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Introdução
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 A Fisiognomonia é uma técnica utilizada pelos chineses desde 2.577 
a.C., onde os primeiros relatos surgiram na dinastia do imperador Yao, o 
terceiro sucessor do Imperador Amarelo. Contudo, com algumas adaptações, 
foi possível isolar alguns de seus parâmetros e aplicá-los na leitura corporal 
com o objetivo de colher aspectos comportamentais da pessoa analisada. A 
soma das diversas marcações que serão apresentadas, culminará em leituras 
bastante pontuais, combinando esta técnica com outras fontes de 
reconhecimento facial. O percentual de proximidade deste tipo de análise com 
a realidade do indivíduo é altíssimo.
 Obviamente, como temos alertado de forma ostensiva, este livro-
Apostila não deve ser uma fonte de pesquisa rápida, isolando elementos, tais 
como, um formato de nariz ou da orelha, com a intenção de traçar perfis 
relâmpagos. 
 Apenas com a matemática facial proposta na formação completa, ou 
seja, conjugando todos os elementos presentes na face analisada, teremos um 
resultado confiável, próximo da realidade profunda do indivíduo. 
 Uma vez treinada esta matemática de elementos, poderá agregar o 
resultado final ao formato da face, obtendo feedbacks impressionantes. Toda 
nossa base de atuação tem referência sólida na observação, colhendo números 
cada vez mais expressivos em nossas pesquisas de campo e transmissões 
interativas ao vivo nas mídias sociais. 
 Esta degustação servirá para que analise em si estes aspectos e 
observe a nossa afirmativa é verdadeira, ou seja, o corpo é a parte visível da 
mente. Aprenda o alfabeto corporal e saberá interpretar as pessoas.

Quanto mais se vê, mais se lê
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 Nesta segunda aula, a nossa intenção é aprofundar o conhecimento 
sobre o desconhecido para muitas pessoas. Mais do que elaborar notas de 
referência e contextos históricos, queremos que experimente alguns 
fragmentos dos nossos protocolos, espalhados em nossas formações, a fim de 
que comprove em si as evidências que o método apresenta. 
 
 Então, respire fundo e vamos juntos!

. . . o  q u e  a  f a c e  c o m u n i c a ?



 Vamos reforçar, principalmente neste quesito aspecto interno da face 
que apenas com a matemática facial proposta na formação completa, ou seja, 
conjugando todos os elementos presentes na face analisada, teremos um 
resultado confiável, próximo da realidade profunda do indivíduo. Mas. 
também como já dito, estes ensaios vão te surpreender pela assertividade. 
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Aspectos internos da face

A t e n ç ã o :  A p e n a s  o 
conjunto de aspectos da 
face define a pessoa.
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 Olhos distantes um do outro (mais do que a medida de um 
olho)*

 Propensão ao oportunismo extremo, buscando vantagem em tudo o 
que faz, mesmo sem a intenção consciente de fazê-lo. 
 
 Possui ampla curiosidade que pode lhe conferir extrema criatividade. 

*Lembramos que o conjunto dos aspectos positivos e negativos colhidos através da pesquisa facial completa, 
proporcionará o equilíbrio e a tradução fidedigna da personalidade da pessoa analisada. Aqui o objetivo é 
demonstrar algumas marcações técnicas para auto-identificação.

Mais do que a medida 
de um olho entre os olhos

A t e n ç ã o :  A p e n a s  o 
conjunto de aspectos da 
face define a pessoa.



 Olhos grandes (largura dos olhos igual ou maior que a largura 
das asas do nariz)* 

 Indica extrema criatividade e imaginação, podendo ser influenciável.

 É sensual e envolvente, tem grande visão do ambiente em que está 
inserido, mas disfarça com passividade.

