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#22 DISCOVER CAST Learning English with MIND MAP – PART 3 – Mind 

Map as Learning Strategy! Episode 22 / Series: Self-confidence to Speak 

English > Série: Autoconfiança para Falar Inglês > Aprenda Inglês com 

MAPA MENTAL – PART 3 – Mapa Mental como Estratégia de 

Aprendizagem! February 27, 2021 / 18:00 MIN   

 

 

MIND MAP - PART 3  

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, aqui mais um Episódio sobre Mapa Mental e a Língua Inglesa! > MIND 

MAP & ENGLISH LANGUAGE! 

Hoje você vai aprender comigo Passo a Passo como ‘Mapear’ uma Música em 

Inglês, para guardar na sua memória as frases, palavras e expressões em 

Inglês dessa música. 

Você sabia que o Mapa Mental é uma estratégia de aprendizagem 

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

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

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 

 

‘Mind Map’ one of the strategies of the ‘Quantum English’ method is based on 

the quantum paradigm and inspired by authors such as Fausto Jaime, Tony 

Buzan, Terry Webb, Viviane Bovo, Walter Hermann and others. 

‘Mapa Mental’, uma das estratégias do método ‘Inglês Quântico’, está 

fundamentada 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. 

Sendo uma das estratégias que compõe a Técnica TeSCA, está 

fundamentada nos critérios cognitivos da neurociência, que utiliza a 
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interrelação plural de Conexões Quânticas no processo da aprendizagem de 

idiomas.  

 

In the previous Episodes I talked about ‘Mind Map’: starting with its meaning, 

talking a little about the creator of this Accelerated Learning tool and also 

showing you the importance to use ‘Mind Map’ to learn English. 'Mind Map' to 

enhance your ability to concentrate and memorize. 

Em Episódios anteriores eu falei sobre o ‘Mapa Mental’: começando com seu 

significado, falando um pouco sobre o criador dessa ferramenta de 

Aprendizagem Acelerada e, também, mostrando a você a importância de usar 

‘Mapa mental’ para aprender Inglês. ‘Mapa Mental’ para potencializar sua 

capacidade de concentração e de memorização. 

 

And now I'm going to teach you how to put this fantastic and powerful English 

learning strategy into practice.  

E agora eu vou te ensinar como colocar em prática esta fantástica e poderosa 

estratégia para aprender Inglês. 

 

I'll tell you what are the main elements to create a ‘Mind Map’.  

Eu vou te falar quais são os principais elementos para criar um ‘Mapa Mental’.  

 

And also I'll teach you step by step how to ‘map’ a song in English so that you 

can memorize the vocabulary, and learn how to sing this song. 

E também eu vou te ensinar passo a passo como mapear uma música em 

Inglês para que você consiga memorizar o vocabulário, e aprender a cantar 

essa música. 
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You should pay close attention because now you will learn the most  important 

points to create your ‘Mind Map’. 

Você deve prestar muita atenção porque agora você vai aprender os pontos 

mais importantes para criar seu mapa mental. 

 

The Mind Map is created from the center of a blank page.  

O ‘Mapa Mental’ é criado a partir do centro de uma página em branco.  

 

In this center you should put the Name of the Song you have chosen to 'Map'.  

Neste centro você deve colocar o Nome da Música que você escolheu para 

'Mapear'. 

 

If you prefer you can also use an image to represent the name of the song.  

Se preferir você pode também usar uma imagem para representar o nome da 

música. 

 

From this center you will draw curved strokes.  

A partir deste centro você vai desenhar traços curvos. 

 

These curved strokes are called 'branches'. 

Estes traços curvos são chamados de "galhos". 

 

The idea of using curved, branch-shaped strokes is to represent a living and 

organic mapping of each stanza and each verse of the song.  
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A ideia de usar traços curvos em forma de ‘galho’ é para representar um 

mapeamento vivo e orgânico de cada estrofe, e de cada verso da música.  

 

This way stimulating a greater memorization of the music content. 

Dessa forma, estimulando uma maior memorização do conteúdo da música.  

 

Because the human brain is radiant and processes the information acquired in 

neural oscillations.  

Porque o cérebro humano é radiante e ele processa as informações adquiridas 

por oscilações neurais.  

 

These neural oscillations are called brainwaves. 

Essas oscilações neurais são chamadas de ondas cerebrais. 

