
Comunicação não-
verbal 
Algumas diferenças culturais 



A comunicação não verbal: 
entendendo a linguagem do 
corpo 
A diferença entre as palavras de uma pessoa e a 
nossa interpretação do que ela quer dizer é 
resultado da comunicação não verbal ou linguagem 
corporal. Mediante o conhecimento dos sinais do corpo fica mais 
fácil entender e se comunicar eficientemente com as outras 
pessoas. 

As expressões faciais, os movimentos e os gestos podem ser mais 
ou menos sutis em cada pessoa, e a forma de falar, andar ou nos 
sentar sempre diz algo sobre nós e sobre o que estamos 
sentindo, que pode se refletir em nosso exterior. Inclusive 
existem momentos em que enviamos mensagens contraditórias: 
falamos uma coisa, mas a nossa linguagem corporal revela 
outra. A  linguagem não verbal afetará nossa forma de agir e 
reagir perante os outros, e perante nós mesmos. 

 

Fonte: http://amenteemaravilhosa.com.br/comunicacao-nao-verbal-
linguagem-do-corpo/ 

http://amenteemaravilhosa.com.br/distorcoes-cognitivas/


Aprendendo com a comunicação 
não verbal 
• Sinais de confiança em outras pessoas 

 

Ao observar outras pessoas, podemos identificar alguns signos e 
sinais que delatam sua segurança ou insegurança; para isso você 
deveria buscar os seguintes signos de confiança: 

– O contato com os olhos deve ser direto e mostrar um rosto 
sorridente 

– A postura deve ser ereta e com os ombros jogados para trás 

– Os gestos com as mãos e os braços devem seguir as suas 
palavras 

– O discurso deve de ser lento e claro, e o tom de voz deve ser 
moderado 

 

http://amenteemaravilhosa.com.br/autoestima-um-pilar-da-vida/


Sinais de defesa em outras 
pessoas 
• Alguns dos signos comuns que demonstram que a pessoa que está 

falando pode estar na defensiva são: 

– Os olhos do interlocutor não mantêm contato com os seus durante 
muito tempo ou estão com expressão de desânimo 

– Mostra poucas expressões faciais 

– Os gestos das mãos ou braços são breves e se realizam perto 
do corpo 

– O corpo está fisicamente afastado de você 

– Os braços estão cruzados na frente do corpo 

Se você souber interpretar estes sinais, pode mudar as palavras ou o 
modo de dizer as coisas para ajudar à outra pessoa a se sentir à vontade 
e estar mais receptiva. Por outro lado, se for você quem se sente 
na defensiva, pode tentar controlar a sua própria linguagem corporal, 
para assegurar que as mensagens que você estiver transmitindo o 
façam aparentar aberto e receptivo ao assunto que está sendo tratado. 

 

http://amenteemaravilhosa.com.br/o-estresse-e-timidez-diminuem-nosso-tempo-de-vida/


Sinais de que a outra pessoa está 
mentindo 
• Se você for capaz de perceber se uma pessoa está mentindo ou não, 

isso o colocará em uma boa posição. Alguns dos signos e sinais de 
que uma pessoa está mentindo incluem os seguintes: 

– Os olhos do interlocutor mantêm pouco ou quase nenhum 
contato com os seus, ou inclusive podemos perceber um rápido 
movimento deles 

– A mão ou os dedos colocam-se em frente da boca ao falar 

– O corpo do interlocutor fica afastado de você e podem existir gestos 
fora do comum 

– Respiração acelerada 

– Mudanças na cor da pele do rosto ou pescoço, como ruborização 

– Aumento da transpiração 

– Mudanças no tom da voz; pode haver gaguejo e pigarreio 

 



Entendendo os gestos japoneses 

• Conheça alguns gestos e expressões corporais no Japão 

 
Em qualquer país que formos, notaremos que existem gestos 
corporais que facilitam a comunicação entre as pessoas. No 
Japão não é diferente. Aliás, se você pretende viajar pra lá, é 
importante conhecer as expressões corporais para evitar gafes, 
pois alguns gestos que são normais pra nós, no Japão pode ser 
ofensivo. 
 
Além disso, a comunicação não verbal formada por expressões 
faciais e corporais, especialmente gestos com as mãos, nos 
ajudam um bocado em diversas situações cotidianas, 
especialmente quando não se domina a língua nativa de um país. 

