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Este conteúdo contempla o resumo original do livro
“O Método Bulltet Journal" do autor Ryder Carrol.

 
Este resumo foi cuidadosamente criado pela nossa

equipe que leu, interpretou e destacou trechos
interessantes da obra.

 
A versão completa está disponível para compra e
leitura online nas principais livrarias e plataformas

digitais.
 

Para aprender, na prática, a criar o seu Bullet
Journal, assista o nosso curso Agora Vai:
Produtividade Digital, com Gabriela Brasil.

Disponível ná área de cursos.
 
 



Introdução
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O Método Bullet Journal é um sistema de registro, organização
e planejamento desenvolvido por Ryder Carroll. 
 
Ele acredita que este método vai ajudar você a realizar mais,
trabalhando menos. Ele ajuda a identificar o que é importante
e se concentrar nisso, eliminando o que é irrelevante.
 
O livro é direcionado para qualquer pessoa que deseje
conhecer técnicas simples e eficazes para manter o foco em
suas tarefas cotidianas, projetos e sonhos.
 
Não deixe de adquirir o livro completo nas principais livrarias,
com exercícios e ilustrações.
 
Vamos começar?
 
Boa leitura!



O que é o Bullet Journal?
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O BuJo (apelido dos íntimos) é tipo uma agenda para pessoas
que não conseguem ou não gostam de usar agendas normais.
 
Bullet é a palavra inglesa para aqueles símbolos que a gente
põe antes das tarefas que precisa executar. Journal é a
palavra inglesa para diário/caderno de anotações.
 
É extremamente flexível, como se fosse uma mistura de
agenda (porque você anota seus afazeres diários, metas
mensais e etc) com diário/caderno de anotações comum.
 
No livro Ryder conta que tinha DDA (Déficit de atenção) e por
isso não conseguia manter o foco, que experimentou diversos
sistemas de organização, que gastou dinheiro e tempo e que
nenhum tirava a sensação de que estava esquecendo algo.
 
Sendo assim resolveu criar sua própria metodologia que, mais
tarde, ensinou a algumas pessoas, depois montou o site e
assim o Bullet Journal se tornou um movimento global.
 
Essa técnica consiste basicamente em ter um caderno no qual
você possa escrever suas metas, planos, objetivos, ideias e
tudo que o torne mais consciente do seu propósito na vida, de
modo que o autoconhecimento caminhe junto com a construção
do Bullet Journal.
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Este método possui duas partes principais: o sistema e a
prática, ambas demonstradas nessa obra. 
 
Inicialmente, ele o criou no sentido de superar os diversos
desafios que enfrentava em sua vida; com o decorrer dos
anos, o aprimorou e o interesse das pessoas em conhecer
melhor essa ferramenta de organização foi se tornado
constante.
 
Apesar da premissa básica ser anotar para organizar, o
método se diferencia por ser baseado em estudos científicos,
os quais demonstram a importância de ter uma técnica para
organizar os pensamentos e ter resultados eficazes em vários
setores da vida.
 
Na introdução ela fala como o método ajudou diversas pessoas
com doenças, distúrbios ou até diminuir a ansiedade. 
 
Que a promessa dela é ajudar você a realizar mais,
trabalhando menos, pois ajuda a identificar o que é importante
e se concentrar nisso, eliminando o que é irrelevante.
 
Isso é ser mais produtivo, manter a atenção plena e descobrir
seu propósito. 
 
Hoje com tantas distrações tecnológicas fica cada vez mais
difícil manter o foco e usando o Bullet Journal, uma
ferramenta analógica é possível esvaziar a mente e manter
essa distância, fazendo você agir ao invés de reagir. 
 
Esvaziar a mente é o primeiro passo, fazendo aquela famosa
lista de tarefas, depois separe o que é você realmente está
fazendo, o que deveria estar fazendo e o que gostaria de
estar fazendo. Isso ele chama de inventário mental. 
 
Você descobrirá dessa forma onde está investindo sua
energia, o que é importante e o que é circunstancial.
 

O sistema e a prática



Porque usar o caderno?
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Ele funciona porque paramos para pensar, refletir, organizar e nos
concentrar, além da possibilidade de flexibilidade e possibilidade
de usar a criatividade, muitas vezes deixadas de lado por causa
das facilidades da tecnologia. Escrever à mão também ativa
múltiplas regiões do cérebro, ao escrever pensamos e sentimos.
Além disso aprimoramos o modo de sintetizar as informações.
 
Vocabulário

 
Imagens Gabriela Brasil - gabrielabrasil.com
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1 - Tudo que você precisa é de um caderno (literalmente
QUALQUER caderno que você tenha serve) e uma caneta. Já tá
com eles em mãos? Então hora de fazer o seu bullet! Sim, você faz
e adapta o sistema conforme sua necessidade, essa é a mágica.
 
2 - Um bujo possui 5 “seções” base: um índice, um key/legenda,
um log do futuro, um log mensal, e os logs diários.

Como funciona

3 - Índice - é a 1ª página do seu bullet; aqui você vai identificando
em qual página do seu bujo tem o quê. “Ah, mas caderno não tem
página”… 
 
Então vá paginando seu caderno no cantinho da folha conforme
for fazendo, aí aqui no índice você coloca tudo o que achar
importante.

