Mapa
Mental

Um Mapa Mental é uma ferramenta de gestão de
informações. Mapas Mentais são utilizados para
otimizar a memorização a partir da representação
visual de conceitos e ideias de forma simplificada,
organizando as informações e, assim, contribuindo
para o aprendizado.

Qual é a primeira coisa que vem à sua mente
quando você ouve falar sobre mapas mentais?
Embora pareça um conceito estranho em um
primeiro momento, mapas mentais podem ajudar
muito o seu cérebro e trazer benefícios bem bacanas
para o seu dia a dia.

Porque esse é um conceito que tem aplicação nas
mais diferentes áreas da vida, seja para atingir
objetivos pessoais ou profissionais.
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Já parou para pensar sobre o volume de informações que o
mais poderoso órgão do corpo humano precisa processar todos
os dias?
Não é à toa que arquiva cerca de mil terabytes delas e que tenha
mais conexões do que o número de estrelas na galáxia.

Usar um mapa mental é como “compactar espaço em disco” e dar
uns dias de folga para o cérebro.
Analogias curiosas à parte, essa é uma ferramenta que pode trazer
benefícios reais para a sua memória, produtividade e
aprendizagem.

O que é um
MAPA MENTAL?

Também chamado de Mapa da Mente, o mapa mental é uma
ferramenta de gestão de informações. Ele reduz, simplifica e
seleciona o que é mais relevante como uma representação
visual de conceitos e ideias.
Assim, facilita a análise, a memorização e a organização de
informações. A ferramenta também contribui para o
aprendizado, para a criatividade e traz mais clareza para
processos de tomada de decisão.

Outras de suas características mais marcantes são a
flexibilidade e consequente acessibilidade.
Significa dizer que o mapa mental pode ser simples ou mais
elaborado, além de feito à mão ou por aplicativos e
programas específicos.

Criados pelo psicólogo, escritor e consultor em educação Tony
Buzan, na década de 1970, os mapas mentais surgiram para
ajudar pessoas a turbinar o cérebro.
Naquela época, Buzan percebeu que anotações lineares não
funcionavam tão bem para a aprendizagem.
E, a partir desse problema, como uma espécie de sacada
de *Design Thinking, ele fez testes para identificar o que daria
melhores resultados.
Depois de testar várias ideias, pegou palavras-chave e conceitos e
juntou tudo em outra folha, em uma espécie de diagrama.
Nesse modelo, escreveu um tópico central e, em volta, foi
organizando o pensamento e ramificando as informações e em
seguida, adicionou cores e desenhos para facilitar o
entendimento.
E foi assim que ele criou uma versão bem parecida de mapa
mental com a qual usamos hoje.

Origens do Mapa Mental

*Design Thinking é uma abordagem
de
pensamento
criativo
e
colaborativo
que
através
de
ferramentas específicas, procuram
soluções para problemas e desafios
corporativos e profissionais.

Aplicações

Observe como é interessante o movimento das informações e
como elas se conectam a partir de um tema central, que neste
caso é literatura.

Como um diagrama, o mapa mental parte do centro de
uma página em branco, onde está o tema central.
E dele surgem representações de ideias, seja através de
imagens, símbolos ou palavras.
Todas essas ramificações são relacionadas ao assunto
principal, localizado no meio do documento.
Tudo acontece a partir de uma ideia central que vai
sendo desdobrada – o que fortalece as sinapses neurais
(associações). Imagine uma árvore, onde você pode ver a
raiz e suas ramificações. A raiz seria a ideia central de um
mapa mental.

Já suas ramificações as imagens e palavras associadas a
ela e que dão sentido ao tema.

Aplicações
do Mapa
Mental

Aplicações do Mapa Mental
Os mapas mentais são bastante eficazes para expressar e conectar ideias, além de aumentar
a compreensão sobre elas. E o mais interessante é que eles podem ser usados para qualquer
atividade. Você pode confirmar essa versatilidade do instrumento ao conferir os seguintes
exemplos de aplicações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anotar ideias que possam surgir durante o expediente, eventos ou reuniões
Eliminar a procrastinação e dar mais foco nas atividades do dia a dia
Estruturar projetos
Em versão colaborativa, para tornar as informações ainda mais completas
Facilitar a realização e a organização de insights em brainstorming
Filtrar prioridades
Melhorar a comunicação com clientes, colegas ou gestores
Planejar tarefas, incluindo reuniões, palestras e projetos
Roteirizar conteúdos

BrainStorming

Brainstorming é uma técnica
utilizada para propor soluções a um
problema específico. Consiste em
uma reunião também chamada de
tempestade de ideias, na qual os
participantes devem ter liberdade
de expor suas sugestões e debater
sobre as contribuições dos colegas.

