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Quando nos comunicamos com nossos filhos, às
vezes dizemos simplesmente a primeira coisa que
nos passa pela cabeça e depois voltamos atrás,
tentando corrigir as palavras ditas de forma
precipitada, não é verdade? Muitas vezes estamos
cansados, irritados e sem paciência e nossa
condição física ou mental nem sempre está forte e
eficaz quando nos comunicamos com eles. 
Saber quem é seu filho pode ser fundamental nesse
momento! Você sabe qual é o perfil de comunicação
dele? Não? Então agora irá descobrir!
 
PERFIS DE COMUNICAÇÃO
Sabendo o perfil principal de comunicação do seu
filho, poderá: 
 
1.Observar, escutar e compreender como ele
se sente e de que modo ele prefere se comunicar,
quais são suas necessidades, pontos fortes e
preferências.
 
2.Se programar de forma precisa e concreta para
apoiar ao máximo o desenvolvimento e a inteligencia
do seu filho, para potencializar seus
talentos, conhecimentos e comportamentos.
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3. Ensinar a maneira com que você prefere aprender e se
comunicar com ele na sua linguagem e oferecer
oportunidades para ajudá-lo a usar de forma eficaz o
seu potencial.
 
Estudos revelam que nos seres humanos a
comunicação é feita com base em uma inteligencia
perceptiva gravada em nossa mente. Essa percepção e
comunicação com o mundo que nos rodeia ocorrem
através do 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar
e olfato.
 
Cada pessoa tem um modo preferido de percepção do
mundo, o que quer dizer que, mesmo que normalmente
usemos todos os sentidos, um canal específico é mais
utilizado, chamado canal de inteligência perceptiva.
 
A Programação Neurolinguística divide essas inteligências
em 3 grupos: visuais, auditivas e cinestésicas. Apesar de
todos nós usarmos a 3 inteligências perceptivas, uma
delas é predominante em nossas vidas. Então, podemos
dizer que há pessoas visuais, auditivas e cinestésicas.
Assim, estabelecer uma boa comunicação com seu filho
depende de conhecer a inteligencia perceptiva
predominante em você e nele.
Vamos lá?



#2 Teste do perfil predominante
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Atenção: esse teste foi retirado do livro Coaching para pais e mães da autora Bibianna
Teodori

 Identifique a inteligência perceptiva dominante na
criança. Para isso assinale a resposta mais adequada à
personalidade, atitudes e características do seu filho. 
     
1.Como você descreveria a maneira de se expressar do seu filho?
 a)Falar de forma lógica e precisa, sem tropeços ou hesitações e tem um ótimo
vocabulário.
 b)Utiliza muitas metáforas ou imagens.
 c)Fala de ações, sentimentos ou sucesso presentes e movimenta muito as mãos 
 
2.Como você descreveria o contato visual do seu filho?
 a) Mantém um contato visual firme e contínuo.
 b) É tímido no contato visual e às vezes abaixa o olhar.
 c)Mantém um contato visual firme, mas inclina ligeiramente a cabeça para o lado.
 
3-Como você descreveria a caligrafia do seu filho?
 a) Clara e legível.
 b) Difícil de ler.
 c) Imatura, muitas vezes mal feita. Provavelmente, tem problemas para escrever
as letras.
 
4- De que ele se lembra com mais facilidade?
 a) Aquilo que escuta: piadas, músicas, nomes, apelidos; memoriza repetindo
oralmente.
 b) Aquilo que vê ou lê: os rostos, aspecto das coisas; memoriza copiando.
 c) Aquilo que experimenta: a estrutura dos objetos, cheiros, sabores; memoriza
fazendo algo várias vezes.
 
5- Como você descreveria as necessidades físicas e habilidades do seu filho?
 a) Ele se move o tempo todo, caminha de modo solto, precisa de liberdade de
movimento, aprende com facilidade as atividades físicas.
 b)  Pode ficar sentado por muito tempo e é muito atento ao modo de se sentar.
 c)  Sente-se desconfortável ou intimidado quando pratica pela primeira vez uma
atividade física.
 
6-. Como ele expressa os sentimentos?
 a) É muito discreto sobre sentimentos.
 b) É quase impossível ele verbalizar seus sentimentos.
 c) Expressa os sentimentos facilmente.
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7-Em que condições ele é mais atento?
 a) Quando há abundancia de elementos visuais: quando você lhe mostra alguma coisa ou
faz perguntas sobre o
que ele pode ver.
 b) Quando há abundância de palavras, explicações
verbais e perguntas sobre o que escutou.
 c) Quando lhe oferecem muitas opções, é envolvido em uma atividade física, quando você o
toca e pergunta como ele se sente.
 
8- Qual é o comportamento mais desesperador de seu filho?
 a) Não consegue ficar parado tranquilo.
 b) Preocupa-se demais coma aparência, é vaidoso.
 c) Interrompe a conversa dos outros e fala sem parar.
 
9- De que ele se lembra mais facilmente depois de ver um filme?
 a) Do aspecto dos personagens e de algumas cenas.
 b) Dos diálogos ou trilha sonora 
 c) Da história e do estado de espírito dos personagens.
 
10- De que ele se lembra mais facilmente nas pessoas
que acabou de conhecer?
 a) Do que fez e de como se sentiu 
 b) Da aparência delas.
 c) Do que foi dito, das palavras utilizadas e sobre o que conversaram
 
11- O que ele mais odeia?
 a) As palavras ruins e ofensivas. 
 b) Que lhe sejam negadas as carícias.
 c) Estar em um ambiente bagunçado e sujo.
 
