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Resumo: 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar as possibilidades oferecidas pelo uso da grafologia 

nos processos de seleção de pessoal que objetivam o preenchimento de vagas decorrentes 

de ofertas de emprego. 

 

O estudo fundamenta-se na constatação da aplicabilidade e formas de utilização de 

instrumentos de seleção de pessoal, principalmente daqueles desenvolvidos com objetivo 

de identificar as aptidões e as características de personalidade do indivíduo. 

 

Analisando sua aplicabilidade, como forma de adaptar-se à realidade hoje, a grafologia, 

além de atender às novas variáveis que as mudanças globais impõem ao comportamento 

dos indivíduos e sua relação com as empresas, surge como alternativa e vem ocupando, a 

cada dia, mais espaço no campo da avaliação profissional. 

 

Este estudo oferece razões para que se possa considerar a análise grafológica como mais 

um instrumento a ser utilizado em seleção de pessoal, de acordo com as possibilidades e 

limitações identificadas, quando utilizada para aquele fim. 

 

Tendo como objetivo esclarecer as razões do uso da análise grafológica como ferramenta 

de avaliação, foram adotadas as pesquisas exploratória e explicativa. Este esclarecimento 

surgirá, então, da constatação e análise dos dados obtidos nas pesquisas bibliográfica e de 

campo, que assim permite fundamentar seu histórico, desenvolvimento e aplicabilidade. 
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Abstract: 

This research has the objective of analyze the possibilities offered by the use of the 

graphology in the process of personnel's selection that aim at the completion of current 

vacancies of job offers. 

 

The study is based in the verification of the applicability and forms of use of selection 

instruments of personal, mainly of those developed with objective of identifying the 

aptitudes and the characteristics of the individual's personality. 

 

Analyzing its applicability, as form of adapting to the reality today, the graphology, 

besides assisting to the new variables that the global changes impose to the individuals' 

behavior and his relationship with the companies, appears as alternative and it is 

occupying, every day, more space in the professional evaluation area. 

 

This study offers reasons so that one can consider the graphology analysis as one more 

instrument to be used in personnel's selection, in agreement with the possibilities and 

identified limitations, when used for that end. 

 

Tends as objective to explain the reasons of the use of the graphology analysis as 

evaluation tool, the exploratory and explanatory researches were adopted. This explanation 

will appear, then, of the verification and analysis of the data obtained in the bibliographical 

and of field researches, which allows like this to base its report, development and 

applicability. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 O Problema 

A excessiva divulgação e a escassa atualização de diversos instrumentos de avaliação 

profissional, principalmente aqueles utilizados para a seleção de candidatos a emprego, 

tornou necessária a substituição de alguns e o abandono de outros. Como alternativa, a 

análise grafológica vem sendo introduzida e difundida como instrumento auxiliar nestes 

processos que visam a seleção de candidatos. 

 

Em publicações recentes sobre Grafologia, citadas neste estudo, são encontradas 

referências quanto ao uso crescente nas empresas e a sua eficácia como instrumento do 

processo seletivo, não só por ser um método que propicia a observação de ampla variedade 

de características, mas também pela praticidade na aplicação. 

 

Esse aparente sucesso, aliado à falta de regulamentação específica, também está fazendo 

com que, muitas vezes, o conhecimento sobre Grafologia seja difundido de forma 

indiscriminada, visto que não há padronização de procedimentos e de conteúdo básico para 

os cursos de formação de grafólogos. 

 

De certo que a aplicação da Grafologia, como hoje é utilizada, depende de formação 

profissional adequada, preferencialmente ligada as Ciências Humanas, além de normas de 

conduta que regulamentem e garantam sua utilização. 

 

Embora o interesse pela representação de características pessoais através das letras seja 

muito antigo e existam registros de citações atribuídas a filósofos e pensadores, a 

Grafologia teve uma lenta evolução inicial, sendo estudada mais profundamente nos 

últimos 200 anos, notadamente na Europa e nos Estados Unidos. Como exemplo, cita-se a 

descrição feita por Suetonius Tranquillus em A Vida dos Doze Césares (120 A.C.) sobre as 

formas de ligação entre as palavras na escrita do Imperador Octavius Augustus, e também 

a conclusão que chegou Aristóteles sobre a individualidade da escrita, quando disse: “os 

sons emitidos pela voz [...] são símbolos dos estados da alma [...] e as palavras escritas são 
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os símbolos das palavras emitidas pela voz”1. Como todos os homens não têm os mesmos 

sons de fala, portanto nem todos têm a mesma escrita. 

 

Como comenta Crépieux-Jamin em seu livro Grafologia – A Escrita e o Caráter (1943), 

outros autores fazem referências também a observações deixadas por Demétrio de Falero, 

Dionísio de Halicarnasso e Arquimedes, entre os mais antigos. Entretanto este fato é por 

ele também contestado, face a impossibilidade de encontrar tais citações nas obras 

conhecidas.  

 

Entretanto a Grafologia foi apresentada à nossa sociedade como um instrumento de origem 

oculta e ligado ao esoterismo, sendo então utilizada, inicialmente, como derivação das 

formas de adivinhação ou previsão do futuro, cujo foco principal eram as descobertas de 

doenças na família e as ‘coisas do amor’. Tal prática denegriu sua verdadeira e potencial 

utilidade, além de ser aplicada, com raras exceções, por pessoas sem formação cultural e 

acadêmica adequadas ao seu entendimento. 

 

Pelo menos duas razões podem ser identificadas para que essa tônica enigmática servisse 

como estigma à Grafologia. Como cita Matilde Ras, “La escritura fué considerada en sus 

comienzos, por los celtas y por los germanos, como un sistema de prácticas mágicas, como 

cosa de encantamiento. [...] este invento hizo que en los tiempos primitivos su origen fuese 

atribuído a inspiración divina.” (Ras: 1951:64) Em 1872, Desbarolles, então considerado 

pai da quiromancia, cuidou para que o tom fosse mantido, intitulando Les Mysteres de 

l’Ecriture um dos mais importantes livros do Padre Michon. 

 

Ainda hoje é comum que pessoas se surpreendam quando informadas que se submeterão a 

uma análise grafológica. Imediatamente, um ‘quê’ de mistério é percebido, muitas vezes 

associado à ‘revelação de segredos’. 

 

Da mesma forma não é raro encontrar-se nas bibliotecas e livrarias os livros de Grafologia 

na seção de Esoterismo, Religião e Outros, embora tal prática venha apresentando 

crescente mudança no sentido de melhor classificação das obras. Segundo Paulo Camargo, 

um salto importante neste sentido foi a alteração realizada no Dewey Decimal System, 

                                                   
1  - (http://www.facom.ufba.br/hipertexto/experien.html em 16/10/02 – 19:31 h) 
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quando a Biblioteca do Congresso de Washington reclassificou os livros de Grafologia, até 

então listados entre os de ocultismo, para a lista de Psicologia. (Camargo, 1999: 17) 

 

Mesmo considerando os diversos fatores que podem exercer significativa influência na 

análise grafológica, como a cultura social da região onde a Grafologia está sendo aplicada, 

a formação cultural do avaliado, além do conhecimento e formação profissional do 

avaliador a Grafologia pode ser utilizada, pois não há registros de que este seja um 

impedimento à análise grafológica, independente da região ou cultura onde esteja sendo 

aplicada. 

 

O que se observa como condição de primordial importância no processo é a abrangência do 

conhecimento do avaliador e as bases sobre as quais se fundamenta. Uma boa preparação 

do avaliador permitirá que seja capaz de reconhecer as variações entre as culturas e os 

valores vigentes nas sociedades em cada época, identificando adequadamente as 

características de temperamento e caráter. 

 

Tudo isso faz com que, considerando-se a necessidade atualizar e ampliar o repertório de 

instrumentos utilizados nos processos de seleção de pessoal, adotando novas ferramentas 

que privilegiem a observação de capacidades e habilidades, alinhadas com as 

características dos perfis profissionais exigidos dos ocupantes de cargos atualmente, seja 

necessário esclarecer: quais os limites e possibilidades da Grafologia quando utilizada 

como instrumento de avaliação profissional nos processos de seleção de pessoal? 
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1.2 Objetivo do trabalho 

Este estudo pretende avaliar a aplicabilidade da Grafologia como Instrumento de 

Avaliação Profissional nos processos de seleção de candidatos, internos e externos às 

organizações, para o preenchimento de posições por elas disponibilizadas em seus quadros 

de pessoal. 

 

Na experiência adquirida pelo autor, durante os 28 anos em que atua na área de Recursos 

Humanos, executando e liderando atividades associadas ao recrutamento, seleção, 

avaliação, treinamento e à administração de pessoas, a avaliação de características de 

personalidade por meio da análise grafológica representa uma alternativa à necessidade de 

descoberta de novos instrumentos de avaliação profissional, podendo ser utilizada em 

seleção de pessoal, como ferramenta auxiliar, ou até em substituição, aos testes projetivos e 

de personalidade hoje utilizados com este mesmo objetivo, pois as características 

observáveis nestes podem também o ser com o uso adequado da Grafologia. 

 

Com este propósito, será apresentado o desenvolvimento histórico da Grafologia, a base 

biológica envolvida na ação de escrever, a interação existente entre essa base biológica e a 

base psicológica e sua resultante como uma das formas de expressão do comportamento. 

Nesse caminho também serão identificadas, no conjunto de características observáveis pela 

Grafologia, quer objetivas quer subjetivas, aquelas que interessam à avaliação profissional. 

 

1.3 Relevância do Estudo 

A utilização de novos instrumentos de avaliação profissional, como testes situacionais, 

dinâmicas de grupo, técnicas de psicodrama, análise grafológica, entre outros, ampliou as 

opções de análise e investigação do comportamento humano voltado para o trabalho, 

visando preencher a lacuna existente em decorrência da época de elaboração dos testes até 

então utilizados, fruto da experiência profissional ou do desenvolvimento da psicotécnica, 

e a realidade atual. 

 

Entretanto a validação desses novos recursos ainda não pode ser efetivamente comprovada, 

seja pela sua recente aplicação, seja pela subjetividade das suas observações. Considere-se 

ainda que, em sua maioria, também não há elementos científicos que os justifiquem, nem 

reguladores que os garantam. 



 

 10 

 

Para os testes que buscam avaliar habilidades específicas, isto é, de cunho unicamente 

objetivo, sua adaptação aos novos modelos propostos se dá naturalmente, num 

acompanhamento quase imediato à evolução dos métodos de trabalho. Sua validação é de 

fácil comprovação, pois sua elaboração, aplicação e análise pertencem ao mesmo período 

de tempo. 

 

Esta percepção prestigia também a aplicação da análise grafológica como instrumento de 

avaliação profissional, visto que possui uma evolução histórica de pensamento e 

desenvolvimento atualizada, assim como seu método de aplicação e análise. Some-se a isso 

a possibilidade de através da análise grafológica, numa única aplicação, ser possível 

observar e identificar variação no nível de diversos elementos que compõem a 

personalidade. 

 

As poucas pesquisas existentes sobre o assunto, até o momento da elaboração deste 

trabalho, foram dirigidas à comparação da Grafologia com instrumentos de Psicotécnica ou 

entre tipos de avaliadores. Todas validaram a aplicação da análise grafológica, como 

comprovam duas dissertações de Mestrado2 e os estudos publicados no Scientify Aspects of 

Graphology3. 

 

Com este estudo pretende-se ampliar a fundamentação para o uso da Grafologia nos 

processos de seleção de pessoal, além de estimular novas pesquisas e instrumentos de 

controle que resultem, principalmente, na garantia do direito a uma justa e consciente 

avaliação àqueles que, estando em busca de oportunidades profissionais, são submetidos 

aos processos ora aplicados. 

 

Pretende-se ainda encontrar elementos que possam ser apreciados sobre o crivo da Justiça, 

evitando que a análise grafológica, quando utilizada como instrumento de avaliação 

profissional seja considerada uma ameaça ao direito individual de acordo com o que 

preceitua a Constituição Federal de 1988, Capítulo I, art. 5º, alínea XXXV. 
                                                   
2 A Grafologia como Método Projetivo Científico – PUC-SP, por Anabela Moreira Oliveira, 1996. 
Correlações entre a Tipologia Junguiana, a Caracterologia de Heymans-Le Senne e o Temperamento 
Hipocrático através do Estudo Grafológico – UMESP, por Maria Lucia Mandruzato, 2000. 
3 Graphology and Job Performance: A Validation Study, por Amos Drory, 1986. 
A Validation Study of Graphological Evaluation in Personnel Selection, por Gershon Ben-Shakar, Maya Bar-
Hillel & Anat Flug, 1986. 
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Alguns princípios encontrados no estudo da Grafologia incentivaram a dedicação ao tema. 

Entre eles destacam-se: 

ü o objetivo, compreensivo, amplo e ilimitado dentro do seu campo é passível de 

discussão aberta e lógica, apoiada em argumentos racionais; 

ü o avanço da tecnologia não prejudica suas afirmações e disposições. Pelo 

contrário, estimula a pesquisa continuada; 

ü relaciona-se com as teorias e ciências da mesma família ou natureza, sem 

contradizer os respectivos conteúdos; 

ü campo de ação apenas limitado pelo conhecimento específico de quem a aplica; 

ü atende princípios formais, com método de observação específico; 

ü tem as características científicas de relação entre fenômeno e previsão de 

resultados, permitindo que se retire deduções com demonstrações ou conclusões 

estatísticas; 

ü pode ser transmitida além da tradição de escolas e aceita várias linhas de 

pensamento. 

 

De certo que não se esgotará o assunto com este trabalho, mas acredita-se que, além da 

proposição aqui formalmente expressa, surgirá um alerta às autoridades, aos profissionais 

interessados e às entidades de classe para a questão que está sendo inicialmente tratada. 

 

O significativo espaço ocupado pelo assunto na mídia atualmente, em veículos 

especializados ou não, representa a importância e o interesse que a sociedade vem 

dedicando à Grafologia. 

 

1.4 Delimitação do Estudo 

Assim como a maioria dos instrumentos de avaliação hoje disponíveis, a Grafologia 

também permite através da sua análise, uma leitura capaz de identificar um grande número 

de variáveis do comportamento humano, além de outras utilizadas em diagnósticos 

médicos e processos terapêuticos. 

 

Certamente o comportamento de uma pessoa é influenciado por todas as variáveis que o 

compõem e como estas se manifestam, como esclarece Klara Roman em seu livro 

Handwriting - A Key to Personality: 
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“É uma verdade que, não importa quão individualista ou independente o 

homem for, está marcado pela sua época, pela cultura coletiva do seu tempo e 

lugar. À medida que passamos de um período histórico para outro, vemos como os 

estilos pessoais se enquadram nos modelos da cultura dominante.”4 (Roman, 1952: 

90) 

 

Entretanto, para o propósito deste estudo, optou-se pela concentração nos fatores que mais 

diretamente influenciam o comportamento direcionado para o trabalho, como: liderança, 

tomada de decisão, julgamento, comunicação, concentração, trabalhar em equipe, trabalhar 

sob pressão, raciocínio, objetividade, criatividade, persistência, confiabilidade, ordem, 

organização, motivação, versatilidade, flexibilidade, ansiedade, iniciativa, combatividade. 

 

Em razão das substanciais mudanças ocorridas na forma de gerenciamento das empresas, 

provocando significativas alterações na cultura organizacional, principalmente a partir de 

1980, e por serem estas alterações suficientes para que se possa incluir o cenário 

profissional brasileiro no mercado internacional sem distinção, no que diz respeito aos 

atributos pessoais e perfil dos cargos, a aplicação do estudo limita-se a este período e nas 

empresas que atuam no Brasil. 

 

1.5 Definição de Termos 

• Análise profissiográfica – inventário de aptidões psicológicas e fisiológicas 

requeridas para o exercício de uma profissão. 

• Atividade profissional – cargo, posição ou conjunto de habilidades que 

compõem o exercício de uma ocupação com objetivo de atingir determinado 

fim. 

• Avaliação grafológica – interpretação de características da personalidade 

com base na observação metodológica dos movimentos registrados na 

escrita. 

• Avaliação profissional – processo formal de verificação e análise de 

características dos candidatos, visando qualquer movimentação no quadro 

de pessoal de uma empresa. 

                                                   
4 Tradução livre do autor deste estudo. 
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• Candidato – pessoa envolvida em processo de admissão ou movimentação 

de pessoal de uma empresa. 

• Cultura Organizacional – conjunto de valores adotados por uma organização 

e que influencia a sua forma de administração e seu relacionamento interno 

e externo. 

• Dinâmica de grupo – atividade realizada em grupo com a finalidade de 

observação do comportamento individual e coletivo dos participantes 

através da aplicação de estímulos por meio de exercício prático estruturado. 

• Grafismo – manifestação simbólica da escrita. 

• Grafologia – estudo da personalidade pela identificação dos movimentos 

registrados na escrita. 

• Habilidades específicas – conhecimento prático, nato ou adquirido. 

• Instrumento – formulário elaborado ou técnica desenvolvida para ser 

utilizada em processos de avaliação profissional. 

• Potencial – característica de atitude ou de habilidade, presente ou com 

possibilidade de desenvolvimento. 

• Técnica – forma desenvolvida com planejamento objetivando sistematizar a 

execução de uma atividade. 

• Teste projetivo – instrumento de estudo das características básicas da 

personalidade. 

• Teste psicotécnico – instrumento de estudo orientado para obter resultados 

práticos em qualquer domínio da atividade humana. 

• Teste situacional – recurso em forma de teste escrito ou exercício de 

dinâmica de grupo e que simula uma ou um conjunto de situações 

pertinentes à atividade profissional em questão. 

• Técnica de psicodrama – recurso em forma de representação dramática com 

objetivo de externar características interiores do indivíduo a fim de 

compará-las com as características exigidas para o desempenho de uma 

atividade profissional. 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O Homem sempre desejou comunicar-se com seus semelhantes, através dos sons, dos 

gestos e dos traços. Como indivíduo, não conteve em si a sua evolução, tendo a 

necessidade íntima de perpetuar, também, seus sentimentos e atos. Comunicou-se de forma 

objetiva e subjetiva inicialmente pelo desenho, em cópia das formas exteriores, que foi 

sendo transformado lentamente ao longo dos séculos, sofrendo adições, subtrações e 

substituições, até adquirir um valor convencional. Essa evolução do conjunto de sinais 

representativos ficou consagrada como linguagem. 

 

A forma artística do desenho foi sendo debilitada na aparência, passando a ser executada 

com menos traços e adornos. Entretanto, a perda na forma ocasionada por esta 

simplificação cuidadosa possibilitou uma assimilação mais fácil, resultando no aumento do 

valor da representação. Mais do que obra do acaso ou uso da lei do menor esforço pode-se 

creditar este feito ao resultado de um trabalho intencional, já que exigiu escolhas, 

preparação e execução, ou seja, atividades que só podem ser manifestas quando elaboradas 

no nível racional. 

 

Ao contrário do que se pode imaginar, a arte não se perdeu. Ganhou a liberdade necessária 

para que gestos e traços acabassem unidos numa forma de comunicação visual que podia 

ser gravada em pedra, madeira, argila e papel. O traço foi a forma desenvolvida pelo 

homem para representar suas ações e emoções, além de deixá-las gravadas para que os 

outros soubessem o que fazia, como agia e quem era. O Homem passou a fazer, com o 

traço, o retrato da sua vida. 

 

Entretanto este simbolismo carecia de interpretação adequada para ser verdadeiramente 

entendido como a intenção do autor. Fruto da variedade de imagens e sensações da mente 

humana, que por influência das suas faculdades não se comporta de maneira idêntica, 

implantou-se uma multiplicidade de expressões simbólicas. Surgiu então a necessidade de 

transformação desta forma multivariada de expressão por algo menos diversificado, que 

pudesse ser compreendido, e até executado, por um número maior de pessoas. 

 

Embora a evolução da civilização a tenha tornado cada vez mais complexa, desfez-se a 

necessidade do simbolismo mágico que a escrita continha no seu papel social, fazendo com 
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que mais pessoas se interessassem por obter instrução e permitindo, com isso, que a 

transmissão de crenças e tradições, antes feitas pela memória, pudessem ser perpetuadas 

através de documentos escritos. Grande parte desse progresso está contida nos textos 

religiosos. E mesmo destruindo o feito em outras épocas, ainda que por mera 

simplificação, o homem conservou os sinais de mais fácil compreensão, criando um 

conjunto estabilizado. Assim pode o simbolismo evoluir para o modelo pictográfico e, em 

seguida, ser associado à emissão dos sons que estes símbolos representavam, chegando 

então ao modelo silábico, que completa a forma de comunicação. 

 

Pelo que se observa, o homem buscou a simplificação dos traços sem jamais abandonar seu 

desejo de representação ideológica do ambiente onde está inserido e da natureza que o 

rodeia, apenas alterou-lhe a forma, como sintetiza Posada Angel: 

 

“La expresión figurada (conjuntamente con la hablada) constituyó el 

lenguaje escrito y el idioma de entendimiento para el uso de la humanidad. Los 

grafismos cumplen su función ideológica y la palabra llena su cometido simbólico; 

y esta interrelación o acción recíproca representa la base de todo o sistema 

expuesto.” (Angel, 1952: 66) 

 

A constatação de que as palavras são compostas por sílabas permitiu que, posteriormente, 

os símbolos que representavam as sílabas fossem subdivididos em outros – as letras – que 

deram origem ao nosso alfabeto5. 

 

Por ser muito flexível, o alfabeto passou a ser utilizado universalmente e quanto mais 

pessoas utilizavam a forma de comunicação escrita, mais modelos diferentes de formas de 

escrever surgiam, criando uma variedade de sinais gráficos para representar o mesmo 

significado. Percebeu-se, posteriormente, que alguns desses sinais eram comuns a algumas 

pessoas, e que essas também apresentavam algumas similaridades de comportamento, 

hábitos, atitudes e, em alguns casos, físicas. Nem por isso o homem perdeu sua 

individualidade, já que a execução do gesto gráfico é proveniente da ação de órgãos 

sensoriais, que fazem com que a representação varie de acordo com os estímulos que a 

                                                   
5 Taylor em The Alphabet an account of the origin and development of letter (1883) cita que o Siríaco, o 
Árabe, o Arameu, o Hebreu, o Himiriático, o Sud-Arábico, o Persa e o Turco são resultados de uma evolução 
progressiva e marcada pela influência do Fenício. 
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provocam, influenciada também pelas forças físicas necessárias à sua produção. Sendo os 

sentidos os responsáveis pela percepção que o homem tem das influências que recebe e 

provoca no meio em que vive, é natural que, ao expressar-se, só possa fazê-lo dentro dos 

parâmetros condicionantes da capacidade desses sentidos, que lhe são próprios. 

 

Era cedo para afirmar-se que estava aí caracterizada individualização da personalidade na 

execução do gesto gráfico, mas de certo que pode ser assim visto, pois as diferenças 

anatômicas adicionam-se as diferenças de comportamento, dando identidade expressiva 

única ao indivíduo. Quando o indivíduo executa um traço, o faz de uma maneira particular. 

Esse traço único contém duas impressões do seu ‘eu’, uma simbólica material e outra 

expressiva. Apóia-se esta constatação na afirmativa de Gordon W. Allport: “O termo eu já 

supõe unidade.” (Allport, 1969: 468) 

 

Muito tempo se passou e muitas observações foram feitas, até que, em 1622, um médico 

publicou o primeiro livro que abordava a relação entre a escrita e o comportamento6. Em 

sua obra intitulada Tratado sobre como, através de uma carta, chega-se ao conhecimento da 

natureza e das qualidades do autor7, o Doutor Camilo Baldo, também Professor da 

Universidade de Bolonha, apresentou conceitos sobre a análise da escrita que são válidos 

até hoje. Seu trabalho constituiu-se na observação do desempenho e do comportamento de 

seus alunos na escola, comparando-os com determinados traços das suas letras. 

 

Logo depois outro médico e professor da Universidade de Nápoles – Marco Aurélio 

Severiano – escreveu um tratado chamado Adivinhador ou Tratado de Adivinhação 

Epistolar8, já associando escrita e personalidade. 