Se você costuma participar de reuniões de
Brainstorming, sabe bem o quanto a atividade
é favorável às novas ideias.
Para otimizar o Brainstorming e extrair as
melhores ideias, você pode aplicar os mapas
mentais.
Após a tempestade de ideias, você pode
definir e escrever o tema central em um papel
ou quadro, afim de organizar os pensamentos
que surgiram em ramificações. Essa
distribuição visual vai ajudar você a enxergar
as ideias com outros olhos, permitindo avaliar
se elas fazem sentido ou não.

BrainStorming

Seja durante uma aula, em uma reunião ou em um
evento, o ato de tomar nota é essencial para registrar
informações e compreendê-las.
Mas a verdade é que somente anotar não garante o
entendimento e a recordação do assunto.
É preciso aplicar métodos adequados para que o
processo seja eficaz. Um deles é o mapa mental.
Em primeiro lugar, ele ajuda o seu cérebro a captar as
relações, hierarquias e conexões sobre o assunto.
Além disso, ajuda a tomar as notas mais relevantes,
uma vez que o conteúdo todo deve caber em uma
página. Isso sem falar que o desenho visual contribui
(e muito) para a memorização.

Planejamentos e Gerenciamentos
Até no planejamento o mapa mental tem seu valor. O mapa mental
pode ajudar a resumir as principais informações em tópicos. Assim,
com ele, você garante uma visão geral do projeto ou evento.
Além disso, se você fizer um mapa colaborativo, outros colegas e
parceiros podem usá-lo e ficar por dentro de tudo o que deve ser feito.
Para a sua reunião não ser mais um daqueles encontros improdutivos,
em que as pessoas saem mais perdidas do que chegaram, vale investir
no mapa mental. Você pode usá-lo, por exemplo, para substituir a
tradicional ata de reunião.
Devido aos recursos visuais, o mapa mental contribui para que todos
encontrem facilmente os temas que foram discutidos e as
responsabilidades de cada um.
Use a ferramenta para gerenciar as suas reuniões e perceba a
diferença na organização e eficiência.

Gestão de Idéias
A gestão de ideias é, basicamente, a materialização de
pensamentos. Um dos momentos mais propícios para
isso é o Brainstorming. Mas ele não é o único.
Afinal de contas, sempre é tempo de geração de ideias.
Elas podem surgir em qualquer situação, até mesmo nos
locais mais inusitados.
Quando elas vêm, é preciso anotá-las, para que as ideias
não se percam, é importante organizá-las, e o mapa
mental está aí para auxiliar.
O método também permite analisar os riscos e avaliar o
potencial dos pensamentos.

Gestão do
Conhecimento

O mapa mental é um grande aliado da gestão,
seja ela de reuniões ou de ideias, como já vimos,
mas também do conhecimento.
Para quem não sabe, a gestão do conhecimento é
um conceito que consiste em criar, compartilhar,
usar e gerenciar o conhecimento.
Ele apoia todas as etapas, desde a captura das
fontes de conhecimento até a aplicação dele,
tornando o processo muito mais visual.
Vale acrescentar que a gestão de conhecimento é
bastante comum no mundo empresarial, mas
também pode ser usada no âmbito pessoal e
profissional. Basta ter um objetivo em mente e
colocar em prática.

Mapas mentais estruturam informações:
Com diversas informações em mãos, filtrá-las para aproveitar as
mais relevantes nem sempre é uma tarefa fácil. Mas os mapas
mentais ajudam muito nessa missão.
Primeiramente, porque as informações são trazidas em tópicos, o
que diminui a quantidade de texto, por exemplo.
Além disso, tem as ramificações, que fazem com que as
informações não fiquem perdidas e desconexas.

Mapas mentais melhoram a memória:
Podemos dizer que os mapas mentais são verdadeiros camaradas da
memória. Os mapas mentais servem como um condensador visual.
O fato de trazer todas as informações reunidas em um só lugar,
organizadas por cores, imagens e outros elementos, faz com que o
cérebro seja estimulado a lembrar.
Além disso, ao montar o mapa, você também pratica a
memorização.

Estruturas de
Informações
e Memórias

Mapas mentais estimulam a criatividade:
Sem dúvida, os mapas mentais potencializam o processo
criativo. Os mesmos argumentos usados para justificar a
melhora da memória também são válidos para explicar o
aumento da criatividade.
Isto é, o uso de cores, signos, símbolos e figuras são
excelentes recursos para destravar o bloqueio criativo e
fazer as ideias pipocarem.
Mapas mentais facilitam a colaboração:
Você pode fazer um mapa mental para usar sozinho, mas
também há a opção de elaborar um mapa colaborativo,
geralmente de maneira digital, que pode ser compartilhado
com colegas e profissionais, para que eles também insiram as
informações que julguem relevantes.
Assim, o mapa mental carrega as ideias de todos os
envolvidos em uma atividade, por exemplo.

