


sobre os princípios rabiscológicos.
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ra.bis.co.lo.gi.a sf
1. Ciência do rabisco; 2. disciplina que 
estuda o uso e os efeitos dos rabiscos em 
diversas áreas do conhecimento; 3. con-
junto de características que de�nem 
determinado uso dos rabiscos por um 
artista ou técnico; 4. aplicação dos prin-
cípios rabiscológicos ao processo de 
criação artística.



um exercício:

como alongar-se

treinar os

músculos



preencher espaços





gastar-se

  em detalhes (ou uma mesa desordenada).

uma falha de caráter



o impostor e suas 

síndromes

Que outra forma pra começar a 
de-senhar, se não desenhando? Que 

criança de sete anos diz "eu não sei 
escrever; escrever não é pra mim"? 
Ou: que criança desiste de 
escrever porque nunca vai 

escrever como Machado de Assis? E que 
adulto desiste de rabiscar uma lista de 
mercado porque sua lista de mercado não 

tem a poesia de Mário de Andrade? Escrever 
uma lista de mercado não é escrever? 

Rabiscar as letras não é desenhar? 
Machado de Assis (e Mário de Andrade também, 

convenhamos) escreveu uns poemas bem ruins no início 
de sua carreira como escritor.

Ah, impostor querido: que mal terrível pode ser per-
mitir que você exista, que desenhe, que escreva. Que 
saia por aí inventando literatura, criando moda, 

fazendo-se artista. Afirmar: claro, é 
arte, é invenção, é faz de conta. É 
tudo fingi-mento, como escreveu 

Fernando Pessoa, outro que não tinha medo 
de fazer poesia ruim. Tão estranha essa fixação 
com a realidade. Arte ruim existe, como não? 

Sempre existiu. Como também existem as listas de 
mercado incompreensíveis, ou aquelas em que faltam 
itens es-senciais como queijo gorgonzola, palitos de 

chocolate, cebola granulada.



Fa
ís

ca
, 
a 

ga
ta

.

rabiscar é preciso.

ou dizer:
Praga, a cidade.
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O que a gente 
pode fazer com um 

campo de feno ou um 
monte de bolota em 
branco?