 

Em 1755 o poeta e filósofo suíço Johann Kasper Lavater, que já era reconhecido por seus 

trabalhos com Fisiognomia, onde se dedica ao estudo das possíveis relações nas 

combinações entre expressões de linguagem e traços fisionômicos, é incentivado por 

Goethe, de quem era discípulo, e interessa-se pelas possíveis relações nas combinações 

                                                   
6 Duas obras antecedem a esta: em 1609 o escrivão juramentado François Demelle publicou o livro – Avis 
pour juger des inscriptions en faux, ou comparaison des écritures et signatures pour en faire et dresser les 
moyens pour voir et decouvrir toutes falsifications et faussetés. (Costa Pinto, 1900: 7) Depois, em 1611 foi 
publicado o livro Idengraphicus Nuntius, escrito por Prosper Aldorisius, relacionando escrita e saúde. (Lledó 
y Anduix, 1997:21) 
7 Tratatto come de una littera missiva si cognoscano la natura e qualitá dei scrittore. Capri: 1622, in – 4º 
8 Vaticinador, sive Tractatus de divinatione litterali. (Crasso apud Crépieux-Jamin, 1943:10) 
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entre os traços fisionômicos a escrita. Tal estímulo pode ser sentido em trechos de uma de 

suas cartas ao amigo: 

 

“Que a escrita tenha relações com o caráter e a inteligência humana, e que 

possa dar ao menos um pressentimento da maneira de sentir ou de agir, é coisa 

sobre a qual não paira sombra de dúvida. [...] Contudo, seria mais fácil encontrar 

nisso uma questão de sentimento do que uma ciência clara. [...] Como a coisa é 

extremamente complexa [...] muito pouco há a dizer a respeito deste tema, a menos 

que o aprofundemos seriamente. Tome, por exemplo, o que hoje lhe digo como 

demonstração do interesse simpático que tenho por suas pesquisas induzindo-o 

amistosamente a continuar a colecionar com zelo.” (Goethe apud Crépieux-Jamin, 

1943: 11) 

 

Todos os trabalhos dessa época tinham em comum uma análise intuitiva do que a grafia 

passava aos seus observadores, não se constituindo em nenhuma referência científica. 

Interessada em também compreender os mistérios do ocultismo tão em moda, 

provavelmente movida pelo choque ou até mesmo desafio que algumas correntes 

apresentavam aos seus pressupostos sagrados, a Igreja designou que alguns de seus 

clérigos estudassem essas práticas. Em 1869 o abade Jean Hipólito Michon, seguidor das 

observações do abade Flandrin, fundador da primeira escola de interpretação da escrita por 

volta de 18309, faz a primeira inferência ao ‘signo típico’ e desenvolve um sistema de 

avaliação da escrita, pela avaliação de sinais isolados, substituindo assim a observação 

puramente intuitiva.10 

 

Entretanto Michon deixa-se levar pelo editor de livros de Ciências Ocultas e pai da 

Quiromancia – Adrien Adolphe Desbarolles – que embora fosse profundo conhecedor das 

matérias que editava, tinha um interesse especial para que a Grafologia continuasse a fazer 

parte das Ciências Ocultas. Nessa ocasião publicam juntos o livro ‘Os Mistérios da 

Grafologia’. Mais tarde Michon tenta reforçar o cunho científico do seu estudo e publica, 

ainda com Desbarolles, ‘O Sistema de Grafologia – Método Prático’11. A Grafologia passa 

a ser vista como o conhecimento do homem através de suas manifestações exteriores. 

                                                   
9 Camargo (1997) e Xandró (1998). 
10 Crépieux-Jamin J. (Quatorziéme mille, VI). 
11 op.cit. 
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Entende-se que esta pode ser a primeira visão do estudo da estrutura psicológica do ser 

humano através da escrita. 

 

Michon e Desbarolles por todo esse tempo travaram uma longa dispusta pela paternidade 

da Grafologia12. Desbarolles continua freqüentando os salões da nobreza onde faz suas 

‘adivinhações’ e vende seus livros. Mas quando publica ‘Os Mistérios da Mão’ e anuncia 

que por 20 francos pode ler o futuro, praticamente ofende o amigo. Essas atitudes 

desagradam Michon, fazendo com que rompam a amizade. 

 

Ainda preocupado com o sucesso de Desbarolles, Michon escreve para uma coleção 

intitulada ‘Revelações Completas’, onde, aproveitando-se do seu prestígio e posição, 

apresenta grafismos de reis e outros representantes da nobreza, mas ainda assim não 

consegue desbancar seu ‘concorrente’ que também inclui nessa coleção alguns livros 

destinados ao esoterismo, muito bem escritos. Triste sina da Grafologia. 

 

À parte dessas desavenças está outro médico, francês – Jean Crépieux-Jamin (1858 – 1940) 

– que, como Michon observa os sinais isolados na escrita e os relaciona com expressões 

psíquicas específicas. Entre as principais contribuições de Michon destaca-se a importância 

que dedicou ao gesto gráfico, reconhecendo na grafia uma forma de linguagem expressiva, 

permitindo a interpretação do sinal isolado de acordo com a variação dos movimentos e 

das alterações no estado da alma (mente), pois sendo sua expressão gráfica terá que variar 

como ela. Segundo P. Foix, para Michon “toda escrita, como toda linguagem, é a imediata 

manifestação do ser íntimo intelectual e moral e essa afirmação constitui o enunciado 

primeiro da ciência grafológica”.(Foix apud Santos: 1993:2) 

 

Crépieux-Jamin seguiu os preceitos de Baldo. Estudou o método de Michon e o 

desenvolveu, definindo o traço como a resultante de uma atitude física (movimento 

fisiológico) originado por uma atitude mental (movimento psicológico) e atribuindo a cada 

gesto mais de uma interpretação psicológica possível, já que o traço poderia variar em 

relação à Ordem, Forma, Dimensão, Inclinação, Pressão, Velocidade e Ligação. Da mesma 

                                                   
12 Atribui-se a Michon a autoria do termo Grafologia (1872) e paternidade da técnica como é hoje utilizada – 
Camargo (1997), Ras (1951), Torbidoni (1991) entre outros. Entretanto há uma referência de que o termo 
tenha sido utilizado num anúncio publicado na edição de 22 de dezembro de 1850, no Reynolds Weekly 
Newspaper – ‘Graphology: Miss Emily Dean, Graphologists, 48, Liverpool Street, Argyle Square, London’. 
(Camargo, 2001:19) 
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forma considerou as diferenças de inteligência entre os indivíduos e o conjunto da escrita, 

como elementos capazes de intensificar ou atenuar as características psicológicas 

resultantes das observações dos traços gráficos. 

 

Valendo-se das descobertas de Crépieux-Jamin, ainda que as contestasse em parte, o físico 

alemão Ludwig Klages, estudioso de filosofia e psicologia, interessa-se pela grafologia 

como uma manifestação da psique e propõe o conceito de Nível de Forma, ou seja, 

valoriza mais a estrutura do sistema, observando principalmente o simbolismo expressivo e 

inconsciente, os movimentos escriturais e as reações do caráter, baseado na pluralidade da 

interpretação dos significados da grafologia. Certamente que sua formação influenciou esta 

proposta, já que estava baseada em características dos fenômenos da natureza, concluindo 

que a regularidade dos fatos naturais se dá através de atos naturais suaves e metodicamente 

irregulares. 

 

Nessa mesma época o neurologista e psiquiatra Rudolph Pophal ensinava grafologia na 

Universidade de Hamburgo e desenvolveu uma escala baseando-se nos graus de excitação 

e inibição produzidos em cada uma das três camadas do cérebro. 

 

A Grafologia foi observada durante muito tempo apenas como um ato mecânico, mas 

dentre os muitos estudos que foram realizados, o maior progresso aconteceu quando o 

pediatra e fisiologista alemão Thierry Wilhelm Preyer, em 1898, baseando-se nos 

movimentos fisiológicos que produzem a escrita, provou que o estímulo para a escrita 

nasce no cérebro o que faz com que o gesto gráfico seja o mesmo, independente de ser 

executado com as mãos, pés ou a boca. 

 

A importância dessa descoberta deveria ser mais considerada, visto que sua relevância não 

está unicamente em ter determinado a origem do estímulo da escrita, mas por atrair estudos 

para todas as demais funções cerebrais, que passaram a ser observadas como influentes no 

ato de escrever, de forma semelhante ao proposto por Klages. Às funções fisiológicas 

somaram-se as psicológicas, em pleno desenvolvimento na época. Nervos e músculos 

agora também interpenetravam-se ao consciente e inconsciente, fazendo com que o ato 

dependesse da atitude. Dessa suposta dependência buscou-se desenvolver uma relação 

baseada em que o primeiro pudesse se constituir no legítimo representante expressivo da 

segunda. 
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Baseando-se em Klages, com relação à aproximação entre grafologia e a psique, porém 

contestando-lhe a base, o filósofo suíço Max Pulver traz um significativo avanço no estudo 

da grafologia ao apresentar uma teoria em que o simbolismo no espaço gráfico é uma 

representação subconsciente de repressões e complexos. 

 

Para isso fundamenta-se nos princípios da psicologia profunda13, que reúne os conceitos 

vigentes apresentados por Freud, Adler e Jung. Demonstrando uma nítida preferência pela 

interpretação “noturna” da psique, porém não menos importante, eles mantiveram o foco 

de suas explorações no simbolismo resultante da interpretação dos sonhos o que, 

lamentavelmente, só lhes permitiu tímidas e indiretas incursões pela grafologia, restando 

aos interessados por esta, e aqui se incluem alguns de seus discípulos, todo o trabalho de 

associação das descobertas sobre o simbolismo psicológico e sua manifestação por meio do 

gesto gráfico. O presente estudo também pretende inserir-se como mais um capítulo da 

capacitação da grafologia enquanto instrumento de expressão simbólica do comportamento 

humano.  

 

Mais recentemente outra forma de observação dos aspectos da grafologia mereceu 

destaque, quando a psicóloga francesa Ania Teillard, discípula de Carl Gustav Jung, 

aprofundou os estudos em grafologia e seu relacionamento com os conceitos da psicologia 

analítica de seu mestre, caracterizando os sinais gráficos que correspondem às atitudes 

extrovertidas e introvertidas, além das quatro funções psíquicas: Intuição, Sensação, 

Pensamento e Sentimento14. 

 

Esse estudo ainda é levado em consideração por muitos grafólogos que fazem suas análises 

baseadas nele. Entretanto, como seus diagnósticos são intuitivos, há outros estudiosos que 

lhe contestam a eficiência, como Torbidoni e Zanin (1991). Mesmo considerando 

importante a contribuição psicológica trazida por Teillard, que observa a correspondência 

do movimento dinâmico como reflexo da personalidade global do autor, ressalvam: 

 

                                                   
13 Pulver conviveu com Hermann Rorschach e Carl Gustav Jung, o que explica sua visão psicanalítica da 
grafologia. 
14 Teillard (1974). 
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“Pero, a nuestro juicio, tales consideraciones no confluyen en un método 

verdadero y propio con una sólida base demostrativa, porque sus diagnósticos son 

intuitivos.” (Torbidoni, 1991: 32) 

 

Todavia, é importante que se considere que a razão permite a adequada utilização do 

raciocínio matemático, empregado no bom senso cotidiano, porém na vida existe muito 

mais do que bom senso e para captar toda a sua abrangência é preciso ir além do 

pensamento lógico racional, tarefa que a intuição pode se incumbir, independente das 

dificuldades comprobatórias do seu emprego. Com isso não se está pretendo contrariar a 

coerência da afirmação do psicólogo Edward Lee Thorndike: “Tudo que existe, existe em 

certo montante. Reconhecer isto envolve conhecer sua quantidade como também sua 

qualidade.”15 O que se espera é que, em breve tempo, a metodologia científica encontre 

processos eficazes para medir idéias, imagens e a profundidade das emoções, que hoje 

dificilmente podem ser representadas por quantidades, de acordo com os padrões dos 

sistemas de medidas atualmente conhecidos. 

 

A grafologia é a representação das atividades mentais por meio da escrita, mas ainda que 

se transformem em números muitas de suas variáveis passíveis de observação – altura, 

largura, inclinação, pressão, margens etc – restarão outras igualmente fundamentais – 

forma, ligações, espaço gráfico ou ambiente, sinais particulares etc, cujas unidades ainda 

não se encontram definidas. Parece estar longe a possibilidade de medir a atividade mental 

que estes símbolos representam, sem considerar sua implicação subjetiva, para qual a 

intuição pode ser uma solução. Não se trata de utilizar-se dons místicos ou prodigiosos, tão 

pouco insights ou feelings simplesmente. A definição conceitual é complexa e mesmo 

estudiosos sobre intuição ainda não a tem16, porém há consenso que no conceito de 

intuição obrigatoriamente estará contida uma grande parte cognitiva associada a outra, 

mais inconsciente, permitindo que, no resultado final, os sentimentos atuem tanto quanto a 

lógica. Quanto ao nível dessa intuição percebe-se que a opinião geral diz que será 

correspondente à dedicação com que se abraça o tema associada ao grau de conhecimento 

adquirido. De forma mais poética Nietzsche sintetiza: 
                                                   
15 Ver CROCKER, Linda M. Introduction to classical and modern test theory. Flórida: Holt, Rinehart and 
Winston, Inc., 1986 
16 “Parece que estamos de acordo quanto à utilidade da intuição na vida dos administradores; podemos até 
mesmo especificar as áreas em que a intuição pode ser particularmente útil. Encontrar uma definição para ela, 
todavia, parece ser mais difícil.” (PARIKH, Jagdish, NEUBAUER, Franz F. e LANK, Alden G. 9ª ed. SP: 
Cultrix, 1997) 
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“Para a arte existir, para qualquer tipo de atividade aestética ou percepção, 

uma certa precondição psicológica é indispensável: intoxicação.” (Nietzsche apud 

Terra, 2001: 62) 

 

Independente desse juízo sobre a questão da validade do uso da intuição como método de 

análise grafológica, quer como única base considerada ou em parte, na representação 

esquemática utilizada por Jung, que dispõe as quatro funções psíquicas parcialmente 

sobrepostas e integradas ao símbolo chinês Taigitu, também pode ser reconhecida a 

correspondência dos significados atribuídos às zonas – superior, média e inferior – da 

grafologia, como também ao conjunto de vetores referentes à inclinação, início e fim dos 

traços. 

 

Existem diversas correlações entre o conjunto de zonas e vetores atribuído aos traços pela 

grafologia e as funções psíquicas. Mesmo quando estas são apresentadas por linhas de 

pensamento diferentes da utilizada no exemplo, e considerando a universalidade das zonas 

e vetores grafológicos, as correlações são evidentes. As figuras 01 e 02, apresentadas a 

seguir, servem de apoio ao entendimento do modelo de correspondência exemplificada. 

 
 

 
 

 

 

Para Jung (fig. 01) a área clara representa o estado consciente pleno, contrapondo-se à área 

escura que representa o estado inconsciente pleno. A linha pontilhada demarca o campo 

consciente. Neste exemplo, a função Pensar assume a posição superior ou dominante e 

Intelectualidade 

Interesses físicos 
e materiais 

zona média 

início 

zona superior 

zona inferior 

término 
direção 
passado

direção 
futuro 

fig. 01 – Funções psíquicas de Jung fig. 02 – Zonas gráficas 
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reprime a função Sentir, enquanto as funções Perceber e Intuir ocupam posições auxiliares. 

Nestas, pode ocorrer manifestação da primeira, porém a segunda mantém-se dissimulada. 

 

Paralelamente, as observações realizadas pelos estudiosos de grafismos, os levaram a 

definir, empiricamente e muito antes do esclarecimento trazido pela Psicologia, a zona 

superior como a área onde se situam o interesse filosófico e o espiritual, portanto 

relacionados ao pensamento; a zona média como a representação do espaço ocupado pelo 

‘eu’ ou o campo consciente (ego) da figura de Jung; a zona inferior como o segmento onde 

se encontram os interesses pelos bens materiais e as necessidades físicas, o que 

corresponde as sensações. 

 

Essas observações empíricas encontram respaldo neurofisiológico, considerando-se que a 

execução de um traço para cima é exercida sob o impulso da musculatura extensora, isto é, 

realiza movimentos para fora, de interesse idealista e que não se submete aos instintos; ao 

contrário, a execução de um traço para baixo é exercida pelo impulso da musculatura 

flexora, que realiza movimentos para dentro, que canaliza interesses materialistas e 

obedece aos instintos. 

 

Diversos interessados pelo estudo da grafologia, ligados ou não a grupos e sociedades 

constituídas com o objetivo de validar os diversos métodos, na França, Itália, Espanha, 

Alemanha, Israel e Estados Unidos, têm apresentado seus trabalhos17, mas não se encontra, 

ainda, um que contenha consistência suficiente para obter pleno reconhecimento pela 

comunidade científica, provavelmente por que utilizam fundamentação diversa e 

necessitam maior aprofundamento. 

 

Na linha de pensamento sugerida por Thorndike, Torbidoni e Zanin destacam: o método 

grafométrico de Gobineau-Perron; o estudo sobre o reflexo das impressões sensoriais no 

traço, de Walter Hégar; o trabalho sobre a neurofisiologia do gesto gráfico, de Maurice 

Pierot; o método quantitativo da freqüência e intensidade dos signos gráficos, do Padre 

Girolamo Moretti. 

 

                                                   
17 NEVO, Baruch [et al.]. Scientific Aspects of Graphology. Springfield: Charles Thomas Publisher, 1986. 
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Em contra partida, analisando as correntes contrárias à aplicação da grafologia, como a 

linha adotada pelos que se intitulam céticos e radicais, também não encontramos qualquer 

trabalho que, com fundo científico ou não, desqualifique as observações das características 

de personalidade realizadas por intermédio da análise da escrita. 

 

As principais citações adversas ao uso da grafologia prendem-se a críticas ao trabalho de 

alguns grafólogos e na tentativa de manter a associação da grafologia ao ocultismo e ao 

esoterismo. Nos Estados Unidos, onde também cresce o uso da grafologia, há diversas 

ações na justiça e propostas no Congresso, buscando proibi-la. Porém o mote destas ações 

pode ser classificado como preocupação com a ‘invasão de privacidade’ e a ‘discriminação 

de minorias’. 

 

A controvérsia sobre a validade do uso da grafologia como instrumento de análise da 

personalidade parece ainda ter um longo caminho a ser percorrido. Essa validade é 

contestada no judiciário, que ainda não formou jurisprudência a respeito, embora se utilize 

de fundamentos grafológicos como prova legal para determinação de autenticidade de 

documentos, principalmente manuscritos. A Grafotecnia é um segmento derivado da 

Grafologia, no que tange à análise de escritas manuais, mas aqui reside uma 

incompatibilidade, pois enquanto a derivada goza de utilização legal reconhecida e 

regulamentada, a sua proveniência permanece sob suspeita, sendo ainda discutida. Com 

isso avilta-se a lógica do mais simples argumento que se possa levantar sobre a natureza do 

assunto ou, a partir daqui, tem-se que admitir como possível que um ovo, no qual uma ave 

foi gerada, possa ter sido concebido pelo acasalamento de reptis18. Isto também a ciência 

ainda não explica. 

 

A Grafotecnia, no que tange às escritas manuais, fundamenta-se nas “Leis da Escrita”, 

determinadas por E. Solange Pellat19, fundador da Sociedad Técnica de Expertos en 

Escrituras de la Universidad de la Soborna, que partem de um Princípio Fundamental – 

As leis da escrita independem do alfabeto utilizado – além de tomar como base a Premissa 

da Individualidade Gráfica – Os grafismos são individuais. Aceita-se que podem existir 

escritas semelhantes ou parecidas, mas nunca idênticas. No Princípio está garantida a 

universalidade do uso das quatro leis enunciadas por Pellat; na Premissa a personalização 

                                                   
18 Classe de animais onde se encontram as tartarugas, cobras, lagartos, jacarés ou crocodilos. 
19 PELLAT, Edmond Solange. Les Lois d’écriture. Vuibert, 1927. 
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da individualidade do autor. Ambos correspondem à universalidade e individualidade 

aplicadas nos fundamentos adotados pela Grafologia. No Brasil o termo Grafotecnia teve 

outras denominações – Grafística, Grafotecnia e Grafoscopia – e hoje é reconhecido como 

Grafotécnica. O emprego da técnica está basicamente voltado para a comprovação ou não 

de autenticidade de vários tipos de escritas – manuais, mecânicas e eletrônicas – 

documentos, cédulas e selos. 

 

Não foi encontrada na literatura qualquer referência à associação da legitimidade da 

Grafotecnia com a validade da Grafologia. Em princípio, essa condição pode estar 

relacionada a uma defesa classista, pois já tendo conquistado um referendo legal que os 

coloque em posição privilegiada em relação a dos grafólogos, os grafotécnicos não têm 

interesse em abrir seu campo construindo pontes com a Grafologia, o que certamente 

resultaria em aumento da concorrência profissional ou poderia acarretar a perda do status. 

 

A correspondência das quatro Leis da Escrita com os fundamentos da Grafologia não 

requer maior detalhamento, pois o enunciado de cada uma das referidas leis, de maneira 

geral, é por si só objetivo: 

 

 1ª Lei - O gesto gráfico está sob a influência imediata do cérebro. Sua forma não é 

modificada pelo órgão escritor se este funciona normalmente e se encontra 

suficientemente adaptado à sua função. 

 

O caput dessa lei exprime o princípio inicialmente defendido por Klages e posteriormente 

provado por Pophal, ambos grafólogos. 

 

 2ª Lei - Quando se escreve, o ‘eu’ está em ação, mas o sentimento quase 

inconsciente de que o ‘eu’ age passa por alternativas contínuas de intensidade e de 

enfraquecimento. Ele está no seu máximo de intensidade onde existe um esforço a 

fazer, isto é, nos inícios, e no seu mínimo de intensidade onde o movimento 

escritural é secundado pelo impulso adquirido, isto é, nas extremidades. 

 

Desconhece-se, até agora, a escala de intensidade do ‘eu’ e a aceitação, a influência e a 

alternância entre inconsciente e consciente só pode ser compreendida pela interpretação 
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subjetiva, em conformidade com os princípios da psicologia profunda, o que foi proposto e 

incorporado no desenvolvimento grafológico por Pulver. 

 

 3ª Lei - Não se pode modificar voluntariamente em um dado momento sua escrita 

natural senão introduzindo no seu traçado a própria marca do esforço que foi feito 

para obter a modificação. 

 

Na execução de uma análise grafológica diversos traços20, principalmente ligados ao 

conceito de Forma, indicam a intenção do autor em desfigurar ou disfarçar letras ou 

palavras. Nesse sentido pode-se tomar como exemplo as escritas classificadas como 

Disfarçadas e as Tipográficas, apresentadas respectivamente nas figuras 03 e 04. 

    
 

 

 4ª Lei - O escritor que age em circunstâncias em que o ato de escrever é 

particularmente difícil, traça instintivamente ou as formas de letras que lhe são mais 

costumeiras, ou as formas de letras mais simples, de um esquema fácil de ser 

construído. 

 

A elaboração de uma análise grafológica com maior amplitude do que a proposta deste 

estudo é realizada com grafismos executados em diversas épocas, e também permite a 

determinação do desenvolvimento, positivo ou negativo, do autor com base na variação 

dos traços. Isso caracteriza a motivação ou impulso empregado por ele na execução do 

traço, em cada uma das ocasiões consideradas. 

 

Certo é que lenta, porém constante, a evolução, o interesse e a utilização da grafologia 

espalha-se por todo o mundo. Desde Michon aos dias atuais, de análise puramente intuitiva 

evoluiu para a observação sistemática dos traços e daí para o significado dos gestos 

gráficos e sua associação aos aspectos psicológicos. 

                                                   
20 Ambiente gráfico negativo, retoques, lapsos, irregularidade de pressão e assinatura, entre outros. 

fig. 03 – Escrita Disfarçada fig. 04 – Escrita Tipográfica 
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Física, biológica ou socialmente, todos os organismos recebem e transmitem energia e os 

seres humanos possuem sistemas complexos e ainda não inteiramente compreendidos. E é 

dessa busca pela compreensão do funcionamento dos sistemas que compõem o organismo 

humano, que resultam o interesse, a insaciável curiosidade, os vários caminhos e as 

principais descobertas sobre o comportamento. 

 

Como ser vivo, o homem segue as leis que regem o comportamento dos sistemas e se 

mantém em constante troca de energia com o ambiente em que está inserido. Nessa troca 

forma-se um círculo de onde provêem os estímulos que o influenciam e para os quais 

fornece respostas. Seria simples, não fossem infinitas as possibilidades e formas de 

estimulação, com conseqüente infinitas possibilidades de resposta. 

 

Como resposta ao estímulo provocado por esta dificuldade, o incansável e desassossegado 

homem alinha e harmoniza suas descobertas nos variados campos da ciência em prol do 

conhecimento de si mesmo. Integram-se, por exemplo, a Física, a Química, a Biologia e 

suas derivadas, a Medicina, a Mecânica, a Filosofia, entre outras. É nessa confluência de 

princípios que será fundamentada uma das bases sobre a expressão do comportamento por 

intermédio da escrita. Desse modo, a grafologia pode não ser considerada uma ciência, 

senão pelo seu caráter experimental, mas é certo que sedimenta suas bases nos princípios 

propostos por muitas delas. 

 

Biologicamente, em nós, o sistema estímulo-resposta é ativado quando um estímulo é 

recebido por qualquer um ou mais dos nervos chamados receptores, separada ou 

simultaneamente. No instante em que um nervo é excitado, produz um impulso nervoso 

que se propaga até o cérebro, através de neurônios aferentes. Do cérebro o impulso nervoso 

é transmitido, também por um conjunto de neurônios, agora chamados eferentes, aos 

efetores, que podem ser músculos ou glândulas. 

