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MIND MAP – PART 2  

MIND MAP AS LEARNING STRATEGY! 

Self-confidence to Speak English! 

by Teacher Mara Natércia 

  

Hello, dear friend! Welcome to DISCOVER CAST – Aqui é MARA 

NATÉRCIA, e esse Podcast vai ajudar VOCÊ a ter AUTOCONFIANÇA para 

FALAR INGLÊS, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. 

E, no Episódio de hoje Mapa Mental e a Língua Inglesa! > MIND MAP & 

ENGLISH LANGUAGE! 

Você sabia que criar ‘Mapas Mentais’ - de músicas, textos e livros em Inglês - 

aumenta sua capacidade de memorizar todo esse conteúdo?    

Muito bem! É por isso, que eu quero te ensinar como criar Mapas Mentais para 

aprender Inglês. > How to Learn English with Mind Map!!! 

Hoje, vou te mostrar quais são os elementos necessários para criar ‘Mapa 

Mental’.   



2 
 

Então, venha comigo aprender mais uma poderosa estratégia para estimular a 

autoconfiança para falar Inglês!  

E, lembre-se que ao final do Episódio, você e eu vamos praticar juntos 

Palavras e Frases em Inglês. 

Repita sempre em Voz Alta! Speak Loud!! 

Você também pode baixar o arquivo PDF deste Episode, veja o Link na 

descrição! 

Sou Mara Natércia, Professora de Língua Inglesa, Escritora, Internacionalista e 

Tradutora. Quero ajudar VOCÊ a ter AUTOCONFIANÇA para FALAR 

INGLÊS!   

Então, vamos para mais um EPISODE da SÉRIE AUTOCONFIANÇA PARA 

FALAR INGLÊS > SELF-CONFIDENCE TO SPEAK ENGLISH 

 

It is with great pleasure that we present Mind Map & English Language! Mind 

Map as Learning Strategy!  

É com grande prazer que apresentamos Mapa Mental & Língua Inglesa! 

Mapa Mental como Estratégia de Aprendizagem!   

 

A strategy based on the quantum paradigm and inspired by authors such as 

Fausto Jaime, Tony Buzan, Terry Webb, Viviane Bovo, Walter Hermann and 

others. 

Estratégia pautada no paradigma quântico e inspirada em autores como Fausto 

Jaime, Tony Buzan, Terry Webb, Viviane Bovo, Walter Hermann e outros.  

 

Being one of the strategies that composes the TeSCA Technique, is based on 

the cognitive criteria of neuroscience, which uses the plural interrelationship 

of Quantum Connections in the process of language learning. 
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Sendo uma das estratégias que compõe a Técnica TeSCA, está 

fundamentada nos critérios cognitivos da neurociência, que utiliza a 

interrelação plural de Conexões Quânticas no processo da aprendizagem de 

idiomas.  

 

HOW TO CREATE A MIND MAP – IMPORTANT ELEMENTS! 

COMO CRIAR UM MAPA MENTAL ELEMENTOS IMPORTANTES! 

 

It’s simple, straight and fun! 

É simples, direto e divertido! 

 

We choose a subject we have studied and we want to learn.  

Escolhemos um assunto que estamos estudando e que queremos aprender.  

 

We place the center of a blank page, preferably an image, representing the 

subject we are studying, and connect ‘branches’ – curved strokes to the central 

border. 

Colocamos no centro de uma página em branco, de preferência uma imagem, 

representando o assunto que estamos estudando, e conectamos ‘galhos’ – 

traços curvos ao limite central. 

 

In this way, we are linking the ‘branches’ of second and third levels to those of 

first and second and so on… 

Dessa maneira, vamos ligando os ‘galhos’ de segundo e de terceiro níveis aos 

de primeiro e segundo e, assim por diante... 
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Spatial process of taking notes, as already said earlier, is in agreement with the 

natural functioning of the human brain.  

Este processo espacial de tomar notas, como já dito anteriormente, está em 

concordância com o funcionamento natural do cérebro humano. 

 

This is because the brain is radiant, thinks from a center and explodes in all 

directions. 

Isso acontece porque o cérebro é radiante, pensa a partir de um centro e 

explode em todas as direções. 

 

The ‘branches’ on the Mind Map are the reflections of the way the brain thinks. 

