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A Escola Leitura Corporal Brasil especializou-se na arte de desenvolver 
materiais e métodos alternativos, visando ampliar o espectro de alcance 

desta ferramenta de desenvolvimento humano.

Imagine saber o que a pessoa pensa em tempo real. Imagine traçar um 
per�l da personalidade das pessoas em até 2 minutos.

Pare de imaginar, pois é isso que fazemos... pura técnica, que você pode 
aprender ao fazer nossos cursos.
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Nossa formação oferece a possibilidade de interagir com as pessoas no 
quesito empatia, na mais alta performance.

Conduzir as relações para �ns ecologicamente sustentáveis, com mínimos 
ganhos aos envolvidos, é a métrica dos nossos cursos direcionados para o 

desenvolvimento humano. 

Entendemos que este conteúdo técnico, embora seja uma ciência 
experimental, é seguro o su�ciente para que obtenha resultados em seus 

relacionamentos pessoais e pro�ssionais.

Mentor Wandy
Founder Instituto Wbr 

Escola Leitura Corporal Brasil

www.institutowbr.com.br





Prólogo
A maneira como tudo aconteceu

 Nosso método surgiu através da experimentação do mentor Wandy, 
enquanto pro�ssional de medicina tradicional chinesa (1996), onde estudo a 
�siognomonia ou morfologia corporal. Através de suas observações clínicas 
como pro�ssional da saúde completar, desenvolveu métricas próprias que 
culminaram no que chamamos atualmente de Matemática Visual - Aprenda a 
traçar per�s em até 2 minutos. Através do formato do seu corpo e sua 
indumentária (roupa, joias e adereços) é possível dizer quem você é e como 
reage aos estímulos do meio que o cerca.
 Em 2011, após conhecer o seriado Lie To Me, apaixonou-se pelas micro 
expressões. Estudou todas as referências mundiais sobre o assunto, além de 
do precursor Paul Ekman e notou que o gestualismo foi colocado à margem do 
que se classi�cou como ciência nesta área. Em mais de mil horas de estudos 
autodidatas, analisando vídeos, descobriu e sistematizou em métricas mais de 
duzentas marcações com seu signi�cado mais comum. Depois estabeleceu seis 
�ltros de segurança para evitar a banalização desse signi�cado, ou seja, 
dependendo de situações pontuais, eles poderiam representar outra coisa, 
naquele momento. Por exemplo; uma pessoa de braços cruzados tende a estar 
fechada para interação, mas se o ar condicionado estiver ligado, ela pode estar 
simplesmente com frio. Assim, o resultado do Método LCB (Leitura Corporal 
Brasil) é um protocolo altamente con�ável. 
 O mentor Wandy é consultor do Jornal O Globo atuando como analista 
não verbal em matérias, tais como; �Depoimento de Marcelo Obebrecht e Lula 
na Lava-Jato� e a entrevista do Neymar PSG. Isso foi conquistado após 
excelente desempenho na leitura não verbal nas matérias citadas.
 Neste livro, você verá uma série de artigos que mostram a importância 
da Leitura não verbal em sua vida, despertando-o para o fato de que em breve 
tempo, ela será matéria indispensável nas relações humanas saudáveis. 
 Respire fundo e aproveite a leitura. 
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Artigo 1
Todo mundo é um livro aberto.

