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MÓDULO 1: Percepção, expressão gestual e facial
1. INTRODUÇÃO
A importância das competências sociais interpessoais para o sucesso em todas as
áreas da vida, incluindo no local de trabalho, na educação e formação profissional, é
conhecida há muito.
Através da intensificação da globalização e da modernização, o mundo tornou-se
mais diversificado, articulado e interligado. Esta evolução também exige das
pessoas mais do que competências pessoais estritamente definidas para alcançar
os seus objectivos. O mundo empresarial reconhece que as competências sociais
são necessárias para um desenvolvimento eficiente dos negócios. Assim, os
gestores de recursos humanos têm vido a criar conceitos relevantes neste domínio e
desenvolver procedimentos para medir e avaliar as competências sociais dos
empregados. Os professores e formadores devem também introduzir um grau
elevado de competências sociais na educação e formação profissional contínua dos
seus alunos e formandos.
O objectivo deste projecto é melhorar as competências sociais necessárias aos
professores, formadores, professores e técnicos afectos á educação e formação nos
contextos da escola e laboral. Como grupo-alvo primário deste curso, foram
convidados a envolver-se no projecto formadores de pequenas e médias empresas.
Portanto os formandos e funcionários, representarão o público alvo secundário.
Para alcançar o objectivo do projecto , foram criados módulos, que os formadores
poderão utilizar para promover as competências sociais dos seus formandos, alunos
ou funcionários e serem testados em seguida. Ao mesmo tempo foi desenvolvida
uma metodologia inovadora de avaliação para aferir as competências sociais dos
professores e formadores.
Ao formar em competências sociais – na base dos módulos e ferramentas
concebidos – os professores e formadores devem – em situações sociais em que
eles próprios não se sintam confortáveis – encontrar formas eficazes de lidar com
outros colegas, supervisores, formadores, clientes, formandos, alunos e
funcionários, e de monitorizar e colocar em prática as suas posições.
Ao fazê-lo, podem ficar cientes de que exprimem adequadamente não apenas os
seus sentimentos, pensamentos e necessidades, (através de palavras, expressões
faciais e gestos), mas que também serão adequadamente tratados os sentimentos,
pensamentos e necessidades dos outros envolvidos.
Os principais resultados do projecto são um manual com 5 módulos de formação
e 5 ferramentas independentes com materiais e metodologias para a formação na
empresa , bem como recomendações para estabelecer critérios de avaliação e de
qualidade para a identificação, validação e certificação das competências sociais,
sob a forma de uma metodologia de avaliação.
Trabalharam no projecto parceiros de cinco países tendo o mesmo decorrido durante
um período de 24 meses.
Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus
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1. Situação actual / objectivos / método.
Para atingir as metas educacionais deve ter-se em conta na orientação dos
professores as possibilidades de aprendizagem experiencial e activa dos alunos.
Embora seja necessária uma avaliação do seu estádio de desenvolvimento, é
preciso ter cuidado para não o confundir com a avaliação do estado actual dos
conhecimentos dos alunos, ou com o que são capazes de alcançar - enquanto
estagiários, aprendizes ou alunos. O professor deve aperceber-se das mudanças
mais importantes da experiência e atitudes que ocorrem no decorrer da história
biológica do desenvolvimento e crescimento de uma pessoa singular (ontogénese).
São portanto necessárias competências de diagnóstico, que se baseiem nas
conclusões da psicologia diferencial e do desenvolvimento e das suas introspecções
relativas às diferenças inter-individuais em termos das alterações do
desenvolvimento.
A educação e o ensino contribuem parcialmente de uma forma geral, para a
interacção entre a predisposição genética e o comportamento em resultado da
experiência duranta a ontogénese. O desenvolvimento do indivíduo através desse
conhecimento prévio, portanto, não só reforça a educação e ensino, como também
têm por objectivo aquele.
Assim coloca-se ao professor o desafio de conceber estratégias de aprendizagem e
ensino que dêem ênfase a métodos de aprendizagem activa. É necessária uma
maior proximidade com os alunos. Os formadores devem estabelecer um ambiente
de apoio adequado, personalizado para assegurar que os estagiários, na sua
diversidade, se envolvam activamente no processo de aprendizagem. Para o
professor, isso significa ter de passar pela formação contínua por forma a ampliar os
seus conhecimentos e competências de ensino e aprendizagem, criando assim
melhores possibilidades de auto-realização.
O que se requer aqui por parte do professor tem enorme importância, constituindo
ao mesmo tempo um pré-requisito para o sucesso do programa de aprendizagem.
Quanto a isso, não podem ignorar-se os variados defeitos e fraquezas geralmente
existentes.
Nos dias de hoje, a educação na sala de aula gira demasiado á volta dos erros das
crianças. Há falta duma resposta afectiva. Não se cuida da educação emocional.