Estruturas de
Criatividade e
Colaboração

Utilidades e Perfis

Os mapas mentais são úteis em diferentes ocasiões. Eles
servem para os estudos e também se aplicam à rotina
profissional e às questões pessoais.
• Profissionais criativos: quem trabalha com marketing,
design e inovação, por exemplo, tem no mapa mental um
fiel companheiro. Afinal, a ferramenta ajuda a potencializar
o processo criativo

• Gestores: uma boa gestão está intimamente ligada à
organização, e o mapa mental faz com que esse requisito
seja cumprido mais facilmente. Por isso é que os gestores
precisam de mapas mentais

Utilidades e Perfis
• Consultores: consultores, lidam com muitas informações e dados de
seus clientes. O mapa mental, ajuda a estruturá-las. A ferramenta pode
ajudar os consultores na apresentação de planos e resultados.
• Professores: os professores são os grandes responsáveis pela
transmissão de conhecimento, e é seu dever fazer com que os alunos
assimilem o conteúdo.
• Estudantes: os estudantes talvez sejam os maiores adeptos dos mapas
mentais. Isso porque estão na fase de aprendizado e precisam dos
melhores recursos para ampliar o seu conhecimento
• Qualquer pessoa: a verdade é que toda e qualquer pessoa precisa dos
mapas mentais. Ele pode ajudar até mesmo a organizar as tarefas do dia
a dia e tornar a sua rotina muito mais produtiva.

Vantagens do Mapa Mental
Existem vantagens que são bastante interessantes, principalmente relacionadas
com a melhora da produtividade e da concentração. Confira as principais delas:
•
•
•
•
•

Absorver e lidar melhor com as informações
Aprender com mais facilidade
Compreender, visualizar e solucionar problemas
Desenvolver a criatividade
Facilitar a transmissão de ideias, o compartilhamento de raciocínios e
procedimentos
• Impulsionar a memorização de maneira espontânea e através de
associações naturais
Perceba que todas partem de um benefício em comum: comunicar o que você
quiser transmitir e com muito mais eficiência. Isso acontece porque, quando
criamos mapas mentais, trabalhamos os dois lados do cérebro: criativo e
racional. É a forma mais fácil de estruturar ideias e pensamentos.

Como Fazer um Mapa Mental ?
Para maximizar a sua aprendizagem e produtividade, você pode optar por criar seu mapa mental
manualmente ou digitalmente.
Se quiser pode fazer o mapa mental à mão ou se preferir usar um aplicativo ou programa de
computador para criar seu mapa mental, você só precisa ter acesso a eles.
Antes de começar a montar o seu, você só precisa pensar em qual situação quer retratar, qual seu
objetivo e de onde virá a informação.

No meio da folha, insira o tema principal do mapa
mental a ser criado dentro de uma elipse.
Tenha em mente que é dele que vão partir todas as
informações relacionadas. Então, deve responder à
seguinte pergunta: Qual é o objetivo em questão?

Como Fazer um
MAPA MENTAL?
Ramificações

Agora que você já definiu o tema central, que é o
elemento principal de qualquer mapa mental, separe
as suas ramificações.
Permita que o sistema de associações do seu cérebro
possa fazer isso por você. Puxe linhas que
representem informações, ideias ou conceitos
relacionados diretamente com seu título.
Continue ligando outros ramos ao seu tema central,
criando subtópicos para que se encaixem dentro de
outros e assim por diante.
A ideia é representar visualmente a hierarquização
das informações. Isto é, aprofundar os conteúdos ao
ramificar cada vez mais o seu mapa mental.
Então, fique à vontade para criar quantos tópicos
primários, secundários e terciários forem necessários
para facilitar a organização de informações.

Como Fazer um
MAPA MENTAL?
Símbolos, Cores
e Desenhos

Como o objetivo é condensar as informações e facilitar
a memorização, há um truque importante para
aproveitar o melhor do mapa mensal: ser objetivo.
Evite escrever frases muito compridas, use palavraschave. Procure destacar certas informações com
cores, desenhos e símbolos.
Um exemplo está no uso do amarelo para indicar
referências e do verde para as suas ideias.
A única regra que vale é: use recursos que facilitam a
sua memorização.
Como eles não são lineares, fica bem mais fácil incluir
ramificações sem que isso prejudique o resto do mapa.
É um processo que vai contribuir para que você
alcance os seus objetivos de modo prático e rápido.
Vale incorporar à sua rotina.