 Olá caro leitor, cara leitora. Você deve estar questionando essa 
informação, correto? Se conhecesse a leitura corporal ou leitura não verbal, 
como a conhecemos, certamente concordaria com ela.
 Eu sou o mentor Wandy, presidente fundador da Escola Leitura 
Corporal Brasil. Vamos juntos embarcar numa grande aventura rumo ao, 
ainda, desconhecido mundo da linguagem corporal.
 �Aperte os cintos Alice, pois a toca do coelho vai mais fundo do que sua 
mente pode supor conceber.�
 Imagine poder traçar um per�l psicológico de uma pessoa apenas 
olhando para ela, somente em dois minutos. Imagine ainda, saber tudo o que 
ela está sentindo, expresso na linguagem não verbal e com as perguntas 
certas, saber tudo o que ela está pensando. Imaginou?
 Pare de imaginar, pois é exatamente isso que um Especialista em 
Leitura Corporal faz!
 Ok, entendo seu ceticismo, a�nal, o excesso de razão atrapalha a visão 
e �ca difícil enxergar o novo, principalmente se o mesmo desa�a crenças 
antigas. Por um momento libere-as. Para se sentir seguro, deixe-as ao alcance 
das mãos, mas sem tocá-las, combinado?
 Segundo Kahneman, 2011, somos apenas 1% conscientes dos nossos 
atos, portanto, somos 99% inconscientes de tudo o que fazemos durante toda a 
vida. Quando uma nova informação nos impacta externamente, em milésimos 
de segundo, trilhões de conexões neurológicas ativam uma rede intrínseca de 
informações que têm como destino �nal o corpo físico.
 Isso signi�ca que todas as informações externas e internas geram 
sinais físicos especí�cos, tais como; movimentar um ombro, coçar o nariz, 
colocar a mão na nuca etc. Nós, Especialistas em Leitura Corporal, nos 
alfabetizamos nesses sinais e, portanto, sabemos interpretá-los em tempo 
real. É como se o seu inconsciente estivesse conversando em legenda conosco. 
Assim, tudo o que perguntarmos a você, seu corpo involuntariamente 
(inconscientemente) responderá pela linguagem não verbal.
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 Mas Wandy, e a interpretação da personalidade você não explicou, já 
diria o leitor mais atento. Então, vamos explicar. A �siognomonia, que data de 
mais de dois mil anos antes de Cristo, estabeleceu que o formato do corpo 
de�ne traços de sua personalidade. Após milhares de anos de experimentação, 
isso continua vivo e corresponde à realidade. Nós, na LCB, chamamos de 
Matemática Visual, diferenciando assim do Visagismo que usa o termo 
morfopsicologia, sendo outro método de interpretação, sem vínculo com 
nossas métricas e protocolos. 
 A Matemática Visual protocolou o que eram textos soltos e criou 
métricas originais, resultando em um e�ciente método de investigação. Em 
conjunto com o restante da Matemática Visual (ainda em nosso método), que 
traduz as cores e formas de suas roupas e adereços, conseguimos traçar per�s 
psicológicos com relativa facilidade. Lembre-se de que seu inconsciente 
escolhe suas roupas e o inconsciente coletivo sabe interpretá-las. Desde o 
primata, temos o signi�cado de todas as informações evolutivas presentes em 
nosso código DNA. Por isso, só de olhar um desconhecido podemos gostar ou 
não dele. Fizemos sua leitura expressa em sua indumentária (o que ele está) e 
em seu formato (o que ele é).
 Todas as segundas-feiras no per�l do Facebook @wandymentor 
realizamos, de forma inédita, leituras frias ao vivo em Lives interativas. 
Analisamos as fotos do per�l das pessoas solicitantes que dão feedback de 
acerto via comentários da Live (quase invariavelmente, �cam em torno de 
100% de acerto).
 Assim, caso aprenda a leitura corporal e se torne um expert, será esse 
o Poder que terá em mãos. Segundo nosso código de ética (LCB), você receberá 
esse poder para construir relações pessoais e pro�ssionais ecologicamente 
sustentáveis, colaborando para a construção de um mundo melhor.
 A certi�cação que oferecemos é classi�cada como Cursos Livres, 
amparados pelos decretos presidenciais a seguir, dispensando o comunicado 
ao MEC em cursos de quali�cação pro�ssional; Decreto Presidencial n° 5.154, 
de 23 de julho de 2004, Artigos 1° e 3° e Portaria nº 008, de 25 de junho de 2002 
publicada no DIÁRIO OFICIAL� SC, nº 16.935 � 27/06/2002.
 Bem-vinda à realidade da Escola Leitura Corporal Brasil- Instituto 
Wbr Alice, onde tudo pode acontecer!
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Artigo 2
Braços cruzados são um sinal de defesa emocional?

 Em nosso método (Escola Leitura Corporal Brasil - Instituto Wbr) 
entendemos que não existem sinais com signi�cados rígidos, uma vez que 
diversos fatores podem alterar o seu resultado �nal. Desta forma, qualquer 
sinal com um signi�cado comum, só será validado após sobreviver aos nossos 
�ltros como um sistema de calibragem, a saber;

Contexto - Cada posição gestual pode variar seu signi�cado de acordo com o 
contexto em que ela se manifestou. Imagine que uma pessoa coçou o rosto com 
o dedo médio. Este dedo está ligado com agressividade e sexualidade. Se isso 
surgir em uma relação comercial, a tendência é que você esteja recebendo um 
sinal ofensivo e deve reconsiderar o que estava dizendo, no momento em que 
essa posição gestual aconteceu. Porém, se surgir em uma conversa informal 
com o sexo oposto, numa festa, por exemplo, isso pode signi�car um sinal verde 
para relações sexuais, se a expressão da pessoa estiver em sintonia com o 
gesto. Desta forma, calibre o contexto para que, quando surgirem os sinais, 
você possa analisá-los adequadamente.

Etnia - Dependendo da origem racial do seu interlocutor, os resultados da sua 
leitura podem variar bastante. Imagine um oriental, vindo do Japão. Ele 
naturalmente tenderá a ser mais retraído, podendo olhar muito para baixo e 
posicionar-se com os braços cruzados na maior parte do tempo. Isso não 
signi�ca que ele está fechado para seus conceitos, mas antes, que sua 
característica racial lhe confere este tipo de posicionamento. Sabendo disso, 
observe outros sinais que demonstrem abertura para um diálogo próspero.

Fatores culturais - Cada região do nosso país e fora dele, possui 
características comportamentais pontualmente bem marcadas, fruto de 
particularidades próprias da convivência nativa. Uma pessoa pode bocejar 
muito depois do almoço, justamente porque é hábito em sua região dormir 
após o almoço, sem que isso signi�que que sua conversa está desinteressante.
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Fatores �siológicos - Uma pessoa pode estar com dor de cabeça e 
constantemente colocar a mão na lateral da testa, por exemplo, mas isso não 
deve ser confundido com vergonha ou preocupação (signi�cados mais comuns 
desta posição gestual). É necessário investigar os desconfortos �siológicos que 
possam estar presentes no seu interlocutor para limpar sua leitura desse tipo 
de interferência.