Está provado, que os estagiários (aprendizes / alunos) que têm professores
empáticos, aceitam melhor as tarefas do que aqueles cujos professores dão aulas
de rotina. Tendo isso em conta a ciência e a prática exigem um ensino moderno.
Isto significa que:
•
O programa de ensino e aprendizagem deve atender não só às competências
correntes para a empregabilidade, mas também às futuras, já que as exigências da
carreira profissional irão aumentar progressivamente no longo prazo.
•
Deve dar-se prioridade a um currículo baseado na aprendizagem activa, que
envolva principalmente configurações de aprendizagem aberta.
•
Deve prestar-se grande atenção a que os formandos acumulem um leque
variado de competências.
Estamos a falar de amplas capacidades em todas as suas dimensões, ou seja,
experiência / conhecimento especializado, capacidade de aplicar métodos eficazes,
capacidade de aprendizagem e competências sociais. Após cada lição de 45
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minutos o aluno deve sair da sala com mais capacidades do que quando entrou.
Não é necessariamente uma questão de maior especialização. Especialmente no
mundo de hoje, é pelo menos tão importante desenvolver e expandir as
competências sociais dos alunos, o seu pensamento e capacidades de
aprendizagem, como as suas competências na resolução de problemas. Os alunos
só aumentarão a sua empregabilidade se desenvolverem uniformemente todos estas
quatro sub-competências.
Sempre que o professor apenas passe os conteúdo ficando de pé em frente da
classe, a lição está orientada para o professor. Embora isso possa possivelmente
aumentar o conhecimento, como poderá amadurecer-se as competências sociais
dos estudantes num tal ambiente de aprendizagem? Se só vêem o professor como
um "lobo solitário", perseguindo-os, como poderão aperceber-se das vantagens,
digamos, da construção e do trabalho de equipa?
A única maneira de desenvolver competências é pondo o conhecimento teórico
activamente em prática. A interacção social é um pré-requisito para o reforço e a
consolidação das competências sociais. Ajudam os intercâmbios mútuos com base
numa comunicação e colaboração eficazes. Por conseguinte, os métodos de
aprendizagem devem incluir, por exemplo, jogo de papéis, jogos pedagógicos,
estudos de caso, etc., que podem fazer-se numa base individual, fora do grupo ou
para além da sala de aula.
Os professores têm as suas preferências na escolha de métodos de ensino e
aprendizagem adequados, Ainda assim, a sua principal preocupação deve orientarse para os conteúdos e para os formandos. A finalidade de todos os esforços é
aproximar tanto quantio possível ambos, o que é impossível para um professor
palestrante.
Já não é suposto que o papel do professor seja transmitir conhecimento,
pressionando os alunos na sala de aula. Hoje em dia, o foco coloca-se bastante
mais na maneira de preparar o assunto antes da lição de forma a permitir que os
formandos cheguem por si á apreensão dos conteúdos da aprendizagem. Deste
trabalho no terreno resultam materiais que ajudam os alunos a abordar o assunto
por conta própria. Uma vez que os formandos têm diferentes ritmos de
aprendizagem, deve haver apenas um pequeno número de testes de avaliação
somativa dirigidos á turma como um todo. As avaliações devem ser bastante mais
integradas nos materiais. Os formados devem ser capazes de controlar seus
resultados e assim obter um feedback inicial sobre como avançar com sua própria
aprendizagem.
É crucial adquirir competências sociais e emocionais
As competências emocionais englobam capacidades comunicativas, além de
características como agressividade e autoconsciência nas crianças. As
competências emocionais são dinamicamente complementares das competências
de inteligência emocional e social. Os atributos emocionais para alcançar o sucesso
são a empatia, expressividade, autoconsciência e a auto- compreensão, gestão dos
sentimentos, amizade, cortesia, e respeito. A inteligência emocional significa que
não só se é capaz de compreender as nossas próprias emoções, mas também de
entender e responder aos sentimentos dos outros.
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O professor tem um papel a desempenhar no desenvolvimento e consolidação das
competências emocionais dos formandos numa base contínua. Esta é uma grande
responsabilidade para cada professor.
Para motivar os alunos:
Escute os alunos, aceite o seu ponto de vista, trate-os com respeito, sorria das suas
piadas.
Mostrar interesse na individualidade dos alunos e sorrir com frequência pode
expressar confiança ou satisfação no que eles estão a alcançar.
A percepção, expressão gestual e facial gestos são uma das formas de feedback
positivo, que pode contribuir para motivar os alunos.
Através da expressão facial, do tom de voz, indiferença ou gestual é possível
expressar reconhecimento ou críticas. Se o professor não se manifestar-se desta
forma, a lição torna-se muito formal e impessoal.
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2. Expressões faciais, gestual e a percepção – aspectos
psicológicos do ensino
2.1 A percepção é um processo psicológico pelo qual obtemos directamente um
conhecimento do nosso mundo interior e exterior através de órgãos sensoriais. No
processo de percepção duma pessoa, o cérebro não pode separar a expressão
emocional facial da postura – mesmo que o observador só se concentre na
expressão facial.