 

Mesmo considerando vozes contrárias, essa maneira de representar a ação do indivíduo 

diante de um estímulo não se torna inválida. Conforme cita Gordon W. Allport: “John 

Dewey, Woodworth e Maslow criticaram freqüentemente a concepção estímulo-resposta 

como uma ‘suposição monstruosa’ da psicologia norte-americana. Insistiam em que as 

pessoas não agem apenas quando coagidas a agir por algum estímulo externo ou 
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necessidade interna. Agem de qualquer maneira: não podem deixar de agir.” (Allport, 

1969: 572) A origem do estímulo – interna ou externa – para a grafologia não é o 

determinante, mas sim a ação que dele resulta. Contrários e partidários concordam que a 

ação existe e é nela que reside a validade da utilização desse fenômeno na análise da 

escrita. 

 

Popularmente sabe-se que esses estímulos são percebidos pelos cinco sentidos – audição, 

paladar, olfato, tato e visão – porém nosso organismo possui outros sentidos que 

influenciam o funcionamento do sistema. Considerando o objeto deste trabalho, será feita 

referência a apenas mais dois: o sentido cinestésico e o sentido vestibular. O primeiro por 

ser o responsável pela coordenação dos movimentos musculares e a localização dos 

membros; o segundo por fornecer uma orientação mais ampla, sobre a posição de todo o 

nosso corpo no espaço. 

 

No funcionamento do sentido cinestésico ocorre um intercâmbio rápido e freqüente de 

impulsos nervosos entre os músculos e o tronco cerebral, que permite muitos de nossos 

comportamentos coordenados ou integrados, como o andar, dirigir, escrever, entre outros. 

 

No tronco cerebral situa-se o tálamo, que atua como uma estação de manobra, distribuindo 

os impulsos nervosos para diversas partes do córtex cerebral. Alguns impulsos nervosos 

são enviados diretamente para o cerebelo, que é responsável principalmente por respostas 

integradas e precisas aos estímulos. Do córtex e do cerebelo é que saem os impulsos 

nervosos que levam as respostas para os músculos. Todos fazem parte do sistema nervoso, 

que possui várias divisões. 

 

Diretamente relacionados com a área de interesse deste estudo, encontram-se o sistema 

somático – que atua sobre nervos receptores e musculatura envolvida no andar, falar 

escrever etc – e o sistema autônomo – que faz com que as glândulas e órgãos internos 

funcionem. Ambos atuam também sobre outros músculos. Pode-se ainda distinguir os dois 

sistemas em razão da sua forma de funcionamento, já que no primeiro é voluntária e no 

segundo automática. 

 

Neste ponto cabe ressaltar a complexidade do funcionamento desse sistema, que apenas 

com a finalidade explicativa necessária ao presente trabalho, é tratado de forma tão 
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simples, desconsiderando, por exemplo, todo o processo de produção e movimento dos 

íons de potássio e sódio responsável pela maior parte da energia gerada por um impulso 

nervoso, como também optou-se pelo não detalhamento dos diversos tipos de sinapses, que 

permitem a conexão entre a variedade de neurônios existentes. Esta limitação não 

prejudica o objetivo do trabalho, nem cria uma linha de observação única e hipotética. 

Ocorrendo necessidade de aprofundamento que vise a ampla conceituação, a linha proposta 

integra-se inteiramente como componente daquela, posto que lhe é pertinente.  

 

O córtex cerebral possui diversas ‘áreas sensitivas’, que recebem os impulsos neurais, e 

‘áreas de associação’. Essas ainda carecem de maior estudo, mas o que existe as relaciona 

com a capacidade de atenção e com a capacidade de planejamento. 

 

Das ‘áreas sensitivas’ destaca-se em particular a área motora, em razão da sua 

funcionalidade, associada ao cerebelo, influir diretamente no controle motor dos músculos 

e, por conseguinte, com grande importância para a elaboração da escrita. 

 

Outra fonte de influência sobre o controle motor é o sistema nervoso autônomo, que 

através de estímulos específicos sensibilizam os órgãos internos, fazendo-os contrair ou 

relaxar, além de liberar substâncias que interferem no metabolismo, aumentando ou 

reduzindo a quantidade de energia no corpo. 

 

Com isso, pode-se estabelecer como certo que essa quantidade de energia, que será 

responsável pela resposta ao estímulo apresentado, influencia o controle motor sobre os 

músculos, incluindo os diretamente relacionados ao ato de escrever, e tem sua origem no 

cérebro, que também é responsável pela variação da quantidade, decorrente da compleição 

de cada organismo, natural ou desenvolvida. 

 

Este caminho permite compreender e, com alguma imaginação, até ‘visualizar’ a mecânica 

da escrita, fazendo uso da expressão mais comum para a compreensão de uma atividade, 

desde a Revolução Industrial. Convertida à atualidade, englobando-se aí todo o 

conhecimento até agora disponível, fica-se então diante da ‘dinâmica do gesto gráfico’, 

jargão este que melhor representa as relações e a complexidade contidas na análise da 

escrita. 

 



 

 30 

Pela compreensão mecânica da escrita, era perfeitamente natural que se pensasse que o ato 

de escrever fosse realizado, prioritariamente, pela mão e dedos. Entretanto, a evolução no 

conhecimento sobre a natureza humana é suficiente para nos fazer aceitar que todo 

movimento é liberação de energia e, como tal, requer a participação da pessoa em sua 

totalidade. Fruto dessa interação biológica e psicológica, cada movimento faz parte da 

atividade expressiva do ser humano. Entre as formas de expressão usadas pelo homem, 

encontra-se a escrita. 

 

Por mais condicionante e repetitivo que seja o seu aprendizado, proveniente do modelo 

escolar que induz o controle racional sobre o grafismo, o gesto gráfico é a expressão da 

individualidade do autor, desde os primeiros traços canhestros executados pelo aprendiz. 

Fato é que, alunos seguem o modelo do mestre, mas jamais o imitam com considerável 

igualdade, como também não haverá grafismo similar entre todos da classe. Mesmo que 

àqueles se associem fatores relativos à hereditariedade, esta individualidade se faz presente 

como forma manifesta interdependente da percepção e da influência que os fatores socio-

ambientais, igualmente não uniformes para todas as pessoas, exercem sobre o autor ao 

longo da sua existência. 

 

De forma semelhante à formação individualizada do gesto gráfico, observa-se essa 

interdependência na estruturação da personalidade, como nos explica Gordon W. Allport, 

que dedicou muita atenção ao comportamento expressivo, aceitando a grafologia como 

uma das suas manifestações: “[...] a personalidade não é exclusivamente mental, nem 

exclusivamente neural (física). Sua organização supõe o funcionamento, em unidade 

inseparável, de mente e corpo.” (Allport, 1969: 50) 

 

Como também a estruturação das ciências que se reconhece hoje, com muitos postulados 

sendo fruto da observação de fenômenos naturais, posteriormente sistematizados pelo 

homem, o desenvolvimento da grafologia ocorreu segundo a percepção de vários 

observadores que, de forma mais cuidadosa e por vezes independente do conteúdo escrito, 

notaram que a forma como esse era apresentado trazia-lhes, ainda por pura intuição, 

referências sobre o comportamento do autor daqueles traços. Nascia a “relação entre os 
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elementos visíveis (os sinais da escrita) e os elementos invisíveis (as características 

psicológicas)”21. (Teillard, 1974: 20) 

 

A compilação dessas observações, realizada pelos seus autores em diferentes épocas e 

regiões, tornou-se fonte de apoio e incentivo para a continuidade dos estudos sobre o tema, 

resultando no que hoje se considera como marcos do desenvolvimento da grafologia. 

Apesar de, na origem, estarem baseadas em linhas de pensamento diferentes, não eram 

contraditórias, mas sim complementares. 

 

Apenas para resguardar a individualidade dos princípios e métodos sobre os quais se 

fundamentaram, receberam denominações diferentes, que hoje são reconhecidas como 

escolas. Os nomes das principais escolas geralmente estão ligados ao país onde foram 

originadas, por exemplo, a escola francesa, a escola alemã e a escola italiana. Entretanto, 

como ainda não há consenso sobre a melhor denominação a ser adotada, encontram-se 

referências a estas mesmas escolas tendo como base o foco da observação ou o nome de 

cada um de seus autores. Assim existem: a escola mímica, a escola simbólica, a escola de 

conteúdo emocional, a escola jaminiana, a escola junguiana, entre outras. 

 

Como já mencionado anteriormente, é importante ressaltar que os conceitos trazidos por 

cada uma das escolas, independente das suas várias denominações, complementam-se e/ou 

confirmam-se. Não há entre as escolas uma só discordância e a opção por qualquer uma 

isolada, por uma mescla delas ou de suas partes, não resulta em prejuízo ao que se pretende 

analisar. 

 

A contribuição da grafologia na seleção de pessoas para o trabalho só aparecerá muito 

tempo depois que esse procedimento começou a ser aplicado. As primeiras formas de 

seleção tinham características unicamente subjetivas, antecedendo-se às indicações ou 

‘apadrinhamentos’, que até hoje são adotados.  

 

O primeiro processo seletivo que se tem registro é encontrado na Bíblia, período Juízes, 

versículos 7.2 até 7.7 (1370 a 1200 A.C.)22, e se refere a escolha de 300 homens, entre 

22.000 candidatos, que deveriam seguir com Gedeão para combater os midianitas. Frente à 

                                                   
21 Tradução livre do autor deste estudo. 
22 OS LIVROS SAGRADOS II.  São Paulo: Sonopress, 2002. 1 CD-ROOM. Editora Europa. 
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magnitude da empreitada e a escassez de recursos, só uma magna consultoria poderia 

encontrar a adequada solução sem comprometer o apertado cronograma, já que Gedeão só 

se dera conta do número de candidatos à véspera do combate. Atendendo à súplica de 

Gedeão o Senhor realizou o processo em duas etapas. Na primeira foram excluídos 12.000 

e na segunda os demais 9.700. A escolha foi acertada e Gedeão conquistou Madiã 

derrotando os midianitas. 

 

Encerrando o período do ‘Era uma vez...’ e passando-se a análise dos procedimentos 

adotados, constata-se que na primeira fase do processo foi aplicada uma técnica de base 

psicológica, já que o processo adotado induzia uma sugestão ao estado de coragem e de 

medo dos candidatos – “Quem estiver com medo e tremendo, pode voltar”. E assim 

restaram 10.000. Na fase seguinte a ‘atitude para o trabalho’ foi o determinante para a 

escolha. O teste constituiu-se na realização de uma única atividade, a qual acredita-se que 

todos os homens tivessem suficiente experiência – beber água à beira de uma fonte. Os 

9.700 que se ajoelharam para beber a água foram preteridos. Os admitidos haviam 

permanecido de pé, trazendo a água à boca com as mãos. 

 

Deixando-se de lado o aspecto espiritualmente contemplativo e talvez figurado deste 

relato, pode-se observar que os processos seletivos envolvendo aspectos psicológicos e 

provas situacionais não são tão recentes, embora aplicados sem a necessária 

fundamentação teórica. Verifica-se também que o emprego de situações empíricas pode 

levar a resultados favoráveis, mesmo quando aceito sem o extremismo proposto na Teoria 

Positivista por Auguste Comte. Entretanto, também deve ser considerado que, 

independente do procedimento de testagem adotado e da razoabilidade subtendida no 

resultado, principalmente quando positivo, sempre restará a incerteza a respeito da 

superioridade dos escolhidos sobre os rejeitados, quando em situação real de trabalho. A 

correspondente explicação, pelo raciocínio matemático, equivaleria afirmar que um 

resultado não pode ser considerado válido, quando os dados que lhe serviram de efeito 

carecem de precisão. 

 

Na realidade, essa fase subseqüente a determinação dos aprovados não consta de nenhum 

processo seletivo conhecido, nem foi encontrado qualquer estudo que contemplasse esse 

argumento. O contato com os rejeitados, após testes e entrevistas, restringe-se à postura 

cordial de algumas empresas, que lhes encaminham uma carta de agradecimento pela 
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participação. A comprovação da assertividade do processo seletivo só se dará por meio do 

desempenho dos escolhidos a posteriore, isto é, no pleno exercício da atividade, 

configurando-se assim, também, como um modelo experimental. A Avaliação de 

Desempenho, como é geralmente conhecida, raramente é uma fase que está atrelada ao 

processo seletivo, constituindo-se de outro procedimento sistematizado, independente ou, 

na maioria das vezes, relacionado a planos de carreira. 

 

O relato bíblico apresentado cumpre, além do registro histórico, o objetivo de ressaltar 

outro ponto a ser considerado na compreensão da utilidade da grafologia de acordo com a 

proposta deste estudo, pois que o foco da análise não é o conteúdo histórico do fato em si, 

mas sim a forma adotada para a sua execução, que deve ser compreendida por meio de 

uma leitura metafórica, fartamente utilizada e aceita quando se busca a epistemologia, 

notadamente nas Ciências da Administração, da Filosofia e da Psicologia, que encontram-

se no objeto deste estudo. Adotando-se este procedimento, de certo que ficará afastada a 

imagem mística ou esotérica que sempre rodeou a grafologia, proporcionando à veracidade 

de suas representações simbólicas a obrigatória aproximação ao método científico. 

 

Torna-se conveniente definir que o processo seletivo ao qual se faz referência neste 

trabalho é aquele adotado por muitas empresas em todo o mundo, com a finalidade de 

encontrar pessoas capazes de executar uma ou várias tarefas, físicas e/ou intelectuais, 

integrantes do conjunto de atividades que constituem o objetivo para o qual as empresas 

foram constituídas, bem como a sua manutenção e desenvolvimento. Também está sendo 

considerada a comunhão de interesses e expectativas dos candidatos que, para ser 

demonstrada com a máxima realidade, ocupa uma posição inferior na escala de prioridades 

do processo seletivo. Isto contraria a opinião pessoal do autor deste estudo, mas a revisão 

histórica realizada, permitiu apenas a constatação de singelas ocorrências onde o interesse 

dos candidatos recebia peso igual ao das empresas. Assim, a evidência ainda é insuficiente 

para que se possa considerar a possibilidade de contestação factual quanto ao 

posicionamento hoje adotado. 

 

Os interesses e expectativas dos sujeitos envolvidos num processo seletivo quer sejam 

empregadores, quer sejam candidatos, devem ser considerados com igual valor no 

momento da seleção, com uma clara projeção para curto e médio prazo, pelo menos. O 

fator humano interessa aos primeiros pela sua produtividade e é a matéria-prima dos 
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segundos; constitui-se no objeto da seleção e deve ser analisado como um todo, ou ainda 

mais precisamente, de forma holística23, já que as relações advindas da influência do 

processo homem-ambiente integram-se ao processo, não se tornando partes dissociáveis. 

 

Essa desigualdade de prioridades integra-se à polêmica existente no desenvolvimento da 

seleção sistemática profissional24, pois as divergências nas linhas de pensamento que a 

nortearam remontam ao seu início histórico, atribuído duplamente a Hugo Münstemberg, 

nos Estados Unidos, e a Jean Maurice Lahy, na França. Enquanto Münstemberg integrava 

todas as tarefas num conjunto de atividades e sobre essas idealizava o processo seletivo, 

Lahy optou pelo caminho inverso, semelhante à proposta da divisão do trabalho de Taylor. 

A identificação ideológica entre processo produtivo e seletivo tornou o processo de Lahy 

soberano, mas não atendeu à necessidade de se obter respostas que espelhassem a aptidão 

global dos candidatos, pois trabalhava com a observação de fatores isolados e o todo não se 

reconstitui com a recomposição dos seus fatores. Os fantásticos resultados obtidos com os 

Princípios da Administração Científica, um sucesso inegável na época, sugestionaram a 

adoção de práticas semelhantes na Psicologia Industrial que, dessa forma atraída, teve sua 

primeira crise ainda no berço. 

 

Naturalmente que todas as pesquisas fossem então concentradas nos testes destinados à 

medição de aptidões, físicas e intelectuais. O êxito da produção transbordava e atingia 

todas as atividades a ela relacionadas, e isso fez com que fossem computados mais 

sucessos que fracassos, mas esses também existiram. Um dos sucessos foi que, com a 

intensificação dos estudos, alguns psicólogos perceberam que outros fatores, 

independentes das aptidões, exerciam interferência no desempenho. A pesquisa voltada 

para a busca de exames mais completos levou-os a considerar a influência dos traços de 

personalidade de cada indivíduo na sua performance laboral. 

 

Deve ser ressaltado que, nesse período, o interesse pelo ‘trabalhador padronizado’, cujo 

desempenho deveria adaptar-se à capacidade produtiva exigida pela atividade produtiva, 

que por sua vez era determinada ‘cientificamente’ pela administração do trabalho, induzia 

                                                   
23 O holismo é uma doutrina evolucionista proposta por Smuts em 1926, que compreende a realidade em 
função de totalidades integradas, cujas propriedades não podem ser reduzidas a unidades menores. 
24 “No que se refere a questões de terminologia, dominou durante muitos anos a expressão ‘seleção 
profissional’ a qual, entretanto, vem sendo substituída gradualmente por ‘seleção de pessoal’, denominação 
mais precisa, pois o que se seleciona não são as profissões e sim as pessoas.” (Santos: 1963: 157) 
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os pesquisadores à observação de um comportamento humano generalizado, procurando 

identificar características uniformes ao invés das individuais. A variabilidade individual 

não era aceita, ou, em alguns casos, passou a ser considerada como uma forma de ‘erro’, 

que trazia limites à generalização, permitindo apenas que os resultados alcançados fossem 

aproximados. 

 

A falta de interesse dos profissionais envolvidos com seleção de pessoas pela análise 

grafológica, nessa ocasião, favoreceu a Grafologia, que não sucumbiu à desenfreada busca 

pela padronização, justificada pelos resultados positivos dos processos produtivos em que a 

técnica de medição era considerada como um fator determinante. Em contra partida, não 

foi beneficiada com o envolvimento estatístico como aconteceu com a Psicologia, que 

pode firmar muitos padrões, mesmo sob critérios até hoje questionados, que o tempo e a 

necessidade, além do inegável interesse classista, consolidaram. Esta constatação não 

deseja retomar a polêmica sobre o tema agora, mas a leitura do material publicado nos 

Arquivos Brasileiros de Psicologia, durante as últimas cinco décadas, sugere ao leitor, 

analítico e imparcial, esta visão. Diversas vozes tentaram chamar atenção para a 

importância do fato, mas não encontraram eco. Entre elas, e melhor do que quaisquer 

outras palavras, as citações trazidas pelo Professor e Psicólogo Dr. Franco Lo Presti 

Seminério, no II Encontro Nacional de Psicólogos resumem o que foi constatado: 

 

“[...] a psicologia revela-se em crise. Uma crise que atinge o sentido das 

ciências humanas e que volta hoje a questionar, mais uma vez, o próprio status de 

cientificidade da psicologia. [...] Nesse quadro, a psicologia teria deixado de ser 

uma ciência para se converter numa tecnologia apta a exercer o controle dos seres 

humanos para fins esdrúxulos”. (Arq. Bras. de Psicologia, 1980: 32/13) 

 

“[...] a psicologia [...] descobriu os meios de sobreviver nos ofícios que ela 

oferece à tecnocracia”. (Lacan, 1971: 224)25 

 

“[...] é impossível fundar uma psicologia como teoria geral da conduta [...] 

uma vez que sua unidade se parece mais a um pacto de coexistência pacífica 

concluída entre profissionais do que uma essência lógica”. (Canguilhem: 1972/73)26 

                                                   
25 LACAN, J. Ecrits II. Seminário La Science et la Vérité. Paris, Ed. du Seuil, 1971 
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Realidade e opinião muitas vezes colidiram ao longo da história e tanto uma como outra 

seguiram seu caminho, provando que não é preciso ser, nem parecer ser igual para 

encontrar o seu espaço. De concreto restou a continuidade das pesquisas para o 

desenvolvimento de testes, surgindo os questionários de interesses e outros modelos de 

inventários. A necessidade de rigoroso controle sobre as condições em que as observações 

eram realizadas, aliada ao fato de que muitas pesquisas foram conduzidas por psicólogos 

envolvidos com a psicometria, acabou fazendo com que a padronização viesse a constituir-

se numa das características essenciais dos testes psicológicos. Em seguida deu-se o 

estabelecimento de normas para que os resultados dos testes pudessem ser adequadamente 

interpretados e a elas comparados, já que, por princípio, esses resultados não conduzem 

diretamente à aprovação ou reprovação. 

 

Mais uma vez é preciso fazer a leitura crítica e imparcial dos fatos, que insiste que seja 

considerada nesse processo uma citação, entre muitas, de Anne Anastasi, renomada 

pesquisadora sobre a elaboração, utilização e validação de testes, com preferência pessoal 

estabelecida pela predição estatística e admitida desconfiança na inferência intuitiva. 

 

“[...] é evidente que os testes psicológicos de todos os tipos se baseiam em 

normas empiricamente estabelecidas”. (Anastasi, 1977: 28) 

 

Sua observação conduz menos à duvida sobre a validade das normas e mais à certeza de 

que a observação empírica é perfeitamente aplicável, necessária e pode até sobrepujar-se à 

demonstração matemática27, quando relacionada às Ciências Humanas. Isso agora favorece 

a Grafologia quanto aos princípios de validação como instrumento de avaliação das 

características de personalidade, pois suas normas, ou como os resultados devem ser 

interpretados, também são empiricamente estabelecidas. Interpretar por outro caminho que 

não chegue a este mesmo destino é, obrigatoriamente, utilizar-se de uma estrada 

                                                                                                                                                          
26 CANGUILHEM, George. O que é a psicologia? trad. In: Tempo Brasileiro, Epistemologia, 2 (30/31); 104-
23, 1972/73. 
27 Em 1973, Ghiselli publicou um artigo com o resumo dos resultados obtidos com testes ocupacionais nos 
EUA, entre 1920 e 1971, representando todas as pesquisas dessa área, publicadas nesse período, além de 
grande quantidade de material não publicado oriundo de trabalhos realizados em diversas organizações. [...] 
A média global desses coeficientes para todas as modalidades de testes e cargos tomados em conjunto foi de 
0,22, em relação aos critérios de eficiência nos cargos, o que importa numa variância comum teste-critério 
inferior a 5%, índice que dificilmente pode ser considerado suficiente para decisões individuais. 
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pavimentada pelo antigo dito popular que caracteriza a parcialidade: ‘dois pesos e duas 

medidas’28. 

 

O caminho continua sendo escrito por linhas tortas, mas os resultados também continuam 

surpreendendo29, sendo difícil encontrar-se a balança cujo fiel possa precisar qual dos dois 

possui mais significação – modelos de testes ou resultados. Apesar de psicólogos e 

administradores concordarem que fatores de personalidade e aptidão não expressavam 

inteiramente o desempenho, houve algum progresso. Uma dúvida persistia, pois os testes 

pediam respostas individuais, não levando em consideração que, no exercício da atividade 

profissional, o empregado raramente está isolado, existindo profissões cujo desempenho 

depende da boa capacidade em exercer contatos pessoais. 

 

Inicialmente os candidatos nada sabiam sobre os testes, mas quando esses foram 

transformados em instrumentos comerciais e largamente difundidos, logo surgiram os que 

dominavam sua técnica, quer pela memória prodigiosa, quer pela percepção de quais 

respostas eram socialmente bem aceitas. Quando aplicado coletivamente, tornava-se então 

mais injusto, pois num mesmo grupo havia os experts no sistema e os que nada sabiam 

sobre testes. Essa universalização poderia ser evitada com o preparo de testes privativos, 

mas o desenvolvimento de um teste, incluindo o processo de validação e padronização é 

lento e trabalhoso, o que era inviável de ser proposto, numa época em se que levanta o 

lema ‘time is money’ e prestigiam-se os resultados rápidos. 

 

Outra preocupação recai sobre normas e padrões, que muitas vezes tidos como universais e 

neutros, não correspondiam as realidades nacional ou regional de onde eram aplicados, o 

que poderia ser resolvido com o desenvolvimento de normas diferentes e até testes 

distintos, para populações diversas. Retrocedendo-se quarenta anos no histórico dos testes, 

não se encontra o registro de que essa precaução tenha sido realizada. Com isso agravava-

se a discriminação social e crescia a resistência à invasão de privacidade atribuída aos 

testes, havendo mesmo alguns que se infiltravam na vida particular dos candidatos. 

                                                   
28 De acordo com o Dicionário Aurélio Eletrônico – Século XXI. Versão 3.0, 1999, significa: julgar 
diferentemente questões iguais ou análogas; agir sem eqüidade. 
29 Heysenck não concorda com o prestígio atribuído aos testes psicológicos: “Este resultado da aplicação da 
Psicologia à indústria realmente nada tem de surpreendente. São tão amplas as diferenças individuais de 
habilidade para o desempenho de dada tarefa e tão pequeno o número de habilidades exigidas por um 
trabalho específico, que, mesmo com um método relativamente simples e não analítico, o êxito é quase 
inevitável.” (Heysenck, 1964: 83) 
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Com população mais sensível ao problema, nos Estados Unidos uma avalanche de 

questões judiciais desmoronou sobre a seleção de pessoal, trazendo uma extensa e 

criteriosa regulamentação que, a cada dia, restringe mais o uso de testes. De forma sumária 

pode-se exemplificar que atualmente para utilizar testes em seleção, o empregador deve 

demonstrar especificamente que aquilo que o teste mede está diretamente relacionado ao 

desempenho do cargo, e que esse teste tem validação local; o conceito de localidade, em 

algumas regiões, é entendido como a empresa, não sendo aceitos os estudos de validação 

feitos em outro lugar, independente de estarem tecnicamente bem fundamentados. 