Aplicativos
Mapa Mentais

Confira alguns aplicativos e sites gratuitos para criar
mapas mentais como uma forma de facilitar a
elaboração do instrumento.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coogle
Canva
FreeMind
Miro
FreePlane
GoConqr
Mapa Mental para Empreendedores
MindMeister
Padlet
XMind
Diagrams.net
Mindomo
Bubbl.us
Lucidchart
iMindQ
WiseMapping.

O Design é uma ciência que utiliza atributos
visuais para resolver problemas. Dessa forma, o
designer aposta em ilustração, desenho e outros
atributos visuais.
.
Organize seus pensamentos e ideias usando
cores
Na área de design, as ideias surgem o tempo
todo.

Para organizar todos esses pensamentos e informações, vale usar o mapa mental separando cada
categoria por cor. Com isso, é possível até estruturar o fluxo da interação.
Além das cores, as imagens, ilustrações e ícones fazem toda a diferença no mapa mental.
Você pode, por exemplo, inserir prints dos protótipos e referências.
Lembre sempre: quanto mais visual for o seu mapa, mais rápido e fácil será achar as informações e
compreendê-las.

Planejamentos
de Negócios

O mapa mental facilita a elaboração de um plano de negócio ou projeto.
Então, seja para expandir mercado ou lançar um novo produto, experimente
organizar o processo dessa forma.

Planejamentos
de Negócios

Marketing e Vendas

Mapas mentais casam muito bem com marketing e vendas.
Pode ser usado, por exemplo, para construir estratégias mais “amarradas”,
como planejar a criação de conteúdo digital ou preparar as próximas ações
em pontos de venda.

Planejamentos
de Negócios

Recursos Humanos

Também se mostra útil para incrementar processos de recrutamento e seleção, incluindo
perguntas para entrevista de emprego e avaliações de desempenho.
Para gestores da área, é uma mão na roda. Caso esteja em busca de uma recolocação no
mercado, é útil até para que possa se preparar para processos seletivos, incluindo a
sabatina por recrutadores.

Planejamentos
de Negócios
Inspirações e Repertório
Ainda que os mapas mentais tenham princípios bem estabelecidos, como o tema central e as
ramificações, o modo de fazê-lo deve ser pessoal. Você precisa desenhar o mapa mental do
jeito que seja mais simples e fácil para a sua visualização e entendimento.
Há quem prefira usar recursos tecnológicos, mas também existem aqueles que gostam do
papel. Tem gente que gosta mais de usar ícones para ilustrar, outros escolhem imagens. Quem
é você na criação dos mapas mentais?
Para encontrar o seu tipo ideal, vale olhar modelos para se inspirar. No Pinterest, ao buscar
por “mapa mental”, você encontra uma série de opções para todos os gostos e necessidades.

Exemplo
de
Mapa
Mental
Advogado
Bruno Fuga

Como funciona o mapa mental?
Como um diagrama, o mapa mental parte do centro de uma
página em branco, onde está o tema central.
E dele surgem representações de ideias, seja através de imagens,
símbolos ou palavras. Todas essas ramificações são relacionadas
ao assunto principal, localizado no meio do documento.

Quais são as vantagens de utilizar um mapa mental?
Absorver e lidar melhor com as informações;
Aprender com mais facilidade;
Compreender, visualizar e solucionar problemas;
Desenvolver a criatividade;
Facilitar a transmissão de ideias, o compartilhamento de
raciocínios e procedimentos;
Impulsionar a memorização de maneira espontânea e através de
associações naturais

O que é um mapa
mental?
Um mapa mental
é uma ferramenta
de gestão de
informações.
Mapas Mentais
são
utilizados
para otimizar a
memorização
a
partir
da
representação
visual
de
conceitos e ideias
de
forma
simplificada.

Inegavelmente versáteis, os mapas mentais não são só
formas de organizar informações sistematicamente, embora
essa talvez seja a sua característica mais marcante.
A ferramenta tem potencial para melhorar a maneira como
você se comunica em diferentes sentidos.
E como vimos traz ganhos reais para o seu cérebro e para a
realização das atividades que fazem parte da sua rotina. Seja
dentro ou fora do ambiente de trabalho. Um modo de lidar
melhor com a avalanche de informações que precisam ser
processadas todos os dias.
Quando você organiza seus pensamentos, ganha até mais
segurança para seguir com suas metas e objetivos diários.
Experimente criar um mapa mental para ver como tudo fica
mais fácil e claro para você.
Pode parecer complicado em um primeiro momento, mas,
com a prática, a ferramenta logo vai ser incorporada à sua
rotina.

Conclusão

Vídeos Referência:
Montando seu Mapa Mental:
www.youtube.com/watch?v=ViYNK0Kpay8
5 Passos para Montar um Mapa Mental:
www.youtube.com/watch?v=rl23Ao4ccIE
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