Todos nós enviamos constantemente sinais físicos sem podermos contabilizá-los em
detalhe conscientemente. No entanto, sabemos bem, se alguém parece deprimido,
mesmo se não reconhecemos conscientemente que esse sentimento é criado pela
visão dos ombros curvados ou dos cantos da boca caídos. Como o comportamento
não-verbal é em grande parte inato, não temos de aprender a interpretar
correctamente os seus sinais. Podemos entendê-los intuitivamente. No entanto,
porque a maior parte deste processo ocorre a um nível inconsciente, é-nos mais
difícil mentir com o nosso corpo do que com as nossas palavras. É muito difícil olhar
a outra pessoa nos olhos e dizer o que não seja a verdade.
Por este motivo, em tais situações qualquer um acredita mais nos sinais físicos do
que nas palavras. O corpo não mente. Por isso devemos tentar ocultar
cuidadosamente o nosso ponto de vista verdadeiro por meio de palavras habilmente
escolhidas. O corpo não irá transmitir obrigatoriamente o que realmente se pensa,
mas irá certamente trai-lo mostrando que as suas palavras não são verdadeiras. Isso
é suficiente para semear a desconfiança. Os ouvintes são normalmente
suficientemente educados para não mostrar a sua impressão negativa. Mas a
desconfiança fala mais alto, como se costuma dizer. Na próxima conversa, as
pessoas vão mostrar-se muito menos dispostas a deixarem-se convencer.
Há várias possibilidades de comunicação não-verbal: contacto visual, expressões
faciais e gestual e movimentos – muitos sinais de linguagem corporal são baseados
em movimentos.
Estes servem de feedback para quem fala. Através destes chamados "mecanismos
de retro- canalização" quem fala pode obter pistas sobre se os outros participantes o
estão mesmo ouvir, ou se o estão a interpretar da maneira que desejaria ou se
concordam com o conteúdo das suas declarações. Tais sinais de feedback são
também especialmente importantes para o pessoal docente. Sem eles, o nível de
atenção corrente, a compreensão do que está a ser dito, o acordo, as críticas e as
necessidades e desejos globais dos estudantes continuariam vagos.
2.2 A linguagem gestual abrange gestos padrão, tais como o balançar para a
aprovação ou o acenar com a mão. Especificamente são movimentos das mãos e
dos braços que transmitem informações. No sentido mais amplo significam também
uma mudança de postura através da qual se enviam sinais relacionados com o
discurso. Os gestos têm também uma vida própria, no entanto, independente do
idioma.
Através da linguagem gestual o professor transmite sinais. Através da sua postura,
oferecem um suporte às instruções ou resultados, enfatizando-os, exprimido dúvida
(por exemplo, expressão carrancuda), ou demonstrando globalmente prazer ou
insatisfação. Os gestos poderosos e assertivos revelam autoconfiança. Coçar,
Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus
conteúdos reflectem somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada
responsável por qualquer utilização que venha a ser feita da informação nele contida.
-8-

www.rechance.eu
puxar-se e outros gestos nervosos explicitam tensão e insegurança. As pessoas que
tendem a evitar os gestos parecem intimidadas. Os médicos sabem, por exemplo,
que alguém com um transtorno depressivo dificilmente vai usar quaisquer gestos.
Com as mãos, acentuamos e comentamos as nossas palavras numa conversa - e
fazemo-lo duma forma que é mais explícita e mais verdadeira do que seria a
linguagem falada. Os braços estendidos para a frente e um movimento da mão que
simboliza um golpe, sublinham palavras-chave ou uma decisão. As mãos abertas
para cima simbolizam dar, receber ou pedir. Se as mãos estão abertas para baixo,
indicam proteger, apaziguar ou reduzir algo.
2.3 Inter-relação entre a expressão gestual e a elocução
No autodesenvolvimento da personalidade do professor, entre outras coisas, a sua
elocução tem grande significado. Que influência pode a elocução ter sobre a
expressão gestual?
Se pensarmos em relação á respiração, a nossa postura deve ser na posição
vertical, nem demasiado tensa nem demasiado permissiva. Cada movimento
vigoroso da cabeça ou mão tem uma influência sobre o fluxo de ar exalado. Antes
de falar, expiramos para nos livrarmos da energia gasta (meio usada) e tensões,
para, de seguida, inspirar profundamente, ganhar nova força e criar no corpo uma
tensão dinâmica (o oposto duma tensão fraca). Através do controlo da respiração no
início do acto de falar, alcança-se uma postura relaxada mas dinâmica que se revela
aberta e cooperativa. Pode deste modo não ter de se empregar movimentos
radicais, com a agitação dos ombros, braços e mãos. Concentrarmo-nos na
respiração é suficiente para manter o corpo sob controlo.
