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E você também pode. 
 
  O estudo e a teoria da Linguagem corporal têm se tornado mais
populares dia após dia porque psicólogos conseguem dizer,
através dos nossos movimentos corporais e expressões faciais,
nossos sentimentos e atitudes subjacentes, ou seja, nossa
verdade implícita e que pode não ser dita em palavras. 
 
  Também pode-se usar o termo Linguagem corporal para se
referir à comunicação não-verbal, ou, ainda que menos comum,
ao termo comunicação não vocal. 
 
  O termo comunicação não verbal costuma ser usado de forma
mais ampla, e todos esses termos são de alguma forma vagos. 
 
  Para o propósito deste artigo, os termos "Linguagem corporal" e
"comunicação não-verbal" carregam o mesmo peso em
significado. Este guia também traz a ideia de que Linguagem
corporal/comunicação não verbal é o estudo de como as pessoas
comunicam-se face a face além das palavras propriamente ditas.
Em detrimento disto, este assunto será tratado de forma mais
ampla do que guias típicos de Linguagem corporal, os quais se
limitam a posições e gestos corporais. 

  Caso você esteja realizando alguma análise ou discussão mais
séria, fique à vontade para esclarecer a terminologia do seu próprio
jeito para que se encaixe no propósito de sua pesquisa. 

LINGUAGEM CORPORAL É UM CONCEITO PODEROSO QUE
PESSOAS DE SUCESSO TENDEM A ENTENDER MUITO

BEM. 
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Por exemplo: 
  A linguagem corporal envolve expressões faciais e movimentos
dos olhos? Geralmente, sim.
Respiração e transpiração também? Vai depender do que você
considera Linguagem corporal. 
 
  Enquanto tonalidade e timbre de voz fazem parte dos sinais
verbais, eles também fazem parte da Linguagem corporal?
Normalmente, não, mas podem fazer. Principalmente porque
você poderia ignorá-los se considerar somente palavras faladas
e expressões/gestos físicos. 
 
  Não existem respostas 100% certas ou erradas para essas
perguntas. É questão de interpretação. 
 
  Uma boa razão para ampliar a extensão da Linguagem corporal
é para evitar ignorar alguns sinais importantes. Sinais esses que
poderiam não ser levados em consideração em uma análise mais
simplificada de Linguagem corporal. 
Ainda assim, é fácil de surgirem confusões se as definições e o
contexto não são propriamente estabelecidos. Como, por
exemplo: 

  É comum e pretensiosamente dito que comunicação não verbal
e/ou Linguagem corporal são responsáveis por até 93% do
significado que as pessoas tiram de qualquer comunicação
humana. Esta estatística é, na verdade, uma distorção baseada
na teoria de Albert Mehrabian, o que, enquanto um pilar para
pesquisas relacionadas à linguagem corporal, certamente não
fez tal afirmação. 
  As descobertas da pesquisa de Mehrabian, na verdade,
focavam na comunicação com um forte elemento emocional.
Além disso, os 93% de proporção não-verbal incluíam entonação
vocal (paralinguísticos), os quais são considerados por muitos
como algo que vai além da definição de linguagem corporal.
  Contudo, é preciso ter cuidado ao afirmar algo em específico
em relação à porcentagem do significado transmitido ou até mes-
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  Assim, enquanto as estatísticas variam de acordo com a
situação, geralmente é aceito que a comunicação não-verbal é
de suma importância em como nós entendemos um ao outro (ou
falhamos em entender), especialmente em comunicações cara a
cara, e ainda mais quando o tipo de comunicação envolve um
elemento emocional ou de atitude. 
 Linguagem corporal é crucial principalmente quando
conhecemos alguém pela primeira vez. 
Nós formamos opiniões a respeito de quem acabamos de
conhecer em apenas alguns segundos, e esta avaliação inicial
por instinto é baseada em muito além do que vemos e sentimos
em relação ao que a outra pessoa expressa em palavras. Em
muitas ocasiões, nós formamos uma forte opinião sobre alguém
novo antes mesmo de eles falarem uma palavra se quer. 
Consequentemente, a linguagem corporal exerce muita influência
na formação de uma primeira impressão sobre alguém.