Fatores ambientais - Uma pessoa pode estar com os braços cruzados o tempo 
todo ao falar com você, mas se estiver frio, isso não signi�cará 
necessariamente que ela está fechada para suas ideias. Investigue um pouco 
mais para ter certeza do seu diagnóstico.

Baseline - Determinados gestos que as pessoas fazem diante de algumas 
situações ou assuntos servem como elemento guia para calibragem do nosso 
interlocutor. O apresentador de televisão Silvio Santos, por exemplo, sempre 
que está diante de um desconforto emocional, coloca a mão na barriga. Gestos 
como esse devem ser considerados como padrão especí�co da pessoa, ou seja, 
outras pessoas realizando o mesmo movimento podem fazê-lo por motivos 
diferentes. Um homem com intenções sexuais pode alisar a gravata repetidas 
vezes, pois é um símbolo fálico, mas nem todo homem que repete este 
movimento o faz pelo mesmo motivo. Aprenda a calibrar seu interlocutor nas 
marcações que ele apresenta e tenha mais assertividade em sua leitura. 
Observando o gesto padrão, repita o assunto até con�rmar sua percepção. Os 
dois primeiros minutos de uma conversa são os mais importantes (small talk), 
mas se puder pesquisar as mídias sociais, vídeos etc. do seu interlocutor 
antecipadamente, �cará mais fácil de calibrar o seu padrão de base (no caso do 
Silvio Santos a pesquisa foi feita através de vídeos). 

A baseline, neste estudo, serve a dois propósitos:

1) Decifre a baseline de seu interlocutor - Se uma pessoa coça o nariz 
constantemente, isso tende a signi�car di�culdades em aceitar o que vem de 
fora, segundo a teoria psicossomática. Tendo em vista este aspecto, �ca mais 
fácil de conduzir sua interlocução, aproximando-se aos poucos, por exemplo.

2) Observe os desvios da baseline - Após calibrado seu interlocutor, quando 
ele �zer um desvio da sua baseline será o momento de investigar um pouco 
mais, ou seja, quando ele não �zer o sinal que deveria fazer por hábito. No caso 
do apresentador Silvio Santos, cuja baseline é colocar a mão na barriga 
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sempre que está diante de um desconforto, você deverá investigar quando ele 
não �zer o gesto na mesma situação. Inicie um questionário e con�rme sua 
percepção.

 Após essa explanação, �ca claro que a Leitura Corporal bem aplicada, 
de forma consciente e concisa, necessita de critérios para evitar ser uma 
prateleira de consultas aleatórias, fato esse muito comum em alguns métodos 
que estudamos a �m de desenvolver o nosso. Muitos erros são cometidos por 
falta de protocolos e entendemos que para trazer con�ança e aplicabilidade, 
inclusive dentro das academias, para a Leitura Corporal, necessitamos de 
mais vieses como esse. 
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Artigo 3
A Leitura Corporal para o Jovem Empreendedor

 O jovem empreendedor, na busca de sua identidade funcional no 
mercado brasileiro, encontra uma série de elementos desa�adores num 
ambiente cada vez mais competitivo, exigindo muita habilidade como gestor e 
fundamentalmente um diferencial de qualidade dos produtos e/ou serviços 
que garantirão visibilidade num �mundo de iguais�.
 A leitura corporal ou leitura não verbal, certamente agregará um 
valor diferencial importantíssimo para auxiliar na consolidação da empresa 
pretendida pelo jovem empreendedor. Para tanto, vamos abordar o 
funcionamento desta tecnologia para, em seguida, denotar sua aplicabilidade 
neste universo exponencial.

 No momento de contratar:
 Formar um time campeão, capaz de assumir com o mesmo entusiasmo 
que o líder, numa empresa sem solidez de mercado não é tarefa fácil, 
principalmente se não houver um atrativo de condições e salários compatíveis 
com os pro�ssionais desejados. 
 A leitura corporal pode colaborar muito no processo de seleção de 
pessoal, pois um especialista na leitura não verbal pode realizar análises 
precisas da personalidade do candidato, além de captar incongruências em 
suas respostas no que tange ao compromisso, satisfação, empatia, 
determinação, engajamento etc. Tudo o que perguntarmos para uma pessoa o 
seu corpo somático responderá com sinais especí�cos (noventa e nove por 
cento inconscientes � resposta verdadeira) que podem con�itar com sua 
resposta verbal (um por cento consciente � resposta cognitiva, raciocinada, 
montada).

 Exercer liderança:
 Principalmente para um jovem empreendedor, a liderança pode não 
ser uma coisa fácil. Existem pessoas com um talento nato para a liderança, 
mas, mesmo assim, por falta de instrumentos de condução de grupos 
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 especí�cos, muitas inadequações podem di�cultar uma condução satisfatória. 
É importante buscar ferramentas de desenvolvimento desta liderança de 
forma atual e alicerçada em parâmetros seguros.
 A leitura corporal, em especial o Método LCB, proporciona 
ferramentas ideais para a formação de equipes coesas, baseado na 
Sistematologia. Originalmente constituída a partir da identi�cação do 
sistema de poder antroposó�co e com base no primitivismo, onde o instinto 
alpha dominante é reconhecido pelo inconsciente do grupo, é possível 
identi�car a pessoa de maior in�uência no sistema e, a partir dela, conduzir as 
demais. Além disso, sabendo a personalidade de cada liderado através da 
Leitura Fria (morfopsicologia e matemática visual) é possível personalizar a 
interatividade a partir do conceito de comunicação empática, ou seja, falar 
com cada pessoa como elas gostariam que falássemos com elas. Desta forma, 
os comandos serão absorvidos mais facilmente e com um mínimo de 
resistência, mesmo que contrarie pequenas crenças residuais. 