O professor, treinados na elocução, colocará uma grande acentuação nas palavras,
para sublinhar o seu significado e importância. Dizer uma palavra na mesma
passagem, mas um pouco mais alto do que as outras palavras, é para o aluno como
se lhe estiverem a entregar esta palavra num prato. O professor "dirige" esta palavra
aos ouvintes! Este "soar mais alto" dá ao aluno a sensação de que a palavra está
sendo projectada "para a frente". Se o professor move as mãos ao falar, isso dá
suporte á força das palavras afirmadas. As palavras e os gestos relevam a mesma
mensagem. Muitas vezes as mãos não sinalizam a mesma mensagem que o
professor desejaria transmitir por palavras. O brincar com o ponteiro ou o puxar do
cabelo distrai do conteúdo do que está a ser dito. O aluno atento vai receber e
interpretar estes sinais e, ao fazê-lo, concentra-se de novo na pessoa do professor e
não no conteúdo.
Balançar ou sacudir a cabeça dá suporte a elocução. Em quase todas as culturas
sacudir a cabeça significa: "não". Este movimento pode observar-se inicialmente
desde a infância, quando a criança reage a um estímulo contrário ao mover sua
cabeça para o lado e, por conseguinte, para longe desse estímulo. No decurso da
filogenia tornou-se ritualizado. Uma vez que o sinal deve ser inequívoco, é realizada
mais conspicuamente: girando a cabeça mais, passando o eixo central do corpo e
repetindo o movimento. Balançar, por outro lado, significa "sim" na maioria das
culturas. Aqui o abaixamento da cabeça significa muito provavelmente um gesto de
humildade, enviado para o parceiro de interacção. A ritualização resultou aqui pela
repetição e significa: eu concordo com o que se está a dizer. A Grécia, Bulgária e em
partes da Índia são uma excepção a esta regra aparente. Lá o "não" é expresso
levantando a cabeça enquanto se fecham os olhos enrugando o nariz para cima.
Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus
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Este gesto, no entanto, demonstra uma recusa distintiva, fechando as duas
aberturas e passando longe da outra pessoa. "Sim" nestes países é um movimento
de levantar lentamente a cabeça para trás e baixá-la para diante como um sinal de
ponderação das coisas, que se tornou num "sim" por convenção cultural.
2.4 Expressões faciais- declarações não-verbais do professor
As expressões faciais podem mostrar surpresa, medo ou tristeza. Através de
inúmeros estudos culturais comparativos está actualmente provado que as
expressões faciais humanas são produzidos e entendidas numa base biológica. Dos
vinte músculos faciais diferentes, dezassete destinam-se exclusivamente á criação
de expressões. Não têm nenhuma outra função. A nossa expressão facial mostra o
nosso sentir básico. Quando somos felizes, mostramos uma típica expressão facial,
da mesma forma que quando estamos irritados, desgostosos ou tristes. Estas
expressões são inatas. Uma expressão facial diária muito comum parece-se com
uma mistura de irritação e descontentamento. Muitas vezes carregamos essa face
sem estar cientes disto. Pensamos estar a lançar um olhar amigável, mas se nos
víssemos ao espelho ficaríamos convencidos do contrário. Existem duas razões para
isso. Em primeiro lugar, ficamos muitas vezes irritados com alguma bagatela ou
outra coisa que nos deixa de mau humor, sem estarmos cientes que essa condição
se reflecte na nossa cara. Em segundo lugar, estamos sob tensão e stresse o que
fica patente na nossa expressão descontente. Mesmo se tivermos êxito em dominar
esses sentimentos de aversão, dificilmente deixaremos transpirar simpatia e uma
atitude relaxada. As poucas pessoas que são capazes de o fazer sem dificuldade
dão a impressão de serem mestres na arte de viver, sem se deixarem afectar pelas
frustrações da rotina diária. Por esta razão, também, vale a pena de vez em quando,
focarmo-nos nas coisas a nosso favor substituindo os pensamentos negativos pelos
positivos. O nosso corpo irá agradecer-nos com uma cara mais amigável.
A maioria dos estudantes olha para o professore cara a cara e aqui, também, a
expressão facial muitas vezes transmite informações diferentes das das palavras do
professor. Os alunos conhecem certamente a experiência de uma boca sorridente
com um olhar indiferente, palavras amigáveis com um rosto taciturno. Podemos
absorver 80% das informações a partir do que se fala não- verbalmente e apenas
20% do é dito verbalmente. Os escassos 20% aplicáveis ao conteúdo das palavras
são o que realmente é transmitido. O professor bem treinado, deve poder alterar
esta grande discrepância. Se as mãos, gestos e postura suportarem as palavras, tal
aumentará a capacidade de absorção do seu conteúdo. A mensagem ou afirmação
torna-se mais clara e nítida. Se as expressões faciais também forem usados como
um acompanhamento activo das palavras, a capacidade de absorção e, acima de
tudo, a clareza das palavras aumentará até 40%. Se também usarmos ainda
modulações centradas no ouvinte e se a voz estiver no tom ideal, a capacidade de
absorção pode aumentar para 80%. Mas logo que um dos meios não-verbais de
expressão mencionados não estiver em consonância com o que se está a dizer, terá
o efeito de distrair o interlocutor do conteúdo. Estas expressões não-verbais são
eficazes para a expressão de emoções.