*Lembramos que o conjunto dos aspectos positivos e negativos colhidos através da pesquisa facial completa, 
proporcionará o equilíbrio e a tradução fidedigna da personalidade da pessoa analisada. Aqui o objetivo é 
demonstrar algumas marcações técnicas para auto-identificação.
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Largura dos olhos 
igual ou maior que a  
largura do nariz

A t e n ç ã o :  A p e n a s  o 
conjunto de aspectos da 
face define a pessoa.
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 Narinas visíveis* 

 Quanto mais visíveis forem as narinas, maior a reatividade com tudo e 
todos. 

 Incomoda-se com coisas simples e reclama de tudo o tempo todo. 

 Tende a ter insegurança e preguiça, fugindo de tudo o que perturba sua 
tranquilidade (comodidade).

*Lembramos que o conjunto dos aspectos positivos e negativos colhidos através da pesquisa facial completa, 
proporcionará o equilíbrio e a tradução fidedigna da personalidade da pessoa analisada. Aqui o objetivo é 
demonstrar algumas marcações técnicas para auto-identificação.

Narinas visíveis

A t e n ç ã o :  A p e n a s  o 
conjunto de aspectos da 
face define a pessoa.
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 Boca estreita (largura do nariz muito maior do que a metade 
da largura dos lábios)*

 Tendência a grande introversão e impaciência, com forte presença de 
aspectos temperamentais.

*Lembramos que o conjunto dos aspectos positivos e negativos colhidos através da pesquisa facial completa, 
proporcionará o equilíbrio e a tradução fidedigna da personalidade da pessoa analisada. Aqui o objetivo é 
demonstrar algumas marcações técnicas para auto-identificação.

Largura do nariz muito
maior do que a metade
da largura dos lábios

A t e n ç ã o :  A p e n a s  o 
conjunto de aspectos da 
face define a pessoa.
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 Orelhas rentes a cabeça*

 Tendência a ter as suas ordens acatadas pelos demais.

*Lembramos que o conjunto dos aspectos positivos e negativos colhidos através da pesquisa facial completa, 
proporcionará o equilíbrio e a tradução fidedigna da personalidade da pessoa analisada. Aqui o objetivo é 
demonstrar algumas marcações técnicas para auto-identificação.

Orelhas rentes a cabeça

A t e n ç ã o :  A p e n a s  o 
conjunto de aspectos da 
face define a pessoa.
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 Testa estreita horizontalmente (testa mais estreita que a face 
malar)*

 Tende a ter o aspecto analítico extremo, mas sem amplitude, 
chateando-se quando suas ideias são confrontadas. 

 Extroversão, mas com dificuldade em criar laços, pois não gosta de 
dividir seu espaço.

*Lembramos que o conjunto dos aspectos positivos e negativos colhidos através da pesquisa facial completa, 
proporcionará o equilíbrio e a tradução fidedigna da personalidade da pessoa analisada. Aqui o objetivo é 
demonstrar algumas marcações técnicas para auto-identificação.

Testa mais estreita que a face malar

A t e n ç ã o :  A p e n a s  o 
conjunto de aspectos da 
face define a pessoa.
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Sobrancelhas acima do côncavo dos olhos

 Sobrancelhas distantes dos olhos (acima do côncavo dos 
olhos)*

 Tendência a ter forte indecisão, sem chão suficiente. 

 Apresenta timidez e fragilidade, com certa dose de ingenuidade.

*Lembramos que o conjunto dos aspectos positivos e negativos colhidos através da pesquisa facial completa, 
proporcionará o equilíbrio e a tradução fidedigna da personalidade da pessoa analisada. Aqui o objetivo é 
demonstrar algumas marcações técnicas para auto-identificação.

A t e n ç ã o :  A p e n a s  o 
conjunto de aspectos da 
face define a pessoa.
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 Sobrancelhas oblíquas para baixo no centro*

 Tendência a prepotência e arrogância, embora outros aspectos da face 
possam suavizar esta primeira impressão. 