  O efeito acontece em ambos os lados: 

mo na hora de assegurar certas informações relacionadas à
linguagem corporal comunicação não-verbal. É seguro dizer que
a linguagem corporal representa uma grande proporção do
significado que é transmitido e interpretado entre as pessoas.
Muitos peritos em linguagem corporal aparentemente concordam
que

 DE TODA A COMUNICAÇÃO DOS SERES HUMANOS, 50%
A 80% DELA É NÃO-VERBAL. 

3

Quando conhecemos alguém pela primeira vez, a
linguagem corporal deles, em níveis conscientes e
inconscientes, determina fortemente nossa impressão
inicial deles. 



  E essa via de mão dupla continua por toda comunicação e
relacionamentos entre pessoas.
A linguagem corporal está constantemente sendo intercambiada e
interpretada entre pessoas, mesmo que muitas vezes isto aconteça
apenas no inconsciente. 
 Lembre-se – enquanto você está interpretando (seja
conscientemente ou não) a linguagem do corpo das outras
pessoas, outras pessoas estão interpretando a sua. 
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  Você irá mudar sua própria percepção da linguagem corporal do
inconsciente para o consciente aprendendo sobre o assunto, e
então, praticando sua leitura não-verbal ao estar em contato com
outras pessoas. 

AS PESSOAS MAIS CIENTES E COM CAPACIDADE DE LER
ESSA LINGUAGEM TENDEM A TER VANTAGENS SOBRE

QUEM NÃO TEM. 

Por outro lado, quando alguém nos conhece pela primeira vez,
eles formam sua própria impressão inicial a nosso respeito
principalmente pela nossa linguagem corporal e sinais não-
verbais. 



Linguagem corporal é mais que posições e
movimentos do corpo

O quão próximo estamos da outra pessoa, a distância entre
nós e como essa distância muda; 

Como posicionamos nossos corpos; 

  Linguagem corporal não tem apenas a ver com como nos
portamos ou movemos o corpo. 
Linguagem corporal envolve potencialmente (apesar de não
sempre, dependendo da definição que você escolher): 

Como nossos corpos conectam-se com ou-
tros objetos, como, por exemplo, cane-
tas, cigarros, óculos e roupas; 

Nossas expressões faciais; 

Nossos olhos, especialmente como mexemos, 
focamos eles, etc.; 

A linguagem corporal tende a não incluir: 

Como tocamo-nos ou tocamos outras pes-
soas; 

Nossa respiração e outros detalhes 
físicos notáveis, como, por exemplo, a ba-
tida do coração e a transpiração. 

A velocidade, o timbre, a entonação, o volume, a variação,
as pausas, e afins da nossa voz.  

 Possivelmente, o último ponto deveria ser considerado pela
linguagem corporal, porque muito acontece e que pode passar
despercebido se considerados meramente palavras faladas em
tradicionais e simplistas definições da linguagem corporal ou
comunicação não-verbal. 
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 Tipos de voz e outros sinais perceptíveis geralmente não são
incluídos em linguagem corporal porque são sinais audíveis e não
físicos. Contudo, a forma em que a voz é usada (geralmente
inconsciente) ao invés de produzir meras palavras, transmite um
aspecto muito importante para a comunicação.