2.5 Contacto visual – um meio de activar os alunos
O contacto visual é um meio não-verbal de controlo intencional sobre o ouvinte. É de
presumir que a falta de contacto visual pode tornar mais difícil discernir as nuances
Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus
conteúdos reflectem somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada
responsável por qualquer utilização que venha a ser feita da informação nele contida.
- 10 -

www.rechance.eu
relativas á importância das afirmações feitas. Quem poupa no seu olhar parece
tímido ou como se tivesse algo a esconder. Alguém que procura outros calmamente
nos olhos inspira confiança. Uma olhadela entre estranhos fica registada se durar
pelo menos cerca de três segundos. Um pouco mais de três segundos é um sinal
claro de interesse. Para um orador, não é possível dirigir-se a pessoas específicas
através de sinais não-verbais na forma habitual de comunicação directa: numa
discussão o participante torna-se representante da opinião contrária, sendo a
resposta dirigida a quem pergunta, etc. Na comunicação directa, capta-se a atenção
do destinatário principal através dum maior contacto visual. Entre os parceiros de
conversação, o contacto visual é um importante regulador. O que fala evitará olhar
ininterruptamente para o outro, mas vai orientar o olhar para o seu lado de vez em
quando. Ao contrário do ouvinte. Alguém que olha atentamente para o orador
sinaliza interesse e simpatia e encoraja-o a expressar o que tem em mente. Um
ouvinte que reduz o seu olhar parece tímido e distraído.
2.6 A postura no contexto dos gestos e expressões faciais
Uma postura erecta é sinal duma alma erecta. Quantos homens mesmo a partir da
sua primeira vintena de anos passam a vida com os ombros caídos e o olhar colado
ao chão. O seu corpo não só parece deprimido, mas exala também um humor
deprimido. Então, erga-se a cabeça, peito para fora, olhos levantados acima da linha
do horizonte. Quem caminhar assim respira mais livremente. Não é só o caminhar
mais erecto mas também sentir-se mais na posição vertical. Uma postura erecta no
andar transmite auto- confiança e – á semelhança com a imponência da altura – tem
um efeito carismático. Na conversação quem tem certezas sobre si próprio, vira
sempre a parte superior do corpo para a outra pessoa.
Um movimento vertical só será convincente, no entanto, se for acompanhado por
gestos relaxados. Alguém que ande por aí de forma tão rígida como num conselho
de administração dará a impressão de ser incapaz de espontaneidade. Isto também
vale para muitos homens de meia idade que se passeiam na praia com a barriga
cuidadosamente repuxadas. A natureza do relacionamento entre duas pessoas pode
ler-se pela distância física que mantêm entre si. Uma distância de até 60 centímetros
coloca-a na zona íntima da outra pessoa. Tal proximidade indica familiaridade. Se
ambos também mantêm o olhar um no outro por muito tempo (mais de três
segundos), garantidamente que se amam. Na nossa cultura também é necessário
em determinadas situações os estranhos chegarem a estar assim tão perto uns dos
outros: no metro ou num elevador. Nesses casos sentimo-nos desconfortáveis e
compensamos a proximidade física forçada com um comportamento de contenção
doutros sinais corporais: evita-se o contacto visual, olhando para o chão ou para
uma distância vaga (olhando por cima dos outros num sentido literal). Colocamo-nos
tão afastados quanto possível do vizinho, com o mínimo de movimentos e
posicionando a mala como forma de barreira.
Até uma distância de cerca de 1,2 metros estamos na zona de pessoal. É a distância
que os conhecidos e bons amigos mantêm entre si nas actividades diárias, assim
como com os membros da família. Se neste processo olharem ou virarem o corpo
uns para os outros, isso é entendido como um pedido de conversa. A zona social vai
de 1,2 metros a aproximadamente 3,6 metros. Esta é a distância que as pessoas
mantêm quando comunicam entre si nalguma função social. Por exemplo, o patrão e
funcionário, o cliente e o assistente de vendas, o caixeiro e o comprador. Somente
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quando o patrão e o funcionário se tornam amigos, por outras palavras, também
estão interessados nos seus passatempos ou em viajar, por exemplo, é reduzida a
distância entre eles. Por vezes os patrões dão importância aos modos amigáveis de
interacção para demonstrar as suas qualidades humanas. Isso faz com que os
funcionários se sintam desconfortáveis, e involuntariamente irão sinalizar a sua
distância interna através de uma maior distância física.
