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RESUMO:	O	presente	artigo	investiga	as	categorias	do	sistema	semiótico	de	linguagem	corporal	com	
base	 nos	 pressupostos	 teóricos	 da	 Linguística	 Sistêmico-Funcional.	Mais	 especificamente,	 objetiva	
definir	as	categorias	da	linguagem	corporal	em	textos	do	gênero	flerte	no	português	brasileiro.	Visto	
que	o	flerte	é	construído	pela	linguagem	corporal	e	a	linguagem	verbal,	torna-se	possível	categorizar	
as	instâncias	de	linguagem	corporal,	e	observar	a	sua	relação	com	a	linguagem	verbal.	Os	resultados	
mostram	que	é	possível	categorizar	o	sistema	de	linguagem	corporal. 
Palavras-chave:	linguagem	corporal;	estudos	descritivos;	Linguística	Sistêmico-Funcional. 
ABSTRACT:	This	article	investigates	the	categories	of	the	semiotic	system	of	body	language	based	on	
the	theoretical	assumptions	of	Systemic-Functional	Linguistics.	More	specifically,	it	aims	at	defining	
the	categories	of	body	language	in	texts	of	the	genre	flirting	in	Brazilian	Portuguese.	Since	flirting	is	
built	by	body	language	and	verbal	language,	it	becomes	possible	to	categorize	the	instances	of	body	
language,	and	observe	 its	relationship	with	verbal	 language.	The	results	show	that	 it	 is	possible	 to	
categorize	the	body	language	system. 
Keywords:	body	language;	semiotic	system;	Systemic	Functional	Linguistics. 
	

	

1.	INTRODUÇÃO 

	

                                                             
1	Mestranda,	UFOP. 
2	Graduando,	UFOP. 
3	Graduanda,	UFOP. 
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O	presente	artigo	está	afiliado	aos	estudos	linguísticos,	mais	especificamente	aos	

de	 descrição	 linguística,	 e	 tem	 como	 objeto	 de	 estudo	 a	 linguagem	 corporal	 em	 um	

corpus	 do	 gênero	 flerte	 (DOWNEY;	 VITULLI,	 1987;	 SAIORO,	 2018)	 proveniente	 do	

reality	 show	 Big	 Brother	 Brasil	 2018.	 Mais	 especificamente,	 objetiva-se	 analisar	

instâncias	de	linguagem	corporal	de	modo	a	categorizar	como	esse	sistema	semiótico	

ocorre	 em	 um	 texto	—	 ou	 seja,	 instâncias	 de	 linguagem	 que	 produzam	 significado	

dentro	de	um	contexto	(HALLIDAY;	MATTHIESSEN,	2014). 

A	linguagem	corporal	é	um	sistema	semiótico	composto	por	movimentos,	ações	

e	posicionamentos	utilizados	por	humanos	como	recurso	linguístico	para	compor	um	

enunciado	 (KENDON,	 2004).	 Este	 sistema	 semiótico	 opera	 criando	 significados	

associados	 a	 sentimentos	 (EKMAN,	 1993),	 a	 relações	 sociais	 (FOUCAULT,	 1984)	 e	 à	

língua	 falada	 (KENDON,	 2004).	 Desta	 forma,	 tem-se	 observado	 a	 sua	 relevância	 na	

construção	de	 textos	 em	conjunto	 com	 a	 linguagem	verbal,	 em	gêneros	 como	a	 aula	

(HOOD,	 2011),	 a	 conversa	 cotidiana	 (EGGINS;	 SLADE,	 1997),	 a	 audiência	 judicial	

(MARTIN;	ZAPPAVIGNA,	2018)	e	o	flerte	(SAIORO,	2018). 

Esses	 gêneros	 são	 gêneros	multimodais,	 ou	 seja,	 compostos	 por	 dois	 ou	mais	

sistemas	semióticos	(MARTIN,	2011).	Esses	textos	podem	contar	com	outros	sistemas	

semióticos	além	da	linguagem	corporal	—	como	o	de	imagem	(KRESS;	VAN	LEEUWEN,	

1996),	 o	 da	 música	 (VAN	 LEEUWEN,	 1999)	 e	 o	 de	 matemática	 (DORAN,	 2015)	—,	

porém	a	sua	relação	com	a	linguagem	verbal	durante	a	construção	de	um	texto	ainda	

tem	de	ser	mais	explorada	(MARTIN,	2011). 

Desta	forma,	este	artigo	visa	contribuir	para	a	descrição	de	linguagem	corporal	

com	 a	 análise	 e	 categorização	 de	 suas	 ocorrências	 (KENDON,	 2004).	 Com	 isso,	 este	

artigo	justifica-se	por	contribuir	para	a	descrição	de	mais	sistemas	semióticos	—	neste	

caso,	 o	 da	 linguagem	 corporal	 —	 possibilitando	 a	 análise	 e	 descrição	 de	 gêneros	

multimodais	como	o	flerte	(DOWNEY;	VITULLI,	1987). 
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Além	disso,	ao	utilizar	o	Big	Brother	Brasil	2018	como	corpus,	torna-se	possível	

observar	 como	 a	 linguagem	 corporal	 e	 o	 flerte	 ocorrem	 em	 instâncias	 de	 produção	

espontânea	de	 língua.	 Isso	se	 torna	relevante	ao	se	considerar	que	grande	parte	das	

pesquisas	 anteriores	 acerca	 do	 flerte	 utilizaram	 questionários	 e	 relatórios	 como	

corpus,	 o	 que	 pode	 comprometer	 os	 dados	 ao	 excluir	 aspectos	 do	 flerte	 que	 são	

inconscientes	para	aqueles	que	estão	envolvidos	na	construção	deste	texto	(EGLAND	

et	al.,	2010). 

Desta	 forma,	 objetiva-se	 analisar	 as	 ocorrências	 de	 linguagem	 corporal	 em	

textos	do	gênero	 flerte	 (SAIORO,	2018)	 entre	dois	casais	do	reality	 show	Big	Brother	

Brasil	2018,	compreendendo	como	esse	sistema	semiótico	se	comporta	nesse	gênero	

para	 uma	 categorização	 com	 base	 no	 arcabouço	 teórico	 da	 Linguística	 Sistêmico-

Funcional	(LSF)	(HALLIDAY;	MATTHIESSEN,	2014). 

