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Roteiro de Atividades: Usando a linguagem corporal 
 
 

Autoria: Cinara Monteiro Cortez 
 
Palavras-chave: 
Linguagem não-verbal, linguagem corporal, entrevista de emprego, situações cotidianas. 
 
Objetivos: 
Desenvolver metaconsciência sobre o papel da linguagem corporal em comunicações cotidianas e 
profissionais. 
 
Material: 
Curta “Silent Animation” (duração: 45segundos). Link para o curta: 
http://www.youtube.com/watch?v=HxwL5HPj2oQ&feature=related  
 
Material dinâmicas da mímica: Tiras de papel com as seguintes situações  

Exemplos de situações (você pode criar outras): 
- Você chegou a um lugar que não conhece e parece perdido.   
- Você está passeando com seu cachorro quando tropeça e fica muito irritado. 
- Você está assistindo um filme de terror e está muito assustado. 
- Você está comendo um sanduíche e parece não gostar. 
- Você está correndo em uma maratona e chega em primeiro lugar.  
- Você está lavando seu carro quando a água acaba e fica muito irritado. 
- Você está fazendo as malas e parece indeciso sobre o que levar. 
- Você acabou de fechar o carro com as chaves dentro e fica desesperado. 
- Você está andando quando encontra dinheiro no chão e fica animado.  
- Você está dentro de uma condução lotada e sente-se mal. 
- Você está fazendo sinal para o ônibus e ele passa sem parar. Você fica enfurecido. 
- Você está fazendo cálculos matemáticos e fica confuso. 
- Você está esperando alguém e fica entediado. 
- Você está assistindo um jogo de futebol e está nervoso. 
- Você está entrando por uma janela e parece suspeito. 
- Você está discutindo com alguém e parece arrogante. 
- Você está escondido em um canto e parece apavorado. 
- Você está falando com alguém e parece apaixonado. 
- Você está na sala de aula e parece desinteressado. 
- Você está se arrumando e parece ser muito vaidoso. 
- Você está se olhando no espelho e parece muito convencido.  

 
Recortes de revistas (sugestões em Instruções para as atividades). 
 

Vídeo “Entrevista de emprego”. Link para o vídeo: 
http://www.youtube.com/watch?v=TvVw59hIGgM 
 
Suporte teórico: 
DAVIS, Flora. A comunicação não verbal. São Paulo: Summus, 1979. 
 
ORLANDI, Eni Puccinelli. As Formas do Silêncio: o movimento dos sentidos. 4.ed. Campinas: UNICAMP, 
1997. 
 
 
 
 
Instruções para as atividades: 
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AULA 1: A Linguagem não verbal na vida cotidiana  
O corpo 

i) Exibir para os alunos o curta Silent Animation e pedir que cada grupo faca uma lista de todos os 
meios de sinalização não-verbais utilizados pelo personagem da historia para comunicar 
sentimentos, atitudes, etc (expressões faciais, olhar, gestos, posturas corporais) 

 Fazer a atividade dinâmica da mimica (ver material). Cada aluno, por vez, sorteará uma situação 
e a encenará para a turma. A turma deverá ser capaz de identificar a situação que cada aluno 
encenará. 

 
  
Outros recursos da linguagem não-verbal 
i) Apresentar recortes de revista com publicidades ou matérias sobre casas de artista, escritórios de 

empresários, etc., e pedir aos alunos para identificarem outras formas de sinalização não-
verbal que construam significados sobre a identidade das pessoas (seu figurino, sua postura, 
seus objetos, etc.) e sobre o ambiente físico e psicológico relacionado ao texto e/ou aos 
personagens, como moveis, objetos, equipamento, tudo que possa contribuir para a 
construção de significados relevantes para o entendimento do texto 

ii) Cada grupo deve montar um caso que ilustre como a linguagem não-verbal pode conflitar com o 
que está sendo dito por um colega em sala, um vendedor numa loja, etc. 

 
 Atividade para casa: Em casa, recorte várias gravuras de revistas com pessoas vestindo diferentes 

tipos de roupas (formais e informais), bijuterias, maquiagem, etc. As gravuras serão usadas para a 
atividade em sala. 
 

 
Aula 2: A Linguagem não verbal em Entrevista de emprego 
 
Parte 1: 
i) Distribua as gravuras coletadas pelos alunos, a partir das seguintes perguntas; 
em quais gravuras as pessoas estão vestindo roupas apropriadas para uma entrevista de emprego. Peça 
que eles expliquem por que acham que as roupas que escolheram são adequadas e por que as outras 
não são. 
 
 Assistam o vídeo Entrevista de Emprego e, considerando o que foi apresentado na aula anterior 

sobre figurino, postura,  etc., peça para que os alunos apontem tudo o que acharem inadequado 
para cada situação de entrevista no vídeo. 

 
 

Atividade “Encenando uma entrevista de emprego”: Divida a turma em 5 grupos e peça que 
sorteiem uma das 5 situações propostas abaixo. Os alunos atuarão como candidatos e como 
entrevistadores: 

 
- vendedor de uma loja de moda alternativa para um público jovem 
- recepcionista de um escritório de advocacia  
- vendedor de uma loja de roupa masculina mais conservadora 
- caixa de supermercado 
- manobrista de um restaurante chic 
  
Diga aos alunos que eles encenarão entrevistas de emprego, como em uma peça. Eles poderão preparar a 
encenação para a aula seguinte e podem trazer acessórios para a encenação (peças de roupa, perucas, 
acessórios para o cenário etc.). Os grupos devem preparar seu roteiro observando os seguintes pontos:  
 

 As situações de entrevistas podem ser em duplas (entrevistador e candidato ao emprego) ou em 
grupos (entrevistador e mais de um candidato ao emprego).  
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 No caso da atuação como candidato, cada grupo deve escolher um ou mais alunos-candidatos e, 
considerando a vaga oferecida, planejar o figurino, a postura e o que deve ser dito para ter 
chance de obter o emprego.  

 No caso da atuação como entrevistador, cada grupo deve escolher um representante e, 
considerando a vaga oferecida, estabelecer critérios para avaliar a apresentação não-verbal. Além 
das perguntas específicas para a vaga, o grupo deverá preparar 3 perguntas para examinar a 
coerência entre o comportamento verbal e não-verbal (por exemplo: A postura do candidato está 
de acordo com o que ele diz?; O figurino, maquiagem, etc., estão de acordo com a vaga?; As 
expressões do candidato durante a entrevista demonstram segurança ou insegurança? etc.).  
Obs.: Os alunos podem pesquisar na Internet as perguntas usuais que os entrevistadores fazem.  

 Aqueles que não foram participar como atores podem elaborar os roteiros (as situações), ajudar 
com os preparativos (cenário, figurinos, maquiagem etc.), mas cada um deverá explicar sua 
participação.  

 As encenações devem ser não verbais. Os alunos podem preparar todo o tipo de ajuda visual (para 
o cenário e os personagens), mas não podem usar nenhum tipo de linguagem verbal para as 
encenações.  

 As situações podem retratar entrevistas bem sucedidas ou não.  
 Após cada encenação, a turma deverá discutir o que colaborou para a situação de entrevista ser 

um sucesso ou um fracasso, explorando as informações não-verbais percebidas durante cada 
encenação.  

 