 

Mas assim é a vida que segue, não poucas vezes fingindo-se alheia a muito do que lhe 

acontece. Já foi mostrado que algumas ‘descobertas’ na verdade não eram realmente 

novidades, e algumas ‘dúvidas’ obtiveram validade pelo uso continuado, por compreender 

interesses corporativos ou por falta de prova em contrário que despertasse interesse. Em 

1976 Robert Guinon marcava a década de 50 como o início do desvio da seleção 

profissional do rigoroso caminho da comprovação de resultados, baseando sua cronologia 

no senso comum da ocasião: 

 

“[...] todos sabiam que os testes eram maravilhosos. [...] Os não psicólogos 

não tinham consciência das muitas coisas que podiam sair erradas num programa de 

testes e os psicólogos estavam freqüentemente muito ocupados com o recém-

aumentado escopo de sua disciplina para se preocuparem com isso”.30 

 

Paralelo ao desenvolvimento dos testes, que apenas lhe serve de instrumento, constituindo-

se em uma de suas muitas partes, a seleção sistemática de pessoal é cada vez mais adotada 

nas empresas, sendo atribuída à GE uma das primeiras evidências encontradas, como 

apontado por João Bosco Lodi: “A General Electric começou um programa especial de 

recrutamento universitário em 1896 e o Bell System mantém um programa similar desde a 

década de 20.” (Lester & Wright – Optimum Use Of Engineering Talent apud Lodi, 1976: 

14). Por meio dessa constatação pode-se perceber que ocorreu um longo intervalo entre o 

período que surgiram as empresas organizadas e o início da utilização sistemática de 

processos seletivos. 

                                                   
30 Wedher Modenezi Wanderley cita Robert Guinon em artigo publicado no Arq. Bras. de Psicologia. (37-2) 
1985: 24.  
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A consolidação do uso da seleção profissional sistemática só foi dada após a 1ª Guerra 

Mundial, no momento em que também estavam sendo desenvolvidas as Ciências Sociais e, 

principalmente, um de seus segmentos, a Psicologia do Trabalho. Entretanto percebe-se 

que essa adoção estava voltada para a produção, tendo como objetivo maximizar as 

possibilidades de produtividade, atendendo basicamente aos Princípios da Divisão do 

Trabalho31 instituídos por Frederick W. Taylor, que puderam firmar-se principalmente pela 

obrigatória submissão do homem às necessidades de emprego, obedecendo à antiga lei da 

oferta e da procura. Ocorria um grande avanço técnico e crescimento do nível de 

industrialização, mas o êxodo rural provocou o aumento da população urbana, onde se 

situavam as empresas, gerando, como conseqüência, mais procura do que oferta. 

 

Esses Princípios instituídos por Taylor, que constituíram o que ficou conhecido como 

Administração Científica, não só acarretavam malefícios ao corpo do operário, mas suas 

atividades mentais também eram neutralizadas com a prática limitante dos métodos 

produtivos. A importância do ser humano se perdeu na composição das novas 

organizações, onde métodos, processos e equipamentos gozavam de maior prestígio. O 

homem passou a ser considerado apenas como uma minúscula parte física de si mesmo – 

‘mão-de-obra’ – e comumente despojado de suas necessidades básicas. Mesmo no período 

que deu origem à Teoria das Relações Humanas, quando o homem passa a ser considerado 

como parte influente no processo produtivo, não se pode afirmar que aumente a sua 

importância na relação Capital e Trabalho. 

 

A Psicologia Aplicada, como é hoje conhecida, só trouxe suas contribuições mais tarde, 

com estudos desenvolvidos a partir de 1920, originando instrumentos de avaliação com 

maior ênfase psicológica e que constituíram a Psicotécnica. Sua utilização foi adotada, 

principalmente, na seleção de pessoal e na orientação vocacional. No primeiro caso, por 

permitir a verificação da aptidão de candidatos para as vagas de emprego e, no segundo, 

por facilitar a escolha de uma carreira de acordo com as aptidões que cada indivíduo 

possui. 

 

                                                   
31 TAYLOR, Frederick W. The Principles of Scientific Management. Nova York: W.W. Norton, 1967. 
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Na época, a conhecida expressão the right man on the right place ganha notoriedade, como 

alusão à escolha das funções de acordo com os homens. Seu verdadeiro significado só seria 

compreendido muito tempo depois. Ser o homem certo significava, nesse caso, possuir 

atribuições físicas e mentais – adequadas e limitadas, respectivamente – que lhe 

permitissem o perfeito encaixe no restrito modelo da ocupação, como uma peça que se 

ajusta, com precisão milimétrica, num conjunto mecânico. O que se buscava era o homem 

certo, ou, entre as variáveis, aquela que menos variasse, já que o local, este sim, estava 

delineado com exatidão quanto aos tempos e movimentos. 

 

Em seu livro a Riqueza das Nações, Adam Smith já condenava a divisão do trabalho que 

teve como base os princípios organizados por Taylor, em razão dos prejuízos que 

causavam para o ser humano. O grau de humilhação a que tal divisão do trabalho expõe o 

homem é sensível e contagiante nas palavras de Smith ao demonstrar seu repúdio por tal 

prática. 

“O homem que passa a vida realizando umas poucas operações simples [...] 

em geral se torna tão estúpido e ignorante quanto é possível tornar-se uma criatura 

humana.” (Smith, 1776 apud Sennett, 1999:41) 

 

Dessa suposta qualificação, adquirida pela experiência que a rotina e simplicidade das 

tarefas agregavam ao trabalhador da época, iria valer-se Taylor para quem “a maquinaria e 

o projeto industrial podiam ser imensamente complicados numa grande empresa, mas não 

havia necessidade de os trabalhadores compreenderem essa complexidade; na verdade, 

afirmou, quanto menos fossem distraídos pela compreensão do projeto todo, mais 

eficientemente se ateriam a seus próprios serviços”. (Taylor, 1967. apud Sennett, 1999:45) 

 

Nessa época, a implantação dos processos seletivos aconteceu também em dois momentos 

distintos, cujas razões não se podem precisar. Seriam causas aleatórias ou benchmarking 

daquele exemplo divino? De real o que se verifica é que no primeiro estágio buscou-se, 

através da análise do trabalho, a adaptação do trabalhador ao trabalho, quando prestigiou-

se a verificação das características humanas necessárias à execução de cada tarefa. Em 

seguida, em razão do insuficiente resultado obtido com essa abordagem, tentou-se inverter 

a relação e os aspectos humanos finalmente obtiveram alguma predominância sobre os 

métodos produtivos. Passou-se então a buscar a adaptação do trabalho ao trabalhador, 

principalmente através do estudo da personalidade desse e do seu chefe. Seguiram-se ainda 
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trabalhos sobre motivação, liderança, comunicação e relações interpessoais nas 

organizações. 

 

Há pouco menos de meio século, o trabalhador revoltou-se contra as condições em que 

realizava suas atividades e passou a exigir maior participação e tratamento humano nas 

organizações, contrariando os princípios de Taylor contidos na Administração Científica, 

que fracionava o trabalho, não considerando qualquer orientação voltada às pessoas que o 

executavam e também as características psicológicas exigidas pela atividade. Essa 

transformação prestigia o homem por inteiro e, assim ele deve ser avaliado quando em 

processo de seleção. Como conseqüência dessa nova abordagem do trabalho, novos 

instrumentos de avaliação tornaram-se necessários, provocando o desenvolvimento e a 

utilização de testes psicotécnicos e outras técnicas, que pudessem também apurar as 

características psicológicas recomendáveis para o executante da atividade. 

 

Essa abordagem mais abrangente do trabalho, que também pode ser entendida como uma 

expansão da Revolução Industrial, foi adotada e reconhecida como Análise Ocupacional, 

envolvendo informações sobre: a função (cargo, posto, ocupação), o trabalho (intelectual, 

operacional), aptidões e habilidades necessárias ao desempenho e outras exigências para o 

exercício profissional. A necessidade de transformação foi provocada pelos novos valores 

surgidos, com outra estrutura do mundo – social e empresarial – levando a outros tipos de 

relacionamentos, mudando a vida das pessoas, que exigiam novos meios de orientação 

frente as mudanças e aos novos problemas trazidos por elas. 

 

Testes experimentais foram elaborados e posteriormente aperfeiçoados com o objetivo de 

identificar as habilidades e aptidões dos indivíduos, além de determinar em que grau as 

possui. A possibilidade de aplicação em condições semelhantes, coletiva ou 

individualmente, a um grande número de pessoas, permitiu que fossem realizados cálculos 

estatísticos para determinação da classificação dos sujeitos e até atribuir-lhes ordenação 

com base no grau de aptidão que demonstrem. 

 

A medição de aptidões é feita pelo método dos percentis, onde se atribui uma posição que 

corresponde ao resultado de pontos obtidos por um indivíduo num determinado teste, em 

relação a um conjunto de valores previamente obtidos pela aplicação do mesmo teste em 

uma amostra composta por n outros indivíduos. O percentil é uma medida de posição que 
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divide a série de resultados da amostra considerada em 100 partes iguais. Apesar de usual, 

esta prática não obteve consenso entre psicólogos, pois há os que consideram que o 

indivíduo não pode ser representado por um conjunto de percentis. Além disso, num 

processo de seleção, a escolha tende a aproveitar os resultados mais altos, valendo-se da 

hipótese de que esses refletem a melhor eficiência e a melhor adaptação. É desconsiderada 

a possibilidade de que a deficiência em uma característica possa ser compensada por outra, 

no conjunto de qualidades do indivíduo. 

 

Surgiram também testes de mensuração da inteligência, que receberam os nomes de seus 

autores – Testes Binet-Simon – com o propósito de determinar o nível de intelectualidade, 

medida numa escala métrica da inteligência. Mais tarde, o quociente da idade mental pela 

idade real (cronológica) foi chamado de Quociente de Inteligência (QI). Em ambos o que 

se media era apenas a função operatória da inteligência, baseada em raciocínio lógico, mas 

ainda assim havia significativa correlação entre os resultados dos testes e a eficiência 

profissional. Não havia, como ainda não há, uma definição conclusiva do que seja 

inteligência. 

 

A primeira percepção sobre inteligência descaracterizava sua homogeneidade, tanto que 

poderia ser divida em capacidades especiais, como mecânica, artística, intelectual etc. 

Obter uma medida da inteligência através da mensuração de capacidades isoladas, sem 

considerar as emoções do indivíduo – desejo, rancor, repulsa, melancolia, euforia, etc – é 

atribuir-lhe um valor impreciso, mesmo considerando os resultados satisfatórios, por que é 

certo que a instabilidade emocional interfere no pleno exercício das habilidades. Pode-se 

atenuar esse efeito se, ao invés de uma média dos resultados obtidos nos diversos testes, 

for formado um perfil do indivíduo com seus pontos fortes e fracos. 

 

Curiosamente outra revolução foi fundamental para o desenvolvimento dos testes de 

avaliação. Enquanto transcorria o período da Revolução Industrial, com sucesso nos 

processos produtivos baseados na divisão de tarefas, na Europa é iniciada a Primeira 

Guerra Mundial, que também provoca uma revolução nas empresas e amplia a necessidade 

de se ter a mão-de-obra certa nos lugares certos, num prazo menor. Nessa mão-de-obra 

necessária incluem-se os soldados e oficiais. 
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A necessidade de selecionar rapidamente mão-de-obra para as forças armadas, em razão da 

guerra, fez com que alguns testes fossem desenvolvidos e esses, posteriormente, foram 

absorvidos pelas organizações civis. Assim, principalmente a partir de 1916, pelo menos 2 

milhões de americanos foram avaliados pelo Stanford-Binet Intelligence Scale ou Teste de 

Q.I., numa adaptação de Lewis Terman, psicólogo da Stanford University ao Teste de 

Inteligência Binet-Simon. 

 

A identificação e mensuração de uma ou mais aptidões individualmente, ainda pouco 

representava para melhor avaliação profissional do indivíduo. Aparentemente essa lacuna 

foi preenchida com a evolução das relações entre as diversas aptidões, razão essa do 

sucesso obtido pelos testes que identificavam oito fatores: numérico, verbal, espacial, 

fluência verbal, raciocínio, mnemônico (memorização rápida), rapidez de percepção e 

inteligência racional. Em razão disso, imediatamente as ocupações passaram a ser descritas 

com a mesma linguagem utilizada para descrever as características individuais, o que 

tornava evidente a indicação desses testes psicológicos na avaliação dos cargos. 

 

A aptidão ficava então caracterizada pelo tipo de material utilizado na sua elaboração, ou 

constructo. Por exemplo, a fluência verbal era medida através da escolha de sinônimos e 

antônimos, executar contas envolvendo as quatro operações determina a medida do 

raciocínio numérico. Ocorre que muitas pessoas utilizam processos intelectuais próprios, 

para executar as tarefas do trabalho e mesmo para responder as respostas dos testes, de 

acordo com as suas faculdades – naturais e adquiridas – e isso não era considerado pelos 

modelos adotados. Mesmo assim foi largamente aceito que apenas os dados quantitativos, 

que tinham remota e ou aparente relação com a execução da tarefa, fossem declarados 

possuidores de validade e suficientes para determinar a aptidão contida nessa tarefa. 

 

Em decorrência da Segunda Guerra Mundial, na mesma velocidade em que dilapida o 

patrimônio e provoca mortes, mais uma vez percebe-se outro desenvolvimento dos testes e 

a sua interferência na administração das organizações, na luta pela identificação das 

melhores pessoas ou das que melhor se adaptassem as necessidades criadas. 

 

Das aptidões chega-se à personalidade. Passa a ser objeto de estudo e alvo de testes e 

pesquisas o conjunto de valores e interesses, que compõem a personalidade de uma pessoa, 

em razão da relação entre elas e as profissões. Esses testes buscavam mensurar 
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características emocionais, de motivação, interpessoais e de comportamento, o que os 

diferenciava das medidas de aptidão. Foram elaborados em bases diversas – validade de 

conteúdo, análise fatorial, gabarito empírico – e incluindo sempre uma das teorias da 

personalidade, a maioria desenvolvida na psicologia clínica. 

 

Inicialmente foram desenvolvidos os inventários de autodescrição, nos quais os avaliados 

deveriam fornecer respostas honestas sobre seu comportamento. Esses testes logo puderam 

ser compreendidos por candidatos com melhor nível intelectual, que dirigiam suas 

respostas para a direção desejada ou escolhiam aquelas com reconhecida adequação social. 

Especificar as respostas e agrupá-las em categorias ou características de personalidade 

definidas era muito mais complexo do que quando feito para as aptidões. Igualmente 

complexa é a sua interpretação, pois as respostas não podem ser vistas como observações 

precisas da pessoa avaliada sobre o ‘eu’. Da mesma forma, não pode haver constância no 

significado das respostas, mesmo quando iguais, pois as pessoas não têm as mesmas razões 

psicológicas frente a um mesmo estímulo, como suposto pelos inventários. 

 

Seguiram-se as técnicas projetivas, onde geralmente se apresenta uma situação 

relativamente não estruturada para a qual deve ser feito, pelo avaliado, um relato das 

associações que o estímulo lhe desperta, sem articulação do conteúdo ou censura, o que 

permite uma infinidade de respostas. Sua eficiência era muito considerada em razão de 

levantar os aspectos ocultos da personalidade ou inconscientes. Essas técnicas também se 

originaram da psicologia clínica e quase todas apresentam conceitos psicanalíticos na base 

teórica. Demonstraram ser capazes de revelar características emocionais, motivacionais, 

interpessoais, aspectos intelectuais do comportamento do indivíduo e sua capacidade de 

enfrentar problemas. Outras versões foram adaptadas para medir também atitudes e muitas 

das que são usadas em seleção de pessoal são formas simplificadas dos modelos clínicos 

originais. Considera-se que, quanto menos estruturada a tarefa, mais profundamente é 

capaz de revelar os aspectos ocultos, por produzir baixa reação defensiva no avaliado. 

Nesse aspecto, não foi ainda desenvolvida uma técnica menos estruturada do que a 

execução de um texto manuscrito espontâneo, realizada sobre folhas de papel brancas. 

 

Entretanto fatores como o nível de fluência verbal, uso de móveis – mesas ou cadeiras tipo 

universitária – e até a presença do avaliador na sala e sua forma de orientação quanto as 

instruções, foram apontados como influentes no resultado. Pelo fato de que o avaliado 
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tende a integrar-se rapidamente com a tarefa, ficou descartada a possibilidade de 

dissimulação. Com o uso da grafologia, dá-se o mesmo efeito, sem que os demais fatores 

influentes acima referenciados se manifestem, pois a tarefa e suas instruções pertencem ao 

cotidiano da maioria dos avaliados. A presença do avaliador, que nas demais técnicas 

projetivas tende a inibir relatos com forte carga emotiva, é indiferente quando se usa a 

análise grafológica, pois o conteúdo pouca relevância terá, predominando o interesse pela 

sua forma e distribuição. Obviamente não se está desconsiderando a influência do 

conteúdo sobre a execução da escrita, pois o indivíduo não reage igualmente frente a dor e 

ao prazer, ou frente a vida e a morte. O que se afirma é existir maior espontaneidade e 

liberdade de expressão desse conteúdo emocional na elaboração da escrita, o que será 

sensivelmente refletido no gesto gráfico. Todo o conteúdo emocional do escrevente é 

diretamente adicionado à grafia que tem como padrão, dando-lhe variabilidade e riqueza de 

sinais simbólicos. 

 

Nos testes projetivos a interpretação do avaliador assume maior importância do que nas 

técnicas que medem aptidão. Sua experiência e conhecimento irão ajudá-lo na integração 

dos dados, pois geralmente não há normas estabelecidas para orientá-lo e as respostas são, 

para ele, tão projetivas quanto os estímulos da tarefa para o avaliado. As poucas normas, 

quando existem, são baseadas na experiência clínica, ou seja, em casos patológicos ou de 

desajustamento, não sendo um reflexo das reações de pessoas ‘ajustadas’. Deve-se 

considerar ainda que algumas características, quando apresentadas de forma significativa 

na situação projetada, ou fantasia, são compensações do comportamento manifesto, onde 

se mostram insignificantes. 

 

O pioneirismo na implantação da seleção profissional no Brasil é atribuído ao Engenheiro 

Roberto Mange, que foi professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e da 

Escola de Sociologia e Política. Dirigiu o Centro Ferroviário de Ensino e Seleção 

Profissional, considerada a primeira organização do gênero criada no Brasil. O próprio 

Engenheiro Roberto Mange relatou, em artigo publicado nos Arquivos Brasileiros de 

Psicologia, que “A psicotécnica em São Paulo teve origem na necessidade de escolha de 

aprendizes aptos a ingressar no Curso de Mecânica Prática, do antigo Liceu de Artes e 

Ofícios. Assim, fez-se a primeira tentativa de pré-seleção de aprendizes, inspirando-se tais 

trabalhos no que se fazia na Europa, notadamente na Estrada de Ferro Alemã” (ABP, 1959: 
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05), o que confirma o emprego de modelos desenvolvidos em outras sociedades 

culturalmente diferentes da brasileira. 

 

O transporte ferroviário também teve significativa participação na implantação de 

processos seletivos, através do Serviço de Ensino e Seleção da Estrada de Ferro 

Sorocabana, entre 1931 e 1935, onde eram aplicados vários instrumentos de psicotécnica. 

Nesse período foi criado o Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional, que 

oferecia cursos para aprendizes de diversas empresas ferroviárias, incluindo nas suas 

atividades provas psicotécnicas de seleção e de conteúdo psicológico, que visavam a 

orientação profissional dos alunos. Com a ampliação dos serviços para outras funções, o 

teste de Rorschach foi aplicado pela primeira vez, para motoristas e despachantes. 

 

Em São Paulo, no Instituto Masculino – atual Escola Técnica Getulio Vargas – foi criado o 

primeiro Gabinete de Psicotécnica em uma escola profissional da rede oficial, que 

estendeu, entre 1936 e 1940, o uso das provas de seleção para funções não industriais. 

Auxiliares da Fiscalização da Secretaria de Fazenda e pessoal administrativo da Estrada de 

Ferro Sorocabana participaram dessas iniciativas. 

 

A partir de 1945 o Professor Dr. Emilio Mira y López, ex-diretor do Instituto de 

Orientação Profissional de Barcelona, trouxe grande contribuição ao desenvolvimento da 

Psicologia no Brasil, ocasião em que foi diretor do Instituto de Seleção e Orientação 

Profissional (ISOP) da Fundação Getulio Vargas no Rio de Janeiro32. O Dr. Mira y López 

desenvolveu uma das principais técnicas de avaliação e compreensão da personalidade – 

Psicodiagnóstico Miocinético ou P.M.K. – hoje utilizado em menor escala, devido as 

condições instrumentais essenciais para sua execução e de tempo para seu aprendizado. 

 

Usando os padrões adotados no Serviço Psicotécnico da Estrada de Ferro Sorocabana, a 

recém criada Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos de São Paulo inicia em 

1947 suas atividades psicotécnicas no Serviço de Seleção. Em 1950, sob a orientação da 

Professora Fany Malin Tchaicovsky, integrante do Setor de Orientação Educacional e 

Profissional da Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial e também do ISOP 

da Fundação Getulio Vargas, foi realizada a primeira seleção de candidatos a orientadores 

                                                   
32 Santos: 1963: 156. 
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educacionais e profissionais. Posteriormente, em 1957, a Professora Fany desenvolveu 

uma Bateria de Testes de Seleção, com o objetivo de selecionar engenheiros para 130 

vagas disponibilizadas pela Petrobras em todo o Brasil. Os testes foram elaborados tendo 

como base experimental grupos de graduandos de escolas superiores brasileiras. Acredita-

se que essa seja a primeira experiência realizada no Brasil, para ocupações de nível 

superior33. 

  

Lamentavelmente, o ambiente em que a maioria dos testes foi concebida, bem como a 

população que lhe serviu de amostragem, muito diferiam da nossa realidade à época, como 

continuava apresentando diferenças quando começaram a ser aplicados no Brasil. 

Igualmente grave e preocupante foram as referências ao descaso com que se considerava a 

questão da validação na sua origem34, o que se agravou quando da tentativa de ‘adequação’ 

dos testes ao cenário brasileiro. 

  

Ignorando as críticas que os consideravam indevidos, tais modelos foram implantados nas 

nossas organizações. O resultado, após anos de utilização nessas condições, pode ser 

resumido na conclusão a que chegou o Professor Enio Resende, depois de avaliar os 

processos de seleção de pessoal em várias empresas: “As falhas do processo de seleção são 

as mesmas de dez anos atrás.” (Resende, 1983: 55) 

 

Essa referência é particularmente interessante no caso brasileiro, pois nos países onde eram 

originados os testes e supostamente validados, os resultados obtidos na prática eram 

favoráveis ao seu emprego como instrumentos de seleção, apesar da evidência científica 

ser insuficiente. Nesse ponto convém relembrar que em todas as correlações realizadas 

entre desempenho no exercício da atividade e resultados dos testes na fase de seleção, 

somente foram levados em consideração os candidatos aprovados, ou seja, os melhores 

escores obtidos. Entre esses devem ser mínimos os casos de insucesso profissional, o que 

torna evidente a prática mostrar-se favorável. No Brasil, somente os mais privilegiados 

poderiam conseguir aproximar-se desses melhores escores, em razão do nível cultural e 

educacional da população na época. 

  

                                                   
33 Anais do VI Congresso Interamericano de Psicologia, realizado em agosto de 1959. 
34 “Em todos esses testes, simplificam-se a administração e avaliação, e faz-se geralmente um esforço para 
dar o conteúdo de validade nominal em uma estrutura industrial.” (Anastasi, 1977: 504) 
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É oportuno que se considere também que a influência de fatores oriundos dos períodos 

pós-guerra, tanto da primeira quanto da segunda, não provocaram no Brasil a 

transformação que ocorreu em outros países, principalmente naqueles diretamente 

envolvidos com esses episódios. A economia brasileira continuava fortemente centrada na 

agricultura, que não se beneficiou, no mesmo período, com a ação modernizadora ocorrida 

principalmente nas sociedades e organizações da Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e 

França, exatamente de onde ‘importamos’ a maior parte dos testes utilizados em avaliação 

de pessoal nas empresas brasileiras e multinacionais. Havia testes em que a simples 

tradução já comprometia o sentido do estímulo, devendo ser realizada uma revisão técnica, 

mas quem seriam os revisores, já que os psicólogos aqui formados ainda não dispunham de 

experiência suficiente em Psicologia do Trabalho? Este estudo não encontrou a resposta, 

podendo apenas constatar que os direitos de divulgação, controle e comercialização foram 

obtidos por empresas especializadas, constituídas para esse fim. 