Para	 tanto,	 este	 trabalho	 reúne	 instâncias	 de	 linguagem	 corporal	 de	 forma	 a	

estabelecer	 as	 classes	 e	 as	 funções	 existentes	 nesse	 sistema	 semiótico	 (HALLIDAY;	

MATTHIESSEN,	 2014).	 Mais	 especificamente,	 é	 tecido	 um	 desenho	 inicial	 das	

categorias	 que	 compõem	 o	 sistema	 semiótico	 de	 linguagem	 corporal,	 fazendo	 uma	

análise	acerca	de	como	essas	 instâncias	ocorrem	na	construção	do	 flerte,	um	gênero	

inerentemente	multimodal	(DOWNEY;	VITULLI,	1987;	EGLAND	et	al.,	2010). 

Para	 que	 a	 linguagem	 corporal	 se	 estabeleça	 como	 um	 sistema	 semiótico,	 os	

seguintes	 princípios	 são	 necessários:	 (a)	 tem	 de	 incorporar	 a	 natureza	 do	 signo	

linguístico,	 o	 qual	 apresenta	 um	 significante	 e	 um	 significado;	 ou	 seja,	 deve-se	 ter	

tanto	“expressão”	quanto	o	“significado”;	(b)	unidades	que	possuam	padrões,	de	forma	

a	serem	sistematizadas	linearmente	como	a	estrutura	do	significante;	e	(c)	deve-se	ter	

uma	organização	axial	sintagmática	e	paradigmática,	esta	última	compondo	a	relação	

de	 oposição	 entre	 os	 signos	 linguísticos	 (SAUSSURE,	 2002;	 HJELMSLEV,	 1954;	

HALLIDAY,	1961).	Portanto,	 o	presente	 trabalho	utiliza-se	desses	parâmetros	para	 a	

análise,	tendo	como	maior	foco	as	formas	de	expressão	da	linguagem	corporal. 
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Por	fim,	este	artigo	demonstra	como	a	linguagem	corporal	pode	ser	categorizada	

de	forma	sistemática	representando,	também,	sua	relação	no	processo	de	construção	

de	um	texto	em	conjunto	com	a	linguagem	verbal. 

	

2.	A	LINGUAGEM	COMO	UM	SISTEMA	SEMIÓTICO 

	

Nesta	 seção	 são	 apresentados	 os	 principais	 pressupostos	 teóricos	 que	 foram	

utilizados	 como	 base	 para	 a	 análise	 da	 linguagem	 corporal.	 Primeiramente,	 são	

abordados	os	 estudos	prévios	desenvolvidos	 acerca	do	 funcionamento	da	 linguagem	

corporal	em	diversas	áreas,	como	a	linguística	(KENDON,	2004),	a	psicologia	(EKMAN,	

1982;	EKMAN,	1993)	e	a	sociologia	(MEHRABIAN,	1969).	Em	seguida,	é	apresentada	a	

base	 teórica	 proveniente	 da	 Linguística	 Sistêmico	 Funcional	 (LSF)	 utilizada	 para	 a	

análise	dos	dados	no	presente	artigo. 

A	 linguagem	corporal	 compreende	 “ações	visíveis	que	 são	utilizadas	 como	um	

enunciado,	 ou	 como	 parte	 de	 um	 enunciado”4	 (KENDON,	 2004,	 p.	 07);	 ou	 seja,	 é	

qualquer	movimento	feito	com	o	corpo	que	forneça	qualquer	tipo	de	informação	para	

o	texto	(KENDON,	2004).	Ela	tem	sido	abordada	por	perspectivas	diversas,	porém,	por	

vezes,	de	forma	segmentada. 

Aspectos	 da	 linguagem	 corporal	 já	 foram	 ligados	 à	 expressão	 de	 sentimentos	

(KANADE	et	al.,	1970;	PAINTIE;	ROTHKRANTZ,	2000;	EKMAN,	1982;	EKMAN,	1993)	e	

à	 detecção	 de	 mentiras	 (PORTER;	 BRINKE,	 2008).	 Em	 grande	 parte	 dos	 casos,	 isso	

ocorre	por	meio	da	configuração	facial	comportada	pelos	músculos	da	sobrancelha,	do	

nariz,	dos	olhos,	da	boca	e	do	queixo	(PAINTIE;	ROTHKRANTZ,	2000;	EKMAN,	1982;	

EKMAN,	1993). 

De	forma	semelhante,	movimentos	executados	por	outras	partes	do	corpo,	como	

mãos	 e	 braços,	 também	 podem	 construir	 significados	 de	 forma	 independente,	 ou	
                                                             
4	 No	 original:	 “(...)	 visible	 action	 when	 it	 is	 used	 as	 an	 utterance	 or	 as	 a	 part	 of	 an	 utterance.”	
(KENDON,	2004,	p.	07). 
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contribuir	com	a	construção	de	um	texto	em	conjunto	com	a	língua	falada	(KENDON,	

2004).	Estes	movimentos	podem	envolver	somente	o	interlocutor	—	para	a	mudança	

de	posição,	por	exemplo	—	quanto	algo	além	—	como	quando	o	interlocutor	manipula	

objetos	ou	inclui	outro	ser	vivo	fisicamente	no	movimento. 

Além	disso,	o	posicionamento	e	direcionamento	corporal	dos	interlocutores	em	

um	 determinado	 contexto	 podem	 contribuir	 para	 o	 estabelecimento	 do	 nível	 de	

familiaridade	 e	 afeto	 em	um	determinado	 texto	 (MEHRABIAN,	1969).	 Ao	analisar-se	

como	o	corpo	do	falante	está	configurado	com	relação	ao	espaço	no	qual	está	e	ao(s)	

ouvinte(s)	 de	 seu	 texto	 é	 possível,	 por	 exemplo,	 detectar	 o	 quão	 receptivo	 os	

interlocutores	se	encontram	entre	si,	ou	o	contexto	hierárquico	da	situação. 

Todas	 essas	 realizações	 contribuem	 para	 a	 construção	 de	 um	 texto,	 seja	

formando	significados	em	conjunto	com	a	linguagem	verbal	(KENDON,	2004;	EKMAN,	

1982;	 EKMAN,	 1993),	 seja	 estabelecendo	 o	 relacionamento	 entre	 os	 falantes	

(MEHRABIAN,	1969)	em	um	texto.	Portanto,	a	linguagem	corporal	recobre	todas	essas	

instâncias	operando	na	construção	de	gêneros	como	a	aula	(HOOD,	2011),	a	conversa	

cotidiana	(EGGINS;	SLADE,	1997,	e	a	audiência	judicial	(MARTIN;	ZAPPAVIGNA,	2018)	

como	um	sistema	semiótico. 