*Lembramos que o conjunto dos aspectos positivos e negativos colhidos através da pesquisa facial completa, 
proporcionará o equilíbrio e a tradução fidedigna da personalidade da pessoa analisada. Aqui o objetivo é 
demonstrar algumas marcações técnicas para auto-identificação.

Sobrancelhas oblíquas para o centro e para baixo

A t e n ç ã o :  A p e n a s  o 
conjunto de aspectos da 
face define a pessoa.
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ALEGRIA TRISTEZA SURPRESA MEDO RAIVA REPULSA DESPREZO

 Micro expressões

 O psicólogo norte-americano Paul Ekman classificou em seus estudos 
sete emoções universais (emoções básicas): nojo, raiva, medo, tristeza, alegria, 
surpresa e desprezo. Contudo, ele expandiu esta lista, incluindo outras 
emoções negativas e positivas, mas nem todas são mapeáveis nos músculos 
faciais. São elas: vergonha, culpa, alívio, orgulho, diversão, excitação, 
satisfação e prazer. Essas expressões têm duração aproximada de um quinto 
de segundo. Toda micro expressão ou expressão parcial (esta última sendo 
nômina nossa) são expressões involuntárias que surgem na face do ser humano 
quando ele se esforça para esconder qualquer emoção. Elas costumam 
acontecer em situações tensas, onde as pessoas têm alguma coisa a ganhar ou 
a perder. Pode-se disfarçar as expressões faciais convencionais, mas é 
impossível, esconder uma micro expressão ou uma expressão parcial, pois elas 
são involuntárias e duram de um quinto de segundo à meio segundo, sendo 
impossível evitá-las ou mascará-las. 
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 Micro Expressões - Aparecem quando as pessoas se esforçam para 
esconder suas emoções (ou inconscientemente reprimir suas emoções) e são 
visíveis somente para leitores corporais treinados. 

 Expressões Parciais - Aparecem em apenas uma região do rosto em 
forma de pequenos movimentos e ocorrem quando uma emoção começa 
lentamente. A pessoa mostra uma expressão tão sutil que pode passar 
desapercebida dela mesma, mas não para um leitor corporal experiente. Estas 
expressões são originais do Método LCB, não tendo paralelo em outros 
métodos.
 Macro expressão - Ocorrem em toda a face e duram acima de um 
segundo até quatro segundos. 
 No método LCB, nós nos concentraremos nas sete emoções básicas, a 
saber: Alegria, Tristeza, Medo, Surpresa, Raiva, Repulsa e Desprezo. 
Entendemos, assim como outros autores, que nojo pode ser enquadrado na 
Repulsa. Em nossas pesquisas originais, segmentamos cada elemento da face 
onde estas emoções aparecerão de forma pontual. 
 O Método LCB tem a intenção de ser prático e, por isso mesmo, 
concentramo-nos em descrever alguns tópicos de forma diferenciada. Nós 
estudamos as micro expressões, desenvolvidas pelo psicólogo 
americano Paul Ekman, por exemplo, sem o uso das AUs (Actions Unics), 
que facilitam a identificação e treino das emoções básicas do ser humano, 
consideradas universais. Abordamos a musculatura envolvida em cada umas 
das expressões na sua intensidade máxima de contração, mas focando na 
descrição do movimento em si. Isso é suficiente para que, dentro da nossa 
didática, o estudo seja efetivo e capaz de proporcionar resultados confiáveis. 
 O método prevê o estudo das expressões parciais, pois em nossa prática 
percebemos que é a forma mais eficiente de fixar as variações pontuais de cada 
uma das micro expressões. Esse é um de nossos diferenciais, ratificado pela 
qualidade dos leitores corporais formados desde o ano de 2013, utilizando este 
método como base pedagógica. 
 É importante que se entenda que nós utilizamos a leitura não verbal 
para observar as manifestações das pessoas em tempo real, a olho nu, e não 
com o uso de softwares de reconhecimento facial. Assim, podemos usá-la para 
criar relações melhores com nossos interlocutores, ou seja, a utilizamos 
especificamente para o desenvolvimento humano e não para laudar 
investigações. 
 



