
Gestos de
Liderança

O EXEMPLO DOS

POLÍTICOS



ACENAR

Acenar é uma maneira de criar uma ligação

com o público. Por esse motivo, muitos

políticos utilizam este gesto em momentos de

entrada ou saída de um determinado evento.

Esta expressão, para além de transmitir

popularidade, faz com que os políticos

pareçam amigáveis e acessíveis, dando a

ideia de proximidade.

Barack Obama a acenar para o público

no seu último discurso, em Chicago.



O aperto de mão pode ter vários

significados consoante a forma como

são colocadas as mãos. 

Os especialistas afirmam que o aperto

de mão deve transparecer igualdade.

Para tal, as mãos devem ser

colocadas na vertical e deve ser

mantida uma postura descontraída e

sem qualquer intenção de intimidar o

outro.

APERTO DE MÃO

O polémico primeiro aperto de mão entre Donald Trump e Emmanuel Macron. 



Discursar com o punho cerrado pode ter

várias interpretações. Se, por um lado,

demonstra  solidariedade e apoio, por outro,

pode significar firmeza e uma atitude de

"estamos prontos para  enfrentar este

desafio".

PUNHO CERRADO

Catarina Martins, em 2019, a discursar no comício de
encerramento da campanha para as legislativas, em
Setúbal.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Solidariedade


STEEPLE 

Embora Angela Merkel admita que o faz
recorrentemente de forma inadvertida, este
gesto foi o mote da sua última campanha  “A
Alemanha em boas mãos”.

Na linguagem corporal, steeple ou o
gesto mãos-de-telhado é comum quando
quem o usa quer demonstrar convicção
perante um determinado ponto de vista.
O mesmo transmite calma, segurança e
confiança. 



Segundo a Forbes, colocar as palmas das

mãos para cima é um gesto que demonstra

abertura e, por esse motivo, os políticos

recorrem ao mesmo para mostrar que não

estão a ocultar nenhuma informação do

público.

PALMAS DAS MÃOS PARA CIMA

Marcelo Rebelo de Sousa a discursar numa visita
ao Banco Alimentar contra a Fome, em Lisboa.



Colocar as mãos atrás das costas é

uma  forma de demonstrar poder.

Os especialistas afirmam que

colocar as mãos atrás das costas,

com o peito aberto, é sinal de

autoridade e, por esse motivo,

muitos políticos adotam esta

postura.

MÃOS ATRÁS DAS COSTAS

Boris Johnson adota frequentemente esta posição em vários eventos públicos.