Como	já	dito	anteriormente,	para	que	um	sistema	semiótico	se	estabeleça	como	

tal	 é	 necessário	 que	 se	 tenha	 um	 plano	 de	 expressão	 e	 um	 plano	 de	 conteúdo	

(HJELMSLEV,	1954).	No	caso	da	linguagem	corporal,	o	plano	de	expressão	é	aquele	do	

movimento5,	o	qual	conta	com	quatro	ordens:	a	unilateral,	a	articulação,	o	complexo	e	

o	movimento	(FIGUEREDO;	SAIORO,	2019). 

A	unilateral	 constitui	 a	menor	 unidade	 da	 linguagem	corporal,	 consistindo	em	

um	movimento,	que	vai	apenas	a	uma	direção,	e	é	executado	por	apenas	uma	parte	do	

corpo.	 Acima	 dela	 há	 a	 articulação,	 que	 é	 realizada	 por	 duas	 ou	 mais	 unilaterais	
                                                             
5	 Também	 pode-se	 considerar	 como	 fazendo	 parte	 do	 plano	 de	 expressão	 da	 linguagem	 corporal	
outros	 aspectos	 como	 vestimentas	 e	 fisicalidade.	 No	 entanto,	 considerando-se	 que	 a	 descrição	 da	
linguagem	corporal	ainda	está	sendo	desenvolvida,	apenas	aspectos	como	gestos,	expressão	facial	e	
posicionamento	são	abarcados	para	a	análise	neste	artigo. 
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executadas	por	uma	parte	do	corpo.	Estas,	por	sua	vez,	 compõem	o	complexo,	que	é	

realizado	por	duas	ou	mais	articulações.	E,	por	fim,	o	movimento	é	a	junção	de	tudo	na	

formação	de	uma	instância	de	linguagem	corporal	(FIGUEREDO;	SAIORO,	2019). 

Ainda,	um	sistema	semiótico	também	tem	uma	organização	axial	sintagmática	e	

paradigmática	 (SAUSSURE,	 2002).	 O	 eixo	 paradigmático	 representa	 todas	 as	 opções	

possíveis	do	 sistema	 semiótico	 em	questão	 (todos	os	possíveis	movimentos,	no	 caso	

da	 linguagem	 corporal),	 compreendendo	 todo	 o	 seu	 potencial	 de	 produção	 de	

significado;	 já	o	eixo	sintagmático	tem	caráter	composicional,	e	representa	as	opções	

escolhidas	na	estrutura	desejada	(os	movimentos	que	são	necessários	para	transmitir	

a	informação	desejada)	(HALLIDAY;	MATTHIESSEN,	2014). 

Esses	 princípios	 estão	 presentes	 na	 LSF	 (HALLIDAY;	 MATTHIESSEN,	 2014),	 a	

qual	 compreende	 esses	 aspectos	 semióticos	 em	 sua	 descrição	 da	 língua	 verbal,	 bem	

como	de	outros	sistemas	semióticos,	dentre	eles	o	da	imagem	(KRESS;	VAN	LEEUWEN,	

1996),	 o	 da	música	 (VAN	 LEEUWEN,	 1999)	 e	 o	 da	matemática	 (DORAN,	 2015).	 Por	

conseguinte,	para	fins	desta	pesquisa	será	utilizado	o	arcabouço	teórico	da	LSF	para	as	

análises. 

Por	 fim,	 o	 gênero	 escolhido	 para	 as	 análises	 foi	 o	 flerte.	 O	 flerte	 é	 o	 texto	

utilizado	para	a	expressão	de	um	desejo	afiliativo	de	viés	romântico,	seja	casual	—	no	

qual	ambas	as	partes	exibem	desejo	de	manter	certo	nível	de	intimidade,	porém	sem	

necessariamente	finalizar	o	flerte	—	ou	sério	—	no	qual	ambas	as	partes	tomam	ações	

orquestradas	com	a	intenção	de	finalizar	o	flerte	(DOWNEY;	VITULLI,	1987). 

O	 flerte	 tem	 um	 total	 de	 cinco	 fases:	 o	 reconhecimento,	 a	 abordagem,	 a	

explicitação,	 a	 realização	 e	 a	 problemática.	 O	 reconhecimento	 consiste	 no	 período	

prévio	 à	primeira	 interação	verbal	 entre	os	participantes,	 sendo,	 portanto,	 realizado	

somente	pela	linguagem	corporal	(ex.	trocas	de	olhares).	Já	a	abordagem	é	a	etapa	de	

estabelecimento	de	vínculos,	sendo	realizada	pela	linguagem	verbal	e	pela	linguagem	

corporal	 em	 conjunto.	 A	 explicitação	 é	 a	 etapa	 na	 qual	 um	 dos	 participantes	 torna	
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explícito	o	 seu	desejo	de	 afiliação	 romântica	—	podendo	 ser	por	meio	da	 linguagem	

verbal	 ou	 da	 linguagem	 corporal.	 Por	 fim,	 há	 a	 realização,	 efetuada	 por	 linguagem	

corporal	 (no	 geral,	 um	 beijo).	 Há	 também	 a	 etapa	 opcional	 de	 problemática,	 a	 qual	

ocorre	quando	há	uma	demora	entre	 as	 etapas	de	explicitação	e	de	 realização;	 ela	 é	

realizada	pela	linguagem	verbal	e	pela	linguagem	corporal	(SAIORO,	2018). 

Trata-se,	 portanto,	 de	 um	 gênero	 inerentemente	multimodal,	 visto	 que	 para	 o	

seu	 desenvolvimento	 ele	 necessita	 de	 linguagem	 corporal	 e	 linguagem	 verbal	

simultaneamente	(GIVENS,	1978;	WEBER,	1998;	EGLAND	et	al.,	2010;	SAIORO,	2018).	

Isso	 é	 relevante	 para	 a	 presente	 pesquisa,	 pois	 torna	 possível	 averiguar	 as	

características	 da	 linguagem	 corporal	 quando	 esta	 ocorre	 com	 ou	 sem	 a	 linguagem	

verbal. 

