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Atenção: aqueles riscos e rabiscos sem nexo deixados sobre a mesa do escritório ou à 
mostra durante uma reunião de negócios podem revelar dados importantes sobre o 
que você está pensando. De aparência despretensiosa, quadradinhos, círculos, 
espirais, setas ou linhas, mesmo aquelas feitas a esmo, no estilo UTI, podem ser 
interpretados como violentas emoções ou passageiros estados de espírito. No 
emaranhado de sentidos, sai-se melhor quem faz um elo entre forma e conteúdo, 
explica o psicólogo Agostinho Minicucci: "Os movimentos revelam o comportamento", 
diz ele, estudioso do tema há mais de 30 anos. "O curioso é que se trata de uma 
manifestação mais comum a executivos. Para eles, foi até criado um acessório 
específico, o risque rabisque", completa.  
 
Rabiscador contumaz, o empresário José Roberto Fernandes tomou gosto pelo assunto 
na medida em que colecionava canetas, desde menino, e de maneira mais organizada 
a partir dos 29 anos. Ho je, ele não só presta atenção aos seus desenhos como no dos 
outros e assegura que o hábito (ou vício?) já lhe rendeu bons negócios. Há cerca de 
um mês, por exemplo, ele estava apresentando um projeto importante para o 
superintendente de uma empresa de vare jo quando percebeu que o seu interlocutor 
não parava de desenhar quadradinhos, uns dentro dos outros: "Percebi que ele estava 
fechado. Mudei de assunto e só retomei quando ele parou. Deu certo", conta 
Fernandes, aficionado por canetas tinteiro e um dos fundadores do Pen Club, de São 
Paulo, que reúne apaixonados por canetas e, sobretudo, pela expressão escrita.  
 
Convencido sobre o poder de expressão dos grafismos e dono de uma coleção de duas 
centenas de canetas ("raras, mas não caras, e com alguns exemplares guardados no 
banco"), Fernandes dá uma página em branco aos candidatos a emprego em sua 
empresa com a intenção de detectar traços aparentemente invisíveis da personalidade: 
"Consigo verificar se a pessoa vai me trazer mais benefícios ou problemas assim", 
assevera ele, cujo próprio humor é guiado ainda pela escolha das cores da tinta e do 
design. Entre seus pares de colecionadores, por exemplo, personalidades 
conservadoras e soturnas tendem a usar tintas escuras. 
 
Membro do mesmo clube de Fernandes e dono de uma respeitável coleção de 600 
canetas Parker antigas, o advogado Arthur Troppmair, além de um risque rabisque de 
couro à mesa, enche o lixo do escritório de papeizinhos e toma posse de todos os 
bloquinhos de notas que vê pela frente.  
 
Cada desenho seu recebe um número. Se ele está com um cliente enrolado ao 
telefone, é certo que o papel vai ficar cheio de bolinhas e molinhas, mas toma lá seus 
cuidados para que os suas garatujas não sejam interpretadas por quem as vê, no 
melhor estilo decifra-me ou devoro-te: "O desenho é uma forma de organizar a 
conversa de tal forma que a pessoa com quem estou falando não entenda nada", 
explica ele, que é capaz de ler anotações alheias de ponta cabeça "a uma distância 
razoável" e até usar, de propósito, algumas garatujas para desviar a atenção do foco 
do assunto principal. 
 
O cuidado procede. Se um atento observador, como o professor Valdson Bernardes de 
Souza, estiver por perto, é sinal de perigo. Ele se tornou um expert depois de fazer 
carreira num banco estrangeiro em São Paulo, e sentar-se numa mesa próxima à da 
secretária que não parava de preencher o imenso retângulo branco à sua frente. 



Intrigado, começou a guardar os rabiscos e ler livros sobre percepção visual até 
relacionar as reações dela ao manuseio de lápis e canetas. Ficou a tal ponto 
apaixonado pelo assunto que resolveu abandonar o mercado financeiro para se dedicar 
à arte e à pedagogia: "Existem sentimentos impossíveis de serem expressos só 
através da linguagem verbal e os grafismos registram a emoção", teoriza ele, que não 
se cansa de estudar o tema. Para um profissional, ele lembra, rabiscar demais numa 
reunião pode ser um indicativo de irritação ou distração, tal qual colegiais entediados 
que acabam com a carga da caneta durante uma aula considerada chata.  
 
Não é fácil, contudo, entender do riscado, que pode reservar armadilhas aos incautos. 
Como a interpretação dos riscos e rabiscos, e nem mesmo a grafologia, são práticas 
reconhecidas oficialmente, o Conselho Federal de Psicologia recomenda cautela.  
 
Presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e professora de Psicologia 
Social da Pontifícia Universidade Católica (PUC), Ana Mercês Bahia Bock afirma que 
vale a pena, sim, prestar atenção nos próprios grafismos e nos feitos pelos outros 
como instrumento de conhecimento, e até mesmo fazer uma leitura intuitiva, desde 
que não seja nada como sentença, mas sim como um flagrante de expressão, um 
instantâneo sobre o que se vai pela cabeça da pessoa no momento: "Não há dúvidas 
que o grafismo é um bom treino para os profissionais, sim, com a condição de que seja 
mantida a maleabilidade e a dúvida, sem se aprisionar", recomenda, acrescentando 
que ainda não existe um conhecimento sistematizado sobre o tema para que 
profissionais de recursos humanos possam incluir uma avaliação do gênero, por 
exemplo, na bateria de testes para recrutar o profissional ideal para determinado cargo 
numa empresa. 
 
Envolvendo ou não desenhos, mais de 150 tipos de avaliações utilizadas atualmente 
por recrutadores como técnicas de exame de personalidade estão sendo revistas e 
avaliadas por uma comissão especial do Conselho Federal de Psicologia, entre eles o 
PMK, ou diagnóstico miocinético, bastante utilizado em seleção. A psicóloga Regina 
Sonia Gattas Fernandes do Nascimento, uma das integrantes da equipe do conselho 
consultivo, afirma que a intenção é estabelecer diretrizes confiáveis de avaliação, hoje 
inexistentes, até novembro deste ano. Ela sublinha que todos as formas de 
interpretação estão sujeitas a margens de erro: "Os test es apenas indicam 
tendências", destaca a psicóloga. 
 
O escritor e jornalista Ignácio de Loyola Brandão, por exemplo, não tem um pingo de 
preocupação com os quadrados, pontinhos, letras e estrelinhas que põe no papel a 
todo momento. Seja no dia-a-dia na redação, seja enquanto participa de palestras e 
seminários, ele tem sempre uma caneta à mão: "Preciso de um papelzinho por perto e 
fico nervoso se não tenho algo para escrever, riscar ou rabiscar, mas não me preocupo 
com o eventual significado disso. É só um tique". Cada um com o seu. Só não vale 
exagerar nas tintas. 
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