 

Entre os teste que obtiveram a preferência dos profissionais responsáveis pelos processos 

seletivos nas organizações, destacam-se: 

• Teste de Aptidões Específicas (DAT) 

• Bateria de Testes de Aptidão Geral (BTAG) 

• Matrizes Progressivas de J.C. Raven 

• Teste de Frustração de S. Rosenzweig 

• Inventário Multifásico Minesota de Personalidade (MMPI) 

• P.M.K. – Psicodiagnóstico Miocinético 

• Wartegg 

• Palográfico 

• Rorschach 

• Zulliger 

 

Os testes desenvolvidos para serem aplicados em seleção de pessoal revelam a presença ou 

ausência de determinadas características, bem como seu nivelamento em função de escalas 

de padrão. As características mais comuns são: 

• Atenção Concentrada 

• Aptidão Mnemônica 

• Aptidão Numérica 
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• Frustração 

• Fluência Verbal 

• Percepção Espacial 

• Raciocínio Abstrato 

• Introversão-Extroversão 

• Masculinidade-Feminilidade 

• Paranóia 

• Capacidade de interagir com o meio 

• Compulsividade 

• Esquizofrenia 

• Agressividade 

A lista não esgota a possibilidade. 

 

A análise grafológica, mesmo não sendo um teste, é capaz de permitir a identificação de 

inúmeras características, como esclarece a psicóloga Maria Lucia Mandruzato, e com 

quem concordamos: “Efetivamente, os testes são provas artificiais constituídas e 

calculadas com o único fim de determinar atos e atitudes, enquanto a escrita constitui um 

dado que provém da parte inerente da personalidade e que se expressa inconscientemente.” 

(Mandruzato, 1977: XII). 

Entre as muitas características que podem ser identificadas, destacamos algumas que 

possuem relação direta com a um grande número de ocupações: 

• Adaptabilidade 

• Agressividade 

• Ambição 

• Auto-estima 

• Comunicabilidade 

• Criatividade 

• Dinamismo 

• Discrição 

• Equilíbrio (mental/emocional) 

• Estabilidade 

• Extroversão-Introversão 

• Firmeza de caráter 
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• Inibição 

• Iniciativa 

• Liderança 

• Motivação 

• Organização 

• Raciocínio lógico 

• Segurança 

• Sensibilidade 

• Senso comum 

• Síntese 

• Tenacidade 

 

Pela sua natureza, e como já afirmava Crépieux-Jamin, a análise grafológica demonstra ser 

tão ampla quanto, ou até mais do que, muitos testes aqui enunciados, pois a composição da 

escrita envolve sinais que permitem reconhecer o intelecto e a moral do seu autor. 

 

O desejo de adequar o estudo à realidade fez surgir algumas outras formas de testagem 

como alternativas aos tradicionais métodos de avaliação profissional. Dentre elas, 

respeitando a tradição e o desejo do homem em expressar-se por símbolos, a grafologia foi 

apresentada e vem obtendo, a cada dia, maior aceitação entre empresas e avaliadores 

profissionais. 

 

No início sua divulgação não proporcionava conhecimento suficiente para que fosse aceita 

nas organizações, visto que sua imagem estava ligada ao misticismo e sua aplicação 

voltada para formas de entretenimento. Também não havia grafólogos com formação 

voltada para avaliação profissional. A divulgação do método foi lenta, mas solidificou o 

posicionamento da grafologia como instrumento auxiliar na seleção de pessoal, 

principalmente pela diversidade de elementos possíveis de serem observados com apenas 

uma rápida e simples aplicação. 

 

Embora estudado há pelo menos quatro séculos, o relacionamento entre os aspectos da 

personalidade e suas manifestações simbólicas, que também é o foco da grafologia, 

somente começou a ser utilizado no Brasil por volta de 1950, no Curso de Classificação de 



 

 51 

Pessoal do Exército, um dos pioneiros no uso de instrumentos de avaliação, para seleção e 

orientação de pessoal. Essa iniciativa foi lentamente sendo absorvida por outras 

organizações que perceberam ser os testes psicotécnicos, como ficaram conhecidos, uma 

importante ferramenta auxiliar na identificação e medição de determinadas características 

do comportamento humano. 

 

Da mesma forma que os tradicionais testes psicotécnicos, ou psicológicos como se 

firmaram posteriormente, o objetivo da grafologia é o conhecimento do homem. Através 

das influências que o inconsciente imprime na escrita, procura identificar e mensurar as 

variáveis que compõem a personalidade e as aptidões de quem escreve. E essa procura 

resulta na certeza de alcance do objetivo, como afirmam três psicólogos que dedicaram sua 

existência à avaliação e seleção de pessoal, Curt Honroth, Augusto Vels e Maurício 

Xandró. Os três também estão incluídos entre aqueles que mais contribuições trouxeram 

para o desenvolvimento da grafologia neste século. 

 

Um importante fator que favorece o uso da grafologia é que as aptidões e as variáveis de 

personalidade observadas, resultantes da sua aplicação, são as mesmas ainda que tenham 

sido aplicadas em regiões com diferentes níveis de desenvolvimento. Para a grafologia a 

base de observação é o gesto gráfico, que representa a manifestação de forças motivadoras 

para a ação, originárias do nosso interior e, como esclarece Augusto Vels: 

 

“Os gestos constituem uma linguagem universal que todo o mundo 

compreende.” (Vels, 1970:69) 

 

Estes gestos refletem no papel o estado da personalidade do indivíduo que escreve, no 

momento que o faz, como projeção de seus sentimentos e sensações. O ato de escrever tem 

seu centro motor situado no córtex cerebral, estando então intimamente ligado ao centro 

nervoso, o que reduz e até impede que seja totalmente controlado por meio da reflexão, 

garantindo à escrita um gesto de caráter involuntário. Desta maneira, tanto os estímulos 

situacionais como as tendências ou projeções podem ser estabelecidas por meio da análise 

grafológica. 

 

Esta característica também auxilia quando o indivíduo, cujo grafismo está sendo analisado, 

tem conhecimento anterior sobre o processo de testagem e avaliação. Ainda que tente 
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dissimular sua grafia, modificando-lhe a forma, o tamanho ou a inclinação, dificilmente o 

conseguirá durante todo o espaço gráfico, deixando ‘rastros’ da sua intenção em diversos 

sinais característicos e que lhe moldaram a personalidade. 

 

Mesmo havendo analogia no objeto de estudo e, principalmente, nos resultados alcançados, 

Psicologia e Grafologia trilharam caminhos diferentes no Brasil. A Psicologia é 

regulamentada35, possui diretriz curricular oficializada, seu aprendizado é realizado em 

curso superior que leva à Graduação, com ocupação registrada no Código Brasileiro de 

Ocupações (C.B.O.) e conta com Conselhos específicos – Federal e Regionais – que 

administram a atividade. A Grafologia não apresenta nenhuma das condições citadas. Seu 

aprendizado geralmente é feito por meio de cursos independentes, ministrados por 

grafólogos experientes, mas que pouco ou nada conhecem sobre didática. Outra forma 

usual é o aprendizado autodidata. Não se pode encontrar nenhuma referência de que seja 

ensinada a Estatística aos futuros grafólogos, como acontece regularmente nos cursos de 

graduação em Psicologia. Isso talvez explique, em parte, o desinteresse dos grafólogos pela 

compreensão e aplicação dos métodos necessários à validação da análise grafológica com 

base nos fundamentos da matemática aplicada. 

 

Apenas essas diferenças bastariam para demonstrar em qual das ‘ciências’ deveriam ser 

pesquisados os instrumentos de avaliação aplicados em seleção de pessoal. Mas a 

sabedoria popular ensina que “as aparências enganam” e uma técnica que, mesmo 

aparentemente tão pouco privilegiada, consegue manter-se viva e em desenvolvimento por 

quatro séculos, possui reconhecimento em alguns países da Europa e América Latina, é 

capaz de despertar na atualidade o interesse da sociedade brasileira em geral e de 

profissionais dedicados à seleção de pessoal, sendo maioria os graduados em Psicologia, 

merece uma leitura menos superficial de seus fundamentos, que vai muito além do seu 

relato histórico. 

 

A Grafologia, não é remédio para todos os males, embora tenha muitas aplicações e a 

prática venha respondendo favoravelmente nas modalidades em que já é empregada. Como 

exemplo, além do levantamento das características da personalidade, cita-se: o prognóstico 

de algumas doenças e de tendências criminosas, alguns processos terapêuticos, a 

                                                   
35 BRASIL. Lei Nº 4.119/62 regulamentada pelo Decreto Nº 53.464/64. 



 

 53 

orientação matrimonial e a vocacional. Isso mostra que seu campo de utilização é vasto e 

não possui restrições, passando pela Administração, Assistência Social, Direito, Medicina, 

Psicologia, entre outros. 

 

Pesquisadores do comportamento humano e suas manifestações interessaram-se por ela 

desde o início do século passado, a começar por Alfred Binet, que não temeu perder o 

prestígio alcançado com seus estudos sobre mensuração da inteligência quando intitulou 

seu livro como Les Revelations de L’Ecriture D‘Apres un Controle Scientifique (1906). 

Nessa obra declara com firmeza sua crença nas possibilidades oferecidas pela Grafologia, 

embora o faça com alguma prudência, sempre relativa ao conhecimento dos que se 

autodenominam grafólogos. Certamente Binet foi, na sua visão, além do que os 

conhecimentos da época lhe permitiam comprovar, deixando um alerta para a comunidade 

científica.36 Nos estudos que realizou contou com a colaboração de Crépieux-Jamin, que 

serviu de ‘corpo de prova’ para Binet, mas recebeu do pesquisador um elogio à altura da 

sua dedicação e confiança na Grafologia. Diversas são as provas citadas por Binet, das 

quais uma pode concentrar o espírito das demais: 

 

“Se trate de sexo, da idade da inteligência e até (este com mais reservas) do 

caráter, sempre chegamos a mesma conclusão. As observações acerca das pessoas, 

proporcionadas pelos grafólogos que só vêem sua escrita, são constantemente 

superiores as dadas ao acaso, e jamais são infalíveis na totalidade dos casos. 

Portanto, em primeiro lugar e indiscutivelmente, há na grafologia uma parte de 

verdade. Esta parte é variável, e a cifra com que se pretenderia determiná-la não 

teria valor nenhum: depende do documento, e especialmente de quem o examina.” 

(Binet, 1954: 288)37 

 

Quando realizou sua pesquisa, Binet não podia contar com o desenvolvimento da 

psicologia profunda como temos hoje e é exatamente no ponto em que fez mais reservas, 

que o presente estudo estará concentrado. Para tal, torna-se necessário considerar alguns 
                                                   
36 “A ciência, ao manter-se distante até agora da grafologia, está se desinteressando por um ‘domínio’ que é 
muito mais extenso do que se pensa; seus limites se perdem de vista; compreende os conhecimentos 
empíricos que possuímos, que adquirimos sem saber como, e que nos prestam tantos serviços na vida diária. 
É evidente que, por exemplo, nosso conhecimento do caráter dos homens, nossas previsões de seus atos, e a 
maneira como adivinhamos seus sentimentos sem mais do que escutar o som de sua voz ou acessando as 
expressões de sua fisionomia, constituem uma acumulação de observações empíricas que nada deve à 
psicologia.” (Binet, 1954: 291) Com tradução livre do autor deste estudo. 
37 Com tradução livre do autor deste estudo. 
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aspectos relacionados com provas empíricas, padronização de métodos, representação 

simbólica das características da personalidade e seus significados segundo os fundamentos 

da Grafologia. 

 

Ao apresentar um estudo sobre Relações Humanas no Trabalho e Diagnóstico da 

Personalidade no VI Congresso Interamericano de Psicologia (1959), Pierre Weil, 

Psicólogo e Professor, também chamou a atenção sobre a resistência dos psicólogos em se 

dedicar ao estudo de outras técnicas, que classificou como ‘técnicas de fidedignidade 

duvidosa’, em favorecimento da procura e utilização do que consideravam ‘testes 

fidedignos’, afastando a possibilidade de desenvolver outros instrumentos de avaliação da 

personalidade. Sua preocupação centrava-se no fato de que, para utilizar-se dos testes 

disponíveis e dentro dos conceitos de fidedignidade e validade até então estipulados, era 

preciso desconsiderar os aspectos sensíveis e instáveis da personalidade que sofriam 

influências do meio. Assim agindo, tem que se desconsiderar a possibilidade de evolução 

da personalidade no adulto, o que não é uma certeza. 

 

Durante toda a vida, no seu relacionamento com o meio, ou seja, com uma das partes do 

sistema em que está inserido, o indivíduo exclui aspectos que considera inconsistentes e 

adota outros que lhe parecem consistentes, num constante desenvolvimento de si mesmo e 

isso não pode ser considerado como inconstância, mas sim como um processo interativo de 

atualização, que mantém com o meio e consigo mesmo, para o qual não se pode fixar um 

limite, como sintetizou Jung: “O eu não é algo que tenhamos, mas algo que, durante toda a 

nossa vida, lutamos para atingir.” (Jung apud Allport, 1969: 471) 

 

Defende-se a individualidade da personalidade, mas essa unidade do ‘eu’ é uma busca na 

qual cada pessoa usa seus recursos, ou os que acha convenientes, ou ainda os que lhe são 

disponíveis, de forma variada, que tende a assemelhar-se ao modelo mais adotado na 

coletividade em que está inserido, pela ‘lei do menor esforço’, mas que mesmo sendo 

adotada por um grande número de outros indivíduos, não deverá ser tomada como regra ou 

modelo, sob pena de engessar-se o conceito mais amplamente aceito entre psicólogos onde 

a personalidade é a unificação de muitas coisas, ou uma unitas multiplex38. 

 

                                                   
38 Unidade multivariada. 
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De forma semelhante o grafismo, como reflexo da personalidade em desenvolvimento, 

apresenta alterações desde o modelo escolar ao texto manuscrito mais recente. 

Simplificam-se ou rebuscam-se traços, atenuam-se curvas ou acentuam-se ângulos, direção 

e inclinação podem variar de sentido e a pressão perde ou ganha intensidade. Nesse 

caminho podem ocorrer mudanças na forma capazes de, aparentemente, não lhe permitir o 

reconhecimento da identidade e menos ainda da legibilidade. Entretanto uma análise 

criteriosa não deixará de reconhecer suas características básicas e, a partir delas, 

reconhecer sua evolução e seus conflitos, quer sejam de caráter permanente ou temporário, 

autêntico ou dissimulado. 

 

 

Como exemplo universal do que está sendo expresso aqui, é apresentado a seguir o 

grafismo da assinatura e autógrafos, realizados no período compreendido entre 1963 e 

1995, por um cidadão brasileiro, atualmente com 62 anos, graduado em Direito, que foi 

jogador de futebol, atuou como Ministro de Estado e hoje realiza-se profissionalmente 

como empresário. 

 

 

Os primeiros modelos (fig. 05 e 06) foram concedidos pessoalmente pelo Sr. Edson 

Arantes do Nascimento ao autor deste estudo e hoje encontram-se disponíveis em parte da 

bibliografia referenciada. Não se pretende analisar a personalidade do indivíduo, o que 

constituiria falta de respeito à ética, em razão do material disponível ser insuficiente, além 

de exposição não autorizada do comportamento característico do autor das amostras. A 

proposta é apenas apresentar exemplos de como a evolução gráfica acompanha o 

desenvolvimento da personalidade em determinados aspectos, que neste caso acredita-se 

ser do conhecimento de um grande número de pessoas, no nível de profundidade 

necessário ao entendimento do exemplo. 
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Ressalta-se que é uma trajetória longa e rica em evidências, com transformações 

significativas, começando pelo perpétuo apelido, pois logo que foi residir no interior de 

São Paulo, era chamado de Gasolina. Na década de 70, enfrenta forte concorrência na 

posição que ocupava desde 1958, mas supera-se e mostra ao mundo quem seria 

eternamente o Rei do Futebol. Seus feitos no campo são conhecidos, mas a bola que antes 

aparecia disfarçada na oval da letra “P” (fig. 06) é então assumida definitivamente pela 

grafia do início ao fim do apelido (fig. 07), aperfeiçoando o círculo inicial e deformando o 

traço reto, simples, normalmente filiforme do acento agudo até que se aproxime da forma 

esférica, completando inteiramente a intenção da sua projeção39. A massa gráfica torna-se 

mais espessa, refletindo a intensidade ou energia com que se propôs a defender seu título. 

 

Posteriormente o Pelé sente necessidade de que os atos do cidadão Edson, agora um 

homem engajado política e socialmente, sejam tão reconhecidos quanto as realizações que 

o consagrarão como o Atleta do Século e então tenta resolver esse conflito com a 

autenticidade, simples e original, que lhe é característica fundamental. É inegável que Pelé, 

principalmente quando pressionado, cria, inventa, elabora, não rebusca e resolve. Com 

mais um de seus dribles históricos, faz surgir entre o Edson, que agora passa a ser 

assumido no início do autógrafo, e o famoso Pelé, um inconfundível sinal característico da 

igualdade. (fig. 08) Esgotadas as observações na forma, chega a hora em que o conteúdo 

também pode revelar-se como forma de expressão. Assim, na palavra “Edson” foi omitida 

a letra “d” e aparece deformada a letra “n”, assemelhando-se à letra “u”. Esta nova figura 

                                                   
39 É atribuída à Pelé a seguinte citação: “Se eu pudesse me chamaria Edson Arantes do Nascimento Bola. 
Seria a única maneira de agradecer o que ela fez por mim.” (site www.futsalbrasil.com) 

fig. 05 – Assinatura em 1963 fig. 06 – Autógrafo em 1963 

fig. 07 – Autógrafo década de 70 fig. 08 – Autógrafo em 1995 
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da grafia, sem muito esforço, transformou o autógrafo ‘Edson = Pelé’ numa frase assertiva: 

‘Eu sou = Pelé’. E também é possível concluir que, com isso, ele dá o assunto por 

encerrado, posicionando firme adequadamente um ponto final40. 

 

Se a máquina do tempo já funcionasse, Binet estaria nos dizendo que não é preciso ser 

grafólogo para chegar as conclusões apresentadas sobre os grafismos do Pelé e do Sr. 

Edson. Um leigo inteligente e dotado de boa percepção poderia até fazer relato melhor. 

Binet estaria certo e não se discute isso. O Pelé é uma das poucas pessoas que realmente o 

mundo inteiro conhece, tendo sua vida pública e privada constantemente divulgada por 

diversos veículos de comunicação, mas como o próprio Sr. Edson diz: “Não vai nascer 

outro. Pelé foi um só41.” O avaliador de pessoal raramente defronta-se no seu dia-a-dia 

com candidatos de reconhecida notoriedade como o que aqui foi apresentado, pelo 

contrário, durante toda a sua experiência profissional serão raras as ocasiões em que estará 

avaliando pessoas do seu círculo de conhecimento. Assim sendo terá que se valer de outros 

instrumentos para auxiliá-lo, além da inteligência e boa percepção. Escolhidos e aplicados 

adequadamente os instrumentos fornecerão ao avaliador larga vantagem sobre o acaso. 

 

Como instrumento de avaliação em seleção de pessoal, geralmente não tem o avaliador 

mais do que um único texto onde basear suas observações e é nesse momento que irá se 

fixar. Entretanto essa limitação instrumental não o impedirá de, além de um diagnóstico, 

fazer inferências sobre as relações do avaliado em seu processo de desenvolvimento, 

determinando-lhe a origem, a intenção e a tendência. A dinâmica do gesto grafoescritural 

dá ao avaliador a possibilidade de observar a projeção das características da personalidade 

tanto no aspecto pontual quanto no progressivo, por meio da interpretação das zonas e dos 

vetores gráficos. 

 

Isso é possível por uma característica em que a análise da escrita manuscrita se distingue 

das demais provas de cunho expressivo ou projetivo. Nessas o elemento expressivo é 

observado a partir do ‘que’ o avaliado projetou, ou seja, o símbolo utilizado é que 

determina, prioritariamente, a característica observada, sendo aquele inserido num 

agrupamento restrito de variáveis, muitas vezes só exigido pela necessidade de 

                                                   
40 A avaliação apresentada presta-se unicamente como exemplo ilustrativo da progressão do grafismo, não 
podendo ser considerada como resultado de análise grafológica das características da personalidade. 
41 Note-se que nas declarações que faz sobre si mesmo, é habitual o Pelé apresentar-se na 3ª pessoa do 
singular. 
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padronização do teste42. É consenso que a o indivíduo tende a agir em primeiro plano com 

sua personalidade adaptada, ou ajustada ao meio ou condição social a que se submete, 

mantendo como pano de fundo a sua forma de expressão, ou o ‘como’ age. Isso 

potencializa a possibilidade de que possa projetar-se na forma mais ‘socialmente 

adequada’. 

 

Só a Grafologia possui em sua execução a continuidade capaz de revelar, num único 

instrumento de avaliação, esse continuum do ‘que’ para o ‘como’, pois durante a 

ininterrupta elaboração do texto o autor, geralmente após a quinta ou sexta linha, ocupa-se 

mais com o conteúdo que está escrevendo – ou o ‘que’ – do que com a forma com que o 

faz – ou o ‘como’. É nessa forma, com toda a sua variabilidade projetada no texto, que 

repousará a atenção do avaliador, incluindo a parte inicial menos espontânea, que também 

será confrontada com todo o ambiente gráfico. 

 

Pela mesma razão pode-se afirmar que a interferência ou influência do avaliador inexiste, 

pois assim que são superadas as pequenas dificuldades decorrentes da organização das 

primeiras idéias, durante as linhas iniciais, o restante do texto flui num impulso único, não 

necessitando de orientações adicionais durante a execução, nem complementares depois de 

encerrado. Ao terminar a redação o material necessário para análise está pronto, enquanto 

em todos os outros testes é imprescindível o contato direto do aplicador/avaliador e 

avaliado durante e após a execução, devido a mudança de fases, em alguns modelos, e de 

complementação, em outros. Se o avaliado conhece essa necessidade, é natural que procure 

harmonizar a atividade presente com seu prosseguimento, já exercendo aí uma forma 

consciente de censura ou adaptação ao que considera mais adequado. No caso contrário o 

elemento surpresa, associado a possibilidade de exposição frente a alguém que lhe é 

estranho, funciona como uma ameaça ao seu prestígio e tende a produzir a mesma reação 

bloqueadora da espontaneidade, por mais cuidadoso e pródigo que seja o avaliador ao fazer 

o rapport43 com o avaliado. 

 

                                                   
42“E esta desfiguração dos ‘fenômenos’ psicossociais foi feita sob a égide da exigência do racionalismo 
científico [...] Tal exigência emana da visão classificadora do universo cuja epistemologia se orienta para as 
coisas, e não para os fenômenos.” (Ruy de Alencar Matos, Arq. Bras. de Psicologia, 32-1: 37 - 1980) 
 
43 “Em linguagem psicométrica, o termo rapport (relação) refere-se aos esforços do examinador para 
despertar o interesse do sujeito pelo teste, obter sua cooperação e conseguir que siga as instruções 
padronizadas do teste.” (Anastasi, 1977: 39) 
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Do primeiro ao último toque com o instrumento de escrita no papel, o autor ou escrevente 

estará fundindo o ambiente gráfico que lhe servirá de representação, vazando a projeção 

das suas características de personalidade por intermédio do gesto escritural que a 

simboliza. As posições que ocupar e as que deixar de fazê-lo, a direção que tomar, sua 

continuidade ou alternância, a intensidade da pressão e da pressa que lhe motiva, em 

resumo, tudo o que for apresentado e até alguns dos seus possíveis ‘esquecimentos’ 

constituem-se em elementos do seu molde. Esse conjunto de elementos é que determinará 

o positivismo ou negativismo44 do ambiente gráfico, responsável pela seqüência na 

determinação do significado e da valorização de cada traço. A polaridade é uma indicação 

da maturidade do indivíduo e sua relação com as influências ‘sobre’ – que exerce – e ‘com’ 

– que sofre – o meio em que está inserido. 

 

Atribuir ao ambiente gráfico o sentido positivo ou negativo requer a observação, entre 

todas as características, daquelas que desempenham função mais significativa. Aceita-se 

que essas espécies sejam classificadas como Gêneros Gráficos, dos quais se tiram 

múltiplas variações, pois todos os Gêneros Gráficos possuem subdivisões. Quando alguns 

deles se destacam no grafismo, geralmente com acentuada presença, são então 

classificados como Dominantes. Os Gêneros Gráficos apontados atualmente são uma 

extensão dos aspectos de variabilidade dos traços, apresentados por Crépieux-Jamin 

quando desenvolveu o estudo do abade Michon. São eles: 

 

• Ordem – disposição do texto e dos elementos das letras no papel, incluindo 

os espaços vazios entre letras, palavras, linhas, assinatura e limites do papel; 

 

• Dimensão – altura e largura das letras, incluindo a proporcionalidades entre 

seus elementos; 

 

• Pressão – intensidade exercida com o instrumento de escrita sobre o papel, 

modificando ou não, no todo ou em parte, o calibre dos traços que compõem 

as letras. Considerada como a terceira dimensão da escrita ou profundidade; 

 

                                                   
44 Essa denominação foi adotada por Klages. Crépieux-Jamin preferia superioridade e inferioridade. 
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• Forma – representação gráfica das letras e seus elementos derivada do 

modelo caligráfico ou escolar, que tende a adquirir estrutura própria pela 

ação transformadora do desenvolvimento; 

 

• Velocidade – representação do movimento dinâmico da escrita através da 

relação entre a quantidade de letras representadas graficamente num 

determinado tempo (V = nº de letras/minuto); 

 

• Inclinação – variação angular do eixo das letras em relação à linha de base 

horizontal, melhor percebida nas letras que contêm hastes ou pernas; 

 

• Direção – alinhamento ou o sentido das linhas, das palavras e das letras em 

relação a linha horizontal do papel, exceto na escrita chinesa que possui 

sentido vertical; 

 

• Continuidade – grau de ligação determinado pelo conjunto de movimentos 

executados sem que o instrumento utilizado para escrita se afaste do papel, 

observado entre palavras na composição da frase, entre as letras na 

composição da palavra e entre os traços na composição das letras. 