A mais de 3,6 metros encontramo-nos numa distância pública. Esta é a distância nas
peças de teatro, desfiles militares ou conferências na universidade. A distância nas
funções entre o artista e o público corresponde a isso. Enquanto nas distâncias mais
curtas o contacto visual constante parece invasivo, nestas um olhar ininterrupto é
muitas vezes a única possibilidade para manter o contacto – pelo menos para a
plateia silenciosa – e, por conseguinte, é positivamente interpretado como um sinal
de interesse.
2.7 Substituir palavras por gestos na lição (EQ)
Através da linguagem corporal pode fazer-se valer efectivamente a autoridade: o
professor vs. o aluno que não reage.
Vamos considerar três perguntas ou sugestões para esclarecer esta afirmação:
1. Fazer perguntas é muitas vezes mais apelativo para o aluno do que seria
admoestá-lo moralmente.
2. Proximidade significa penetrar no espaço pessoal do aluno e este tipo de
acção é muito eficaz.
3. O contacto visual aumenta ainda mais a nossa influência, principalmente ao
concentrarmos nosso olhar durante um pouco mais de tempo sobre a pessoa
escolhida.
4. As expressões de comunicação não-verbal devem ser controladas: para
que os gestos não digam algo diferente das palavras, não estejam em
desacordo com as expressões faciais ou não o quebrem a confiança. Os
gestos exagerados tornam-nos indignos de confiança.
Os nossos gestos devem sublinhar as nossas palavras, e não afogá-las.
Uma falta de expressividade não-verbal pode reduzir a afectividade da lição.
As pessoas têm uma capacidade limitada de percepção. Se o emissor (o professor)
transmite as informações muito rapidamente e também de uma forma muito difícil,
algo se perderá. O resultado será os receptores (alunos) não compreenderem as
informações e ficarem rapidamente cansados e resignados. Se o emissor transmite
informações que já sejam familiares de forma injustificadamente demasiado simples
e lenta, pode induzir uma falta de interesse, tédio e cansaço nos receptores.
O que se recomenda para o processo de aprendizagem e na educação?
Lista de exercícios, jogos...
Não fugir emoções... para facilitar uma comunicação autêntica
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3. Currículo
Tema: Percepção, gestos e expressão facial (24 horas)
3.1 A comunicação não-verbal como uma base para a estimulação emocional
(formação prática de 3 horas + 2 horas)
- Educação emocional
- O conceito de inteligência emocional
- Autoconhecimento, lidar com as próprias emoções/ auto-avaliação
- Exercício sobre o tópico: auto-avaliação, quem sou eu? o percurso de vida
3.2 Terminologia (3 horas)
- Definição dos termos básicos e clarificação do seu significado na acção
educativa
- Percepção
- Expressão gestual
- Expressão Facial
3.3 A prática das competências emocionais e a sua aplicação no processo de
ensino ( 4 horas de formação prática)
- Prática de posturas físicas
- Prática de contacto visual/ do olhar
- Prática de comunicação verbal em monólogo
- Prática de comunicação verbal em diálogo
3.4 Métodos para motivar os alunos e manter um relacionamento eficaz entre o
aluno e o professor (2 horas)
- Formas de avaliação positiva / comunicação verbal vs. não-verbal
- Confiança e satisfação com os resultados.
3.5 Codificar a informação através da expressão gestual (2 horas)
- Afirmação eficaz da autoridade por meio dos gestos
- Referenciar as deficiências (por meio de comunicação não-verbal) sem
inibição da personalidade do aluno
3.6 Regular a expressão não-verbal (3 horas)
- Quando os gestos exprimem algo diferente das palavras
- Auto-controlo e auto-reflexão
3.7 O ensino com base na experiência enquanto método de educação
emocional (2 horas)
3.8 Resultados e conclusões (2-3 horas)
- Sistematização das conclusões
- Discussão
- Aplicação na prática educativa
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4. Parte prática do curso de formação
4.1 Exercícios de expressão facial
Duração: 10 minutos
Número de participantes: até 20
Método:
Os participantes são divididos em dois grupos. Cada grupo treina como exprimir um
sentimento específico (alegria, raiva, surpresa, nojo, desprezo, felicidade,
cordialidade, buscando algo).
A. Um grupo tem de descobrir os sentimentos expressos pelo outro grupo e viceversa.
B. Os membros do grupo descrevem os sentimentos, por escrito, com tanta
exactidão quanto possível
Objectivo:
Aprender a descrever e identificar os sentimentos com a ajuda das expressões
faciais, e, em seguida, apresentá-los por escrito.
