


  Seja bem-vinda a mais uma aula!
 
  Nas últimas aulas aprendemos como criar um negócio
sólido, escolhendo um nicho e criando estratégias de
posts.
   Hoje vamos falar sobre como conseguir demonstrar
que tipo de professora você é.
   Como eu venho dizendo desde a aula 01. As pessoas
vem mudando a maneira de comprar, porque cada vez
mais elas querem adquirir produtos e serviços de
profissionais que elas se identifiquem e que tenham
valores parecidos. Afinal, ela vai passar algumas horas
da vida dela com você e ela não quer se arrepender da  
escolha.
     Mas o grande insight que eu queria dar nessa aula, é
entender que o processo da venda não acontece
quando você abre as vagas para as suas aulas. A
venda acontece através do visual dos seus posts, da
frequência de stories , da atmosfera que você cria e do
storytelling bem contado.
     Quando você chega no momento de abrir suas
vagas é só um detalhe do trabalho que você fez antes.

  



Cores
 Identidade visual 
Roupas e acessórios e cabelo

Dito isso vamos aos pilares:

1.
2.
3.

Cores:

Elas não precisam ser ligadas ao seu nicho
Exemplos:

Vermelho e azul para inglês.
Verde e amarelo para português.

As cores precisam transmitir a sua personalidade como
professora. Se você é mais extrovertida ou se é mais
séria.
Pense na imagem que você quer passar e escolha as
cores certas para isso.

Identidade visual:

A sua identidade visual é o conjunto de elementos
fontes, cores e imagens.
Na hora de montar um post use sempre as mesmas
fontes, siga a sua paleta de cores e se você gosta de
usar imagens realista, sempre escolha elas.



Roupas acessórios e cabelo

Por mais que particularmente eu não concorde em
julgar alguém pela roupa, o nosso inconsciente faz
associações automáticas.
Exemplo:

Uma mulher de terninho nos remete a advocacia.

Então temos que pensar no Instagram como o
departamento de relações públicas da sua empresa.
Como você se vestiria em um ambiente de trabalho?
Ou se precisasse ser palestrante em um evento.

Qual mensagem você quer passar através da sua
roupa?

Antes de continuar, queria levantar um adendo!

Em um primeiro momento, pode parecer passos
demais para aprender e colocar em prática, mas a
acredite, no final desses 7 dias a nuvem de dúvidas
sobre como ganhar dinheiro de verdade, com as
suas aulas, vão desaparecer.
A função do marketing é usar das ferramentas
certas para que no final das contas as suas aulas
se vendam sozinhas.



Dito isso vamos ao próximo passo.

Arquétipos:

Em linhas gerais, é possível dizer que os arquétipos são
imagens formadas pela repetição constante de
experiências que são gravadas em nós e nos conduzem
de forma indireta durante a nossa trajetória.

Para Jung, nós não nascemos como uma folha em
branco e sim com características inatas que são
resultados do processo de evolução da humanidade.
Um exemplo disso é o medo do escuro, de altura ou de
certos animais que são considerados predadores.

“Exatamente como o corpo humano representa um
verdadeiro museu de órgãos, cada qual com sua longa
evolução histórica, da mesma forma deveríamos
esperar encontrar também, na mente, uma organização
análoga”, Carl Gustav Jung.

https://www.douglasmaluf.com.br/medo-ou-fobia-entenda-a-diferenca/


Ou seja, nascemos com uma herança psicológica,
somada à herança biológica. Assim como o nosso
organismo, nossa mente também guarda modelos de
comportamento e personalidade – e esses modelos são
chamados de arquétipos.

Na obra “ Na natureza da psique, 1960, Jung fala sobre
esses arquétipos como padrões de comportamento que
possuem significados universais e são representados
pela mitologia, sonhos e, hoje em dia, por filmes e até
mesmo pelo marketing.

Vou deixar um breve resumo sobre os 12 arquétipos.