 

O sentido positivo ou negativo do ambiente gráfico, do qual será reflexo o sentido dos 

diversos sinais que compõem a escrita, é determinado pela graduação do equilíbrio entre 

harmonia, constância e espontaneidade dos gestos gráficos observados por meio dos 

Gêneros Gráficos. O ambiente é positivo quando apresenta boa proporção entre as zonas 

(média, inferior e superior), representação gráfica espontânea, sem excessos, pressão firme 

e constante, boa continuidade e margens dispostas de maneira equilibrada. Geralmente a 

escrita é legível e clara. Quando são marcantes a desordem, a desproporção, há rabiscos e 

borrões desnecessários, retoques, letras e palavras misturadas, o ambiente gráfico é 

negativo. 

 

Os Gêneros Gráficos determinam também o tipo de atitude do escrevente, se extrovertida 

ou introvertida; dessas serão originados os significados para diversos traços. Observa-se 

então que, a partir dos Gêneros Gráficos e das Dominantes é que o traço adquire valor e 
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significado, ambos relativos à polaridade atribuída ao ambiente gráfico e à composição 

resultante da combinação entre as características citadas. Essa polivalência do traço foi a 

principal contribuição de Crépieux-Jamin ao estudo iniciado por Michon, pois a análise de 

um sinal isolado pouco representa no conjunto de elementos que compõem o grafismo. 

Atualmente já há estudos que agrupam as Dominantes de acordo com a sua predominância 

e tendência psicológica. A esse agrupamento dá-se o nome de Síndrome45. 

 

Considerando-se que a folha de papel representa o ambiente no qual o escrevente se insere, 

projetando no texto a imagem da sua atividade e do seu comportamento, por meio de letras 

e palavras que simbolizam a sua concepção, concreta ou abstrata, sobre todas as coisas, a 

correspondência psicológica atribuída à representação gráfica expressa pelos Gêneros, 

pode ser assim sintetizada: 

 

• Ordem – projeção da relação entre o interior do escrevente e a maneira 

como deseja ser visto pelos demais, revelando sua capacidade de 

organização, adaptação social, raciocínio e percepção espacial; 

 

• Dimensão – projeção da autoestima e da importância individual do 

escrevente, revelando sua espontaneidade, comportamento frente aos 

demais e seus complexos; 

 

• Pressão – projeção da vitalidade ou energia empregada pelo escrevente nas 

suas ações, revelando sua capacidade de realização e resistência, tenacidade 

e afirmação pessoal; 

  

• Forma – projeção da criatividade e dos valores individuais do escrevente em 

relação as normas e convenções sociais do ambiente em que se insere, 

revelando sua capacidade de integração personalizada com as formalidades 

coletivas ou sua rebeldia estabelecida unicamente em favorecimento da 

auto-realização; 

 

 
                                                   
45 Segundo Paulo Camargo (2001: 39) este termo foi utilizado por H. Gobineau em Génétique de l’Écriture e 
provém do vocabulário médico, indicando uma quantidade de sintomas que caracterizam uma doença. 
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• Velocidade – projeção do temperamento e humor do escrevente, revelando 

sua capacidade de reação aos estímulos e agilidade mental, podendo sofrer 

influência da sua constituição física e interferência relacionada ao objetivo 

ou ao destinatário da comunicação; 

 

• Inclinação – projeção do nível de convivência afetiva que o escrevente 

pretende ter com o meio, revelando a intensidade e a qualidade com que se 

dispõe vincular-se afetivamente com os demais e suas expectativas de 

retribuição ao quanto se oferece; 

 

• Direção – projeção da disposição e conduta que o escrevente emprega para 

superar obstáculos e alcançar seus objetivos, revelando as variações de 

humor e ânimo, a constância de caráter e de convicção, além da capacidade 

de controlar suas energias; 

 

• Continuidade – projeção dos níveis de estabilidade e de homogeneidade que 

o escrevente apresenta nas associações entre suas atividades intelectuais e 

realizadoras, revelando a capacidade de raciocínio lógico e analítico, de 

coerência entre idéias e ações, além do nível de controle da exposição 

dessas associações. 

 

 

Outra característica que influencia a polivalência dos traços é a análise dos vetores gráficos 

e das zonas gráficas, ou Dinâmica Zonal, onde se observa a trajetória de execução dos 

traços e a predominância ou equilíbrio entre elas, de onde se originam até onde são 

encerrados. 

 

 

 

A correspondência psicológica do simbolismo das zonas e vetores gráficos pode ser 

resumida pela representação espacial da Rosa dos Ventos, criada pela grafóloga francesa 

Saint-Morand. (figura 0946) 

                                                   
46 Compilada de Camargo (2001) e Vels (1997). 
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O posicionamento nas Zonas Gráficas é determinado pela dimensão dos traços que 

compõem cada letra e seus acessórios. Nas escritas latinas usa-se o intervalo entre 2,5 e 3,0 

mm como padrão de altura para a zona média. Os limites para as zonas superior e inferior 

correspondem a intervalos 2 a 3 vezes o valor da zona média, ou seja, entre 5,0 e 9,0 mm. 

A largura padrão corresponde a 80% do padrão estipulado para a altura. Essa dimensão das 

letras responderá pela proporcionalidade dos traços em cada uma das Zonas Gráficas, o 

que também interfere no valor e significado dos traços, equivalendo a harmonia de funções 

e tendências psicológicas, como mostra a figura 10. 

 

 

 
 

ÁREA DO PENSAMENTO PURO 
EXALTAÇÃO 

 
intelectualidade, razão, consciente, idealismo, 

individualismo, imaginação, espiritualidade, misticismo, 
ambição, poder, utopia, superioridade 

ÁREA DA INTROVERSÃO 
REPRESSÃO 

 
 intenção, reflexão, 

percepção, passado, 
defesa do ego, 

egocentrismo, negação, 
figura da mãe, feminino, 

passivo, inibição, 
pessimismo, 

desconfiança, insegurança 

ÁREA DA EXTROVERSÃO 
EXPANSÃO 

 
iniciativa, decisão, futuro, 

dinâmica, dominação, 
instinto de luta, 
combatividade, 

agressividade, segurança, 
otimismo, figura do pai, 

masculino, ativo, confiança, 
altruísmo 

ÁREA CORPORAL-BIOLÓGICA 
EXCITAÇÃO 

 
instinto, inconsciente, sexualidade, nutrição, interesses 

materiais e físicos, trabalho, esportes, apego ao clã 

fig. 09 – Rosa dos Ventos 

Linha do limite entre emocional  
e espiritual / concreto e abstrato 

Linha da censura 

fig. 10 – Linhas divisórias das 3 zonas gráficas 

Zona média ou do ego 
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Não há hierarquia entre as Zonas Gráficas, mas deve-se considerar que a zona média ou a 

zona do ego é a que possui a maior quantidade de traços, pois todas as letras têm uma parte 

situada nesta zona. Serve de limite entre as ações conscientes e inconscientes, e como área 

de confluência dessas funções psíquicas está sujeita a todas as variações entre a 

idealização, a realidade e as necessidades primárias, sob influência das emoções nelas 

contidas. 

 

O desenvolvimento do estudo das Zonas Gráficas fornece a integração da Grafologia com 

uma das abordagens utilizadas na Gestão de Pessoas, promovendo a analogia com a Teoria 

de Motivação, por meio da Hierarquia de Necessidades divulgada em 1943 pelo psicólogo 

norte-americano Abraham Maslow, representada nas figuras 11 e 12: 

 
 

 

Traços que ocupam a zona 1 representam as ações inconscientes, instintivamente 

motivadas e voltadas para o alcance das necessidades primárias, fisiológicas, sexuais e 

materiais. 

Traços que ocupam a zona 2 representam as ações motivadas pela necessidade de proteção, 

refletindo desejos de contatos físicos com os demais, estabilidade financeira e segurança 

física. 

Traços que ocupam a zona 3 representam as ações motivadas pela visão realista das coisas, 

mas que apresenta carência de reconhecimento, demonstrando o desejo de obter contato e 

prestígio sociais. 

AUTO 
REALIZAÇÃO 

 
ESTIMA 

 

SOCIAIS 

 
SEGURANÇA 

 
FISIOLÓGICAS 

fig. 11 – As 5 Zonas Gráficas fig. 12 – Escala de Necessidades de Maslow 

5 

4 

3 

2 

1 



 

 65 

Traços que ocupam a zona 4 representam as ações motivadas pela sensibilidade e que 

tendem a valorização de si mesmo e a autoconfiança, representados pelo desejo de status e 

de concretização de seus sonhos. 

Traços que ocupam a zona 5 representam as ações motivadas pelo idealismo revelando um 

alto nível de aspiração, mas que também podem representar, na busca de si mesmo, a 

compensação de um complexo de inferioridade. 

 

Após a determinação do sentido do Ambiente Gráfico, definidos os Gêneros Gráficos com 

suas inúmeras subdivisões e verificadas as Dominantes, a análise grafológica se completa 

pela observação de mais alguns aspectos que merecem destaque. São eles: as margens, os 

tipos de ligação, os gestos-tipo ou signos especiais, as letras-testemunho, as palavras 

reflexas e a assinatura. Cada um desses aspectos é uma subdivisão dos Gêneros Gráficos e 

fazem parte do desenvolvimento mais recente da Grafologia, notadamente das escolas 

francesa e espanhola. As escolas italiana e alemã ainda não apresentam referências 

literárias que demonstrem ter absorvido integralmente os conceitos relativos as palavras 

reflexas e as letras testemunho. O detalhamento dessas sub-categorias dos Gêneros, 

apresentado a seguir de forma resumida, reflete a importância que têm no simbolismo da 

escrita. 

 

• Margens – espaço entre as bordas do papel e os traços do grafismo. A 

presença ou ausência, a regularidade ou irregularidade e a dimensão das 

margens – superior, esquerda, direita e inferior – representam a capacidade 

de planejamento na expressão do pensamento e também o quanto do 

ambiente o escrevente necessita ocupar, o que reflete sua deferência para 

com os demais. 

 

• Tipos de Ligação – a forma com que uma letra se une à outra na 

composição das palavras, podendo ocorrer também entre palavras. As 

uniões ocorrem com maior freqüência na zona média e podem ser feitas em 

ângulos, arcadas, guirlandas, filiformes (em fios), bucles (em anéis) ou 

mistas. Representa a forma de adaptação do escrevente para com o meio, 

revelando se há ou não correspondência entre sua atitude expressa e seu 

íntimo. 
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• Gestos-Tipo – são gestos acessórios, que não fazem parte da composição 

essencial da letra e que geralmente se repetem por todo o grafismo, 

originando determinados sinais47 que, embora dêem à escrita maior 

individualidade, podem ser categorizados de acordo com a forma como são 

executados, quanto à direção do movimento – direita ou esquerda – e quanto 

à zona gráfica onde aparecem. Representam características psíquicas do 

escrevente em relação a si mesmo ou aos demais, dependendo da direção 

em que o gesto é executado. 

 

• Letras-Testemunho – são letras que apresentam significativo valor 

simbólico sobre as demais e mereceram estudos mais profundos. 

Inicialmente foram consideradas apenas as letras “M” (autoconceito), “T” 

(vontade) e “G” (libido). Atualmente há grafólogos realizando estudos para 

as letras “B”, “C”, “D”, “F”, “I”, “R”, “S” e “V”. Grafólogos norte-

americanos estão realizando um estudo para o pronome pessoal 

representado pela letra “I”, sempre escrito como letra maiúscula. O 

grafólogo Paulo Sergio de Camargo está realizando um levantamento sobre 

o sufixo “ão”, só existente no idioma português utilizado no Brasil. 

 

• Palavras Reflexas – são palavras que se destacam no texto, sem que tenham 

sido voluntariamente escritas com essa finalidade.  Muitas vezes a forma é 

distorcida, retocada ou há comprometimento da continuidade na execução 

da palavra, como uma sugestão velada do escrevente para a alteração do 

conteúdo. Possuem o mesmo significado atribuído por Freud ao lapsus 

languae48, e sua interpretação está condicionada ao conjunto do texto e a 

forma como é executada. Representa um estímulo psíquico transitório do 

escrevente, vinculado ao sentimento que determinada palavra lhe provoca, 

geralmente relacionado ao conteúdo do texto ou a quem se dirige. 

 

                                                   
47 Os mais freqüentes são: arpões, nós, espirais, anéis, laços, serpentinas, golpes de sabre e de látego, torções 
e triângulos.  
48 Freud considerou que as falhas eram provenientes de repressão e insinceridade. Ampliando-se esse 
conceito considera-se que a origem esteja no conflito das influências inconscientes e conscientes sobre os 
propósitos do indivíduo.  
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• Assinatura – é o conjunto de traços gráficos que objetiva representar o nome 

do escrevente e conferir-lhe a autoria pelo que foi escrito. Na análise da 

assinatura além da observação dos Gêneros Gráficos, observa-se a harmonia 

dos traços e o posicionamento, ambos em relação ao texto. Enquanto no 

texto encontram-se em maioria os gestos inconscientes, a assinatura é 

executada com gestos previamente elaborados e, portanto, conscientes. 

Representa a auto-imagem do escrevente perante a sociedade e o seu 

comprometimento com o que escreve e a forma de expressá-lo. 

 

Outro aspecto merece ser considerado na análise grafológica, ainda que naturalmente o 

termo Grafologia traga a imediata sincronia com letras e palavras. A grafia dos números, 

embora menos presente nos textos manuscritos e na literatura pertinente, é igualmente 

reveladora de muitas características da personalidade do escrevente. Ao longo do tempo, os 

números deixaram de ser sinais hieroglíficos e perderam sua força explicadora de idéias, 

permanecendo apenas como símbolos representativos de quantidades. Na Grafologia, 

entretanto, a grafia dos números é observada de maneira semelhante as letras, ou seja, por 

meio do gesto grafoescritural, adquirindo as características comuns aos Gêneros Gráficos 

e, principalmente, revelando a capacidade do escrevente quanto aos aspectos financeiros 

ou econômicos, bem como sua familiaridade com a realização de cálculos. De maneira 

geral, os números relacionam-se diretamente com o dinheiro – interesse, ambição, 

honradez, segurança etc, mas há também os números relacionados a outros 

acontecimentos, como as datas. 

 

Na análise grafológica é importante considerar o envolvimento dos números no cotidiano 

do escrevente, pois pessoas que lidam constantemente com eles tendem a transformar 

letras em números, o que comprova a influência do meio sobre as características de 

personalidade49. Na figura 13 são apresentadas partes do grafismo de um economista que 

exemplificam o exposto. A palavra ‘estudo’ aparece escrita como ‘135tu20’, a palavra 

‘onde’ transformou-se em ‘on93’ e a frase ‘meu lazer preferido é ler’ foi escrita como 

‘m3u la231 pr3731i20 13 281’. Na figura 14, entre outras características, o exagerado 

                                                   
49 “O exercício de determinadas profissões impõe, com o tempo, uma deformação na mentalidade e nas 
maneiras do indivíduo. De certa forma, se vê obrigado a adaptar-se ao meio, do qual acaba por assimilar a 
inevitável influência, nociva ou favorável.” (Ras, 1951: 273) 
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interesse materialista do escrevente é facilmente identificado pela proporção da 

representação do número 20 em relação ao conjunto do autógrafo. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Quanto a forma de aplicação, na Grafologia todos os recursos e instruções são bem 

simples, bastando que se solicite ao escrevente que redija um texto espontâneo, sobre tema 

livre, contendo no mínimo 20 ou 25 linhas, e que deverá ser datado e assinado. Não há 

restrições quanto ao tempo de execução ou ao número máximo de linhas, embora sejam 

dados considerados quando da análise. Para melhor visualização da Pressão, deverão ser 

fornecidas, no mínimo, três folhas de papel com gramatura entre 75 g a 90 g. Todas as 

folhas devem ser brancas e não conter logomarcas, timbres, pautas ou margens. 

 

A fim de evitar o fenômeno que alguns críticos chamam de ‘texto contaminado50’, não se 

deve solicitar uma autobiografia, principalmente nos textos destinados à análise 

grafológica com finalidade específica para seleção de pessoal. Embora, segundo os 

críticos, a prática do uso de texto espontâneo possa comprometer a padronização 

necessária à validação estatística, para os grafólogos a riqueza de elementos proporcionada 

pela espontaneidade compensa e ultrapassa essa necessidade, já que a resposta analítica 

baseada nos princípios que foram fundamentados por meio da observação empírica da 

técnica tem sido por si só suficiente para validar a prática. 

 

                                                   
50 Assim chamado quando o conteúdo contém informações sobre as características pessoais do escrevente. 

fig. 13 – Grafismo de um economista 

fig. 14 – Autógrafo de jogador de futebol 
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Outra característica favorável ao uso da análise grafológica é a utilização dos instrumentos 

necessários ao ato de escrever com fins avaliatórios. Ainda que os princípios fundamentais 

da grafologia tenham sido originados com base nas observações de escritas realizadas com 

materiais muito diferentes dos hoje empregados – pena de aves e tinta à base de fuligem – 

o desenvolvimento continuado da técnica por meio da observação dos grafismos ao longo 

do tempo, encarregou-se de fazer os ajustes necessários para que, do ‘bico de pena’51 à 

esferográfica com ponta de tungstênio, do papiro ao papel sulfite, os princípios da 

Grafologia fossem preservados. Reconhece-se que canetas tipo roller-ball ou com ponta 

porosa (feltro) tendem a alterar a escrita e é preciso muita experiência para analisar 

adequadamente grafismos executados com esses instrumentos. 

 

Como padrão, desde quando se firmou no mercado brasileiro52, a caneta BIC Cristal é 

considerada a ideal para elaboração de grafismos, por respeitar a sensibilidade empregada 

pelo escrevente, principalmente quanto à Pressão e Velocidade, além de permitir o 

depósito homogêneo da tinta sobre o papel, evitando que o acúmulo em um dos lados da 

esfera provoque o aparecimento de borrões artificiais no grafismo. Entretanto, essa 

característica de qualidade não interfere que borrões apareçam quando são provenientes de 

característica individual do escrevente, expressa pela execução do gesto gráfico. As 

vantagens técnicas associa-se o baixo custo por metro de tinta, o que lhe confere preço 

acessível e excelente rendimento, muito superiores quando comparados ao uso do lápis 

recomendado para os demais testes com desenho. 

 

Apresentadas as características históricas, biológicas, técnicas, administrativas e 

financeiras que justificam o interesse pelo uso da análise grafológica como instrumento de 

seleção de pessoal, cabe considerar agora, em relação as características de personalidade 

listadas anteriormente e que estão presentes em inúmeras funções, que traços gráficos as 

representam. O detalhamento que se segue foi elaborado por meio da compilação das 

interpretações e terminologias, referentes aos oito Gêneros Gráficos, suas sub-categorias e 

alguns sinais especiais, adotadas pelos grafólogos Augusto Vels, Maurício Xandró e Paulo 

Sérgio de Camargo, visto que são os autores do maior número de obras publicadas no 

Brasil, especialmente no período que delimita este estudo. 

                                                   
51 Expressão popular que caracteriza antigos instrumentos utilizados para escrever. 
52 As primeiras esferográficas do mundo foram comercializadas na Argentina em 1942. Em 1956 a BIC 
fundou sua primeira fábrica brasileira e a comercialização da BIC Cristal aqui só aconteceu a partir de 1961. 
Nesta época seu uso foi proibido nas agências bancárias e assinatura de cheques. 
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Para efeito desta observação de cunho exemplificativo, tomou-se como princípio que as 

particularidades grafoescriturais pertencem a grafismos executados em condições próprias 

para avaliação e que tiveram como resultante um ambiente gráfico positivo, ou seja, 

apresentam boa proporção entre as zonas (média, inferior e superior), representação gráfica 

espontânea, sem excessos e estão isentos de rabiscos e borrões desnecessários, retoques, 

letras e palavras misturadas. Desta forma o detalhamento limita-se aos traços que 

representam características positivas. Ressalta-se, mais uma vez, que a interpretação de um 

traço isolado não corresponde à realidade da análise grafológica, posto que só adquire 

valor e significado quando inserido no conjunto53. 

 

Considere-se também que o estímulo que incita a projeção das características de 

personalidade na grafia é a palavra, portanto um estímulo complexo, ligado ao processo de 

socialização do indivíduo, sendo seu principal instrumento de comunicação interpessoal e, 

portanto afeto a todas as influências percebidas e/ou provocadas no meio social, pela sua 

participação individual e coletiva. Pela palavra o indivíduo revela seu interior psíquico, as 

relações interiores que determinam como processa suas atitudes e as expressa, além do 

grau de convivência – harmônico ou conflitante – entre o processamento e a expressão. 

Assim a palavra pode ser considerada como um símbolo universal, pois é comum a todos 

os indivíduos e possui significação coletiva, mas também tem valor simbólico individual, 

adquirindo esta característica ao tornar-se expressão da personalidade do indivíduo e da 

forma como esta se integra na significação coletiva. 

 

Considerar a palavra como símbolo de um ato psíquico que possui significado encontra 

sustentação também na afirmação de Freud quanto as influências sobre o ato psíquico, que 

lhe dão sentido e significado, como observou o Dr. Mira y López54 ao analisar criticamente 

a Psicanálise. Entretanto não se pode atribuir a esta palavra o mesmo valor simbólico de 

um ideograma, visto que na Grafologia a expressão por meio deste simbolismo ultrapassa 

as possibilidades de controle do executor, assumindo em grande parte a sua expressão 

inconsciente. Cabe aqui seguir a palavras de Jung: 
                                                   
53 “[...] o valor de um só traço, salvo raras exceções, não revela mais que uma direção, nunca um conteúdo 
psicológico”. (Xandró, 1998: 31) 
54 “Freud sustenta que todo ato psíquico possui não somente ‘intenção’, mas também ‘motivação’. Não é um 
fenômeno esporádico, acidental ou isolado, mas um elo ou um elemento de uma série causal, encontrando-se, 
assim, ‘determinado’. Por absurdo que pareça à primeira vista, o ato psíquico possui sentido, tem um 
significado.” (López, s.d.: 57) 
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“Os símbolos apontam direções diferentes daquelas que percebemos com a 

nossa mente consciente e, portanto, relacionam-se com coisas inconscientes, ou 

apenas parcialmente conscientes.” (Jung, 1993: 91) 

 

Assim convencionado, dá-se a expressão gráfica para as características de personalidade 

listadas a seguir: 

• Adaptabilidade – Escrita Organizada, de dimensão Média ou Uniforme, 

pressão Média ou Frouxa, Forma Simplificada ou Redonda, velocidade 

Variada, inclinação Oscilante, direção Sinuosa e continuidade Combinada. 

Margens Regulares, ligações em Guirlandas. Assinatura em Curvas; 

 

• Agressividade – Escrita Concentrada, de dimensão Grande, pressão

Firme, forma Angulosa, velocidade Lançada, inclinação Inclinada, direção 

Ascendente, continuidade Ligada. Margens direita e esquerda abrindo-se, 

ligação em Ângulos. Gesto-tipo: Golpe de sabre. Triângulos. Letra-

testemunho T em triângulo, Finais das letras em pontas (acerado). 

Assinatura bem executada; 

 

• Ambição – Escrita de dimensão Grande, pressão Firme, forma Angulosa, 

velocidade Rápida, inclinação Inclinada, direção Ascendente ou Imbricada 

ascendente, continuidade Ligada. Margem Esquerda abrindo-se e/ou direita 

ausente. Gestos-tipo: Arpões, Ganchos, Anzóis, Barra do T bem colocada 

ou T com base triangular. Assinatura Ascendente; 

 

• Auto-estima – Escrita Organizada, dimensão Média. pressão Firme, 

inclinação Vertical, direção Ascendente ou Retilínea, continuidade

Desligada. Margens Caligráficas, ligações em Guirlanda. Gestos-tipo: 

Grandes laços, Finais em espiral. Letra-testemunho: 1º traço do M elevado. 

Assinatura Legível; 

 

• Comunicabilidade – Escrita Organizada, dimensão Grande, forma 

Complicada ou Curva, velocidade Rápida, inclinação Inclinada, 
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continuidade Ligada ou Agrupada. Margens Caligráficas, ligações em

Guirlanda ou Serpentina. Gesto-tipo: Pontuação adiantada. Assinatura

Legível; 

 

• Criatividade – Escrita Clara ou Mista, dimensão Filiforme, pressão Em 

relevo, forma Combinada ou Plena, continuidade Combinada ou com 

Ligações desiguais. Ligações em Arcada e filiforme. Assinatura Grande; 

 

• Dinamismo – Escrita Desproporcionada, dimensão Sobressaltada ou 

Grande, pressão Profunda, forma Simplificada, velocidade Rápida ou 

Lançada, inclinação Inclinada, direção Ascendente, continuidade Ligada. 

