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QQuueemm MMeexxeeuu nnoo MMeeuu QQuueeiijjoo??
Mapa mental do livro e instruções para uso

Por Virgílio Vasconcelos Vilela

Resumo
Este documento contém o mapa mental do livro Quem Mexeu no Meu Queijo?, de Spencer Johnson (Editora

Record), disponibilizado no site Mapas Mentais (www.mapasmentais.com.br). Também fornece sugestões para
melhor uso do mapa mental e alguns esclarecimentos sobre ajustes feitos a algumas frases do livro.
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Sobre o mapa mental
O livro de Johnson tem algumas características que precisaram ser adaptadas à estrutura de um
mapa mental. Uma delas é o fato de os princípios terem sido apresentados como uma lista. Além
disso, o resumo no final não contém todas as idéias apresentadas no corpo do livro, além de conter
alguns acréscimos. No mapa mental as idéias foram integradas e organizadas em níveis, para facilitar
sua aplicação prática. Vislumbramos quatro cenários importantes e distintos: antes da mudança, a
perda de um queijo, a motivação para a busca por um novo queijo e a busca em si. Cada um dos
cenários tem seus próprios princípios, e organizá-los dessa forma diminui as possibilidades com que
você tem que lidar em um determinado momento.

A organização das idéias em um mapa mental permitiu também em alguns casos colocá-las em uma
ordem lógica. No cenário de Preparação, por exemplo, a frase “A mudança vai ocorrer” precede
“Monitore a mudança”, baseado no fato de que precisamos acreditar que mudanças vão ocorrer para
termos motivação para monitorá-las.

Tomamos a liberdade de adaptar uma frase que consideramos exagerada e pouco útil: “Se você não
mudar, morrerá” foi modificada para “Se você não se adaptar, poderá sofrer”; preferimos enxergar o
futuro na forma de cenários possíveis, sujeitos à nossa influência no presente. Outras pequenas
adaptações foram feitas.

Usando o mapa mental
Para melhor usar o mapa mental, o que significa aplicar suas idéias a algum contexto de sua vida,
sugerimos:

1) Escolha uma situação de sua vida relacionada a “Queijos” para a qual esteja precisando de ou
querendo melhores opções, seja de compreensão ou de ação.

2) No mapa mental, identifique o cenário associado à situação escolhida: preparação para a
mudança, perda de um queijo, necessidade de motivação, busca de um novo queijo?
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3) Escolha um tópico no ramo  do mapa mental correspondente ao cenário escolhido e leia-o.
Quanto mais rico for o significado da afirmação para você, melhores serão as inspirações e
opções de ação provocadas. Veja a próxima seção para opções nesse sentido.

Uma opção aqui é usar o poder provocador das perguntas, como “Como isso se aplica a...?”
ou “O que essa frase me inspira a fazer de diferente?” e similares.

4) Faça o mesmo para outros tópicos, buscando outras inspirações que eventualmente vão se
integrar e formar novas. Esteja receptivo às inspirações, mantendo ao mesmo tempo o
espírito crítico: frases isoladas, fora de contexto e sem algum tipo de limite ou regulação
podem implicar em riscos.

Enriquecendo o significado
Frases, princípios e conselhos normalmente são genéricos e impessoais, requerendo e deixando
para cada pessoa a conexão com pelo menos um contexto de sua realidade, que é um dos fatores da
aplicabilidade do conhecimento.  Essa aplicabilidade está muito associada à riqueza de significados e
possibilidades que cada pessoa percebe ao interpretá-los.

Melhorando sua compreensão das idéias do livro você terá mais inspiração para aplicá-las. Você
pode fazer isso descobrindo experiências para cada conceito ou frase. Por exemplo, para a palavra
“mudança”, dedique algum tempo a buscar experiências de mudança: mudou de escola, de trabalho,
de atividade, de casa? Mudou móveis ou o computador? Mudou de opinião, de ponto de vista, de
crenças? Mudou um hábito, uma atitude? Encontrar mudanças em sua experiência vai também
reforçar a sustentação da afirmação “Mudanças vão ocorrer”. Se quiser reforçar em você a força da
frase “O movimento em uma nova direção ajuda-o encontrar um novo Queijo”, busque por
experiências em que você buscou e encontrou novos Queijos.

De fato, mudanças ocorrem todos os dias, mas algumas são mais importantes que outras, pelos
efeitos que provocam. Reativar lembranças associadas a mudanças estruturais em sua vida, como
casamento, novo emprego ou novas crenças sobre como é o mundo será muito enriquecedor, tanto
no sentido de obter inspiração para o que fazer quanto para o que não fazer.

Mapa mental
A seguir o mapa mental do livro.
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