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Desenhos aleatórios são considerados, 
pelos psicólogos, uma linguagem do 
inconsciente capaz de revelar emoções 
e sentimentos nem sempre admitidos. 
Aprenda a interpretar o que seus 
rabiscos dizem sobre você

por cristina almeida / ilustração helton gomes

 S
ócrates, o famoso filó-
sofo grego, já dizia que 
o segredo da felicidade 
está em conhecer a si 
mesmo. Mas como to-

mar consciência daquilo que somos? 
É preciso escolher caminhos que nos 
ajudem a identificar, criticar e aceitar 
nossos limites e, por meio deles, incor-
porar à vida novas atitudes que garan-
tam o bem-estar. Uma das tantas al-
ternativas, dizem os cientistas, é estar 
atento às pequenas ações do dia-a-dia 
que, sem que se perceba, revelam mui-
to sobre cada indivíduo e seu caráter.

A psicóloga italiana Evi Crotti, espe-
cialista em comunicação não-verbal e 
autora do livro I disegni dell’inconscio 
(“Os desenhos do inconsciente”, Edi-
tora Mondadori, sem tradução para o 
português), diz que cada gesto huma-
no possui em si uma força instintiva 
que permite interpretações. Por isso, 
até mesmo rabiscos feitos sem pen-
sar são fortes expressões psicológi-
cas de seu autor e podem ajudar no 
processo de autoconhecimento.
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Risque e rabisque
para se conhecer melhor

impulso de desenhar
A maioria das pessoas, explica a 

psicóloga, estando ao telefone, numa 
reunião de trabalho, ou num momento 
de lazer, tende a escrever ou esboçar 
desenhos sobre algum papel disponí-
vel à sua frente. Essas manifestações 
gráficas são tão remotas quanto a his-
tória da humanidade, pois, a partir do 
momento em que o homem conseguiu 
estruturar suas funções perceptivas, 
imediatamente sentiu necessidade 

de deixar impressos os sinais so-
bre a realidade que vivia. Essa 

é a razão por que “dese-
nhar” é um impulso 

que acompanha o 

homem ao longo de toda a sua vida.
Rabiscar é uma prática que se ini-

cia na infância e se apresenta por 
desenhos pouco inteligíveis, chama-
dos garatujas. Para as crianças, essas 
imagens distorcidas e sem nexo se 
relacionam com desejos, necessidades 
e emoções e são entendidas como um 
pedido de ajuda ao adulto, a fim de que 
ele sinalize as melhores saídas para o 
grande desafio que é a vida.

emoções liberadas
Segundo a especialista italiana, 

“esse tipo de gesto gráfico primor-
dial é praticado por todas as crianças 
do mundo e representa um labirinto 
cheio de histórias afetivas. Trata-se 
de uma busca natural pelas melhores 
formas de expressão, e a facilidade 
com que os pequenos as desenham 
é o que faz delas algo cheio de mis-
térios e significados”, diz.

PArA os ADultos, 

rAbiscAr é umA 

esPécie De regressão 

sAuDável e DivertiDA, 

e funcionA como umA 

válvulA De escAPe 

que trAz levezA 

às tensões



riSque e rabiSque

Na idade adulta, as garatujas são 
substituídas por rabiscos que nas-
cem do mundo instintivo e incons-
ciente: “Quando nos liberamos do 
controle da mente, incorporamos a 
nostalgia da infância e voltamos a 
brincar com a caneta”, esclarece a 
psicóloga. “Se um dia os desenhos 
serviam para comunicar algo do 
mundo à nossa volta, hoje somos 
nós a sermos interpretados por meio 
dos nossos rabiscos”, completa.

A sensação de estar brincando ex-
plica o prazer de desenhar. Para os 
adultos, rabiscar é uma espécie de 
regressão saudável e divertida, e fun-
ciona como uma válvula de escape 
que traz leveza às tensões, revelando 
o mundo interior. Evi Crotti diz que “o 
rabisco é a voz da alma que se expres-
sa sem censuras, liberando emoções 
e sentimentos, nem sempre adequa-
dos e admissíveis”.