Ligação Filiforme. Gestos-tipo: Golpe de sabre e de látego. Assinatura 

Ascendente; 

 

• Discrição – Escrita Clara, dimensão Pequena ou Decrescente, pressão 

Média ou Fina, forma Simples, velocidade Pausada, inclinação Invertida, 

direção Retilínea ou Mista. Margens Caligráficas, ligação em Arcada ou 

Bucle. Assinatura Pequena; 

 

• Equilíbrio (mental/emocional) – Escrita Clara, dimensão Uniforme, pressão 

Em relevo, forma Simples, velocidade Pausada, inclinação Moderada, 

direção Retilínea, continuidade Agrupada. Margens Caligráficas, ligação em 

Guirlanda. Assinatura Proporcional; 

 

• Estabilidade – Escrita Organizada, dimensão Média ou Uniforme, pressão

Média, forma Redonda, velocidade Lenta, inclinação Vertical, direção

Retilínea, continuidade Ligada. Margens Regulares, ligação em Ângulos e 

Guirlanda. Assinatura Proporcional; 

 

• Extroversão – Escrita Concentrada, dimensão Grande, pressão Em relevo, 

forma Complicada, velocidade Rápida, inclinação Inclinada, direção 

Linhas Ascendentes, continuidade Ligada. Margem Esquerda larga. Gestos-

tipo: Pingos no I e barra do T à direita. Assinatura Grande; 
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• Introversão – Escrita Espaçada, dimensão Pequena, pressão Fina, forma 

Simplificada, velocidade Pausada, inclinação Invertida, continuidade 

Desligada. Margem Esquerda ausente. Assinatura Pequena; 

 

• Firmeza de caráter – Escrita Limpa, dimensão Pequena, pressão Firme, 

forma Angulosa, inclinação Vertical, direção Retilínea. Margens 

Caligráficas, ligação em Ângulos. Gestos-tipo: Arpões, Ganchos, Anzóis. 

Barra do T bem colocada ou T com base triangular. Letra-testemunho: T em 

triângulo. Assinatura Igual ao texto; 

 

• Inibição – Escrita Espaçada, dimensão Pequena ou Rebaixada, pressão 

Frouxa, forma Simples, velocidade Pausada, inclinação Invertida, direção 

Descendente, continuidade Desligada. Margem Esquerda ausente e/ou 

Direita grande, ligação em Ângulos. Gestos-tipo: Arpões, Traços finais, 

barras do T e enlaces à direita contidos. Assinatura Menor que o texto; 

 

• Iniciativa – Escrita com pressão Firme, forma Simplificada ou Angulosa, 

velocidade Rápida, inclinação Inclinada, direção Ascendente, continuidade 

Ligada ou Combinada. Margem Direita ou Esquerda abrindo-se, ligação em 

Ângulos. Gestos-tipo: Barra do T adiantada. Pontos avançados. Finais das 

letras em pontas (acerado). Assinatura Simples; 

 

• Liderança – Escrita Organizada ou Limpa, dimensão Grande, pressão 

Firme ou Robusta, forma Angulosa, velocidade Lançada, inclinação 

Inclinada, direção Ascendente. Margem Direita abrindo-se, ligação em 

Ângulos. Gestos-tipo: Golpe de sabre e látego. Barra do T alta e grande. 

Letra-testemunho: T em golpe de sabre e de látego. Assinatura Pouco maior 

que o texto; 

 

• Motivação – Escrita Confusa, dimensão Movida, pressão Firme, forma 

Plena, velocidade Rápida ou Lançada, inclinação Inclinada, direção 

Ascendente. Margem Direita abrindo-se, ligação em Guirlanda. Gestos-tipo: 
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Barra do T adiantada. Pontos altos e avançados. Assinatura Pouco maior 

que o texto; 

 

• Organização – Escrita Organizada ou Clara, dimensão Média, pressão 

Firme, forma Simplificada ou Tipográfica, velocidade Rápida, direção 

Retilínea, continuidade Agrupada. Margens Caligráficas ou Regulares. 

Assinatura Rebaixada; 

 

• Raciocínio lógico – Escrita Organizada, dimensão Sóbria, pressão Limpa, 

forma Combinada ou Seca, velocidade Lenta, continuidade Ligada. 

Assinatura Ligada; 

 

• Segurança – Escrita Organizada ou Clara, dimensão Grande ou Filiforme, 

pressão Firme, velocidade Rápida ou Precipitada, inclinação Inclinada, 

direção Retilínea. Ligação em Ângulos. Gesto-tipo: Golpe de sabre. 

Assinatura Robusta; 

 

• Sensibilidade – Escrita Limpa, dimensão com Pequenas variações de 

tamanho, pressão Frouxa ou Fina, forma Redonda, velocidade Lenta, 

inclinação Inclinada, direção Sinuosa, continuidade Desligada ou com 

Ligações desiguais. Ligação em Guirlanda. Gesto-tipo: Pontos e acentuação 

altos. Assinatura Sobressaltada; 

 

• Senso comum – Escrita Organizada ou Clara, velocidade Lenta, inclinação 

Inclinada ou Oscilante, continuidade Combinada. Margens 

Caligráficas. Ligação em Guirlanda; 

 

• Síntese – Escrita Organizada ou Clara, dimensão Pequena, forma 

Combinada ou Seca, velocidade Pausada, continuidade Ligada. Assinatura 

Simples. 

 

• Tenacidade – Escrita Organizada, pressão Profunda ou Dura, forma 

Angulosa, velocidade com Desigualdades de velocidade, direção Retilínea, 
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continuidade Ligada ou com Ligações espaciais. Margens Caligráficas, 

ligação em Ângulos. Gestos-tipo: Arpões. Ganchos. Anzóis. Barra do T bem 

colocada ou T com base triangular. Assinatura Ascendente. 

 

Ressalta-se que as formas gráficas relacionadas são aquelas que, de forma resumida, 

melhor caracterizam cada aspecto da personalidade considerado. Entretanto outras formas 

gráficas combinadas também podem obter valor e significado para uma ou outra 

característica de personalidade mencionada. Da mesma forma, a escolha dessas 

características obedeceu ao critério de maior abrangência nas profissões, não estando a 

análise grafológica limitada a este reduzido número. Note-se também que todo gesto 

gráfico segue a intensidade da descarga motriz do impulso que o origina no sistema 

nervoso, cuja sensibilidade pode chegar a valores infinitesimais, sendo esta variabilidade 

sujeita a todas as influências do meio, como também dependente do percurso a ser 

percorrido pelo impulso e da constituição fisiológica do aparelho motor. 
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3 - ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Mesmo considerando que a Grafologia já é utilizada há séculos, no Brasil e no exterior, 

optou-se pela realização da pesquisa exploratória, tendo em vista que este estudo propõe 

uma nova ótica para a associação do uso da Grafologia como ferramenta do processo de 

seleção de pessoal, sobre a qual não se encontram estudos específicos. Por intermédio da 

leitura focalizada e diferenciada do que até agora foi trazido à público, objetivou-se 

apresentar justificativas que permitam o entendimento de que a Grafologia pode ser 

utilizada como instrumento de avaliação profissional nos processos de seleção de pessoal. 

 

Para tal foram coletados dados bibliográficos disponíveis à população em geral, 

principalmente em livros, manuais, redes eletrônicas e trabalhos de autores e instituições 

com reconhecimento no segmento ligado à Grafologia e à avaliação de pessoas. Com isso, 

o que se propôs foi, através do método dedutivo, como apresentado por Descartes55, 

encontrar evidências nas obras pesquisadas que eliminassem dúvidas e, ao analisá-las e 

sintetizá-las, construir um conjunto de informações que permitisse a compreensão de que 

há integridade lógica nos princípios utilizados em Grafologia, ainda que baseados 

unicamente na verificação empírica. Do resultado também se obteve a sustentação de que 

há relação entre esses princípios e as conclusões a que se chega com o uso da análise 

grafológica como um instrumento do processo de seleção de pessoal. 

 

Enquanto instrumento de pesquisa, este estudo pretendeu também observar se havia 

aceitação da análise grafológica como ferramenta do processo de avaliação profissional nas 

empresas brasileiras. Elaborou-se uma pesquisa de campo onde pudessem ser obtidas 

informações por meio de questionário de investigação específico, encaminhado a empresas 

que realizam, direta ou indiretamente, a seleção de pessoal para o preenchimento de vagas 

no quadro de empregados. A estruturação das informações obtidas serviu de reforço às 

questões propostas neste estudo. 

 

                                                   
55 DESCARTES, Renée. Discurso Sobre o Método. Rio de Janeiro: Ediouro, 1986 
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A população foi constituída por empresas nacionais, multinacionais e instituições militares, 

com atuação no Brasil, das quais foram obtidos dados referentes às técnicas e instrumentos 

de avaliação profissional utilizados nos processos de seleção de pessoal. 

 

Para efeito deste estudo ficou a amostra limitada as instituições e aos profissionais que 

utilizam, de forma sistemática, instrumentos de avaliação profissional quando da 

necessidade de seleção para o quadro de pessoal. Esta amostra abrangeu 9 estados 

brasileiros e o Distrito Federal, envolvendo empresas de 32 segmentos assim distribuídas: 

Tabela 01 – Distribuição geográfica das empresas participantes por segmento econômico 
ESTADOS 

SEGMENTOS 
RJ SP MG PR DF PE AL CE MA SE 

Alimentos     1               

Auditoria 1                   

Cerâmica           1         

Consultorias 3 4   1 1   2   1   

Cooperativas 1                   

Correio                   1 

Cosméticos 1                   

Distribuição de gás                   1 

Educação 3       1           

Eletro-eletrônico   1                 

Distribuição de energia 1                   

Entretenimento 1                   

Entidade Classista 2                   

Esporte 1                   

Filantrópico 2                   

Financeiro 2 1 1             1 

Gráfico 2 1                 

Hotelaria 1                   

Informática 3   1     1         

Químico 6 1                 

Metalurgia 1                   

Militar 1                   

Pesquisa 1                   

Petróleo 2                   

Saúde 3   1               

Seguros         1           

Telecomunicações 1               1   

Varejo             1 1     

Vendas 1                   

Serviços 5 4 1         1     

Outros – indústria 2         2         

Totais 47 12 5 1 3 4 3 2 2 3 
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Da pesquisa bibliográfica extraiu-se o conjunto de informações necessárias ao objetivo 

deste estudo por meio da leitura crítica de obras publicadas no Brasil e no exterior. Em 

poucos casos a pesquisa telematizada pode ser utilizada, já que, até o momento da 

elaboração deste estudo, a maior parte dos artigos e pesquisas sobre o assunto disponível 

na internet ainda não é apresentada de forma sistemática e confiável, sendo raro encontrar-

se citações com as respectivas fontes primárias ou referências bibliográficas. 

 

 

Entretanto este recurso eletrônico mostrou-se útil para a distribuição rápida e de baixo 

custo dos questionários enviados para a coleta dos dados da pesquisa de campo, a 415 

empresas que realizam processos seletivos, sistematicamente ou não, localizadas em 

diversas regiões do país e de vários segmentos econômicos. O encaminhamento para as 

empresas foi inicialmente aleatório, por meio da divulgação em 3 grupos de discussão 

sobre assuntos relacionados à Recursos Humanos e que encontravam-se ativos na internet 

na ocasião. Posteriormente, por recomendação de alguns participantes, foram 

encaminhados questionários à empresas e profissionais que, voluntariamente, 

demonstraram interesse pela participação. A internet foi também o meio mais utilizado 

para a devolução dos questionários preenchidos, pois do total de 82 respostas recebidas 

apenas 4 optaram por utilizar outros meios para devolução (correio e entrega direta por 

moto-boy). 

 

 

Os dados foram tratados de forma qualitativa, sendo posteriormente estruturados para 

apresentação, permitindo que, depois de analisados, fossem esclarecidas as situações a que 

estiverem relacionados. 

 

 

Por ocasião do envio, foi solicitado que o preenchimento dos questionários fosse realizado 

por profissionais envolvidos com processos seletivos e entre os cargos ocupados por estes 

encontrou-se a distribuição a seguir: 
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Tabela 02 – Cargos dos responsáveis pelas informações 

 Freqüência Percentual 

Analista de Recursos Humanos 25 31% 

Assistente de Recursos Humanos 9 11% 

Supervisor de Recursos Humanos 15 19% 

Gerente de Recursos Humanos 13 16% 

Psicólogo 7 9% 

Diretor 10 12% 

Técnicos e Oficiais 3 2% 

Totais 82 100% 

 

 

Buscando manter a privacidade daqueles que forneceram as informações, foi perguntado se 

os dados referentes à empresa e ao responsável pelo preenchimento do questionário 

poderiam ser divulgados junto aos resultados da pesquisa. Dentre as respostas válidas, 51% 

foram negativas. Optou-se então por estender, na apresentação deste estudo, a não 

divulgação dos dados para todos os participantes. Atribui-se como uma das possíveis 

razões para a apresentação deste número tão elevado de respostas negativas o fato de não 

haver ainda regulamentação específica sobre o uso da Grafologia como instrumento de 

avaliação de pessoal. 

Tabela 03 – Privacidade na divulgação das informações 

 Freqüência Percentual Percentual Válido 

Sim, autorizo 37 45% 49% 

Não autorizo 39 48% 51% 

Não responderam 6 7% - 

Totais 82 100% - 

 

 

Entre as empresas participantes desta pesquisa, 70% declararam ter padronizadas e 

definidas as responsabilidades, atribuições dos cargos ou a descrição das atividades 
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exercidas por seus ocupantes em algum tipo de documento, como Manuais de Cargos, 

Políticas Internas etc. 

 

Tabela 04 – Padronização de responsabilidade e descrição de cargos 

 Freqüência Percentual 

Sim, possui 57 70% 

Não possui 25 30% 

Totais 82 100% 

 

 

A amostra revelou que 87% das empresas participantes possuem em suas atividades uma 

área especializada em seleção de pessoal. Ficou também evidenciado que mais da metade 

das empresas pesquisadas (57%) utilizam serviços de consultoria externa para atividades 

relacionadas com Recrutamento de Pessoal, Avaliação Psicológica, Avaliação Psicotécnica 

e Avaliação Grafológica, independente de possuírem ou não área especializada para esta 

mesma finalidade. 

Tabela 05 – Área especializada e consultoria externa 

 Freqüência Percentual 

Possuem área especializada 71 87% 
Utilizam consultoria externa 47 57% 
Recrutamento 36 44% 
Avaliação Psicológica 22 27% 
Avaliação Psicotécnica 13 16% 
Avaliação Grafológica 17 21% 

 

Observa-se que, mesmo com as possíveis restrições ao emprego da análise grafológica, 

decorrentes da falta de regulamentação da atividade, esta já é tão utilizada quanto as 

demais técnicas de avaliação psicológica, quando da contratação de terceiros para serviços 

especializados em avaliação de pessoal. 

 

Quanto à formação acadêmica dos profissionais que selecionam pessoas nas empresas, foi 

constatado que 100% dos selecionadores possuem escolaridade de nível superior, 

distribuída, principalmente, pelas seguintes áreas: 
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Tabela 06 – Escolaridade dos selecionadores 

 Freqüência Percentual 

Administração de Empresas 20 24% 

Psicologia 54 66% 

Outros – nível superior 8 10% 

Totais 82 100% 

 

A maior freqüência apresentada na área de Psicologia pode estar diretamente relacionada 

ao efeito restritivo imposto pela legislação vigente sobre a utilização de testes psicológicos, 

que garante exclusividade no manuseio e aplicação ao Psicólogo ou a estudantes de 

Psicologia supervisionados por Psicólogos, bem como pela ausência de outros 

instrumentos de seleção que os substituam e que possam ser aplicados por profissionais 

graduados em outras áreas. 

 

Entretanto, verificando-se a escolaridade dos profissionais responsáveis pela aplicação da 

análise grafológica nas empresas, observa-se que a dominância pela graduação em 

Psicologia é ainda mais acentuada, o que pode ser entendido como interesse desses 

profissionais pelo uso de outras técnicas que não as reconhecidamente aceitas, incluindo-se 

neste caso, a Grafoanálise. 

 

Tabela 07 – Escolaridade dos responsáveis pela análise grafológica 

 Freqüência Percentual 

Administração de Empresas 5 5% 

Psicologia 40 49% 

Outros – nível superior 7 8% 

Não utilizam Grafologia 31 38% 

Totais 83 100% 

 

Tendo em vista que a aquisição do conhecimento em Grafologia ainda não é disciplina de 

nenhum curso de graduação superior ou técnico regulamentados, só podendo ser 

transmitido por meio de cursos de especialização ou forma de ensino autodidata, foi 

questionado qual o modelo utilizado pelos responsáveis pela análise grafológica nas 

empresas e obteve-se a seguinte distribuição: 



 

 82 

 

Tabela 08 – Forma de especialização do responsável pela análise grafológica 

 Freqüência Percentual 

Curso de especialização 44 86% 

Ensino autodidata 1 2% 

Não possui a informação 6 12% 

Totais 51 100% 

 

Os valores obtidos representam que o aprendizado por meio de cursos de especialização, 

independente da inexistência de regulamentação específica, é a forma preferencial de 

aquisição do conhecimento em Grafologia admitida por aqueles que se interessam pelo 

assunto. Tal escolha também reflete a confiança demonstrada naqueles que ministram esses 

cursos, geralmente grafólogos experientes cujo trabalho e domínio sobre o tema está 

consolidado e obtêm reconhecimento entre aqueles que atuam no segmento voltado para a 

avaliação de pessoal, notadamente com objetivo de selecionar pessoas para ocupação 

profissional. 

 

Visando distinguir a posição da análise grafológica em comparação aos procedimentos 

mais freqüentes empregados nos processos seletivos, foi elaborada uma lista daqueles e 

solicitada a informação de quais eram utilizados por cada empresa pesquisada, obtendo-se 

a seguinte distribuição: 

Tabela 09 – Procedimentos utilizados na seleção de pessoal 

PROCEDIMENTOS Freqüência Percentual 

Entrevista 82 100% 

Teste Teórico de Conhecimentos 57 70% 

Teste Prático ou Situacional 57 70% 

Dinâmica de Grupo 64 78% 

Psicodrama 4 5% 

Redação 67 82% 

Teste Projetivo 68 83% 

Teste Psicotécnico 37 45% 
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Os elevados percentuais obtidos por vários procedimentos significam que dois ou três deles 

são utilizados simultaneamente em cada processo, além da entrevista, presente em todos. 

Cabe ressaltar que a unanimidade atingida pelos participantes na preferência do 

procedimento Entrevista, não significa, em hipótese alguma, que este seja o procedimento 

mais recomendado para a seleção de pessoas, até porque a subjetividade presente durante 

uma entrevista é a maior entre todos os procedimentos, além do que não existem estudos 

que comprovem sua validação e fidedignidade, exceto a observação empírica. Entretanto 

reconhece-se o valor da interação social que a entrevista pode propiciar, como também a 

importância do seu papel quando utilizada em complemento a outros procedimentos, 

constituindo-se numa excelente ferramenta de síntese de todos os resultados. 

 

Considerando que a utilização dos procedimentos é diversificada em decorrência dos 

cargos a que se pretende avaliar, procedeu-se à verificação da distribuição dos 

procedimentos utilizados em seleção de pessoal por família de cargos, utilizando-se a 

categorização mais usual, que os agrupa em 4 categorias – Operacional, Técnico, 

Administrativo e Gerencial: 

Tabela 10 – Procedimentos utilizados por Família de Cargos 

Famílias Operacional Técnico Administrativo Gerencial 

Procedimentos Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. 

Entrevista 70 85% 78 95% 78 95% 77 94% 

Teste Teórico 26 32% 50 61% 32 39% 15 18% 

Teste Prático 30 36% 44 54% 43 52% 23 28% 

Dinâmica de Grupo 28 34% 52 63% 57 69% 33 40% 

Psicodrama 2 2% 3 3% 3 3% 2 2% 

Redação 31 38% 51 62% 65 79% 53 64% 

Teste Projetivo 35 43% 50 61% 53 64% 46 56% 

Teste Psicotécnico 24 29% 34 41% 31 38% 20 24% 

 

 

De forma geral observa-se que a Redação, base para a análise grafológica, já é aplicada 

com grande freqüência em todas as categorias, constituindo-se no procedimento que obtém 

a preferência de aplicação na seleção de pessoal para cargos das famílias Técnico, 

Administrativo e Gerencial. 
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Focalizando-se o objetivo deste estudo, optou-se por observar mais detalhadamente como 

estava distribuída a utilização dos Testes Projetivos, onde a análise grafológica se 

enquadra. 

Tabela 11 – Testes Projetivos mais utilizados 

 Freqüência Percentual 

Wartegg 54 66% 

Palográfico 25 30% 

H.T.P. 12 14% 

Matrizes Progressivas 11 13% 

Grafoanálise 51 62% 

Rorschach 3 4% 

Zulliger 9 11% 

Não utilizam Teste Projetivo 14 17% 

 

A Grafoanálise hoje já está situada como a segunda maior freqüência, superando os 

clássicos H.T.P. e Matrizes Progressivas que dominavam a preferência dos selecionadores 

até o final da década de 80. Deve ser relevado que o teste Palográfico é uma das formas de 

Grafoanálise e, se associados os resultados destes dois procedimentos, chega-se a 93% da 

preferência de utilização entre todos os Testes Projetivos. 

 

Observando-se a utilização de Testes Projetivos em relação as famílias de cargos, obtém-se 

a seguinte distribuição: 

Tabela 12 – Utilização de Testes Projetivos por Família de Cargos 

Famílias Operacional Técnico Administrativo Gerencial 

Testes Projetivos Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. 

Wartegg 29 36% 48 59% 49 60% 34 42% 

Palográfico 21 26% 19 23% 11 13% 6 7% 

H.T.P. 9 11% 9 11% 7 9% 4 5% 

Matrizes Progressivas 4 5% 8 10% 7 9% 2 2% 

Grafoanálise 22 27% 39 48% 48 59% 45 55% 

Rorschach 0 0% 2 2% 3 3% 3 3% 

Zulliger 2 2% 7 9% 9 11% 9 11% 
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A Grafoanálise adquire considerável aumento na preferência pela sua utilização quanto 

mais complexas são as atividades a serem executadas pelos ocupantes dos cargos, 

chegando a obter a maior preferência quando são selecionados candidatos para cargos da 

família Gerencial. Nos cargos em que predominam as atividades mais simples, a 

Grafoanálise já é apontada como a segunda opção de preferência. Se forem associadas as 

freqüências apontadas para o Teste Palográfico e para a Grafoanálise, este novo resultado 

confere à Grafoanálise a superioridade na preferência de utilização em todas as famílias de 

cargos, como mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 13 – Palográfico associado à Grafoanálise 

Famílias Operacional Técnico Administrativo Gerencial 

 Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. Freq. Percent. 

Palográfico + Grafoanálise 47 57% 57 70% 59 72% 51 62% 

 

Entretanto pode-se considerar que há mais espaço a ser ocupado pela Grafoanálise, pois 

quando perguntado se a utilização da análise grafológica, como instrumento auxiliar de 

investigação, contribui positivamente nos processos de seleção de pessoal, 94% dos 

participantes responderam afirmativamente, o que demonstra que a prática ainda não 

reflete integralmente as possibilidades do uso da análise grafológica na seleção de pessoal. 

 

Se forem consideradas apenas as empresas participantes que possuem área específica para 

seleção de pessoal, onde encontram-se 69% dos profissionais com formação em 

Psicologia, a contribuição positiva da análise grafológica na seleção de pessoas aumenta, 

chegando a 97%. Isto também pode ser considerado como um fato revelador da 

necessidade sentida pelos psicólogos em relação a adequação à realidade dos Testes 

Psicotécnicos e Projetivos, construídos sob as condições previstas pela Psicotécnica, bem 

como pela procura de outras possibilidades, mesmo daquelas desenvolvidas fora do campo 

de atuação da Psicologia. 

 

 

A verificação da evolução cronológica do uso da Grafologia nas empresas pode ser 

observada por meio das respostas fornecidas ao questionamento sobre em que ano a análise 



 

 86 

grafológica começou a ser utilizada como um dos instrumentos de seleção de pessoal, em 

cada empresa. 

 

Tabela 14 – Ano de início da utilização da análise grafológica na empresa 

 Freqüência Percentual 

1989 1 1% 

1990 1 1% 

1991 1 1% 

1992 1 1% 

1993 0 0% 

1994 3 4% 

1995 5 6% 

1996 3 4% 

1997 5 6% 

1998 5 6% 

1999 4 5% 

2000 8 10% 

2001 8 10% 

2002 1 1% 

Não soube precisar 5 6% 

Não utiliza 31 38% 

Totais 82 100% 

 

Pelo demonstrado nesta amostra, percebe-se que a utilização da Grafologia não apresenta 

padrão de crescimento determinado, mas, ainda assim, seu uso pode ser considerado cada 

vez mais freqüente, até mesmo porque nenhuma das empresas pesquisadas abandonou a 

utilização da análise grafológica como procedimento de seleção de pessoal, desde que 

optou por implantá-la em seus processos. 