4.2 Exercícios de expressão gestual
Duração: 10-15 minutos
Número de participantes: até 20
Método:
Os participantes devem exprimir certas frases unicamente através de gestos, como
"Por favor, abra as janelas da sala!", "Entre e sente-se!", "Vou despedir-me, adeus,"
"Não me estou a lembrar"...
Objectivo:
Verificar se comunicam correctamente sem recorrer ao discurso, mas em vez disso,
por meio do corpo, gestos e movimento.
4.3 Exercícios de postura
Duração: 10-15 minutos
Número de participantes: qualquer
Método:
Os participantes são divididos em dois grupos.
Devem exprimir através da sua postura (posição do corpo) sentimentos específicos
(interesse, indiferença, tédio, tensão, compreensão mútua).
Alternadamente, os membros do grupo decodificam as posturas.
Objectivo:
Verificar as informações adquiridas relativas á postura, proximidade e movimentos.
4.4 Exercícios de contacto visual
Duração: 10-20 minutos
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Número de participantes: de preferência um número par, para que se possam
constituir pares facilmente.
Método:
Os participantes conversam aos pares sobre um tema escolhido (compras, tempo,
feriados, horóscopo...).
1. O participante A escuta a conversa do parceiro B, mas o parceiro B nem
sequer de relance deve olhar para o A;
2. O participante B escuta a conversa do parceiro A, mas o parceiro A nem
sequer de relance deve olhar para o B;
Os seus papéis interligaram-se deste modo;
3. Os participantes devem escutar-se mutuamente durante todo o tempo de
conversação.
4. Devem observar o outro o mais atentamente possível.
Objectivo:
Dar feedback tanto ao parceiro não activo como ao parceiro activo.
Tomar consciência que o contacto visual é inevitável na conversação.
Tais manifestações ora de indiferença ora de interesse real, podem ajudar a manter
as nossas afirmações sob controlo nas situações da vida real e assim desenvolver a
nossa auto-estima.
4.5 Jogo da inspecção
Duração: 20 minutos
Número de participantes: 10 – 20 sentados em um círculo
Método:
Metade dos participantes sentam-se em cadeiras e a outra metade fica de pé por
trás de cada cadeira. Deixa-se uma cadeira livre no círculo.
O jogador que está de pé atrás da cadeira livre, tenta estabelecer contacto com
alguém sentado, mas apenas com o olhar (sem palavras). Depois de estabelecer um
acordo "silencioso", este último deve levantar-se tão rapidamente quanto possível e
tentar sentar-se na cadeira sobrante.
Naturalmente, os outros jogadores sentados no círculo irão por sua vez impedi-lo de
fazer isso.
Objectivo:
Para exercitar o contacto visual e para observar se este tipo de comunicação é ou
não claro para todos – treina-se o contacto visual, descrevem-se e explicam-se a
importância de relances ou olhares.
No decurso do jogo os jogadores sentados e em pé trocam de lugares. Pode
acontecer que um ou mais jogadores se excitem demasiado. Portanto, é melhor ter
alguém que lidere o jogo. Step up
4.6 Imitação ao espelho
Duração: máximo 20 minutos
Número de participantes: 6- 40, é mais adequado um número par, mas não é um
requisito
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Método:
Cada jogador procura um parceiro. Estes posicionam-se de frente uns para os
outros, certificando-se que tem espaço suficiente para movimentar os braços e as
pernas.
Um jogador fora do par começa a imitar o outro como num espelho. Devem tentar
mover-se em simultâneo. Só deve jogar um par de cada vez.
Objectivo:
Observam-se as competências não-verbais dos participantes. O jogo é divertido e a
atmosfera no grupo mais relaxada; os tipos de personalidade mostram uma grande
variedade de expressões não-verbais.
4.7 No mercado
Duração: 20 minutos
Número de participantes: dois grupos, cada um com 6 a 10 membros
Método:
Os dois grupos com igual número de participantes estão frente a frente a poucos
metros de distância.
O líder dá as seguintes dicas:
- "comunicar verbalmente com todo o seu grupo"
- "só comunicar verbalmente e apenas com um membro do grupo"
- "Entrar em contacto com um membro do grupo de forma não-verbal"
Objectivo:
Observar a comunicação não-verbal, tanto através do contacto visual como físico.
Segue-se um debate sobre os problemas surgidos neste tipo de comunicação.
4.8 O que mudou?
Duração: 10 minutos;
Número de participantes: 6 – 20;
Método:
A. O grupo deve ser dividido em duas filas colocando-se uns em frente dos outros.
Têm um minuto para se observarem mutuamente. Então é dada ordem para se
virarem de costas uns para os outros. Seguidamente o formador faz pequenas
alterações no visual de cada jogador (por exemplo, nos adereços do vestuário
cabelo, retira-lhes o relógio, pulseiras, recomenda que abra um sorriso).
B. Na mesa na sala, são alinhados um certo número de objectos (pelo menos 10). O
voluntário examina cuidadosamente todos esses itens durante um minuto e, em
seguida, tenta lembrar-se da sua ordem.
