


Em um mundo com cada vez mais informações disponíveis, 
é necessário desenvolver habilidades para:

de uma maneira clara e que faça sentido.

organizar

filtrar comunicar
ideias

compreender



O pensamento visual é uma habilidade cada vez mais demandada
e utilizada em diversos contextos, como:

organizações

registro
de reuniões

palestras

planejamento de 
apresentações

facilitar
emsino e

aprendizagem

gerar 
engajamentocriação de

modelos de 
negócios

resolução 
de problemas

organização
de ideias

educação

empreendedorismo

comunicação marketing



quer 
que desenhe? 

Introdução ao pensamento visual

Curso

teorias atuais

desenvolver 
e potencializar

práticas contextualizadas
à realidade da organização

organização e comunicação
de ideias



percurso

Elementos-chave 
para expressão

Desenho de 
pessoas e
expressões

Combinação
de elementos 

adicionais

Simplificando
ideias complexas

Análise
e criação de 

ícones
Uso de 
analogias

e metáforas

Técnicas personalizadas à realidade da organização,
que levam os participantes a repensar

soluções para seus problemas

Vocabulário visual
ícones e símbolos

pensamento visual

1 - olhar 2 - ver 3 - imaginar 4 - mostrar



percursoMateriais
exclusivos

Ebook com teoria
e referências

Exercícios em PDF 
para imprimir

Banco de ícones em PNG
para utilizar em seus projetos

Acesso à comunidade virtual para
discussão de ideias

Materiais periódicos (vídeos, guias, ebooks etc)



carga horária

público

número

investimento

de participantes

gestores 
e líderes

12 horas

educadores

estudantes

10 a 25 pessoas

incompany

por turma

Entre em contato para fazer uma
proposta personalizada à sua realidade

comunicadores



Clientes e parceiros
Pessoas e empresas que acreditam 
no pensamento visual



Facilitador

lucas@ideiaclara.com

(31) 9613.8355

http://ideiaclara.com

Facilitador

lucas@ideiaclara.com

(31) 9613.8355

http://ideiaclara.com

  

Graduado em Psicologia, especialista em Psicodrama 
Sócio Educacional, com formação em Design instrucional.
Membro do IFVP (International Forum of Visual Practioners), 
é facilitador de conhecimento e  ilustrador. Atua com soluções 
visuais na criação de materiais educativos para grandes 
organizações desde 2004.

Entre em contato para
pensarmos juntos em
uma atuação customizada
para sua equipe. 

Será um prazer facilitar 
suas ideias!!!

LUCAS ALVES