 

Este crescimento também pode estar relacionado ao fato de que, a cada dia, um número 

elevado de profissionais atribui mais importância à Grafoanálise como instrumento de 

seleção de pessoal, o que pode ser observado, entre as empresas que usam Grafologia, na 

resposta à questão sobre a possibilidade de substituição/complementação dos Testes 

Projetivos pela avaliação grafológica, que obteve maioria na opção afirmativa. 



 

 87 

Tabela 15 – Possibilidade de Substituição/Complementação 

 Freqüência Percentual 

Não 10 20% 

Sim 41 80% 

Totais 51 100% 

 

 

Todavia, quando solicitada a confrontação específica do uso da Grafoanálise como 

instrumento de seleção de pessoal com cada um dos demais Testes Projetivos considerados 

neste estudo, o que foi realizado por meio do questionamento sobre a possibilidade da 

análise grafológica substitui-los ou complementá-los, total ou parcialmente, observou-se 

uma reserva muito grande em todas as possibilidades, o que conflita com as evidências 

anteriores, onde a Grafoanálise assume posição destacada na preferência de utilização. 

Tabela 16 – Substituição ou Complementação de Testes Projetivos pela Grafoanálise 

 Substitui Complementa 

 totalmente parcialmente totalmente parcialmente 

Não 
possuem a 

informação 
 Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Wartegg 6 13% 8 17% 17 36% 10 21% 6 13% 

Palográfico 9 19% 3 6% 7 15% 6 13% 22 47% 

H.T.P. 4 8% 5 10% 6 13% 6 13% 26 55% 

Matrizes Progressivas 3 6% 2 4% 4 8% 7 15% 35 74% 

Rorschach 0 0% 4 8% 7 15% 5 10% 31 66% 

Zulliger 2 4% 4 8% 5 10% 5 10% 31 66% 

 

Duas condições podem ser consideradas como fontes de influência nestes resultados. 

Primeiro, como mostrado na Tabela 11 (p. 83), com exceção dos testes Wartegg e 

Palográfico, todos obtiveram baixa freqüência na preferência de utilização, o que pode 

significar que muitos profissionais que responderam à pesquisa não os utilizam ou mesmo 

nunca os utilizaram como instrumento de seleção de pessoal. As elevadas freqüências entre 

aqueles que não possuem a informação solicitada pode ser uma comprovação do que está 

sendo aqui considerado. 

 

A outra possibilidade de influência neste resultado pode estar relacionada a que, 

confirmando-se a preferência pelo uso da Grafoanálise em substituição ou 
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complementação aos Testes Projetivos em valores mais elevados, estar-se-ia assumindo 

definitivamente o descrédito a que se atribui a estes testes ultimamente, quando 

considerados instrumentos de seleção de pessoal. Sendo a maioria dos respondentes 

representada por profissionais graduados em Psicologia, é relevante considerar que uma 

parcela de corporativismo, ou o ‘inconsciente coletivo da categoria’, pode também estar 

embutida nesta avaliação da possibilidade de substituição ou complementação. 

 

 

Hipoteticamente, se for considerada a inexistência do efeito anteriormente suposto, o que 

equivale a manter-se a harmonia entre os valores desta questão que está sendo tratada com 

os apresentados quando da opção pela preferência, acredita-se que o resultado poderia 

funcionar como um aríete marrado contra a hoje frágil sustentação dos procedimentos de 

validação destes testes enquanto instrumentos de seleção de pessoal, abalando 

significativamente o prestígio da profissão no meio empresarial, que de certa forma hoje 

goza do efeito ‘reserva de mercado’, garantido pela aplicação de instrumento legal já 

citado. 

 

 

Alerta-se para o fato de que todas as considerações aqui feitas dirigem-se única e 

exclusivamente aos procedimentos destinados à avaliação de pessoas em processos 

seletivos, cujo objetivo seja a escolha adequada de pessoas para ocuparem funções ou 

cargos em empresas ou organizações a estas assemelhadas, não devendo, portanto, serem 

estendidas para quaisquer outras aplicações da Psicologia, notadamente a clínica e a 

educacional. 

 

 

Buscou-se, ainda, conhecer o grau de confiança que os responsáveis pela avaliação 

grafológica nas empresas atribuem a cada uma das características de personalidade 

isoladas neste estudo, por possuírem relação direta com a um grande número de ocupações. 

Esta proposta reconhece a inexistência de tabela específica sobre ‘graus de confiança’, de 

unidade de medida padrão e de sua utilização como medida comparativa, tendo por isso 

optado por criar uma classificação em que a subjetividade na interpretação da escolha dos 

parâmetros pudesse ser minimizada, considerando-se uma expectativa adequada do nível 

de escolaridade, experiência e envolvimento com o tema na amostra. Assim, foi atribuída 
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uma nomenclatura comum para as cinco classificações possíveis – Máxima, Média Alta, 

Média, Média Baixa, Mínima. A cada uma delas foi atribuído, respectivamente, um 

intervalo de valores percentuais de conhecimento dos respondentes. A amostra apresentou 

a seguinte distribuição: 

 

Tabela 17 – Graus de confiança X características de personalidade 

Máxima 
100% a 

90% 

Média 
Alta 

89% a 
60% 

Média 
59% a 
41% 

Média 
Baixa 
40% a 
21% 

Mínima 
20% a 0% 

Não 
responderam 

 Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Adaptabilidade 13 23% 26 46% 13 23% 1 2% 3 5% 26 31% 
Agressividade 21 35% 32 54% 3 5% 3 5% 0 0% 23 28% 
Ambição 13 22% 28 48% 10 17% 3 5% 4 7% 24 29% 
Auto Estima 17 29% 26 44% 12 20% 2 3% 2 3% 23 28% 
Comunicabilidade 14 24% 20 35% 17 30% 2 3% 4 7% 25 30% 
Criatividade 12 20% 26 44% 16 27% 3 5% 2 3% 23 28% 
Dinamismo 18 30% 26 44% 11 18% 2 3% 2 3% 23 28% 
Discrição 10 17% 22 38% 16 27% 7 12% 3 5% 24 29% 
Equilíbrio(ment./emoc.) 15 25% 25 42% 16 27% 2 3% 1 2% 23 28% 
Estabilidade 13 22% 27 46% 14 24% 0 0% 4 7% 24 29% 
Extroversão/Introversão 18 30% 35 59% 4 7% 2 3% 0 0% 23 28% 
Firmeza de caráter 13 22% 22 37% 18 30% 3 5% 3 5% 23 28% 
Inibição 15 26% 32 55% 6 10% 4 7% 1 2% 24 29% 
Iniciativa 15 25% 16 44% 12 20% 3 5% 3 5% 23 28% 
Liderança 16 27% 23 39% 14 23% 3 5% 3 5% 23 28% 
Motivação 14 23% 16 27% 16 27% 8 13% 5 8% 23 28% 
Organização 19 33% 29 50% 8 14% 2 3% 0 0% 24 29% 
Raciocínio Lógico 11 18% 26 44% 14 23% 3 5% 5 8% 23 28% 
Segurança 14 24% 30 51% 10 17% 2 3% 2 3% 24 29% 
Sensibilidade 13 22% 27 46% 13 22% 3 5% 3 5% 23 28% 
Senso Comum 11 19% 19 33% 15 26% 4 7% 8 14% 25 30% 
Síntese 18 31% 22 38% 11 19% 5 9% 1 2% 25 30% 
Tenacidade 19 32% 20 34% 12 20% 3 5% 5 8% 23 28% 

 

Considerando que foi satisfeita a condição esperada sobre o adequado posicionamento dos 

níveis de escolaridade, experiência e envolvimento com o tema, conforme demonstrado 

nas tabelas 02, 06, 07 e 14 (p. 77, 80, 80, 85, respectivamente), pode-se interpretar os 

resultados obtidos pela classificação proposta como válidos para o objetivo deste estudo. 

 

As freqüências apresentadas nas colunas referentes aos graus de confiança – Máxima, 

Média Alta, Média, Média Baixa e Mínima – envolvem apenas os valores relacionados ao 
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total da empresas que responderam à questão, enquanto na coluna ‘Não responderam’ 

estão envolvidas todas as empresas participantes da pesquisa. Estas freqüências revelam 

que os selecionadores de pessoal consideram com elevado grau de confiança a 

possibilidade de identificação dessas características de personalidade descritas, por meio 

da análise grafológica, o que pode ser verificado pelo posicionamento dos valores mais 

elevados na coluna referente ao grau de confiança Média Alta (89% a 60%), logo seguido 

da coluna grau de confiança Máxima (100% a 90%) e da coluna grau de confiança Média 

(59% a 41%). 

 

Em decorrência da finalidade desta pesquisa, alguns fatores influenciaram 

significativamente a determinação dos seus limites, começando pela restrição ao vasto 

campo de aplicação da Grafologia e da diversidade de métodos de observação da 

personalidade disponíveis no Brasil. Neste estudo somente foram considerados aqueles que 

têm nos seus objetivos relação direta com o exercício de atividades profissionais, o que 

restringiu o campo de observação, mas não esgota as possibilidades da análise grafológica. 

 

Tendo em vista a especificidade do tema abordado, que impõe a necessidade de 

experiência profissional em atividades relacionadas com a avaliação de pessoal, a pesquisa 

de campo foi dirigida, preferencialmente, para o Departamento de Recursos Humanos das 

empresas e nestas, quando existente, para o setor de Recrutamento e Seleção de Pessoal. 

Tendo a amostra sido constituída em sua maioria por profissionais atuantes nestes setores, 

é razoável considerar que os resultados provêm de uma visão especializada da questão. 

 

Algumas observações foram limitadas em decorrência da restrição legal de acesso aos 

testes considerados de uso exclusivo de psicólogos, já que o autor deste estudo é graduado 

em Administração de Empresas. Em razão da interpenetração dos assuntos abordados, 

buscou-se minimizar os efeitos desta limitação por meio de consulta à psicólogos atuantes 

no segmento e à literatura disponível. 

 

Outro fator limitante ocorreu em razão da ausência de regulamentação que aborde o tema, 

o que fez com que muitas organizações preferissem não expressar publicamente a 

utilização da grafologia em seu processo seletivo, resguardando-se de eventuais ações 

judiciais, movidas por candidatos que se sintam prejudicados, alegando terem sido 

discriminados ou terem tido sua privacidade invadida pela utilização de instrumento sem 
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comprovação específica e regulamentada. Esta necessidade de proteção da imagem fez 

com que várias empresas deixassem de participar da pesquisa, inclusive justificando, por 

email ou telefone, que os procedimentos adotados em seleção de pessoal fazem parte dos 

itens considerados estratégicos para o seu negócio. 
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4 - CONCLUSÃO 
 

“A questão que vamos estudar tem a maior importância. Está diretamente 

dentro da competência dos grafólogos e estes se veriam despojados em suas mais 

caras esperanças e mais profundas convicções se se demonstrar que não sabem ler a 

inteligência na escrita. Porém se se demonstra que a grafologia proporciona um 

instrumento para medir a inteligência, esta arte prestará apreciáveis serviços não só 

à psicologia, senão à pedagogia, à psiquiatria, à justiça e até ao comércio e à 

indústria: resumindo, em todas as circunstâncias sociais em que se necessita 

conhecer as pessoas.” (Binet, 1954: 59)56 

 

Quase meio século depois da afirmação de Binet, ainda há muito caminho a ser percorrido 

para que a Grafologia venha a ser cientificamente comprovada e aceita. Agora deu-se mais 

um passo. 

 

Enquanto busca-se o método válido e procura-se a forma adequada para que este feito 

possa um dia concretizar-se, vai-se evoluindo, na prática, com a utilização dos princípios 

nela contidos, além de ampliar-se seu campo atuação. Contudo, essa aparente rebeldia 

científica nada tem de irreverente ao método científico ortodoxo e apenas assim se 

apresenta por que, talvez, nos quase quatro séculos em que a Grafologia vem sendo 

desenvolvida e se oferecendo como alternativa para a identificação de características do 

comportamento humano, não pode ser acompanhada por igual evolução nos métodos 

comprobatórios, notadamente daqueles que visam contemplar as Ciências Humanas e 

Sociais. 

 

Como este estudo demonstra, independente do debate científico, os resultados positivos 

que vêm sendo alcançados, se não afastam totalmente, pelo menos reduzem 

significativamente, os princípios grafológicos do âmbito da discussão, conferindo à análise 

grafológica a possibilidade de aplicação no segmento a que se propõe. Para isso mostrou-se 

que há uma sólida interação entre as partes que a compõe – biológica e psicológica – e suas 

resultantes funcionais – motoras e emocionais. 

 

                                                   
56 Com tradução livre do autor deste estudo. 
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Nem tudo foi baseado unicamente no empirismo, apesar deste estar presente, pois, onde 

coube, os princípios racionais foram apresentados, mas porque não valer-se também da 

experiência quando esta, por si só, mostra-se suficiente para justificar-se. Todos já foram 

um dia alertados dos perigos da corrente elétrica ou do calor, mas nenhuma teoria sobre 

esses temas se mostrou tão bem entendida quanto a lembrança, certamente ainda hoje viva, 

após o toque leve numa tomada elétrica ou na panela sobre o fogão. Vivência comprovada, 

teoria compreendida e, mais que isso, aceita, ainda que pelo dolorido método da 

observação empírica. 

 

Também aqui não se está desconsiderando que teorias científicas sustentem a explicação 

para fenômenos naturais, mas sim que existem fenômenos para os quais ainda não foi 

possível encontrar as teorias que os expliquem, e que nem por isso inexistem. Entende-se 

que é a compreensão humana que deve ajustar-se à natureza e não esta limitar-se àquela. 

 

A base dos princípios adotados na Grafologia foi, inicialmente, fruto da observação e 

inferência intuitiva daqueles que por ela primeiramente se interessaram, mas em sua 

trajetória surgiram aqueles que, ainda anônimos ou já consagrados, contribuíram com 

estudos e conclusões positivas sobre a sua aplicação. Posteriormente, com o 

desenvolvimento da Psicologia, e principalmente da Psicanálise, pode-se obter mais 

compreensão sobre o que os traços escriturais simbolizavam. Era a prova que faltava e, a 

cada avanço naquelas amplia-se o entendimento sobre as possibilidades do que pode ser 

representado pelo gesto gráfico. 

 

A palavra escrita assume dupla relevância para quem a analisa, pois como símbolo 

lingüístico é a representação de algo – concreto ou abstrato – de acordo com os códigos da 

comunidade em que se insere, e como símbolo gráfico é o reflexo das nuances impulsivas 

interiores, por meio da descarga motriz proveniente dos centros neuromotores. O primeiro 

simbolismo traduz um conceito coletivo; o segundo revela a identidade psicológica. 

 

Se quando as condições de trabalho eram previsíveis e duradouras já se sentiam 

necessárias alterações nos processos de seleção de pessoal, agora que novos desafios foram 

incorporados, gerando mais oportunidades, mais competição e mais incertezas, esta 

necessidade tornou-se premente. A ocupação de cargos nas empresas não mais só pode ser 

atendida pela discriminação de habilidades físicas, pois a produtividade hoje é muito mais 



 

 94 

dependente de processos cerebrais do que das aptidões. Não há evidências de que a 

competição reduzirá seu ritmo, nem que as necessidades humanas serão menores. O uso 

adequado do tempo, e em parcela cada vez menor, será um diferencial competitivo 

importante na conquista e manutenção de mercados. O aumento do efetivo de pessoal nas 

empresas, prática usual no sistema administrativo anterior para compensar o aumento de 

trabalho, também parece ser uma possibilidade remota quando o lema mais praticado é 

‘produzir mais com menos’. 

 

‘Produzir mais’ apresenta uma relação direta com a lucratividade e, na atualidade, quando 

se trata de pessoas, implica em transformar ‘com menos’ em ‘com as melhores’. É aqui 

que o Recrutamento e a Seleção de Pessoal terão que incorporar-se aos atuais padrões de 

administração empresarial, sendo igualmente produtivos e integrados com todo o negócio 

da organização. 

 

Com altas taxas de desemprego em todo o mundo, recrutar e selecionar parecem não ser 

obstáculos no processo, mas a realidade mostra-se diferente. O que se encontra, de forma 

genérica, é um elevado número de pretendentes cujas qualificações não atendem as 

exigências dos perfis profissiográficos das novas funções. Nessas condições o processo 

seletivo torna-se trabalhoso e demorado, com resultante reflexo no aumento do custo 

envolvido com a aquisição de vários modelos testes padronizados, aplicação de acordo 

com as técnicas recomendadas, interpretação e análise segundo as normas estabelecidas, 

para cada tipo de teste aplicado. 

 

Aguardar a padronização e validação de novos instrumentos que pudessem ser aplicados 

nos processos seletivos não foi possível e a análise grafológica passou a ser utilizada com 

maior freqüência nas empresas, por suprir as necessidades de tempo referentes à 

metodologia de aplicação, interpretação e análise, além acarretar baixo custo e oferecer 

iguais ou melhores resultados, como demonstrado pela amostra observada na pesquisa de 

campo realizada. 

 

Pelo que aqui se expôs fica evidente que a Grafologia pode ser utilizada como instrumento 

de avaliação profissional nos processos de seleção de pessoal, por apresentar-se como uma 

técnica capaz de, por meio da observação sistemática dos traços gráficos, revelar as 

características de personalidade que estão relacionadas com um grande número de 
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ocupações. Esta capacidade lhe é conferida porque a execução do gesto gráfico enquadra-

se no conjunto de movimentos automáticos, que embora inicialmente conscientes e 

dependentes de aprendizado, após a conclusão desta fase, sob condições normais, passam a 

ser coordenados por uma atividade reflexa, livrando-se do controle consciente que dá vez 

ao pensamento simultâneo, responsável pela escrita espontânea executada com 

movimentos inconscientes. O escrevente concentra sua atenção no ‘que’ escreve, ficando 

livre a forma ‘como’ o faz. 

 

É essa liberdade que confere a cada escrevente a individualidade que o distingue dos 

demais, considerando que todas as pessoas recebem as noções gerais de todas as coisas de 

igual forma, mas as processa de maneira particular e as aplica de forma também individual 

de acordo com suas interações com o meio. O processo de civilização, que tende a 

padronizar costumes, só influencia as ações conscientes, enquanto os instintos naturais 

continuam individualizados no inconsciente e se revelam de forma indireta. Por meio da 

escrita espontânea é possível, então, ultrapassar o ‘efeito externo’ que cada um aparenta 

nas relações sociais, e reconhecer o interior do indivíduo. 

 

Convém, entretanto, apesar dos resultados positivos encontrados quando da aplicação da 

Grafologia como instrumento de avaliação profissional nos processos de seleção de 

pessoal, manter ardente a chama acesa por Binet57, e também citada por grafólogos de 

notoriedade reconhecida, quando da sua preocupação sobre a vinculação dos resultados 

encontrar-se muito dependente dos conhecimentos do avaliador, tendo em vista que no 

Brasil ainda não há diretriz curricular que oriente os programas de ensino de Grafologia, 

nem entidades e legislação que regulamentem a prática da atividade. 

 

                                                   
57 Ver citação na página 52. 
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5 - ANEXO 
Modelo de formulário de pesquisa 
 

PESQUISA DE CAMPO PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

Fundação Getulio Vargas – RJ – EBAPE 

Tema: A UTILIZAÇÃO DA GRAFOLOGIA NOS PROCESSOS DE SELEÇÃO DE 

PESSOAL 

 
Utilize a tecla Tab para iniciar o preenchimento e deslocar o cursor pelos campos a serem 
preenchidos. Para retornar utilize simultaneamente Shift Tab. 
Nos Campos de Texto       digite os dados solicitados. 
Nas Caixas de Seleção  utilize a barra de espaços  ou o botão esquerdo mouse para 
efetuar o preenchimento. 
 
 
Empresa:       

Ramo de atividade:       

Responsável pelo preenchimento:       

Cargo ou Função que ocupa:       

Contato: Telefone – (     )        Email:       

Privacidade: 

 SIM. Autorizo que os dados fornecidos acima, se necessário, sejam divulgados junto 
aos resultados da pesquisa. 
 

 NÃO. Os dados fornecidos acima não podem ser divulgados junto aos resultados da 
pesquisa sem autorização expressa do responsável pelo preenchimento. 
 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

1) A empresa possui área especializada em Seleção de Pessoal? 

  Sim     Não 

 

2) A definição de responsabilidades, atribuições dos cargos ou a descrição das 

atividades exercidas pelos seus ocupantes estão detalhadas em documento, tipo 

Manual, Políticas etc? 

  Sim    Não 
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3) Qual a formação acadêmica dos profissionais que selecionam pessoas na empresa? 

  1º grau   2º grau 

  Superior em Administração 

  Superior em Direito 

  Superior em Pedagogia 

  Superior em Psicologia 

  Superior em Serviço Social 

  Superior outros (especificar):       

 

 

4) Dentre os listados a seguir, quais os procedimentos adotados na seleção de pessoas? 

  Entrevista 

  Teste Teórico de Conhecimentos 

  Teste Prático ou Situacional 

  Dinâmica de Grupo 

  Psicodrama 

  Redação 

  Teste Projetivo (para levantamento das características básicas da personalidade) 

  Teste Psicotécnico (para levantamento das habilidades a aptidões práticas) 

 

 

5) Para que níveis de cargos estes procedimentos são adotados? 

Níveis 

Procedimentos 
Operacional Técnico Administrativo Gerencial 

Entrevista     

Teste Teórico de Conhecimentos     

Teste Prático ou Situacional     

Dinâmica de Grupo     

Psicodrama     

Redação     

Teste Projetivo     

Teste Psicotécnico     



 

 98 

 

 

6) Dentre os listados a seguir, quais os Testes Projetivos utilizados na empresa? 

  Wartegg 

  Palográfico 

  H.T.P. (House – Tree – Person) 

  Matrizes Progressivas (J.C. Raven) 

  Grafoanálise (análise da escrita) 

  Rorschach 

  Zulliger 

  Não utiliza Testes Projetivos 

 

7) Para que níveis de cargos estes Testes Projetivos são adotados? 

Níveis 

Testes Projetivos 
Operacional Técnico Administrativo Gerencial 

Wartegg     
Palográfico     
H.T.P. (House – Tree – Person)     
Matrizes Progressivas (J.C. Raven)     
Grafoanálise (análise da escrita)     
Rorschach     
Zulliger     
 

  Não utiliza Testes Projetivos 

 

8) A empresa utiliza consultoria externa de profissional ou organização especializada 

em Seleção de Pessoal? 

  Sim (preenchimento opcional) Qual ou Quem?       

   Telefone: (     )        Email:       

  Não utiliza 

 

9) Em que atividades recorre à utilização de consultoria externa? 

  Recrutamento 

  Avaliação Psicológica 

  Avaliação Psicotécnica 

  Avaliação Grafológica 
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10) Você considera que a utilização da Avaliação Grafológica, como um instrumento 

auxiliar de investigação, contribui positivamente nos processos de Seleção de Pessoal? 

  Sim    Não 

 

 

11) Em que ano a empresa começou a utilizar a Grafologia como um dos 

instrumentos de Seleção de Pessoal? 

      

 

 

12) Qual a formação acadêmica do profissional responsável pela Avaliação 

Grafológica (interna ou externa)? 

  1º grau   2º grau 

  Superior em Administração 

  Superior em Direito 

  Superior em Pedagogia 

  Superior em Psicologia 

  Superior em Serviço Social 

  Superior outros (especificar): 

  Não possuo esta informação 

 

 

13) O profissional responsável pela Avaliação Grafológica obteve esta especialização 

através de: 

  Curso regular com emissão de certificado 

  Formação autodidata 

  Não possuo esta informação 
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14) A Avaliação Grafológica pode substituir/complementar a utilização de outros 

Testes Projetivos? 

  Não 

  Sim. Especifique: 

 Substitui Complementa 

Testes Projetivos totalmente parcialmente totalmente parcialmente 

Wartegg     
Palográfico     
H.T.P.     
Matrizes Progressivas     
Rorschach     
Zulliger     
 

 

15) Nas características listadas a seguir, qual o grau de confiança que você considera 

pode ser atribuído, se identificadas através da Avaliação Grafológica? 

Confiabilidade 
Características Máxima 

100% a 90% 
Média Alta 
89% a 60% 

Média 
59% a 41% 

Média Baixa 
40% a 21% 

Mínima 
20% a 0% 

Adaptabilidade      
Agressividade      
Ambição      
Auto Estima      
Comunicabilidade      
Criatividade      
Dinamismo      
Discrição      
Equilíbrio 
(mental/emocional) 

     

Estabilidade      
Extroversão/Introversão      
Firmeza de caráter      
Inibição      
Iniciativa      
Liderança      
Motivação      
Organização      
Raciocínio Lógico      
Segurança      
Sensibilidade      
Senso Comum      
Síntese      
Tenacidade      
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