 Compensar sua inexperiência:
 Obviamente, por mais que o jovem empreendedor tenha se preparado 
tecnicamente para exercer sua função de gestor do seu negócio, a experiência 
advém dos erros e acertos acumulados ao longo dos anos e isso não se aprende 
em cursos e a�ns.
 A leitura corporal permite que o jovem empreendedor, ao lidar com o 
mercado, possa compensar sua pouca experiência na interação com os anseios 
de seus clientes através de dinâmicas personalizadas. Pesquisando-os a partir 
do que eles realmente sentem, expresso na linguagem não verbal, é possível 
conduzir o seu produto dentro de uma linguagem mais assertiva. Isso facilita o 
acesso a satisfação dos clientes por oferecer-lhes propostas em sintonia com 
suas necessidades e condições. 

 Busca de apoio e compreensão:
 É muito comum ao jovem empreendedor encontrar a resistência de 
amigos e familiares em relação a lançar-se num novo negócio, principalmente 
se for original e com pouca ou nenhuma referência de mercado. É importante 
saber comunicar com estes nichos de pessoas próximas, pois elas podem gerar 
desgastes emocionais signi�cativos, drenando a energia necessária para 
decolar o negócio que, acredite, vai exigir cada grama de energia disponível em 
sua �siologia.
 A leitura não verbal pode facilitar a comunicação do negócio para os 
amigos e familiares, pois através do conceito de comunicação empática 
abordado a pouco, é possível criar uma forte conexão com a identidade de cada 
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pessoa em particular. Dentro do universo da programação neurolinguística 
(PNL) sabemos que o resultado da comunicação depende da competência do 
comunicador e não da limitação do comunicado. Assim, comunica mais quem 
sabe a linguagem que o outro tem mais facilidade de compreender. 

 Parcerias:
 É fundamental que o jovem empreendedor saiba formar excelentes 
parcerias para que seu negócio se torne sustentável. Um único fornecedor que 
lhe traga problemas pode comprometer sua imagem, funcionalidade e 
resultados �nanceiros de forma devastadora.
 A Leitura Corporal, proporcionando-lhe a capacidade de traçar per�s 
psicológicos seguros de seus interlocutores e, em tempo real, saber tudo o que 
eles estão sentindo, possibilita-lhe fazer as perguntas certas para descobrir o 
que estão pensando, gerando um altíssimo nível de segurança no 
estabelecimento de contratos. Imagine aquela situação onde seu interlocutor 
diz quem tem certeza de que pode cumprir os prazos solicitados (verbalmente), 
mas balança a cabeça negativamente num �agrante caso de incongruência 
(entre o verbal e não verbal), demonstrando forte con�ito interno. Com as 
perguntas certas a partir de con�itos como este, o corpo somático responderá 
exatamente o que se passa no sistema de crenças de seu interlocutor. 

 Divulgação:
 Saber divulgar o seu negócio é tão importante quanto ter diferenciais 
de mercado, ousadia na obtenção de parâmetros novos em relação ao 
conservadorismo predominante e tecnologias de otimização de seu produto. 
Embora existam excelentes agências para promoção do seu negócio, ainda 
poderá utilizar ferramentas que criarão um diferencial na promoção de sua 
marca.
 A leitura corporal aplicada a imagem, oferece campo próspero para a 
formatação de campanhas publicitárias muito mais assertivas e pontuais. É 
muito comum observarmos outdoors com os dizeres �sejam bem-vindos�, mas 
com pessoas de braços cruzados, corpo lateralizado etc. A linguagem não 
verbal está mostrando pessoas fechadas e com a atenção fora de alcance dos 
clientes. Já demonstramos, no início deste artigo, que nos lemos de 
inconsciente para inconsciente e saber comunicar com imagens compatíveis 
com o que está comunicando é fundamental e, porque não dizer, vital para 
tornar sua empresa sólida num �mercado de iguais�.

 Como pode observar, as aplicações da leitura corporal para o segmento 
do jovem empreendedor são amplas e extremamente necessárias. 
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Artigo 4
E aquele sorrisinho com um canto da boca?

 O clássico sorriso com apenas um canto da boca pode ser considerado 
tanto como Desprezo como Duping Delight (prazer em enganar). Observamos 
frequentemente, principalmente em análise de políticos, que algumas 
avaliações são realizadas somente através de fotos, desconsiderando o 
contexto, por exemplo, de�nindo quase tudo como duping delight, o que 
consideramos como incerto, dentro do nosso método.

Desprezo � Uma forma bem simples de de�nir quando esse sorriso com 
apenas um canto da boca signi�ca desprezo é a clássica postura de James 
Bond. O personagem tem esse sorriso como marca registrada e é aquele que 
despreza todas as regras da sociedade organizada, podendo matar à vontade, 
usar sexualmente as mulheres, usar disfarces e múltiplas identidades, sem 
fronteiras, destruindo o que quiser com alta tecnologia. O desprezo na vida 
real surge diante de situações onde alguém foi pego numa mentira e sorri com 
desdém, em agressores prontos para executar o bullying, como reação a 
situações desfavoráveis etc.