 

SO WHAT DOES IT TAKE TO CREATE A ‘MIND MAP’? > ENTÃO, O QUE É 

PRECISO PARA CRIAR UM MAPA MENTAL? 

 

• START UP in the CENTER of a BLANK PAGE!! > COMECE no CENTRO de 

uma FOLHA em BRANCO!!  

 

• Use IMAGE or NAME of the SONG, as the CENTRAL IDEA! > Use uma 

IMAGEM ou NOME da MÚSICA, como IDEIA CENTRAL!   

 

• Use DIFFERENT COLORS to make a MIND MAP! > Use DIFERENTES 

CORES para elaborar um MAPA MENTAL!  
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• Use ONLY ONE COLOR for each BRANCH (Keep the same color in the 

sequence of the levels of the same branch) > Use uma ÚNICA COR para cada 

GALHO (mantenha a mesma cor na sequência dos níveis de um mesmo 

galho)! 

 

• Give preference to IMAGES, FIGURES and SYMBOLS! > Dê preferência às 

IMAGENS, FIGURAS e SÍMBOLOS! 

 

• Give preference to CAPITAL LETTERS! > Dê preferência à LETRAS 

MAIÚSCULAS!  

 

• Use CURVED LINEAS - BRANCHES! > Use LINHAS CURVAS nos 

GALHOS! 

 

• Try to use a SINGLE WORD per BRANCH! A KEYWORD per BRANCH! > 

Tente usar uma ÚNICA PALAVRA para cada GALHO! Uma PALAVRA CHAVE 

por GALHO! 

 

• RELEASE your IMAGINATION! > LIBERE sua IMAGINAÇÃO!  

 

• LET the ASSOCIATIONS of the IDEAS FLOW freely! > DEIXE FLUIR 

livremente as ASSOCIAÇÕES de IDEIAS! 

 

And now with all these elements in mind, you'll learn how to 'Map' a Song in 

English in 05 (five) Steps. 
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E, agora com todos estes elementos em mente, você vai aprender como 

‘Mapear’ uma Música em Inglês, em 05 (cinco) passos. 

 

So, Let’s begin? Follow the Step by Step: 

Vamos começar? Siga o Passo a Passo:  

 

05 STEPS TO CREATE A MIND MAP OF A SONG IN ENGLISH!  

05 PASSOS PARA CRIAR UM MAPA MENTAL DE UMA MÚSICA EM 

INGLÊS! 

 

STEP 1: START FROM THE MIDDLE OF THE BLANK PAGE. 

PASSO 1: INICIE A PARTIR DO MEIO DA PÁGINA EM BRANCO. 

 

*Choose one Song and WRITE the name of this SONG or DRAW a picture that 

represents it for you, in the center of the blank page. 

*Escolha uma Música e ESCREVA o nome dessa MÚSICA, ou DESENHE uma 

figura que represente a música para você, no centro da página em branco. 

 

STEP 2: CONNECT YOUR MAIN BRANCHES TO THE CENTRAL IDEA, I 

MEAN, THE NAME OF THE MUSIC OR THE IMAGE: 

PASSO 2: CONECTAR CADA GALHO PRINCIPAL À IDÉIA CENTRAL, OU 

SEJA, AO NOME DA MÚSICA OU À IMAGEM: 

 

*EACH MAIN BRANCH corresponds to a STANZA or CHORUS of the song.  
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*Cada GALHO PRINCIPAL corresponde a uma ESTROFE ou REFRÃO da 

música.  

 

For example, if your music has five stanzas you are going to use five ‘branches’ 

from the central Idea.  

Por exemplo, se a sua música tiver cinco estrofes você vai usar cinco ‘galhos’ 

partindo da idéia central. 

 

*Choose a SINGLE WORD or IMAGE to represent each STANZA and 

CHORUS of the song. 

*Escolha uma ÚNICA PALAVRA ou IMAGEM para representar cada ESTROFE 

e REFRÃO da música. 

 

STEP 3: NOW CONNECT THE SECOND-LEVEL BRANCHES TO THE MAIN 

BRANCHES: 

PASSO 3: AGORA CONECTAR OS GALHOS DE SEGUNDO NÍVEIS AOS 

GALHOS PRINCIPAIS: 

 

*Each SECOND-LEVEL BRANCH corresponds to a VERSE, a SENTENCE of 

each stanza or chorus of the song. 