 
  

http://www.japaoemfoco.com/entendendo-
os-gestos-japoneses/ 

http://www.japaoemfoco.com/shisen-o-awasu-contato-olho-no-olho/
http://www.japaoemfoco.com/shisen-o-awasu-contato-olho-no-olho/


Peesu – Paz / Vitória 

Esse gesto que se caracteriza pelo sinal de V, 
usando o dedo indicador e médio, é muito 
usado no Japão especialmente para tirar fotos, 
acompanhado da expressão Chiiiiiiizu (チーズ). 
Também pode significar “Paz”, “Vitória’ ou 
“Sucesso”. 



Iie – Não 

O gesto de acenar com a mão direita pra frente 
e pra trás na frente do rosto basicamente 
significa ‘não’ no Japão. Pode ser uma recusa 
de alguma coisa ou simplesmente 
respondendo negativamente a uma pergunta. 



Itadakimasu – Gochisousama 

Este gesto caracterizado pelas palmas da mãos 
unidas e um leve inclinação da cabeça faz 
parte de um ritual de agradecimento 
chamado Itadakimasu e Gochisousama, 
realizado antes das refeições e depois das 
refeições respectivamente. Este gesto é 
parecido com o de “Gomenasai” e/ou 
“Onegaishimasu”. 
 
 

http://www.japaoemfoco.com/itadakimasu-e-gochisosama-deshita-2/
http://www.japaoemfoco.com/itadakimasu-e-gochisosama-deshita-2/
http://www.japaoemfoco.com/itadakimasu-e-gochisosama-deshita-2/
http://www.japaoemfoco.com/itadakimasu-e-gochisosama-deshita-2/


Sumimasen / Gomem – Desculpe 

O gesto na qual a cabeça se curva ligeiramente 
e as mãos se juntam em frente ao rosto 
significa um pedido de desculpas em 
geral “Gomenasai” ou Shitsurei. Pode também 
significar um pedido, um favor: 
“Onegaishimasu”. É um gesto semelhante à 
usado em uma prece budista ou ao proferir o 
Itadakimasu ou Goshisosama. 
 
 

http://www.japaoemfoco.com/como-pedir-desculpas-em-japones/
http://www.japaoemfoco.com/como-pedir-desculpas-em-japones/
http://www.japaoemfoco.com/como-pedir-desculpas-em-japones/
http://www.japaoemfoco.com/como-pedir-desculpas-em-japones/


Busu – Feio (a) 

Este gesto serve para se referir a alguém 
como “Busu” (feio). Consiste em empurrar a 
ponta do nariz com o dedo indicador. Não é 
um gesto legal pois pode soar ofensivo. 
 
 



Watashii – Eu 

Enquanto que a maioria dos ocidentais aponta 
para o peito para se referir à si mesmo, no 
Japão o costume tradicional é apontar em 
direção ao nariz. Hoje em dia, devido à 
influência da mídia, há muitos jovens 
japoneses que imitam o gesto ocidental, 
apontando para o peito para se referirem a 
eles mesmos. 
 
 

http://www.japaoemfoco.com/como-dizer-eu-e-voce-em-japones/


Okanmuri / Okoteru – Bravo 

Colocar os dois dedos indicadores estendidos 
na vertical sobre cada lado da cabeça como se 
fossem chifres é chamado de “Okanmuri”. No 
Brasil, este gesto seria entendido como 
“corno”, mas no Japão esse gesto imita um 
“oni“, ser mitológico japonês e serve para 
indicar que alguém está bravo ou com raiva. 
Não é usado para se referir a si mesmo, sim a 
uma terceira pessoa. Para se referir a si 
mesmo, a pessoa franze a testa e faz biquinho 
com os lábios. 
 
 

http://www.japaoemfoco.com/namahage-o-festival-para-assustar-as-criancas/


Kotchi ni oide! – Venha aqui! 

Alguns ocidentais podem confundir esse gesto 
com adeus, mas na verdade significa “Kotchi 
Oide“, ou seja “Venha aqui”, ou seja, serve 
para chamar uma pessoa. 
 
 



Ochi tsuite – Acalme-se! 

Esse gesto se caracteriza em mover as mãos 
com a palma virada para baixo, para cima e 
para baixo, dizendo ao mesmo tempo “maaah 
maaah maaah”. O objetivo é tentar acalmar 
uma pessoa que esteja com os ânimos 
exaltados. 
 
 



Shiranai / Chigau – Não sei / Isso 
é errado 

Consiste em agitar as mãos no sentido vertical, 
com o polegar pra cima próximo à boca . O 
gesto pode estar acompanhado pelo 
movimento negativo da cabeça e pode estar 
acompanhado da frase “Shiranai” (Não sei) ou 
“Chigau” (Isto é errado). 
 