Duping Delight � É clássico em sociopatas e psicopatas que sorriem 
assimetricamente em um quinto de um segundo, após ouvirem sobre o crime 
cometido. No vídeo abaixo, Amanda Knox realiza o duping delight ao ser 
perguntada pela repórter se havia matado a estudante inglesa (foi presa por 
18 anos como participante do assassinato). Ela respondeu �não� com um 
sorriso de canto de boca. 

VÍDEO Leitura Corporal Brasil - Amanda Knox - Duping Delight
https://youtu.be/7CXvSQ-C3NM   

Outro caso clássico, observado na Escola Leitura Corporal Brasil, é o de um 
psicopata brasileiro suspeito de matar 50 pessoas. Quando perguntado sobre o 
fato de ter recebido cem mil reais para realizar um trabalho, ele respondeu 
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realizando um sorriso assimétrico à direita, compatível com desprezo. Isso se 
deve ao fato de que se souberem que ele tem esse dinheiro na prisão, 
certamente estará encrencado. 

VÍDEO Leitura Corporal Brasil - Psicopata - Duping Delight
https://youtu.be/c_KsBBtMNWI

 Contudo, também vemos isso em mentirosos compulsivos e em 
crianças arteiras, quando perguntados sobre fatos que eles negarão com 
aparente tranquilidade e um sorriso discreto de canto de boca, ou seja, com 
prazer em enganar. Assim, sugerimos agregar o contexto do exato momento 
onde a foto foi feita, para só então optar por um ou por outro, uma vez que 
ambos retratam coisas diferentes.
 Lembre-se de que há variações nesta regra de acordo com os 6 �ltros 
citados há pouco. É óbvio, que essa visão re�ete nossa metodologia de análise, 
que dividimos com as pessoas para agregar valor. Ultimamente, temos tido o 
cuidado de não declarar verdades, mas de externar nossa visão de forma 
opcional (aceitação ou rejeição). O mundo é relativo e o que funciona bem para 
nossa comunidade, pode não funcionar para outras, com outros vieses de 
atuação.
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Artigo 5
A�nal, para quem serve a Leitura Corporal?

 Temos sido muito abordados dentro da Escola Leitura Corporal 
Brasil, a respeito da utilidade do nosso método original de leitura não verbal 
para as mais diversas pro�ssões e situações pontuais. Assim sendo, 
resolvemos elaborar uma lista de A à Z, com um apanhado destas solicitações, 
dentre as quais, você poderá ser contemplado. 
 Antes, porém, vamos rati�car o que temos explanado em artigos 
anteriores no que tange a nossa explicação sobre o que é a leitura corporal, em 
especial, no Método LCB (Leitura Corporal Brasil).
 Imagine que só com o deslocar de uma pessoa até você, seja possível 
traçar um per�l de personalidade profundo, muito próximo da realidade da 
pessoa, em apenas dois minutos, ou seja, no tempo do small talk (fazemos isso 
ao vivo toda segunda-feira as 19h no per�l do Facebook @wandymentor). 
Imagine ainda, que seja possível saber tudo o que ela está sentindo, expresso 
na linguagem não verbal e com as perguntas certas, tudo o que ela está 
pensando, demonstrado pelos sinais emitidos no corpo físico. Imaginou? 
Então, pare de imaginar, pois é exatamente o que uma pessoa formada em 
nosso método é capaz de fazer de forma técnica e protocolar, através do 
aprendizado de mais de 200 marcações originais, con�rmadas por seis �ltros 
de segurança. Fonte: www.leituracorporalbrasil.com.br/agenda

 Para quem serve a Leitura Corporal LCB. Lista de A à Z:

#1 � ATENDENTE - Trabalhar com o público em geral demanda paciência e 
resignação, porém, quando a situação �ca tensa essas virtudes tendem a 
desaparecer. Com a leitura corporal é possível criar soluções alternativas para 
situações con�itantes. Sem perceber, a pessoa se acalma e o resultado é bom 
para todos.

#2 � ADVOGADO - Em qualquer área de atuação dentro da advocacia, que 
advogado abriria mão de saber as intenções de seu interlocutor? Claro, 
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nenhum! Com a leitura corporal é possível economizar etapas judiciais, além 
de evitar as gafes por má interpretação. Para juristas o ganho é sem igual.

#3 � BANCÁRIO - Em toda a atuação dentro de um banco, saber o que o 
cliente está pensando, facilita a condução ou recondução de situações críticas. 
Na venda de produtos é possível saber a necessidade real do ciente e garantir 
resultados de forma a que todos ganhem.

#4 � CASAL - Aprender a leitura corporal facilita o diálogo entre casais, 
justamente porque a relação �cará mais transparente e leve. É comum em 
nossos cursos de formação que casais o façam juntos, com depoimentos de 
melhora signi�cativa na comunicação dentro da relação.

#5 � CEO - Imagine poder se antecipar aos seus diretores em uma reunião de 
negócios. Com a leitura corporal é possível inclusive mudar completamente a 
sua explanação, tendo �lido� situações de perigo. A condução de equipe é mais 
fácil quando se pode �ler� em tempo real o que seus diretores estão pensando.