	

3.	METODOLOGIA 

	

A	 presente	 pesquisa	 visa	 estabelecer	 as	 categorias	 do	 plano	 de	 expressão	 da	

linguagem	corporal	como	um	sistema	semiótico	a	partir	de	suas	ocorrências	no	gênero	

flerte.	Para	 tanto,	 foram	selecionados	29	clipes	contendo	30	 instâncias	de	 linguagem	

corporal	que	ocorreram	durante	a	 fase	de	aproximação	do	gênero	 flerte	de	um	casal	

da	 18ª	 edição	 do	 reality	 show	 Big	 Brother	 Brasil.	 Para	 facilitar	 a	 investigação	 do	

relacionamento	entre	linguagem	corporal	e	linguagem	verbal,	o	corpus	foi	dividido	em	

três	grupos	de	dez	instâncias	cada:	o	primeiro	grupo	consistia	em	instâncias	somente	

de	 linguagem	 corporal,	 o	 segundo	 grupo	 compreendia	 instâncias	 que	 ocorriam	

simultaneamente	 com	 instâncias	 de	 linguagem	 verbal,	 e	 o	 terceiro,	 por	 fim,	

compreendia	instâncias	que	poderiam	ser	substituídas	pela	linguagem	verbal. 
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O	corpus	foi	coletado	por	meio	do	site	oficial	do	programa6	e	pelas	plataformas	

de	compartilhamento	de	vídeos	YouTube	e	Vimeo.	Cada	um	desses	vídeos	foi	nomeado	

de	acordo	com	a	ordem	cronológica	de	acontecimentos. 

Para	 a	 análise,	 foi	 desenvolvida	 uma	 tabela	 no	 programa	Microsoft	 Excel	 2007	

com	 categorias	 desenvolvidas	 com	 base	 nos	 estudos	 prévios	 acerca	 da	 linguagem	

corporal	(MEHRABIAN,	1969;	KENDON,	2004;	EKMAN,	1982;	EKMAN,	1993). 

De	modo	a	iniciar	a	análise	dos	gestos,	foram	estabelecidas	categorias	a	partir	da	

observação	de	amostras	provenientes	do	corpus,	sendo	essas	categorias:	movimento,	o	

complexo,	articulações,	gestos	unilaterais	e	apoios.	Após	essa	definição	de	categorias,	

foram	 criados	 códigos	 de	 modo	 a	 descrevê-las.	 A	 escolha	 das	 letras	 presentes	 nos	

códigos	 foi	 baseada,	 em	 sua	 maioria,	 em	 nomenclaturas	 da	 língua	 inglesa	 (face	 —	

rosto	—	representado	pela	letra	“F”,	torso	—	tronco	—	representado	pela	letra	“T”).	É	

importante	 ressaltar	 que	 a	 descrição	 das	 categorias	 foi	 feita	 durante	 a	 análise,	 sob	

demanda,	 observada	 a	 necessidade	 de	 uma	 nova	 categoria	 de	 gesto	 que	 não	 se	

encaixava	nos	códigos	já	estabelecidos. 

Os	 códigos	 referentes	 aos	 gestos	 são	 formados	 pela	 letra	 “G”	 (significando	

“gesture”)	maiúscula	acompanhada	de	um	numeral	que	indica	a	ordem	cronológica	em	

que	o	movimento	acontece	no	vídeo	analisado.	No	corpus	analisado,	os	códigos	variam	

de	“G1”	a	“G8”,	sendo	G1	o	primeiro	gesto	observado	no	vídeo	analisado	e	G8	o	código	

do	 gesto	 observado	 na	 amostra	 que	 possuía	 mais	 ocorrência	 de	 gestos,	 totalizando	

oito. 

Em	 relação	 aos	 complexos,	 a	 identificação	 é	 feita	 por	 duas	 letras	 maiúsculas,	

representando	o	conjunto	de	membros	participantes	no	movimento. 

                                                             
6	 	Disponível	em:	<https://gshow.globo.com/realities/bbb/>.	Acesso	em	21	nov.	19. 
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QUADRO	(1):	COMPLEXOS	CORPORAIS	—	FONTE:	OS	AUTORES	(2019). 

	

Os	códigos	do	complexo	funcionam	como	uma	unidade,	logo,	a	posição	das	letras	

não	pode	ser	trocada.	A	letra	“A”	foi	utilizada	para	representar	os	braços,	a	 letra	“D”,	

em	associação	à	letra	“H”,	representa	as	mãos,	a	letra	“F”	representa	a	face,	a	letra	“H”	

foi	utilizada	tanto	para	as	mãos	quanto	para	a	cabeça,	diferenciando-se	pela	letra	que	

está	 em	 associação,	 a	 letra	 “L”	 representa	 as	 pernas	 e	 a	 letra	 “X”	 foi	 utilizada	 para	

complementar	o	código	de	um	complexo	único,	no	qual	há	movimento	em	apenas	uma	

parte	do	corpo. 

A	codificação	das	partes	do	corpo	que	formam	um	complexo	foi	feita	de	acordo	

com	a	identificação	daquelas	partes	que	desempenham	os	movimentos	unilaterais	em	

conjunto	com	outras	partes	e,	além	disso,	abarcam	uma	ou	mais	articulações. 
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QUADRO	(2):	CÓDIGOS	DOS	COMPLEXOS	CORPORAIS	—	FONTE:	OS	AUTORES	(2019). 

	

A	descrição	das	articulações,	por	sua	vez,	é	formada	pelo	código	da	articulação,	

composto	de	duas	letras	maiúsculas	que	a	representam	acompanhadas	de	um	número	

que	 varia	 de	 “0”	 a	 “3”.	 O	 numeral	 “0”	 representa	 uma	 articulação	 de	 grupo,	 caso	

específico	dos	dedos	das	mãos,	o	“1”	representa	uma	articulação	única,	como	é	o	caso	

da	 cabeça,	 da	 coluna	vertebral,	 da	mandíbula	 e	da	boca,	 também	 é	utilizado	quando	

articulações	 bilaterais	 fazem	 um	 movimento	 em	 conjunto.	 Os	 numerais	 “2”	 e	 “3”	

representam	 “direita”	 e	 “esquerda”,	 respectivamente,	 no	 caso	 de	 articulações	 que	

possuem	partes	simétricas,	como	mãos,	braços,	pernas	e	sobrancelhas. 

	

	
Quadro	(3):	ARTICULAÇÕES	—	FONTE:	OS	AUTORES	(2019). 

	

No	que	diz	respeito	aos	códigos	dos	gestos	unilaterais,	estes	são	formados	pela	

junção	do	código	do	complexo	e	do	código	da	articulação	acompanhados	do	código	de	

ação,	representado	por	uma	letra	maiúscula	referente	à	ação	que	está	sendo	executada	

pelo	complexo	e	pela	articulação	respectiva.	Nesse	sentido,	é	importante	ressaltar	que	

os	códigos	de	ação	não	são	exclusivos	de	um	tipo	de	movimento,	que	será	especificado	

na	coluna	“TIPO”. 



