
LINGUAGEM
CORPORAL
Erros a Evitar



A postura é um dos atributos mais
importantes da linguagem corporal durante
uma conversa ou discurso. Evite curvar as
costas e descair os ombros porque transmitirá
uma mensagem fraca,  o que poderá levar o
público a questionar o seu profissionalismo. O
inverso também não é recomendável: esticar
demasiado as costas e levantar o queixo pode
transmitir altivez e arrogância. 

MANTER UMA MÁ POSTURA1



Quer esteja a falar para uma única pessoa ou
para uma audiência, procure manter o contacto
visual com os interlocutores. Estar
constantemente a olhar para os pés, para o
relógio ou simplesmente para o horizonte passa
uma imagem de insegurança, nervosismo ou
até desinteresse. Mas não caia no erro de fazer
o contrário e olhar diretamente nos olhos por
muito tempo: poderá ser interpretado como
uma tentativa de dominar ou de assustar. 

EVITAR O
CONTACTO VISUAL2



Com esta postura defensiva vai criar
uma barreira entre si e o seu
interlocutor. Passará a imagem de que
pretende manter distância e que não
está interessado na pessoa ou na
audiência a quem se dirige. 

CRUZAR OS BRAÇOS3



Pode ser um sinal de nervosismo ou
ansiedade, mas dará a impressão de que não
é confiável ou até de que tem algo a esconder.
O seu interlocutor poderá ver esse gesto como
um sinal de desleixo ou desconforto, o que
arruinará a sua comunicação. 

FALAR COM AS MÃOS NOS
BOLSOS OU ATRÁS DAS COSTAS4



Evite fazer gestos com as mãos acima da linha
do queixo, tapando as suas expressões faciais.
Gestos mais subtis e controlados, na altura do
peito, transmitem mais elegância e confiança.
Gestos largos – como abrir os braços e mostrar
a palma das mãos – dizem ao seu interlocutor
que não tem nada a esconder. 

GESTICULAR ACIMA DA
LINHA DO QUEIXO5



Quer parecer simpático e disponível? Não
passe o tempo a acenar com a cabeça a
tudo o que lhe dizem. Fazê-lo sem critério
revela a sua ansiedade por aprovação e
pode fazer parecer que nem sequer está a
ouvir o que a outra pessoa diz. Acene
apenas quando realmente concorda. 

ACENAR COM A CABEÇA
A TUDO QUE DIZEM6



O rosto é o seu cartão de visita, certo?
Utilize-o da melhor forma e não encare a
audiência com uma expressão carrancuda ou
com a testa franzida. Não precisa de passar o
tempo a rir, mas um sorriso nas alturas certas
é chave para demonstrar empatia,
inteligência e confiança e para levar o seu
interlocutor a receber a mensagem com mais
disposição. Um sorriso tende a gerar sorrisos. 

NÃO SORRIR7