Objectivo:
O jogo é voluntário.
As alterações na variante A são ou não fáceis de identificar?
No final, há um debate sobre o que é em geral óbvio e o que foi especialmente
notado por cada um.
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Como reagimos nós próprios ao apercebermo-nos das alterações que ocorrem no
nosso ambiente.
Com este exercício pretende-se treinar a percepção.
4.9 Tactear
Duração: 20 minutos ou muito mais, de acordo com a disposição do grupo;
Número de participantes: 6-20, mais adequado para um grupo de pessoas que já se
conhecem
Método:
Um jogador fica de olhos vendados e deverá reconhecer individualmente os
companheiros de equipa tacteando-os. Assim que a pessoa em causa tenha sido
correctamente descoberta, podem trocar-se as funções e esta ficará por sua vez de
olhos vendados.
Objectivo:
Esta actividade é voluntária, já que nem todos gostam de ser palpados por, digamos,
um estranho. Isso, naturalmente, deve ser respeitado.
Pode-se determinar quais as partes do corpo que os jogadores poderão tactear,
evitando maior repulsa ou para nos certificarmos que a identificação não é ao
primeiro toque (cabeça, braços, mãos, tipos de roupas).
Em seguida, inicia-se uma reflexão sobre como e sentiram ao ser palpados e qual o
papel do jogo em que se sentiram melhor.
4.10 A escultura
Duração: 20 minutos
Número de participantes: 6 – 20, divididos em dois grupos
Método:
É escolhido um “escultor”. A sua missão é fazer uma escultura com a ajuda dos
outros jogadores. Só podem ser dadas instruções através de comunicação nãoverbal (gestos, olhares, etc.).
Outra variante: O escultor alterna a comunicação não-verbal e a comunicação
verbal.
Objectivo:
Identificar e gerar empatia com os sentimentos do escultor, compreender as
instruções, coordenar os movimentos.
Seguidamente ir-se-á discutir sobre as dificuldades de comunicar sem palavras ou
gestualmente.
4.11 A estátua
Duração: 20 minutos
Número de participantes: 6 – 20
Método:
O primeiro jogador compõe a base da estátua, usando o corpo de um dos outros
jogadores. O terceiro jogador torna-se então o “escultor” e adiciona á estátua uma
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composição com o corpo do jogador seguinte, e assim por diante. O último jogador
termina a composição da estátua com seu próprio corpo.
Objectivo:
O requisito do jogo é ninguém estar autorizado a dizer uma única palavra, devendo
tudo ser feito calmamente e funcionar sem problemas.
Vamos observar em que medida se pode interferir com o espaço privado de cada
um, e se tal é ou não bem aceite.
4.12 Só com o olhos
Duração: 20 minutos
Número de participantes: 6 – 20
Método:
Tente esconder o seu rosto de modo a que apenas se vejam os olhos. Por exemplo,
com as mãos, embora estas não devam tocar o rosto. Peça a outro jogador para
adivinhar com que tipo de humor está. Se expressar felicidade, é fácil vê-lo nos
olhos, devido á maneira como a pele se enruga ao seu redor. Tentar também
mostrar luto, pensamento profundo, dúvida, etc.
Objectivo:
Para identificar os sentimentos, é preciso mais do que os sentidos.
4.13 Caixa mágica
Duração: 5 minutos
Número de participantes: qualquer
Método:
Coloca-se um espelho numa caixa de tal forma que o jogador que olha para a caixa
se veja a si próprio.
Um por um os participantes devem olhar para a caixa, e, depois de o fazerem não
lhes é permitido contar a ninguém o que viram.
Objectivo:
Este jogo permite que as pessoas pensem quanto são especiais; irá reforçar a autoconsciência e aumentar a autoconfiança.

Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus
conteúdos reflectem somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada
responsável por qualquer utilização que venha a ser feita da informação nele contida.
- 18 -

www.rechance.eu

5. Bibliografia:
Fontes utilizadas e recomendadas:
Gajdošová, Eva a Herényiová, Gabriela: Škola
inteligencie
žiakov, BA: Príroda, 2002, ISBN 80-07-01177-3

rozvíjania

emocionálnej

Hermochová, Soňa: Hry pro dospělé, Praha: Grada, 2004, ISBN 80-247-0817-5
(poznávanie, vcítenie a sebapresadzovanie)
Petty, Geoffrey: Moderní vyučování, Praha: Portál, 1996, ISBN 80-7178-978-X
Szagun, Gisela (1996). Sprachentwicklung beim Kind. Weinheim: Psychologie
Verlags
Union.
Zelina, Miron: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa, BA: Iris, 1996, ISBN
80967013-4-7

Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus
conteúdos reflectem somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada
responsável por qualquer utilização que venha a ser feita da informação nele contida.
- 19 -