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

SAIORO,	R.;	FREITAS,	G.;	AZEVEDO,	L..	A	categorização	linguística...	 60	

Por	último,	 os	 códigos	 referentes	 aos	 apoios	 são	 formados	por	 uma	 junção	 do	

código	 do	movimento	 e	 do	 gesto	 unilateral,	 considerando	 que	 os	 apoios	 são	 apenas	

indicadores,	 não	 especificando	movimentos	 novos,	mas	 apenas	 indicando	 qual	 foi	 o	

movimento	de	apoio	de	um	unilateral. 

	

	
QUADRO	(4):	MOVIMENTOS	UNILATERAIS	—	FONTE:	OS	AUTORES	(2019). 

	

4.	ANÁLISE 

	

O	 procedimento	 de	 análise	 que	 levou	 aos	 resultados	 da	 pesquisa	 foi	 feito	 por	

meio	 da	 observação	 dos	 vídeos	 que	 compunham	 o	 corpus	 e	 da	 necessidade	 dos	

detalhes	a	se	descrever	nos	movimentos. 

Os	 resultados	 foram	 divididos	 em	 três	 conjuntos	 de	 categorias	 de	 descrição,	

atendendo	 às	 necessidades	 da	 pesquisa,	 sendo	 elas:	 linguagem	 corporal,	 aspectos	

técnicos	 e	 análise	 semiótica.	A	divisão	 se	mostrou	necessária,	 pois	 as	 categorias	não	

eram	todas	referentes	aos	mesmos	aspectos	analisados	no	corpus. 
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O	 primeiro	 conjunto	 de	 categorias	 estabelecido	 foi	 o	 de	 linguagem	 corporal,	

abordando	as	seguintes	categorias:	gestos,	complexos,	articulações,	partes	do	corpo	e	

unilaterais. 

A	primeira	 categoria	 definida	 foi	 a	 de	 gestos.	 Seria	 necessário	 identificar	 cada	

gesto	 executado	 pelos	 participantes	 para	 que	 fosse	 possível	 descrevê-lo	

posteriormente.	Cada	gesto	é	identificado	por	um	unilateral	que	faça	o	executante	sair	

de	uma	posição	neutra	até	o	unilateral	que	leve	ao	retorno	a	uma	posição	neutra. 

A	 posição	 neutra	 se	 caracteriza	 pela	 posição	 em	 que	 o	 executante	 estava	 no	

início	do	vídeo,	considerando	as	condições	de	análise. 

	

	
FIGURA	(1):	EXEMPLO	DA	ARTICULAÇÃO	EB1	EM	POSIÇÃO	NEUTRA	—	FONTE:	GSHOW	

(2018) 
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FIGURA	(2):	EXEMPLO	DA	ARTICULAÇÃO	EB1	EXECUTANDO	O	UNILATERAL	FXEB1U	

(COMPLEXO	FACIAL	—	ELEVAÇÃO	DAS	SOBRANCELHAS)	QUE	DÁ	INÍCIO	AO	GESTO	G3	NO	VÍDEO	3	
DO	CORPUS	—	FONTE:	GSHOW	(2018). 

	

	

FIGURA	(3):	EXEMPLO	DA	ARTICULAÇÃO	EB1	EXECUTANDO	O	UNILATERAL	FXEB1D	
(COMPLEXO	FACIAL	—	RELAXAMENTO	DAS	SOBRANCELHAS)	QUE	ENCERRA	O	GESTO	G3	NO	

VÍDEO	3	DO	CORPUS.	—	FONTE:	GSHOW	(2018). 
	

Em	 seguida,	 foi	 estabelecida	 a	 categoria	 de	 complexos,	 ao	 ser	 observada	 a	

execução	de	gestos	que	envolviam	uma	ou	mais	partes	do	corpo,	para	que	pudessem	

ser	identificadas	na	análise. 
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FIGURA	(4):	EXEMPLO	DE	EXECUÇÃO	DO	UNILATERAL	AHHD2Y	(COMPLEXO	MÃOS	+	

BRAÇOS	—	CONTATO).	—	FONTE:	GSHOW	(2018). 
	

De	modo	a	especificar	os	membros	utilizados	em	cada	complexo,	foi	estabelecida	

a	categoria	de	articulação,	que,	junto	ao	complexo,	especifica	qual	parte	do	corpo	está	

executando	dado	unilateral. 

	

	
FIGURA	(5):	EXEMPLO	DE	EXECUÇÃO	DOS	UNILATERAIS	HFMT1E	(COMPLEXO	MÃOS	+	FACE	

—	ESTIRAMENTO	DA	BOCA)	DESTACADA	EM	AMARELO	E	HFHD3P	(COMPLEXO	MÃOS	+	FACE	—	
AÇÃO	DE	APONTAR	COM	A	MÃO	ESQUERDA)	DESTACADA	EM	BRANCO.	—	FONTE:	GSHOW	(2018). 
	

No	exemplo	acima,	as	articulações	são	responsáveis	por	identificar	quais	são	as	

partes	do	 corpo	utilizadas	 em	cada	unilateral,	 sendo	MT1	 sempre	 a	 identificação	da	

boca	e	HD3	sempre	a	identificação	da	mão	esquerda. 
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No	entanto,	houve	a	necessidade,	 em	casos	 específicos,	 de	 se	 especificar	 ainda	

mais	 a	 parte	 do	 corpo.	 Ainda	 utilizando	 o	 exemplo	 acima,	 podemos	 observar	 que	 a	

ação	 não	 é	 utilizada	 com	 toda	 a	 boca,	 apenas	 com	 os	 lábios.	 Com	 isso,	 no	 caso	 do	

unilateral	HFMT1E,	a	parte	do	corpo	específica	atribuída	a	ele	são	os	lábios. 

A	 categoria	 de	 unilaterais	 foi	 estabelecida	 para	 identificar	 o	 complexo	 e	 as	

partes	 do	 corpo	 que	 o	 compõem	 e,	 além	 disso,	 especificar	 a	 ação	 executada	 pelos	

membros	envolvidos. 

Além	do	conjunto	de	 linguagem	corporal,	 também	foi	observada	a	necessidade	

de	um	conjunto	de	categorias	referentes	aos	aspectos	técnicos	para	que	fosse	possível	

encontrar	unilaterais	específicos	no	corpus. 

A	 primeira	 categoria	 delimitada	 foi	 a	 de	 vídeo,	 indicando	 qual	 arquivo	 estava	

sendo	analisado.	Nessa	categoria,	os	números	variam	de	1	a	29,	abarcando	todos	os	29	

vídeos	do	corpus,	ordenados	em	ordem	cronológica. 