Significados distintos
Rabiscando sem pensar, materia-

liza-se o que cada um realmente é, 
pois não existe o perigo da crítica. Ao 
analisar atentamente anotações anti-
gas, agendas ou qualquer papel onde 
se tenha rabiscado, é possível identifi-
car exatamente as sensações vividas 
naquele momento ou situação (veja o 
quadro Se você desenha...). 

É possível que, enquanto fala ou 
ouve um interlocutor simpático, a 
pessoa desenhe algo leve, com for-
mas delicadas, redondas ou con-
vexas, exprimindo, assim, prazer e 
bem-estar interior. Ao contrário, se 
o interlocutor é pouco agradável, os 
traços serão angulosos, fechados, 
emoldurados, típicos dos sentimen-
tos de agressividade, desilusão ou 
de situações maçantes.

A psicóloga italiana explica que, 
quando o desenho possui, por exem-
plo, malhas intrincadas de um labi-
rinto, composta de ângulos, cruza-
mentos, barras e espirais, “coloca-se 
em evidência, de forma automática 
e inconsciente, o desconforto emo-
cional diante das dificuldades ou das 
alegrias que a vida reserva”.

pessoal. Contudo, depois de alguns 
minutos, a escrita se torna automá-
tica e inconsciente: é a partir daí 
que se colhem informações que es-
capariam do campo de observação 
dos melhores entrevistadores.

Conforme Ana Cecília, num texto 
de uma página e meia, um grafólogo 
é capaz de identificar mais de 300 
particularidades. A letra revela desde 
doenças, dependências químicas e 
dramas familiares, até energia, equi-
líbrio emocional, empreendedorismo, 
capacidade de comunicação e relacio-
namento interpessoal, concentração, 
flexibilidade, além de iniciativa e orga-
nização, entre outros. “Os índices de 
acerto são impressionantes, chegan-
do a 90%”, informa a especialista.

Saiba o que evitar
Grafia e assinaturas ilegíveis, bor-

rões, linhas invadindo o espaço das 
outras e caracteres muito angulo-
sos, formando pontas, demonstram 
aspectos negativos. “Mas isso não 
significa que um candidato com um 
bom currículo possa ser eliminado só 
porque não possui habilidade gráfica, 
isto é, o talento de  ter uma letra bem 
desenhada. Muitas vezes, o emprega-
dor apenas é alertado de que o candi-
dato talvez necessite de treinamentos 
específicos para aprimorar determi-
nado ponto de sua personalidade”, 
revela a psicopedagoga.

Como a letra é o reflexo do ho-
mem em seus aspectos físicos e 
psicológicos, ela também se altera 
ao longo da vida, especialmente 
quando a pessoa passa por perdas 
significativas, traumas, ou qualquer 
outro evento que afete sua auto-es-
tima: “Nesses momentos, as letras 
se tornam tremidas e oscilantes, 

como A letrA é o reflexo Do homem em 

seus AsPectos físicos e Psicológicos, 

elA tAmbém se AlterA Ao longo DA viDA, 

esPeciAlmente quAnDo A PessoA PAssA 

Por PerDAs significAtivAs

Aprender a decifrar esses sinais 
significa trazer as emoções para o 
nível consciente. Na vida profissio-
nal, emocional, amorosa e, portanto, 
em todas as relações interpessoais, 
entender essa linguagem permite 
a leitura das entrelinhas: supera-
dos os limites das palavras, essas 
passam a ter um valor secundário. 
O resultado é compreensão do não 
dito, a fala oculta que existe dentro 
de cada um de nós e dos outros.

“Meditar sobre as próprias rea-
ções emocionais diminui a ansieda-
de que o autoconhecimento pode 
causar. Porém, a melhor lição que se 
tira de todo o processo é a aceitação 
de quem se é”, conclui a psicóloga.

entenda a sua letra
Ana Cecília Amado Sette, psicope-

dagoga especializada em grafologia 
(técnica que analisa o perfil da per-
sonalidade por meio da escrita), há 
trinta anos pesquisa e trabalha para 
grandes empresas, elaborando lau-
dos psicológicos sobre profissionais 
e candidatos a empregos.  A espe-
cialista explica que, assim como 
os rabiscos, a letra tem o poder de 
revelar o caráter e os atributos das 
pessoas. “A escrita é o resultado de 
processos neurológicos, físicos, psí-
quicos e emocionais, numa perfeita 
combinação entre cérebro, na sua 
forma concreta, e mente, no seu 
lado abstrato”, define a grafóloga.