#6 � COACH - Sabendo o que seu coachee está pensando em tempo real, é 
possível reconduzir a sessão para evitar os tão temidos autoboicotes. A 
linguagem não verbal é automática e, portanto, re�ete exatamente o 
sentimento do seu cliente, facilitando sua interferência pontual de forma 
muito mais produtiva e assertiva.

#7 � COMERCIANTE - Sua relação com seus clientes será intensi�cada, 
sabendo o que ele quer e como ele quer. Saber a vontade de seus clientes, 
permite um equilíbrio entre seus colaboradores e as necessidades que eles 
expressam pela leitura não verbal.

#8 � COMUNICAÇÃO - Eliminar as interferências na comunicação 
proporciona a excelência na explanação de dados. A leitura corporal, dentro de 
nosso método, prevê ferramentas para síntese na apresentação de brie�ng. 
Seus stakeholders tornar-se-ão parceiros comprometidos com a causa e 
prosperarão em conjunto com você.

#9 � DIPLOMATA - Desenvolver a diplomacia nas relações comerciais 
depende de um bom gerenciamento das emoções. A leitura corporal 
proporciona a você perceber-se e alterar suas emanações inconscientes. 
Transparecer sinais mais ecológicos, facilita a sua leitura e condução das 
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 relações de forma a que todos ganhem.

#10 � EMPRESÁRIO - A Leitura Corporal otimiza suas relações com sua 
equipe, de tal forma, que é possível ampli�car os resultados de sua empresa. 
Através das técnicas de solução de con�itos, antecipando problemas �lidos� em 
seu time, seus negócios prosperarão e sua empresa será mais funcional.

#11 � EXECUTIVO - Conduzir relações comerciais com a leitura corporal 
garante melhores resultados no fechamento de bons negócios. �Ler� seu 
cliente facilita oferecer o que ele quer, de forma a que todos ganhem. Seu 
cliente �cará satisfeito quando perceber que você está alinhado com os 
objetivos dele, garantindo a tão almejada �delização.

#12 � INSTRUTOR - Ministrar treinamentos exige do pro�ssional muita 
concentração e sabedoria para gerenciar con�itos. A leitura corporal 
proporciona a antecipação de problemas, facilitando a condução do grupo. 
Saber o que seus liderados estão pensando o livra de situações inesperadas 
que poderiam prejudicar a todos os envolvidos.

#13 � PAIS - �Ler� seus �lhos, certamente ajudará muito na condução da 
educação deles. Perceber sentimentos con�itantes aos seus comandos, facilita 
a mudança de estratégia e os resultados serão melhores. Neste caso, conduzir, 
sem manipular os �lhos, aumenta a interatividade e cumplicidade, 
harmonizando e equilibrando a todos.

#14 � PALESTRANTE - Com a leitura corporal, especi�camente no método 
oferecido pela escola Leitura Corporal Brasil, é possível �ler� a sua plateia e 
evitar ser prejudicado. Sabendo identi�car os líderes amotinados, antes que 
eles se manifestem, seus resultados serão otimizados com as consequentes 
recompensas.

#15 � POLICIAL - A leitura corporal que oferecemos vai além das sete micro 
expressões estudadas por Paul Ekman (o pai da linguagem corporal). 
Estudamos também aproximadamente duzentas posições gestuais com seis 
�ltros de segurança, tornando a leitura de indivíduos mais ampla e con�ável, 
aumentando as atuações.

#16 � PROFESSOR - No universo escolar, onde a inversão de papéis tem sido 
uma rotina, o professor poderá reconduzir sua relação com os chamados 
�alunos problema�. O corpo fala o que o sistema límbico do seu aluno está 
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elaborando. Professor �alfabetizado� em leitura corporal pode melhorar as 
relações com seus alunos.

#17 � PSICÓLOGO - O sistema límbico se expressa em tempo real, na 
velocidade de milésimos de segundo, expondo todos os sentimentos de seu 
cliente, alguns, desconhecidos dele mesmo (inconscientes). �Ler� o que ele 
sente, permite ao psicólogo experimentar comandos para saber mais a 
respeito de seus dramas e fobias.

#18 � TERAPEUTA - Realizar um diagnóstico baseado na leitura corporal 
facilita muito a condução terapêutica de qualquer área de atuação. Con�ar no 
que seu cliente sente e não no que ele fala, elimina distorções. Seu cliente se 
surpreenderá ao que parecerá adivinhação, quando na verdade, é uma 
poderosa ferramenta interpretativa.

#19 � USO PESSOAL - A leitura corporal serve como instrumento de 
autoconhecimento, antes de tudo. Percebendo-se melhor, suas relações 
pessoais ganham porque você vai se tornar menos reativo. Lendo o outro será 
possível mudar o rumo da conversa, proporcionado bons resultados, 
principalmente em família.

#20 � VENDEDOR - Imagine se você puder antecipar o não de seu cliente, 
antes mesmo que ele o pronuncie. Pare de imaginar, porque com a Leitura 
corporal isso é possível. Sabendo como seu cliente se sente, minuto a minuto, 
�ca mais fácil de fechar negócios que bene�ciem ambas as partes, ou seja, 
oferecer o que ele precisa, no momento em que precisa, pelo valor que ele pode 
pagar, nas condições em que mais o agradam. Isso resulta em �delização.