 
Imagens Kalinka Carvalho
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4 - Legenda - a página 3 do seu BuJo. A autora reune as
legendas para cada símbolo do sistema, como na foto abaixo:

 
Imagens aprons pearls

 
Imagens Gabriela Brasil - gabrielabrasil.com

 
• significa tarefa a fazer
o significa um evento ou compromisso 
X significa tarefa completada
> significa tarefa migrada, ou seja, que você por algum motivo vai deixar
para o(s) dia(s) seguinte(s)
< significa evento ou compromisso que você marcou para uma data
específica desse mês ou mês futuro
 — — significa tarefa cancelada
- significa uma nota qualquer 
* significa prioridade
! significa pesquisa
 
Esses símbolos são sugestões do criador. Você pode usar ícones
diferentes, criar novos, usar todos ou somente os básicos. Fica a seu
critério.
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5 - Log do Futuro -  “Log” é como o Ryder chama cada seção
do BuJo. O Future Log, como o nome já diz, reúne
compromissos, afazeres e metas dos meses futuros. 
 
São as páginas 4 e 5 do seu journal. Você separa cada folha
em 3 partes e escreve os 6 próximos meses, como no exemplo
abaixo:
 
 

 
6 - Log diário e mensal é a próxima página do seu BuJo, como
o esquema abaixo. Ele serve para você marcar tudo que tiver
no dia ou mês com data marcada (eventos, deadlines, etc),
para que você tenha um olhar geral do mês logo no início.
Mantenha as notas bem breves, apenas 1 linha para cada dia. 

 
Imagens Gabriela Brasil - gabrielabrasil.com
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8 - Collections - aqui entra a flexibilidade do bullet journal.
Coleções são todas as páginas extras que você pode ir
mesclando no meio dos seus daily logs. 

 
Imagens Gabriela Brasil - gabrielabrasil.com
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Na prática, por que deve
usá-lo?
 
Para ter a oportunidade de refletir. De manhā planeje e a noite
revise o que foi feito. Veja como pode produzir mais se
desconectando, como consegue ser mais produtivo e agir mais
tendo as coisas claras. 
 
Crie o hábito, utilize da determinaçāo para fazer suas conquistas.
Esse método nāo vai funcionar para você se nāo procurar a sua
essência e significado em fazê-lo, ele serve como um motivador,
como um esclarecedor de objetivos (de curto, médio e longo prazo)
para que assim possa dividi-los em pequenas tarefas. 
 
Entāo simplifique e adiante as coisas, administre melhor o seu,
assim conseguirá prever as mudanças, e lembre-se de agradecer
sempre e nāo desistir, persistência é a palavra chave. Siga o
seguinte: 
 
· Planejar
· Executar
· Verificar
· Agir 
 
O Bullet Journal pode se tornar uma ferramenta de
autoconhecimento e ser sua zona de escape. 
 
Tenha em seu Bullett Journal: objetivos, desafios,  listas, ideias,
tarefas, planejamento, monitoramentos  e nāo se prenda ao
design, se tem letra bonita, de sabe desenhar, isso é apenas um
incentivador para alguns. 
 
Faça parte da comunidade do BUJO e tente pelo menos por dois
ou três meses. 
 
Busque no Instagram e Pinterest inspirações ou visite o site
oficial bulletjournal.com o do Ryder é bem minimalista e ele usa de
3 a 4 cadernos por ano.
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Resumo 
 
 
· Índice: serve para localizar o conteúdo;
· Registro do futuro: datas já pré definidas numa visão anual;
· Registro mensal: datas importantes no mês;
· Registro diário: serve como um diário e pode ser utilizado para
escrever as tarefas do dia ou pensamentos;
· Registros rápidos (eu chamo de palavras chaves ou símbolos) são
usadas para resumir ações;
· Coleções são módulos para guardar conteúdos relacionados,
tudo que deseja monitorar;
· Migração: quando algo não for feito ele pode migrar;
 
O que é importante?
 
· Numerar as páginas
· Criar tópicos (títulos para as página) 
· Usar bullets para criar sentenças curtas (tarefas, eventos e
notas) 
· Usar símbolos e marcações personalizados (use o mínimo possível)
· Fazer um índice (recomenda-se deixar 4 páginas)
· Fazer a migração, ou seja, o que não foi realizado passa para a
próxima data assim enquanto não fizer, ficará pendente. 
 
Faça disso um hábito, essa é uma oportunidade de avaliar onde
está gastando seu energia e refletir
 
 



12

Comece agora
 
 
Tá esperando o quê pra iniciar? 
 
Não precisa esperar virar o mês, comprar caderno novo, nada
disso! A melhor hora de começar é agora! 
 
Se ajudar: diga pra si mesmo que está apenas “treinando” o
sistema em um caderno velho e que no mês seguinte você muda
pra um caderno bonitinho. 
 
Gostou do livro? A versão completa está disponível para compra e
leitura online nas principais livrarias e plataformas digitais.
 
Para aprender, na prática, a criar o seu Bullet Journal, assista o
nosso curso Agora Vai: Produtividade Digital, com Gabriela Brasil.
Disponível ná área de cursos.
 
 