Quando se requisita um teste es-
crito para a avaliação de um candi-
dato a promoção ou admissão para 
um cargo, a redação é obrigatória. 
Em geral, os pretendentes sabem 
que serão analisados, e a maior pre-
ocupação é causar boa impressão, 
seja no aspecto formal como no 

se você desenha...
...reticuladoS (com aSpecto de rede)
exprime uma mente lógica, que classifica tudo e 
coloca os sentimentos sob a contínua crítica da razão.

...quadradoS ou cuboS
tem uma tendência a ser muito organizado. concreto, lógico e 
um pouco perfeccionista, pode ser uma pessoa que enquadra 
tudo e, por isso, é perfeito para atividades que 

exijam resultados.

...eSpiraiS
quando as espirais começam do centro para a direção 
externa, significam extroversão e necessidade de buscar 
reciprocidade e confirmação nos outros para poder 
desenvolver em si as próprias potencialidades. Pode 
denotar dificuldade para enfrentar mudanças repentinas.

...floreS
elas expressam uma natureza sentimental, romântica e 
pacífica. Por isso, cada escolha é dirigida pelo sentimento. 
se a flor é colocada num segundo plano ou é desconsiderada 
(riscada), pode ser que a pessoa se sinta desmotivada e isso 
esteja influenciando sua eficiência.

...eStrelaS
exprime a necessidade inconsciente de evasão e de sonho. 
quem enche a folha de estrelas, tem uma visão romântica 
da vida, é pouco concreto, mas, em compensação, tem 
muita fantasia. Pode, assim, desenvolver atividade onde seja 
necessário espírito de inovação, originalidade 
e interdependência.

...flechaS
As flechas exprimem a necessidade de alcançar um 
objetivo, vontade de afirmação de si mesmo, realização 
no trabalho por meio de determinação. Por trás de quem 
desenha flechas, há sempre um componente 
de agressividade.

...caSaS
As casinhas exprimem um caráter tímido, de quem ama 
muito as coisas simples e procura, nos afetos, segurança e 
proteção. As viagens podem criar alguma ansiedade, pois 
quem desenha continuamente uma casa tem dificuldades 
para se separar do ambiente natural.

...Sol
o sol é um sinal que evidencia uma forte ligação à figura 
paterna. se é desenhado com raios, indica uma influência 
positiva nessa experiência. Ao contrário, se faltam os raios, 
pode sinalizar questões mal resolvidas.  essas pessoas 
adoram atividades de movimento, enquanto os espaços 
reduzidos representam limites insuportáveis.

especialmente quando se escrevem 
palavras relacionadas aos fatos do-
lorosos”, afirma Ana Cecília.

a escrita no computador
Consultada sobre como o uso do 

computador modificou a forma de 
escrever das pessoas, Ana Cecília res-
ponde que nos últimos anos verificou 
o aumento do uso de letras de forma 
em vez da letra cursiva, além de uma 
tendência a escrever respeitando uma 
margem imaginária, como aquela dos 
processadores de texto.

A psicopedagoga conta que ainda é 
muito cedo para divulgar resultados, 
mas está pesquisando a escrita ele-
trônica: “Como escrever é uma forma 
de expressão de si mesmo e esse tipo 
de mensagem praticamente substi-
tuiu outras já existentes, parece que 
há uma correlação entre o estado de 
espírito das pessoas e o tamanho dos 
caracteres, imagens e quantidade de 
sublinhados e negritos utilizados nos 
e-mails pessoais”, conclui. 

O própriO nOme
repetir mais de uma vez o 
próprio nome ou a assinatura 
exprime a necessidade de 
representar-se no papel, 
reforçando a própria 
segurança. é uma modalidade 
quase adolescente, por isso, 
nos adultos, pode ser um 
sinal de regressão.
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