Em	seguida,	foi	estabelecida	a	categoria	tempo,	na	qual	era	indicado	o	tempo	do	

vídeo,	em	segundos	e	centésimos,	no	qual	o	unilateral	analisado	tinha	início. 

Também	foi	adicionada	a	categoria	pessoa	para	que	fosse	possível	 identificar	o	

executante	 do	movimento.	 Essa	 categoria	 é	 especificamente	 importante	 no	 contexto	

do	 gênero	 flerte,	 pois	 torna	 possível	 a	 identificação	 dos	 gestos	 executados	 por	 cada	

participante	no	gênero. 

A	 categoria	 de	 descrição	 foi	 adicionada	 caso	 houvesse	 a	 necessidade	 de	

especificar	alguma	característica	de	um	unilateral	para	facilitar	a	análise.	No	entanto,	

não	houve	necessidade	de	especificação	alguma. 

O	 último	 conjunto	 observado	 foi	 o	 de	 aspectos	 semióticos,	 no	 qual	 foram	

encontradas	seis	categorias	de	análise:	tipo,	sistema,	apoio,	papel,	etapa	e	estágio. 

A	 primeira	 categoria	 (tipo)	 foi	 estabelecida	 para	 especificar	 o	 tipo	 de	 ação	

apontado	 pelo	 código	 de	 ação	 na	 categoria	 de	 unilaterais.	 A	 importância	 dessa	

categoria	 se	 dá	pela	duplicidade	do	 tipo	de	movimentos	que	 alguns	 códigos	de	 ação	
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podem	representar.	Exemplo	disso	é	o	código	de	ação	“D”	que	pode	representar	tanto	

um	abaixamento	quanto	um	relaxamento. 

A	 categoria	 “sistema”	 mostrou-se	 necessária	 para	 identificar	 a	 presença	 da	

língua	 falada	em	conjunto	aos	gestos.	Foi	dividida	em	dois	 tipos:	MONO,	para	gestos	

que	não	acompanhavam	fala,	e	MULTI,	para	gestos	que	acompanhavam	fala. 

Foi	 observada,	 também,	 a	 existência	 de	 gestos	 “apoiadores”,	 o	 que	 levou	 à	

criação	de	uma	categoria	para	descrever	a	ocorrência	de	 tal.	Os	gestos	que	possuem	

apoio	são	aqueles	que	não	poderiam	ser	executados	sem	a	realização	de	outro	gesto. 

A	categoria	de	papel	para	cada	unilateral	foi	estabelecida	após	a	observação	de	

gestos	 que	 possuíam	 um	 início,	 meio	 e	 fim.	 No	 entanto,	 essa	 categoria	 passou	 por	

algumas	modificações	no	decorrer	na	análise,	não	se	atendo	à	presença	de	um	 início,	

meio	e	fim	em	todos	os	unilaterais. 

A	categoria	de	etapa	foi	estabelecida	após	a	criação	da	categoria	“papel”	depois	

de	 observada	 a	 já	 mencionada	 existência	 de	 unilaterais	 que	 não	 se	 limitam	 a	 três	

etapas.	Dessa	forma,	essa	categoria	foi	bastante	necessária	na	identificação	de	etapas	

de	gestos	além	dos	médios. 

A	 última	 categoria	 a	 ser	 adicionada	 foi	 a	 de	 estágios.	 Uma	 vez	 completa	 a	

descrição	 de	 cada	 unilateral,	 foi	 realizada	 uma	 segunda	 análise	 dos	 vídeos,	 agora	

observando	 o	 contexto	 no	 qual	 cada	 unilateral	 se	 encaixava	 dentro	 das	 etapas	 do	

gênero	flerte,	estabelecidas	por	Saioro	(2018). 

	

5.	RESULTADOS 

	

Foram,	 inicialmente,	 encontradas	 seis	 categorias	 de	 descrição	 do	 movimento	

unilateral:	parte	do	corpo	(body	part),	tipo	(type),	sistema	(system),	suporte	(support),	

papel	(role)	e	etapa	(step).	Essas	categorias	foram	encontradas	mediante	a	análise	de	

amostras	 repetidas	 vezes	 até	 que	 fosse	 possível	 identificar	 um	 unilateral	 sem	 que	
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houvesse	 nova	 consulta	 ao	 corpus.	 O	 resultado	 desejado	 foi	 obtido	 após	 a	 adição	 da	

categoria	“support”. 

Além	 disso,	 outras	 oito	 categorias	 foram	 desenvolvidas	 a	 fim	 de	 se	 melhor	

compreender	 a	 linguagem	corporal	e	como	ela	 funciona	no	 flerte.	Foram	elas:	 vídeo,	

estágio,	ID	movimento,	ID	complexo,	ID	articulação,	ID	unilateral,	tempo	e	pessoa.	Como	

ferramenta	 de	 auxílio	 na	 análise	 dos	 vídeos	 coletados,	 o	 software	Windows	 Movie	

Maker	 2012	 (Build	 16.4.3528.0331)	 foi	 utilizado,	 de	 forma	 a	 proporcionar	 uma	

observação	 dos	 movimentos	 colhidos	 no	 corpus	 escolhido.	 Por	 meio	 do	 software,	

pôde-se	 analisar	 cada	 vídeo	 frame	 por	 frame,	 possibilitando	 também	 a	 notação	 do	

tempo	 de	 cada	 movimento.	 No	 preenchimento	 da	 tabela,	 em	 decorrência	 da	 curta	

duração	 dos	 vídeos	 coletados	 e	 pela	 constante	 variação	 dos	 movimentos,	

convencionou-se	a	notação	do	tempo	em	segundos.	Encontra-se,	abaixo,	uma	amostra	

de	parte	da	tabela	confeccionada	para	o	estudo,	com	todas	as	categorias	indicadas	na	

coluna	 horizontal	 1	 e	 os	 resultados	 encontrados	 a	 partir	 dos	 vídeos	 no	 restante	 da	

figura. 

	

	
QUADRO	(5):	TABELA	DE	ANÁLISE	—	FONTE:	OS	AUTORES	(2019). 

	

As	 categorias	 utilizadas	 no	 estudo	 foram	 baseadas	 nos	 seguintes	 critérios:	

aspectos	 técnicos,	 linguagem	 corporal	 e	 análise	 semiótica.	 Dessa	 forma,	 pode-se	

subdividi-las	da	seguinte	maneira: 
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Aspectos	técnicos: 

● Vídeo	(video):	número	sequencial	em	relação	ao	corpus	coletado; 

● Tempo	(time):	duração	do	movimento	(em	segundos); 

● Pessoa	(person):	participante	a	desempenhar	o	movimento; 

● Descrição	(desc.):	detalhes	adicionais	do	unilateral	analisado	(opcional). 