*CADA GALHO de SEGUNDO NÍVEL corresponde a um VERSO, a uma 

FRASE de cada estrofe e refrão da música. 

 

For example, if one stanza has four verses, sentences, you are going to use 

four ‘branches’. 
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Por exemplo, se uma estrofe tiver quatro versos, frases, você vai usar quatro 

‘galhos’ 

 

*Choose a SINGLE WORD, or as FEW WORDS as you can, and if you prefer 

IMAGES to represent each SECOND-LEVEL BRANCH of the song. 

*Escolha uma ÚNICA PALAVRA, ou o MÍNIMO DE PALAVRAS que você 

conseguir, e se preferir IMAGENS para representar cada GALHO de 

SEGUNDO NÍVEL da música. 

 

STEP 4: NOW WITH YOUR SONG 'MAPPED'. PUT ON YOUR HEADSET, 

LISTEN TO THE SONG AND SING IT BY FOLLOWING ONLY WITH YOUR 

"MIND MAP'. 

PASSO 4: AGORA COM SUA MÚSICA 'MAPEADA'. COLOQUE SEU FONE 

DE OUVIDO, OUÇA A MÚSICA E CANTE SEGUINDO APENAS COM SEU 

"MAPA MENTAL’. 

 

STEP 5: NOW STILL WITH YOUR HEADSET, LISTEN TO THE SONG AND 

SING WITHOUT LYRICS AND WITHOUT THE 'MIND MAP' OF IT. 

PASSO 5: AGORA AINDA COM SEU FONE DE OUVIDO, OUÇA A MÚSICA 

E CANTE SEM A LETRA E SEM O ‘MAPA MENTAL’ DELA. 

 

And to conclude this Episode, I want to reinforce some very important points for 

you to enable Accelerated Learning using the 'Mind Map'. 

E, para concluir esse Episódio, quero reforçar alguns pontos importantíssimos 

para você ativar a Aprendizagem Acelerada usando o ‘Mapa Mental’.  
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ENHANCE your MEMORIZATION of MUSIC through a MIND MAP > Use 

WORDS and IMAGES throughout the process! 

POTENCIALIZE sua MEMORIZAÇÃO da música através de um MAPA 

MENTAL > Use PALAVRAS e IMAGENS durante todo o processo! 

 

RELEASE your IMAGINATION throughout the entire process! 

LIBERE sua IMAGINAÇÃO durante todo o processo! 

 

GIVE yourself PERMISSION so that ASSOCIATIONS of IDEAS can FLOW 

throughout the process! 

Dê a si mesmo PERMISSÃO para que as ASSOCIAÇÕES de IDEIAS possam 

FLUIR durante todo o processo! 

 

LISTEN TO the SONG following by your own MIND MAP. Do this A FEW 

TIMES. You will be INTERNALIZING all the VOCABULARY - words and 

phrases of the MAPPED MUSIC! 

OUÇA A MÚSICA seguindo seu próprio MAPA MENTAL. Faça isso ALGUMAS 

VEZES. Você estará INTERNALIZANDO todo o VOCABULÁRIO – palavras e 

frases da MÚSICA MAPEADA. 

 

So, dear listener, my goal in today's Episode was to teach you how to put this 

fantastic and powerful English learning strategy, ‘Mind Map’, into practice; 

teaching you step by step how to ‘map’ a song in English. 

Então, caro ouvinte, meu objetivo no Episódio de hoje foi te ensinar como 

colocar em prática esta fantástica e poderosa estratégia para aprender Inglês, 

‘Mind Map’; te ensinando passo a passo como 'mapear' uma música em inglês. 
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And in the next episode, I'll teach you specifically how to 'map' a book in 

English.  

E no próximo episódio, eu vou te ensinar especificamente como "mapear" um 

livro em inglês.  

 

I'll hand you a step by step to 'Map' a book in English. 

Vou te dar um passo a passo para "Mapear" um livro em inglês.  

 

MARVELOUS!!! 

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

 

1. Because the human brain is radiant.  

 

2. The human brain processes the information acquired in neural 

oscillations.  

3. These neural oscillations are called brainwaves.  

 

4. Start up in the Center of a blank page. 

 

5. Use only one color for each branch. 

 

6. Give preference to images, figures and symbols.       

 

7. Use curved lineas – called ‘branches’. 

 

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!    
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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/

