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Hoje vivemos em uma verdadeira guerra de informações, na qual nem sempre conseguimos 
absorver todo o conteúdo disponível ao nosso alcance, como gostaríamos. Com a rápida 
difusão da informação, sempre estamos garimpando algo de nosso interesse e que 
possivelmente poderemos consultar num futuro próximo. Às vezes temos aquela sensação de 
que esquecemos alguma coisa ou fizemos aquela anotação tão valiosa, mas que está perdida 
entre as diversas formas de armazenamento.  
 
Notamos então que todo esse montante de informação que vemos todos os dias passa à frente 
de nossos olhos e não conseguimos absorver tudo aquilo que gostaríamos. Percebemos que 
atualmente contamos com técnicas capazes de ajudar a melhorar o desempenho do nosso 
cérebro.  
 
Uma delas é chamada de Mapas Mentais, criada por um inglês chamado Tony Buzan, no final 
de 1960.  
 
Os Mapas Mentais surgiram através das observações de seu criador sobre o comportamento 
dos alunos ou colegas de estudos que obtinham bons resultados utilizando estratégias de 
trabalho e de anotações diferenciadas. Buzan constatou ainda que eles obtinham um bom 
desempenho escolar sem se dedicar muito tempo para tal feito.  
 
Em seu estudo, observou que essas pessoas utilizavam-se de figuras, cores, símbolos, entre 
outras formas de destacar as principais informações contidas nos materiais de aprendizagem.  
 
Atualmente, essa técnica não é tão difundida em empresas e centros de estudos aqui no 
Brasil. Acredito que pode ser explorada com a necessidade de criarmos novos conhecimentos e 
melhorar o aproveitamento do tempo e dos investimentos gastos quando o assunto é 
aprender.  
 
Por esta técnica, podemos afirmar que somos capazes de melhorar nossa capacidade de 
armazenamento e aprendizagem, aprendendo com os Mapas Mentais - inclusive utilizando 
alguns softwares existentes na Internet, como o CMAPTOOL. Um caso de sucesso é o da 
Boeing Aircraft que, na década de 1980, utilizou-se dos Mapas Mentais para treinar 100 
engenheiros em poucas semanas - um treinamento que levaria anos e que a própria empresa 
estimou em uma economia de cerca de US$11 milhões.  
 
Um modelo que é bem difundido no começo da técnica é a exploração da forma de uma 
árvore, cuja idéia central está no tronco e os galhos e folhas são dependentes entre si, com 
uma certa ordem.  
 
Enfim, o Mapa Mental é uma ferramenta poderosa de anotações, que pode ser criada de 
diversos formatos, desde que se siga o critério da técnica convergindo corretamente. 
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