 



Arigatô – Obrigado 

Esse gesto é muito usado pelo povo japonês 
em situações de agradecimento e consiste em 
a mão estar no sentido vertical e o polegar 
voltado para o rosto e a cabeça levemente 
arqueada. O gesto é semelhante ao que um 
lutador de sumô ao receber um prêmio após 
ganhar uma luta. 
 
 



Okane – Dinheiro 

Esse gesto que se caracteriza pelo dedo 
indicador unido com o polegar formando um 
círculo significa “okane”(Dinheiro). O gesto se 
assemelha à uma moeda. Lembrando que no 
Brasil, este gesto é considerado bastante 
ofensivo. 
 
 

http://www.japaoemfoco.com/curiosidades-sobre-o-iene-moeda-japonesa/
http://www.japaoemfoco.com/curiosidades-sobre-o-iene-moeda-japonesa/
http://www.japaoemfoco.com/curiosidades-sobre-o-iene-moeda-japonesa/


Daijobu desu – Ok 

Já o mesmo gesto feito na vertical 
significa “Daijobu desu” (ok), mas se este 
mesmo gesto for feito para um atendente em 
uma farmácia, pode significar 
“Condoumu” (camisinha). Outra forma de 
dizer OK é juntar os dedos das mãos acima da 
cabeça como se estivesse formando um grande 
“O”. 
 
 



Kochira dozo – Por aqui por 
favor 

Este gesto com um movimento com a palma da 
mão é um forma delicada de convidar uma 
pessoa a entrar em algum lugar (casa, 
restaurantes ou estabelecimentos comerciais). 
A frase que acompanha o gesto é“Kochira 
dozo” (Por aqui por favor) ou “Kochira ni 
osuwari kudasai” (Sente-se aqui por favor). 
 
 



Shokuji – Vamos comer? 

O gesto consiste em fingir estar segurando 
uma tigela de arroz em uma mão enquanto a 
outra finge estar segurando o hashi. O gesto 
imita o movimento da mão trazendo o hashi 
até à boca várias vezes. Se alguém fizer esse 
gesto pra você é porque está perguntando se 
você já comeu ou se gostaria de ir comer. 
 
 

http://www.japaoemfoco.com/a-origem-do-hashi/


Nomitai – Quer beber 

Esse gesto é usado quando se chama alguém 
para beber saque ou cerveja. Imita o gesto de 
segurar um copo pequeno de saque, onde o 
polegar e o dedo indicador se unem, formando 
um círculo. 
 
 

http://www.japaoemfoco.com/shinnenkai-a-confraternizacao-de-ano-novo/
http://www.japaoemfoco.com/curiosidades-sobre-o-saque-bebida-japonesa/


Dame desu – Não Pode/ Não tem 

Este gesto pode significar “Não permitido” / 
“não funciona” / “fechado” / “Quebrado”. Se 
caracteriza pelos braços em forma de cruz 
(sem tocar o corpo) em frente ao tórax. 
Algumas pessoas simplesmente cruzam os 
dedos indicadores. 
 
 



Kenka – Briga 

O gesto de cruzar os dedos indicadores, 
simulando uma luta de espadas, serve para se 
referir a duas pessoas que estejam brigando ou 
discutindo. 
 
 



Kareshi – Namorado 

Este gesto com a mão fechada e o polegar pra 
cima para nós significa OK, mas no Japão se 
refere a alguém do sexo masculino. Na maioria 
das vezes é usado para perguntar a uma 
mulher se ela tem “Kareshi” (namorado). 
 
 



Kanojo – Namorada 

Este gesto com a mão fechada e o dedo 
mindinho levantado significa “Kanojo” e se 
refere a alguém do sexo feminino. Na maioria 
das vezes é usado para perguntar a um homem 
se ele tem “namorada”. 
 
 



Sekkusu – Sexo 

Para nós brasileiros, esse gesto com a mão 
fechada e o polegar entre o dedo indicador e o 
dedo médio significa “Figas”, ou seja trata-se 
de um símbolo de boa sorte. Porém, cuidado 
ao fazer gesto no Japão, pois lá este gesto 
significa “sexo” e apesar da popularidade 
durante o Período Edo, hoje em dia é 
considerado altamente vulgar. 

http://www.japaoemfoco.com/documentario-sobre-o-japao-antigo/


Agora é nossa vez! 

• Vamos pensar nos gestos que usamos para dizer: 

Sim. 

Não. 

Pode ser. 

Tanto faz. 

Quem sabe? 

Não sei. 

Dinheiro. 

Concordo. 

Discordo. 

Silêncio! 

Fique calado. 

 


