
V OCÊ JÁ PAROU PARA
refletir que o mundo
empresarial fica cada dia
mais complexo, e as

pessoas parecem estar se perdendo
em um oceano de informações?
Nossos pensamentos parecem se
perder nesta complexidade sem fim,
não é mesmo? Pois exis te uma
ferramenta que pode ajudar estes e
inúmeros outros desafios: Chama-se
mapa mental ("mind map").

Mapa mental é uma técnica gráfica
que organiza e comunica visualmente
as relações entre idéias, alternativas,
conceitos e informações de uma forma
estruturada. Trata-se de uma ferra-
menta para análise e síntese, que facilita
a assimilação e registro de conhecimento,
em virtude de sua forma hierárquica.
Como a figura da página 73 mostra,

é uma representação esquemática de
um pensamento irradiante, pois do
tópico central par tem conexões

ramificadas, como um neurônio ou
árvore , poss ib i l i t ando ass im o
reconhecimento e a cons t rução
dinâmica de conhecimento.

Aqueles que e s tudam (e cole-
cionam) os mapas mentais afirmam
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que é uma abordagem mnemotécnica e multisensorial, pois
combina diferentes estímulos, tais como palavra, letra, cores,
símbolos, sons, formas, imagens, desenhos, fotos e até vídeos.

Em termos de ergonomia cognitiva, podemos afirmar
que estes mapas facilitam a aquisição, compreensão,
codificação, arquivo, integração e utilização da informação,
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mas o mais importante mesmo é

que envolve as pessoas no processo
criativo de forma divertida e natural.

Entre os benefícios, os mapas
possibilitam melhor comunicação,
melhorando a colaboração em

equipe. Também facili tam pro-
cessos criativos, ampliando nossos
modelos mentais (como pensamos),

c ainda melhoram a memorização.
Possibilitam aprender a aprender,
viabilizando as organizações
aprendizes, pois as empresas
somente serão efetivamente capazes

de aprender quando tiverem
habi l idade de colecionar, dispo-
nibilizar e utilizar o conhecimento
de seus colaboradores.

Neste tema, um dos maiores
expoentes c Tony Buzan, psicólogo

e guru em criat ividade, que é
considerado o pai dos "mind maps",
termo criado no final da década de
1960. Quando postulou suas Leis
da Cartografia Mental, seu recado

era de que pretendia orientar, mas
não limitar, propondo os seguintes
princípios:
• Ênfase: causar o maior impacto

possível;
• Clareza: comunicar com palavras-

chave e linhas de conexão;
• Associação: estabelecer relações

através de setas, cores, códigos, etc;
• Influência: as características

pessoais e estilo do autor lhe dá
relevância e significado indivi-

duais.
No papel, os mapas mentais

podem ser elaborados seguindo os

seguintes passos:
1. Identif icar o tema central no

centro da folha;
2. Identificar os braços principais;
.'i. Identificar os ramos secundários;
4. Usar palavras curtas, formas,

figuras, cores, símbolos...

Também já existem softwares
especializados para produzir mapas

mentais. Estes softwares permitem

realizar um "brainstorming"
colaborativo entre diversas pessoas
e, com o passar do tempo, ir
acrescentando mais tópicos, ou
a inda conectar os tópicos com

conteúdo multimídia, aprimorando

ainda mais a visibilidade.
Por tudo o que aqui apresen-

tamos, e concluindo, acreditamos
que esta é uma ferramenta com
muito a contribuir com qualquer
processo de melhoria ou inovação,
t re inamento , padronização, etc,
sendo portanto de interesse geral.

Experimente e constatará que vale
a pena. Bom proveito.
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