	

Linguagem	corporal: 

● Movement	ID:	número	sequencial	do	movimento	feito	por	uma	pessoa; 

● Complex	ID:	identificação	dos	conjuntos	de	membros	utilizados	no	gesto; 

● Articulation	ID:	articulação	utilizada	por	uma	pessoa; 

● Unilateral	ID:	combinação	entre	o	Complex	ID	e	Unilateral	ID; 

● Parte	 do	 corpo:	 local	 responsável	 pela	 realização	 daquela	 instância	 de	

linguagem	corporal	(ex.	a	sobrancelha,	a	cabeça). 

	

Análise	semiótica: 

● Tipo:	caráter	do	unilateral	ocorrido	(ex.	levantar,	manter); 

● Sistema:	sistema(s)	semiótico(s)	envolvido(s).	MULTI	representa	instâncias	

na	 qual	 houve	 linguagem	 corporal	 em	 conjunto	 com	 a	 linguagem	 verbal,	 e	 mono	

aquelas	nas	quais	houve	somente	linguagem	corporal; 

● Apoio:	 gesto	 que	 serviu	 de	 apoio	 para	 a	 realização	 do	 unilateral	 (ex.	 a	

elevação	do	braço	apoia	a	elevação	da	mão); 

● Papel:	 posição	 do	movimento	 dentro	 da	 instância	 de	 linguagem	 corporal	

(ex.:	iniciante,	principal,	finalizador); 

● Etapa:	número	de	etapas	dentro	de	uma	instância	de	linguagem	corporal; 

● Estágio:	função	social	da	interação	desempenhada	por	uma	pessoa. 
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Após	a	análise	do	corpus,	 foi	realizada	uma	contagem	de	frequências	visando	a	

observação	de	padrões	na	linguagem	corporal.	As	frequências	foram	analisadas	como	

estavam	 presentes	 na	 planilha	 de	 análise,	 estando	 elas	 numa	 ordem	 lógica	 já	 pré-

estabelecida,	partindo	do	estágio,	que	abordou	questões	mais	abrangentes	do	gênero	

flerte	e,	em	seguida,	a	frequência	dos	fatores	relativos	à	linguagem	corporal	e	análise	

semiótica. 

O	primeiro	 fator	 analisado,	 a	 frequência	de	 cada	estágio	do	 flerte	definido	por	

Saioro	 (2018),	mostrou	 uma	predominância	 do	 estágio	 de	 abordagem,	 sendo	 72,8%	

dos	movimentos	unilaterais	analisados	pertencentes	a	esta	etapa.	Em	seguida,	21,6%	

dos	 unilaterais	 compuseram	 a	 etapa	 opcional	 problema,	 enquanto	 2,9%	

representaram	 o	 estágio	 de	 reconhecimento	 e	 os	 outros	 2,9%	 restantes	

representaram	 a	 explicitação.	 No	 corpus	 analisado	 não	 houve	 amostras	 da	 etapa	 de	

realização. 

Em	seguida,	foi	observado	que	o	complexo	mais	utilizado	na	realização	de	gestos	

era	o	AH,	que	representava	o	conjunto	“braços	+	mãos”,	com	uma	frequência	total	de	

27,88%,	 seguido	 pelo	 complexo	 FX,	 que	 representa	 o	 complexo	 “face”,	 presente	 em	

14,10%	 dos	 unilaterais.	 Ambos	 muito	 utilizados	 na	 etapa	 de	 abordagem	 e	

reconhecimento. 

As	articulações	mais	utilizadas,	seguindo	o	padrão	de	complexos	mais	utilizados	

foram	HD2	(mão	direita),	HE1	(cabeça),	EB1	(sobrancelhas)	e	AR2	(braço	direito)	com	

15,46%,	 15,13%,	 14,47%	e	 13,48%,	 respectivamente.	 Um	 traço	marcante	 na	 análise	

foi	a	predominância	de	articulações	2,	que	representam	o	lado	direito,	o	que	pode	ser	

associado	ao	uso	da	mão	dominante,	pois	a	maioria	das	pessoas	analisadas	no	corpus	

são	destras. 

Apesar	 da	maior	 frequência	 do	 complexo	AH	 e	 articulação	HD2,	 os	 unilaterais	

mais	 frequentes	 na	 análise	 foram	 FXEB1U	 (complexo	 facial	 —	 elevação	 das	

sobrancelhas)	e	FXEB1D	(complexo	 facial	—	relaxamento	das	sobrancelhas),	 com	10	
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ocorrências	 cada.	 Isso	 se	 deve	 à	 invariabilidade	 desse	 movimento,	 acontecendo	

sempre	acompanhados	um	do	outro	e	nessa	sequência,	independente	da	pessoa	que	o	

executa. 

No	 total,	 foi	 identificada	a	 execução	de	movimentos	 em	20	membros	do	 corpo	

humano	 no	 corpus	 analisado.	 São	 eles:	 braços,	 braço	 direito,	 braço	 esquerdo,	

sobrancelha,	 cotovelo	 direito,	 pálpebras,	 dedos,	 lábios,	 mão	 direita,	 mão	 esquerda,	

cabeça,	 mandíbula,	 pernas,	 perna	 direita,	 perna	 esquerda,	 boca,	 ombros,	 ombro	

direito,	ombro	esquerdo	e	coluna	vertebral. 

	

	
(QUADRO	6):	PARTES	DO	CORPO	—	FONTE:	OS	AUTORES	(2019). 

	

O	tipo	de	movimento	mais	observado	na	análise	foi	o	de	“sustentação”,	presente	

em	 16,3%	 dos	 unilaterais,	 por	 ser,	 na	 maioria	 dos	 casos,	 a	 ação	 executada	 entre	 o	

início	 e	 o	 fim	 de	 um	 gesto.	 Em	 seguida,	 a	 ação	 “erguer”,	 presente	 em	 14,5%	 dos	

movimentos,	 geralmente	 é	 utilizada	 como	 um	 iniciador	 do	 gesto,	 saindo	 da	 posição	

neutra.	A	execução	de	movimentos	de	relaxamento	 foi	predominante,	 com	10,6%	de	

frequência.	Esses	movimentos	geralmente	ocorrem	de	forma	involuntária,	encerrando	

a	execução	de	um	gesto. 