The brain reasons by imagination and association. 

Os ‘galhos’ no Mapa Mental são os reflexos da forma como o cérebro pensa. O 

cérebro raciocina por imaginação e associação. 

 

The Middle of the Blank Page! > O meio da página em branco! 

 

Starting at the center gives the brain freedom to spread out in all directions, 

make more associations and to express itself more freely and naturally. 

Começar no centro oferece ao cérebro liberdade para se espalhar em todas as 

direções, fazer mais associações e se expressar mais livre e de maneira 

natural. 

 

Use Images and Symbols! > Use imagens e Símbolos! 

 

An image is worth a thousand words and helps to use the imagination.  
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Uma imagem vale mais que mil palavras e ajuda a usar a imaginação. 

 

When we use images and symbols it is more interesting, keeps us focused, 

helps us with concentration and stimulates the brain in its natural reasoning 

process! 

Quando usamos imagens e símbolos é mais interessante, mantém-nos 

focados, ajuda-nos na concentração e estimula o cérebro no seu processo 

natural de raciocínio. 

 

Use All Colors! > Use todas as Cores!  

 

Colors are as exciting to the brain as images.  

As cores são tão excitantes para o cérebro como são as imagens. 

 

Color adds vitality to the Mind Map, as well as boosting considerably energy to 

the creative thinking. 

A cor acrescenta vitalidade ao Mapa Mental, além de aumentar 

consideravelmente a energia do pensamento criativo. 

 

Connecting the ‘Branches’! 

Conectando os ‘Galhos’!  

 

Remember that the brain works by association.  

Lembre-se de que o cérebro trabalha por associação. 
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It likes to link two or more things together.  

Gosta de ligar duas ou mais coisas. 

 

When the ‘branches’ connect to each other we understand and remember much 

more easily. 

Quando os ‘galhos’ se conectam uns aos outros compreendemos e lembramos 

muito mais facilmente. 

 

So, dear listener, that’s it for today because my goal in this Episode was to 

present to you the necessary and fundamental elements to create the ‘Mind 

Map’  

Então, caro ouvinte, por hoje é isso porque meu objetivo neste Episódio foi 

apresentar a você os elementos necessários e fundamentais para criar o 

‘Mapa Mental’. 

 

And in the next episode you will learn Step by Step how to ‘Maps’ songs, texts 

and books in English. 

E no próximo episódio você vai aprender Passo a Passo como ‘Mapear’ 

músicas, textos e livros em Inglês. 

 

MARVELOUS!!! 

# And now, REPEAT after me!! SPEAK LOUD!! 

 

1. The natural functioning of the human brain.   

 

2. We place one image in the center of a blank page. 

 

3. We use images and symbols.  
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4. The brain reasons by imagination and association. 

 

5. One ‘Mind Map’ keeps us focused. 

 

6. Color adds vitality to the ‘Mind Map’.       

 

7. ‘Mind Map’ is simple, straight and fun! 

 

So, dear friend! I hope you have enjoyed this EPISODE!  

Então, caro amigo! Espero que você tenha apreciado este Episódio! 

 

Lembrando que aqui no Discover Cast, VOCÊ encontra conteúdos que te 

ajudarão a ter FLUÊNCIA na Língua Inglesa; aprende as Estratégias de 

Estudo e pratica comigo Listening and Speaking!    

E a cada Série e Episódio do DISCOVER CAST, VOCÊ vai aperfeiçoar o seu 

Inglês, descobrir suas próprias Capacidades Cognitivas, e aprender a fazer 

o desbloqueio das crenças limitantes para falar Inglês. 

VOCÊ vai treinar sua mente e integrar suas emoções no processo da 

aprendizagem. Lembrando que falar é uma ação emocional. 

  

________________________________  

Então é isso!  

E se você gostou desse EPISODE: Compartilhe com seus amigos e 

familiares e acesse www.inglesevoce.com.br para mais conteúdos e 

LEMBRE de seguir @inglesevoce no INSTAGRAN, @inglesevoce e 

@aprendizagemquantica no FACEBOOK e também no YOUTUBE! 

Gratitude for listening!  

And I’ll see you in our Next Episode! 

 

http://www.inglesevoce.com.br/