 Classi�car a leitura não verbal por categoria é extremamente útil 
para criar um mapa mental em cada pessoa, facilitando a identi�cação da 
necessidade de se obter esse conhecimento prático. Contudo, como a 
utilizamos para gerar relações ecologicamente sustentáveis, com mínimos 
ganhos para todas as partes envolvidas no processo, entendemos que nosso 
método é necessário para seres humanos, pois �ler mentes� com a ética e a 
responsabilidade que adotamos em nossas formações, liberta as pessoas da 
escuridão das relações pessoais e pro�ssionais... liberta as pessoas da matrix, 
Você passará a ver os códigos que de�nem quem você vê, traduzindo o que a 
pessoa é e não mais sua projeção do que ela deveria ser segundo suas crenças. 
Leia esta frase algumas vezes e verá que o ganho é sem igual. Feliz Natal!!?!?!!
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Artigo 6
Mostre seus cabelos e direi como estás hoje!

 Pode parecer que abordaremos uma matéria com o estilo de revistas 
femininas populares, mas não se engane. Existem protocolos dentro do 
Método LCB (Escola Leitura Corporal Brasil) que deixam clara a relação 
entre os cabelos e o aspecto emocional correlato momentâneo da mulher.
 Como o corpo é a parte visível da mente, como estiver o corpo a mente 
estará!

 Como identi�car traços de personalidade através dos cabelos:
 
 Através de referências simples, porém não simplórias, posto que são 
fruto de muito estudo bioestatístico, é perfeitamente possível analisar como 
uma pessoa está neste momento, não só pelos cabelos, mas pelos assessórios, 
pela roupa etc. O fundamento desta teoria está na expressão inconsciente que 
todos fazemos através das nossas preferências. Desde o primata até o presente 
momento, temos armazenado em nosso DNA, todas as experiências evolutivas 
da humanidade. 
 Se unirmos essa informação com o inconsciente coletivo que funciona 
como uma biblioteca de informações e o conceito de campos mór�cos de Rupert 
Sheldrake, onde, quanto mais pessoas sabem de uma informação no mundo, 
mais pessoas saberão desta informação, comprovado em seus estudos 
cientí�cos, teremos um enorme repertório de reconhecimento de padrões, 
tanto na intra-relação (consigo mesmo) como na inter-relação (com os outros). 
Mas Wandy, onde você quer chegar com isso? Já explico, minha senhora. De 
posse destas informações, nós nos montamos inconscientemente de acordo 
com padrões reconhecíveis universalmente. A faculdade de comunicação, 
sabendo disso, utiliza o estudo de como as cores e formas são capazes de 
in�uenciar a mente do consumidor e comunicar mensagens não verbais ao 
mesmo. Nós nos montamos propositalmente (inconscientemente), com �ns e 
propósitos bem de�nidos.
 Assim sendo, a forma, cor e adereços utilizados nos cabelos, objeto 

Sorria, você está sendo lido 25



deste artigo, traduzem aspectos emocionais transitórios das pessoas. Nós, 
especialistas em leitura corporal do Método LCB, nos alfabetizamos neste 
sinais e os interpretamos segundo nossos protocolos. 
 Cada tipo de cabelo passa uma mensagem para o mundo exterior e é 
isso que vamos ver agora. 

FRANJA NA TESTA - Indica que a pessoa está na defensiva em relação ao 
mundo. Quanto maior a franja, tanto menor será a interação emocional dela 
com o mundo que a cerca, podendo chegar ao ponto de perder a capacidade de 
chorar, abraçar, tocar etc. Dica: Isso não signi�ca que ela seja fraca e sem 
opinião. Mantenha uma distância segura até ler quem é ela. Depois, interaja 
com segurança.

CABELOS PRESOS - Indica que a pessoa está aberta e com atitude para 
tomar a frente de tudo. Obviamente, você já eliminou um clima quente como 
justi�cativa para esta apresentação. Dica: Pessoas assim são assertivas ou 
pelo menos estão neste momento. Olhe-as nos olhos e mantenha uma atitude 
também assertiva sobre o assunto em questão.

 CABELOS COBRINDO O ROSTO - Indica que a pessoa está fechada para 
o mundo ao seu redor. Quanto mais os cabelos cobrirem a face, tanto maior 
será a proteção da pessoa em relação ao meio ambiente. Dica: Não se 
aproxime demais. Mantenha-se silencioso enquanto ela se expõe. Depois de 
uma boa leitura, inicie sua apresentação e terá maiores chances de ser aceito.

MULHERES MEXENDO NOS CABELOS - Normalmente indica interesse 
no sexo oposto. É o ato inconsciente de parecer bem arrumada ao seu 
interlocutor. Este ato involuntário é semelhante a ajeitar a roupa antes de 
uma apresentação pública. Dica: Observar isso numa reunião social é um 
bom indicativo de sinal verde, mas numa relação comercial, deve-se manter 
uma distância segura para evitar constrangimentos.
Fonte: www.leituracorporalbrasil.com.br/agenda

 Lembre-se de que não passamos receitas de bolo, mas antes, 
demonstramos que é possível realizar leituras não verbais, com a 
possibilidade de interagir em tempo real a �m de obter resultados 
sustentáveis para ambas as partes envolvidas no processo. Temos mais de 200 
marcações em nosso método e por isso, essa é apenas uma pálida, porém 
signi�cativa, amostra de sua funcionalidade. 
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Artigo 7
Mostre seus dedos e direi o que você está sentindo!