Quanto	 ao	 sistema,	 foi	 observado	 que	 51,61%	 dos	 gestos	 foram	 realizados	 de	

forma	 monomodal,	 enquanto	 os	 48,39%	 restantes	 eram	 multimodais.	 Essa	

porcentagem	mostra	um	equilíbrio	entre	a	realização	de	gestos	acompanhados	ou	não	

da	 linguagem	 verbal.	 Tal	 resultado	 mostra	 que	 tanto	 a	 linguagem	 verbal	 quanto	 a	

linguagem	não	verbal	podem	ser	executadas	de	 forma	 independente.	Logo,	os	gestos	

podem	 ser	 interpretados	 como	 um	 fator	 facultativo	 na	 linguagem	 corporal.	 No	
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entanto,	 serão	 necessárias	maiores	 investigações	 para	 compreender	 a	 relação	 entre	

linguagem	corporal	e	linguagem	verbal. 

Os	 papéis	 dos	 unilaterais	 também	mostraram	 dados	 interessantes	 no	 que	 diz	

respeito	 à	 quantidade	 de	 passos.	 Foram	 observados	 quatro	 tipos	 de	 gestos	 nessa	

categoria:	gestos	únicos	(1	unilateral	U),	gestos	curtos	(1	unilateral	iniciador	B	e	um	1	

finalizador	E),	gestos	médios	(1	unilateral	 iniciador	B,	1	médio	M	e	1	finalizador	E)	e	

gestos	longos	(1	unilateral	iniciador	B,	2	ou	mais	unilaterais	médios	M	e	1	finalizador	

E). 

Seguindo	a	observação	dos	papéis	dos	unilaterais,	foram	contados	os	passos	que	

cada	gesto	continha.	A	maioria	dos	gestos	apresentou	3	passos,	configurando-se	como	

gestos	médios.	A	porcentagem	de	unilaterais	B	iniciadores	foi	de	31,72%,	enquanto	a	

de	unilaterais	médios	M	foi	de	30,74%	e	de	unilaterais	finalizadores	E	foi	de	31,07%.	

Isso	mostra	a	presença	de	iniciadores	e	finalizadores	em	todos	os	gestos,	excetuando	

os	 únicos	 e	 a	 predominância	 de	 gestos	 médios	 e	 curtos.	 A	 porcentagem	 de	 gestos	

únicos	foi	de	6,47%. 

Na	 categoria	 de	 apoios	 foi	 observado	 que	 apenas	 20,20%	 dos	 movimentos	

unilaterais	contavam	com	algum	tipo	de	apoio,	o	que	mostra	uma	predominância	de	

movimentos	principais	em	detrimento	dos	movimentos	apoiadores. 

Foi	 adicionada	 uma	 coluna	 opcional	 de	 “descrição”	 na	 tabela	 com	 a	 função	 de	

receber	 dados	 extras	 sobre	 os	 movimentos	 unilaterais	 analisados.	 No	 entanto,	 não	

houve	 necessidade	 de	 utilizá-la	 durante	 a	 análise,	 o	 que	 mostra	 a	 eficiência	 das	

categorias	estabelecidas. 

	

6.	CONCLUSÃO 

	

A	 presente	 pesquisa	 teve	 como	 objetivo	 definir	 as	 categorias	 da	 linguagem	

corporal	 em	 textos	 do	 gênero	 flerte	 no	 português	 brasileiro.	 Para	 que	 esse	 objetivo	
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pudesse	 ser	 alcançado,	 foram	 analisados	um	 total	 de	30	vídeos	 contendo	 interações	

entre	participantes	do	reality	show	em	questão,	e	pôde-se	analisar	as	situações	sociais	

(stages)	 nas	 quais	 os	 participantes	 mais	 frequentemente	 se	 engajaram,	 assim	 como	

quais	movimentos	utilizaram	durante	essas	interações	(Movement	ID,	Articulation	ID	e	

Unilateral	ID).	Esses	dados	foram	distribuídos	de	maneira	sistemática	em	uma	tabela,	

apresentada	 no	 corpo	 do	 texto,	 na	 qual	 foi	 tecido	 um	desenho	 inicial	 das	 categorias	

que	compõem	o	sistema	semiótico	de	linguagem	corporal,	fazendo	uma	análise	acerca	

de	como	essas	instâncias	constroem	um	texto	independentemente	e	em	conjunto	com	

a	linguagem	verbal. 

Através	dessa	categorização,	foi	possível	observar	a	frequência	dos	estágios	em	

situações	 de	 flerte,	 assim	 como	 a	 predominância	 de	 certos	movimentos	 e	 partes	 do	

corpo	 envolvidas	 na	 atividade	 social	 em	questão.	 Entre	 os	 dados	 coletados,	 pode-se	

destacar	a	predominância	de	articulações	2,	que	representam	o	lado	direito	e	associa-

se	 ao	 uso	 da	 mão	 dominante,	 o	 que	 indica	 a	 relevância	 do	 lado	 dominante	 nos	

movimentos	 desempenhados	 em	 situação	 de	 flerte,	 sendo	 destra	 a	 maioria	 das	

pessoas	analisadas. 

Pode-se	 concluir,	 portanto,	 que	 a	 presente	 pesquisa	 conseguiu	 estabelecer	 as	

classes	 e	 as	 funções	 existentes	 nesse	 sistema	 semiótico,	 através	 da	 sua	 proposta	 de	

categorização	para	o	gênero	analisado. 

Tendo	 isso	 considerado,	 os	 resultados	 aqui	 apresentados	 suscitam	 a	

possibilidade	 de	 novas	 pesquisas.	 Em	 consonância	 com	 a	 prática	 social	 do	 flerte,	

observa-se	potencial	nos	estudos	de	outros	fenômenos	sociais	nos	quais	a	 linguagem	

verbal,	 atrelada	 à	 linguagem	 corporal,	 desempenha	 um	 papel	 fundamental.	 Uma	

possibilidade	 interessante	 seria	 a	 investigação	 do	 papel	 da	 linguagem	 corporal	 no	

gênero	assédio,	compreendendo	a	sua	relação	com	o	sistema	de	linguagem	verbal,	de	

maneira	a	sistematizar	as	suas	ocorrências. 
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Os	 estudos	 multilíngues	 também	 poderiam	 ser	 contemplados,	 por	 meio	 da	

investigação	de	como	fenômenos	dessa	natureza	diferem,	tanto	na	linguagem	corporal	

quanto	verbal,	de	cultura	para	cultura,	podendo	oferecer	uma	contribuição	relevante	

aos	estudos	de	processos	tradutórios	entre	culturas	consideravelmente	distintas,	por	

exemplo. 
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