Imersão 5 Linguagens Faciais16

 Mapa Facial

 Original do Método LCB, estas marcações servem para nortear, de 
forma geral, as posições gestuais mais comuns que ocorrem na cabeça durante 
uma interação, lembrando que há outras marcações além dessas, 
apresentadas nesta imersão. 

 Coçar o topo da cabeça - Indica insegurança em relação a um 
assunto em especial, como quem diz «estou sem saída». Para comprovar, coce o 
topo da sua cabeça e ao mesmo tempo diga, «eu tenho certeza disso». Não 
combinou, certo? Isso se chama incongruência entre o verbal e o não verbal. Se 
não forem iguais se chocam.

 Mão na lateral da testa - Indica vergonha e é um mecanismo 
inconsciente para «esconder» o rosto, mesmo que por um segundo.

 Coçar atrás da orelha - É a famosa «pulga atrás da orelha», 
querendo dizer que há insegurança em relação ao tema abordado.

Marcações mais comuns

Gestualismo Método LCB

Pulga atrás da orelha

Estou sem saída

Vergonha



 Pupilas contraídas

 Indicam um estado de tensão, podendo estar associada à raiva, ódio, 
fúria ou cólera, com intensa predisposição a um estado passional.

 Contração da pupila significa forte amoção. A pessoa sofreu sequestro 
emocional, ou seja, “está cega de raiva”. Aqui o sistema límbico assumiu o 
controle e o neocórtex (raciocínio) paralisou.
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Fisiologia da emoção
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Fisiologia da emoção

 Pupilas contraídas

 Indicam excitação por estímulo sexual ou alegria extrema, mas 
também podem ser causadas por medo, pois o corpo aguça a visão, preparando 
uma rota de fuga.

 No filme «Muito bem acompanhada» a atriz Debra Messing, sai de uma 
cena sensual com o seu par romântico, com as pupilas dilatadas, indicando que 
houve um envolvimento sexual verdadeiro na cena em questão. Neste caso a 
fisiologia foi soberana sobre as discussões conceituais de atuação técnica ou 
não. Lembremos que isso é uma análise técnica não verbal e não uma discussão 
de valores, ok? Leitor não julga, leitor lê (nosso mantra LCB). 

 



 Há um número imenso de técnicas, umas mais, outras menos 
reconhecidas pelos resultados que oferecem, mas que têm bases sólidas em sua 
manifestação dentro da análise facial.
 
 Dentre elas destacam-se:

Ÿ MOB - Movimentos possíveis dos olhos da PNL
Ÿ 3 Terços Faciais da Medicina Tradicional Chinesa MTC
Ÿ Psicossomática da Leitura Corporal
Ÿ Mapa das Rugas Faciais da Medicina Tradicional Chinesa MTC
Ÿ Iridologia da Medicina Tradicional Chinesa MTC 
Ÿ Etc.

 
 Que esta matéria possa ampliar a sua mente para as inúmeras 
possibilidades de investigação da personalidade humana, pois o conjunto delas 
tende a ser libertador, oferecendo mais caminhos para as nossas angústias. 
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3 Terços Faciais MTC

Rugas faciais MTC

Movimento dos olhos PNL

Psicossomática

Iridologia MTC



Fim da aula 2
Últimos comentários pertinentes a aula

 O objetivo desta aula é proporcionar informações que ampliem a sua 
visão, sobre si mesmo (a). Quanto mais recursos eliciarmos, mais saídas 
criativas teremos para as nossas crises de identidade, descaminhos e ruas 
emocionais «sem saída».

 Que o nosso máximo seja apenas o começo.

 Mentor Wandy Rocha
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O Livro apostila começa lá na frente...