  Consequentemente, o tipo de voz deveria ser considerado tão
importante quanto os demais fatores da linguagem corporal. 
  Semelhantemente, respiração, batida do coração e afins são
tipicamente excluídas de muitas descrições gerais da linguagem
corporal em sua completude. 
   Mais óbvio que isso, 

NOSSOS OLHOS SÃO ASPECTOS VITAIS DA NOSSA
LINGUAGEM CORPORAL. 
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  Nossas reações em relação aos olhos de outras pessoas –
movimento, foco, expressão, etc. – e a reação de outras pessoas
aos nossos olhos contribuem grandemente para a avaliação
mútua e para o entendimento, consciente e inconscientemente.  
  Sem uma palavra se quer, grandes sentimentos podem ser
transmitidos em uma olhadela. A metáfora a qual descreve os
olhos de dois amantes que se encontram em um lugar cheio de
pessoas é encontrada não somente em velhos filmes. É baseada
em fatos científicos – a força do poder de comunicação não-
verbal.   
  Estes efeitos – e poderosos exemplos parecidos – existem em
comportamentos e experiências reais humanas há milhares de
anos. 

  O corpo humano e nossas reações de instinto têm evoluído a um
patamar incrivelmente interessante, o que muitos de nós ignoram
ou não valorizam, mas que podemos aprender como reconhecer
mais claramente se tentarmos.  
  Nossa interpretação de linguagem corporal, percepções oculares
e expressões faciais, é intuitiva. Com conhecimento e uma
pequena análise podemos aumentar significativamente nossa
consciência destes sinais: ambos os sinais que transmitimos e os
sinais que os outros observam. 
  Ao fazermos assim, temos uma vantagem considerável na vida
em nossa relação com os outros – profissionalmente e
pessoalmente.
  A linguagem corporal não é apenas ler os sinais em outras
pessoas. 
 Igualmente importante, compreender a linguagem corporal
habilita uma consciência melhor e também autocontrole. 
  Nós entendemos mais os sentimentos de outras pessoas e suas
intenções, e também entendemos mais essas coisas em nós
mesmos. 
  Quando entendemos a linguagem corporal, tornamo-nos mais
capazes de refinar e melhorar o que nossos corpos dizem a
respeito de nós mesmos, o que cria uma melhora positiva na
forma como nos sentimos, performamos e alcançamos.
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Linguagem corporal – substantivo – os movimentos
e posturas conscientes e inconscientes, através dos
quais atitudes e sentimentos são comunicados.

  Como explicado, os termos linguagem corporal e comunicação
não-verbal são um tanto quanto vagos. 

  Afinal, o que é linguagem corporal? E mais útil, o que
poderíamos considerar ser isso se a intenção é aproveitar o
máximo possível dos estudos e do uso dela? 
A definição do Dicionário de Inglês Oxford (revisado 2005) é: 

Por exemplo:  
As intenções dele foram claramente expressadas na sua
linguagem corporal. 

  O Dicionário de Inglês para Negócios Oxford oferece uma
definição um pouco diferente. Apropriada e interessantemente ele
enfatiza o senso de que a linguagem corporal pode ser usada
como uma ferramenta, ao invés de ser um efeito involuntário sem
nenhum propósito em particular:  

Por exemplo: 
O curso treina vendedores a ler a linguagem corporal dos clientes.
 
 A definição de cinese do dicionário OED – o termo técnico para
linguagem corporal – depende da interpretação da comunicação
não-verbal. 
“Cinese - o estudo da forma na qual certo corpo se movimenta ou
articula e que serve como uma forma de comunicação não-
verbal”.  
  Linguagem corporal é mais que essas breves descrições. 

“Linguagem corporal – substantivo – o processo de
comunicar o que você está sentindo ou pensando
através do jeito que você posiciona e movimenta
seu corpo ao invés de usar palavras.
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através de: 

A linguagem corporal certamente abrange onde o corpo está
em relação a outros corpos (comumente referido como
“espaço corporal”); 

A linguagem certamente inclui movimentos muito pequenos
como expressões faciais e o mover dos olhos; 

É provável que linguagem corporal também abranja tudo que
nós comunicamos através de nossos corpos à parte das
palavras ditas (envolvendo, assim, a respiração, a
transpiração, o pulso, a pressão arterial, o corar da pele,
etc.) 

Nós poderíamos definir linguagem corporal de forma mais
completa como: 

A LINGUAGEM CORPORAL É A TRANSMISSÃO, SEJA
CONSCIENTE OU INCONSCIENTE, E A INTERPRETAÇÃO

DE SENTIMENTOS, ATITUDES E HUMOR.