12- Sobre o que ele se baseia na hora de escolher uma roupa?
 a) Na comodidade.
 b) Nas cores (como se combinam).
 c) Em itens que representem algo pra ele, que falem de sua identidade.
 
13. De quais atividade ele mais gosta?
 a) Brincar com massa de modelar ou argila.
 b) Ouvir e cantar suas músicas favoritas.
 c) Desenhar e colorir.
 
14. Seu filho é caracterizado principalmente por:
 a) Uma forte intuição.
 b) Uma ótima capacidade de diálogo.
 c) Ótima capacidade de observação.
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15. O que ele quer ser quando crescer?
a) Músico, cantor, maestro, compositor, escritor, poeta.
b) Médico, professor, ator, bombeiro, dançarino, veterinário.
c) Pintor, escultor construtor, fotógrafo, astrônomo..

RESPOSTAS
Assinale as respostas na tabela e faça a soma no final de
cada coluna. A coluna com o maior número será aquela
correspondente a inteligência dominante de seu filho.
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Olhe nos olhos!

CRIANÇAS VISUAIS
A percepção da criança visual ocorre através de imagens
e se expressa na criação de coisas que são possíveis
de serem visualizadas. Atenta a sua aparência pessoal,
gosta de ser mais limpa e arrumada. Geralmente faz
movimentos inconscientes com os olhos em direção
ao alto ao falar com alguém.
Aprende facilmente quando é ensinada por meio de imagens
e cores, gosta de desenhar e colorir e é precisa nos
detalhes. Quando conversar com uma criança visual,
algumas dicas podem te apoiar:

 
1.

  2.Deixe mensagens e bilhetes para ele
  3.Mantenha seu ambiente limpo e arrumado

  4.Incentive-o a escrever para seus amigos ou familiares.
  5.Respeite a sua forma de organizar e ordenar

as coisas.
  6.Incentive-o a construir imagens mentais do que lê.

  7.Use as mesmas palavras que ela: olhar, ver, parecer, observar, admirar,
cores, focalizar, examinar, diferenciar.

#3 Conheça mais sobre esses canais
de inteligências perceptíveis (perfis)
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CRIANÇAS AUDITIVAS
A criança auditiva é reconhecida principalmente pela voz, que
costuma ser clara e bem expressiva. Gosta de ouvir e
dialogar e é mais cerebral do que crianças visuais e
cinestésicas. Tem habilidade e sensibilidade para 
distinguir os diferentes tons de voz e através deles
descobre emoções, sentimentos, verdades e mentiras.
Tem o hábito de se inclinar para ouvir melhor e mover os
olhos de um lado para outro, na altura das
orelhas. Tem um vocabulário rico e adora trocar
informações. Apresentam facilidade para aprender idiomas
diferentes e aprende melhor quando as coisas são
explicadas oralmente, memorizando quando escuta.
Ao se comunicar como uma criança desse perfil, procure
usar o mesmo modo verbal que ela. Por exemplo:
- Escute o que vou lhe dizer...
- Diga-me...estou te ouvindo 
- Me diga como você acha que é...
Além disso, você pode também:

   1. Ouvir e interagir com ela
   2. Perguntar o que ela pensa

   3. Ter paciência quando ela repetir as coisas
   4. Ler com ele em voz alta e conversar sobre os livros.

   5. Ajude a colocar ritmo e melodia no que ela está estudando
   6. Cuidar do ambiente para que ele não tenha muito barulho

(gritar pode assustá-la)
   7. Usar as mesmas palavras que ela: escutar, som, ruído, ouvir, dizer, falar,

ritmo tons, barulho, silencio, calar, contar, conversar.
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CRIANÇAS CINESTÉSICAS
A criança cinestésica tem como objetivo perceber o mundo
através das sensações corporais e do movimento.
Geralmente se mostra sensível, emocional e muito
carinhosa. Quando fala, gesticula e movimenta as
mãos. Está sempre em movimento e tem uma grande
energia, por isso pode ter dificuldades de ficar parada. Sua
aprendizagem melhora se o movimento físico e as emoções
estão envolvidos, gosta de aprender com a prática.
Ao se comunicar com uma criança cinestésica procure
usar palavras que se refiram a emoções, sentimentos e
sensações. Por exemplo:
- Fico muito feliz quando você se comporta bem.
- Eu sinto o que você sente 
 Além disso, você pode também:

   
1-Abraçá-la, tocar e dar carinho

2.Evitar exigir que fique muito quieta por um longo período de tempo
3. Deixar brincar em lugares abertos ou praticar esportes

4. Estimular a expressar sentimentos
5. Ajudar a estudar indicando as palavras com o dedo.

6. Utilizar jogos de aprendizagem
7. Usar as mesmas palavras: sensação, emoção, pesado, leve,   calor,

frio,   abraçar, experimentar, pegar, tocar, correr, movimentar.
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#4 Considerações finais

Por fim, esperamos que ao conhecer mais sobre as
inteligências perceptivas, você possa compreender a
maneira como seus filhos preferem aprender e se

comunicar para que possa ajudá-los a usar de forma
plena o seu potencial e enriquecer sua vida.

#5 Compartilhe com os pais amigos!