1- O Inocente

Otimistas, sonhadores e esperançosos. É aquele que
pode apresentar uma certa ingenuidade e evita o
conflito ao máximo 

2. O Sábio

Lógica, verdade e critério. Buscar a verdade por meio
do conhecimento é a sua característica central. Tem
uma tendência em ser metódico e muito detalhista.



3. O Explorador

Liberdade, ousadia e independência. “Há tanta vida lá
fora” poderia ser seu lema. A busca por uma vida sem
rotina e com autenticidade é algo marcante neste
arquétipo.

4. O Rebelde

Uma personalidade que gosta de questionar, provocar
e quebrar as regras vigentes. Seu principal objetivo é
transformar o que está obsoleto.

5. O Mago

Intuitivo, visionário e inventor. Esse arquétipo não dá
muita importância para questões mais objetivas e
lógicas. Está ligado a temas como crenças, religiões e
deseja compreender as leis que regem o universo. 

6. O Herói

Protagonismo, coragem e vitalidade. A figura do herói
busca sempre provar o seu valor por meio de atitudes
grandiosas e corajosas e com o objetivo de buscar o
bem maior. Geralmente, possuem uma causa, uma
bandeira. É uma figura muito trabalhada no cinema e
na publicidade, geralmente representada pelo
guerreiro, o jogador da equipe, o vencedor…



7. O Amante

Intensidade, intimidade e sensualidade. São pessoas
com grande senso estético, atraentes e movidas pelo
desejo de parceria. Não só no amor romântico, mas
todas as formas em que esse sentimento se manifeste.

8. O Bobo da corte

Também conhecido como o arquétipo do bobo da
corte, seus princípios são pautados pela diversão,
leveza e espontaneidade – sem muito receio do
julgamento alheio. Seu principal talento é a alegria e
sua missão é levar isso para o mundo. 

9. O Cara Comum

Realismo e simplicidade. Aqui não é uma questão de se
destacar, e sim de pertencer. Não tem a necessidade
de impor suas convicções ao meio que se encontra.
Deseja apenas desenvolver virtudes comuns e ser útil.
Costuma ser representado pela figura do bom vizinho,
funcionário responsável e do realista. 

10. O Cuidador

Altruísmo, proteção e compaixão. “Ame ao próximo
como a ti mesmo” é o lema deste arquétipo. Seu maior
desejo é cuidar e ajudar o maior número de pessoas.



11. O Governante

Liderança, solidez e excelência. A responsabilidade é
um traço marcante deste arquétipo, que costuma atuar
muito bem diante de regras claras. Existe também a
necessidade de controle e poder. 

12. O Criador

Imaginação, arte e inovação. Sempre em busca de
harmonia e também de reconhecimento. É semelhante
ao explorador, no sentido de buscar novas soluções
para situações arcaicas e defasadas. Geralmente, é
perfeccionista e se recusa em ficar preso na
mediocridade. 

Como escolher o seu arquétipo?

A verdade é que dentro de nós, há um pouco de cada
um.
Quando estamos com os nossos filhos somos as
cuidadoras, já quando queremos divertir eles, nos
transformamos no bobo da corte.
Mas a pergunta que você deve se fazer é:

Como eu quero ser vista pelos meus alunos?

https://www.douglasmaluf.com.br/category/lideranca/


As pessoas compram a sua personalidade, então ter
intencional nos seus atos e mostrar a pessoa por trás da
professora, vai te fazer criar listas de espera para as
suas aulas.





Quando um aluno ouve o seu nome. Quais adjetivos
você quer que venha à mente dele?

1.

Exemplo: A professora Claudia que fala o que precisa
ser dito e não só o que queremos ouvir. Aquela que
pega duro com os alunos e não aceita desculpas.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

2. Qual arquétipo vai me ajudar a passar essa imagem?
_________________________________________

3. Quais elementos que já tenho que posso trazer para
o online?
Exemplo: O Sábio
Elementos: Meus livros, meu óculos, meus objetos com
tons mais sérios e minhas roupas sem estampa com
cores sóbrias.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________