Postura corporal, movimento, estado físico, posição e
relação para com outros corpos, objetos e ambientes ao
redor; 

Expressões faciais e movimento dos olhos; 

(E essa transmissão e interpretação podem ser bem diferentes
das palavras faladas). 

 Palavras por si só - principalmente palavras emocionais (ou
palavras usadas em situações que envolvem o emocional) -
raramente refletem o completo ou verdadeiro significado e motivo.  
Nós descobrimos pistas do verdadeiro significado através da
linguagem corporal. 
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Entender melhor como pessoas podem perceber nossos
próprios sinais não-verbais (e bastante superestimados); e 

  Compreender a nós mesmos de uma forma mais profunda do
que as palavras que nos ouvimos dizer. 

  Ser capaz de “ler” a linguagem do corpo, portanto, ajuda-nos
imensamente a: 

Saber como pessoas se sentem e o que realmente querem
dizer;
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  Filósofos e cientistas têm conectado o comportamento físico
humano com o significado, o humor e a personalidade por
milhares de anos, mas somente em memórias vivas o estudo da
linguagem corporal tem se tornado tão sofisticado e detalhado
como é feito na atualidade. 
  Estudos e trabalhos escritos a respeito da linguagem do corpo
eram muito esparsos até os meados de 1900.  
  Os primeiros especialistas conhecidos a considerar os aspectos
da linguagem corporal foram os anciões gregos, especialmente
Hipócrates e Aristóteles, através do interesse deles na
personalidade e comportamento humano, e os romanos, em
particular, Cícero, ligando gestos a sentimentos e comunicações.

  Muito deste interesse precoce envolvia o aprimoramento das
ideias sobre a oralidade – discurso – dada sua importância à
liderança e ao governo. 
  Estudos isolados da linguagem corporal apareceram em tempos
mais recentes, por exemplo, Francis Bacon em Desenvolvimento
da aprendizagem, 1605, explorou gestos como reflexos ou
extensões da comunicação verbal. Publicado em 1644, A
Linguagem Natural da Mão de John Bulwer estudava gestos feitos
com a mão. Quironomia, obra de Gilbert Austin feita em 1806,
falava sobre o uso de gestos para melhorar o discurso.  
  Charles Darwin no final dos anos 1800 podia ser considerado o
primeiro estudioso a ter feito sérias observações científicas sobre
a linguagem corporal, mas parece haver pouco desenvolvimento
substancial das ideias por pelo menos nos próximos 150 anos. 
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  Mas parece haver pouco desenvolvimento substancial das ideias
por pelo menos nos próximos 150 anos.

 O trabalho de Darwin foi pioneiro em vários pensamentos
etológicos. A etologia teve origem como a ciência do
comportamento animal e começou a ser propriamente
estabelecida no começo dos anos de 1900 e cada vez mais se
estende ao comportamento humano e à organização social. O
que a etologia considera evolução e comunicação animal, tem
muito a ver com linguagem corporal humana. Etologistas têm
aplicado progressivamente suas descobertas em comportamentos
humano, incluindo linguagem corporal, refletindo as origens
evolucionárias de várias comunicações não-verbais – e crescente
aceitação da sociedade a respeito da teoria da evolução ao invés
da criacionista. 

   Desmond Morris, autor de O Macaco Nu, discutido abaixo, é um
etologista, como é o biólogo evolucionista Richard Dawkins, um
pensador moderno de renome em seu campo de estudo. A
etologia, assim como a psicologia, é uma ciência de grande
importância, já que continua a aclarar o entendimento da
linguagem corporal. 

  O popular e acessível estudo da linguagem corporal como a
conhecemos hoje é muito recente.

O zoologista austríaco e ganhador do
prêmio Nobel em 1973, Konrad Lorenz
(1903-89) foi um dos fundadores da
etologia. 

12


