade expansiva de pensamento. Você também 

conhecerá as histórias verdadeiras de outras pessoas – entre elas, 

mestres do mapeamento mental e especialistas e pioneiros em di -

versos campos de atividade, famosos no mundo inteiro – cujas vidas 

foram radicalmente transformadas pelo Mapa Mental.
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