 Pois é! Seus dedos falam sim e como falam... tagarelam!
 E não, isso não é uma banalização da leitura não verbal, 
transformando-a num artigo de folhetim, pois se assim fosse, não estaríamos 
como colunistas em um veículo idôneo como o Cloud Coaching, por exemplo.
 Todo o processo de análise não verbal, ao menos no Método LCB 
(Escola Leitura Corporal Brasil), passa por uma série de crivos sérios e 
análises sobrepostas, criando protocolos a serem seguidos de forma 
recplicada, ou seja, capazes de gerar o mesmo resultado em pessoas 
diferentes.
 Mas vamos aliviar sua mente desse monte de referências chatas e 
soberbas. Melhor tecer considerações sobre a matéria em si, posto que a 
mesma fará com que você se convença de sua e�cácia. Sim, pois se lhe 
convencermos será como se ludibriássemos sua forma de pensar. Quando você 
se convence, signi�ca que pesou e ponderou os fatos através de suas próprias 
crenças e expertises. 
 Cada um dos dedos, rati�cando, em nosso método de ensino da leitura 
corporal (leitura não verbal), tem um signi�cado. Obviamente, como já dito em 
artigos anteriores, existem �ltros que uma vez aplicados, podem mudar as 
denominações a seguir, sendo eles; fatores culturais, fatores étnicos, fatores 
�siológicos, fatores ambientais, baseline e contexto. Assim, garantimos que as 
descrições abaixo sejam um guia para o mais óbvio, mas jamais um signi�cado 
rígido em si mesmo.

 Signi�cado dos dedos da mão:

Dedo polegar: Em nosso método indica ego. 
Dedo indicador: Para si mesmo, indica dúvida ou incômodo. Para o outro, 
imposição ou localização.
Dedo médio: Indica agressividade ou sexualidade, dependendo do contexto.
Dedo anelar: Na cultura ocidental de um modo geral indica compromisso ou 
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 casamento, inclusive comercial (aplica-se aqui o �ltro cultural e étnico).
Dedo mínimo: Indica vínculo ou amistosidade.

 Cada um desses dedos tende a compor frases inconscientes, que as 
pessoas involuntariamente utilizam sem perceber. Nossos alunos aprendem 
em torno de 200 marcações dentro de sua formação de sessenta horas, mas os 
dedos são de longe a parte mais importante, posto que o tempo todo estão 
compondo �textos não verbais�.

No vídeo abaixo, temos um excelente exemplo de como �os dedos falam�.
Link https://youtu.be/vmpjx_HQtaY

 Em novembro de 2008, o então candidato Barack Obama fez um 
discurso em Jacksonville-Flórida. Durante o mesmo, ao abordar suas teorias, 
o público reage mal quando Obama cita ironicamente seu concorrente, o 
senador John McCain. Em seguida, Obama envia claros sinais de 
descontentamento (inconscientemente).
 Embora a tradução dos sinais dependa de maiores detalhes do 
contexto daquela situação e tudo o que a envolvia nos bastidores, foi clara a 
reação de Obama, coerente com seu signi�cado em nossos estudos de 
Linguagem não verbal.
 Poderá ver um discurso do presidente Obama que não saiu muito bem.   
Automaticamente ele reagiu dizendo, em sequência, através de seus dedos, 
algo parecido com: (Dedo indicador) Não sei como... (Dedo polegar) mas, ok... 
(Dedo médio) vou ferrar vocês. 
Fonte: http://www.institutowbr.com.br/agenda

 É importante saber que estas matérias são compostas pelo máximo 
esforço em nortear sua mente para o pensamento protocolar de nossa 
metodologia de ensino da leitura não verbal. Evitamos todo tipo de 
generalização para evitar banalizar o que entendemos ser um divisor de águas 
na vida das pessoas. Imagine saber tudo o que se passa na mente das pessoas. 
Imaginou? Pare de imaginar, pois é isso que fazemos ou, é isso que fará quando 
se formar em leitura corporal. Pura técnica replicável. 
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Considerações �nais
Explicando essa amostragem

 Ao elaborar esse ebook, nossa intenção foi despertar a atenção das 
pessoas para o fato de que elas precisam da leitura corporal (leitura não 
verbal) em suas vidas, mas ainda não sabem disso.
 É possível mudar todas as relações para muito melhor com esta 
ferramenta incrível. Por isso mesmo, nosso código de ética e responsabilidade 
no uso desta técnica toma em torno vinte por cento de nossas formações. O 
porquê fazemos supera o que fazemos, ou seja, o amor e o bem estar do outro é a 
métrica pela qual atuamos há 20 anos no desenvolvimento humano 
sustentável. Não fazemos porque somos bons, mas porque fazer o bem nos 
tornou úteis. 
 Faremos novas publicações de ebooks a �m de estreitar laços com você, 
pois entendemos que sua vida poderá mudar e queremos fazer parte disso.
 Que o bem que falamos nos valide pela eternidade.

 Paz e Bem!

 Wandy - Founder.
   www.institutowbr.com.br/agenda
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VOCÊ SE ENGANOU...
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