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Sobre a arte de grifar livros e criar rastros 
Leopoldo Guilherme Pio* 

Resumo: O presente ensaio busca refletir a respeito do ato de grifar livros, exploran-
do as possibilidades filosóficas e criativas do gesto a partir das reflexões de Walter 
Benjamin, Antoine Compagnon e Michel de Certeau. 

Palavras-Chave: Livro; rastro; aura; escrita. 

ABSTRACT: This text seeks to initiate a reflection on the act of marking up books. 
We explore the phylosophical and the creative possibililities of the action, based on  
theories by Walter Benjamin, Antoine Compangnon and Michel de Certeau. 
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Pois o livro lido não é um objeto realmente distinto de mim mes-
mo, com o qual teria uma verdadeira relação de objeto: ele é eu e 
não-eu, uma not-me possession.  
Antoine Compagnon 

I 

Por que grifamos os livros? Qual o significado dos vestígios que neles deixa-
mos? Não me refiro a qualquer marca espontânea do tempo, à página amarelada, à 
poeira ou aos cheiros que evocam a sua história. Falo das marcas intencionais que 
nos permitem habitar as páginas e apropriarmo-nos do texto. Através das marcações, 
entrelaçamos as ideias de um(a) autor(a) com as nossas expectativas e percepções. 
Para mim, espécie de ‘acadêmico indisciplinado’, destacar ou sinalizar algo que me 
diz respeito em um texto é o prenúncio dos meus próprios artigos, ensaios e aulas. 
Marcar o texto é frequentemente o primeiro rascunho para a elaboração do próprio 
pensamento1. 

Refiro-me, portanto, a uma relação particular com o momento de leitura em 
suas mediações com o ato de escrever.  Walter Benjamin (1995, p. 27) afirma que a 
escrita de um texto compreende três fases:  a composição, fase musical; a construção, 
fase arquitetônica; e a fase têxtil em que o texto é “tecido”. Se esse argumento possui 
teor de verdade, o texto grifado agrega as primeiras notas da composição textual, as 
primeiras sonoridades de um pensamento próprio, antes da partitura. Se lemos para 
nos alimentarmos dos conceitos e problemas propostos por um(a) autor(a) e com o 
intuito de escrevermos nossos textos, grifar torna-se o primeiro momento de inspira-
ção. Um modo de antecipar o porvir. 
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II 

No ato de grifar, unem-se a experiência visual da leitura e a sensibilidade tátil 
da marcação. É preciso ter critérios para ser um bom (boa) grifador(a)2. Assim como 
a opinião pública separa os grafiteiros dos pichadores e a poesia da linguagem instru-
mental, é necessário diferenciar o(a) grifador(a) de alguém que simplesmente rabisca 
o livro. Alguém que marca um parágrafo inteiro não é um(a) grifador(a), é um leitor 
sem o tempo necessário para experenciar a obra e torná-la sua. Marcar um livro signi-
fica, portanto, deixar rastros. 

A diferença entre aura e rastro proposta por Benjamin para compreender a 
experiência cultural moderna é bem conhecida. Se o objeto dotado de aura evoca 
uma relação de culto que implica a “aparição de uma proximidade, por mais longín-
quo esteja aquilo que deixou”, o rastro resulta na “aparição de algo longínquo, por 
mais próximo esteja aquilo que a evoca”. Se a aura se apodera de nós, no rastro ou 
vestígio “apoderamo-nos da coisa” (Benjamin, 2018, p. 747).  Da mesma forma que 
deixamos pegadas e outros vestígios em um lugar, transformando-o em “espaço”, 
segundo a clássica diferenciação de Michel de Certeau (1994), a página torna-se um 
“lugar praticado”. Se o livro em si é a princípio estratégico (posto que inserido em um 
lugar de poder e de querer próprios, relacionados à reprodutibilidade técnica), marcá-
lo é uma tática, uma apropriação sutil e fugaz. O(a) grifador(a) é uma espécie de 
“caçador furtivo”3. Assim me aproximo dos livros: através das linhas, cores, asteris-
cos, sinais de exclamação. E nesses rastros, o livro parece dizer “você já esteve aqui”, 
e dessa forma eu me reconheço naquela página, mesmo que temporariamente.  

Os vestígios deixados em um livro abrem a possibilidade para a redenção de 
ideias e imagens que deixamos impressas. Podem evocar lembranças (temas que já 
foram importantes para nós), constrangimentos e inspirações. Como na sociedade 
moderna os traços do corpo humano tendem a desaparecer dos objetos históricos, os 
rastros deixados nos livros se convertem em ruínas que podem nos levar a algum des-
pertar. O que está em jogo é uma articulação singular entre o gesto humano e o livro, 
diferente daquela que ocorre no fichamento imediato de um texto em uma folha em 
branco.  

Da mesma forma que não se leem os livros da mesma maneira, não se deve 
marcá-los da mesma forma. Pode-se ir da timidez cuidadosa do lápis à exuberância 
dos marca-textos de tons fluorescentes. Lápis, canetas, marca-textos, e (supremos 
preciosismos) stick notes são recursos na criação do trânsito espiritual entre leitor(a) e 
livro. Esses rastros são os sinais mais visíveis daquele momento em que o livro deixa 
de ser um objeto. 

 
III 

É sintomático que aqueles que não grifam frequentemente se incomodam 
aqueles que possuem o hábito de grifar, e mais curioso ainda que o contrário quase 

2. O termo é utilizado no 
ensaio como uma cate-
goria e um tipo social, in-
dependente do gênero. 
Levantou-se a hipótese 
de se utilizar outros ter-
mos, como termos como 
“grifadorxs” ou “grifa-
ders”, talvez mais ade-
quados. 

3. Aqui me utilizo dos 
conceitos de Michel de 
Certeau (1994) de um 
modo diverso do origi-
nal, posto que o autor 
remete à escrita em fo-
lhas em branco, conside-
radas por ele um “lugar 
desenfeitiçado das ambi-
guidades do mundo” ou 
um “não-lugar” (pág. 225), 
o que não ocorre com as 
páginas de um livro.  
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nunca ocorra. Quem desenvolve o hábito de grifar geralmente não se justifica, ou 
simplesmente diz: “eu preciso”.  

O ato de grifar é muito mal compreendido: é comum a percepção de que 
marcar danificaria o livrou ou prejudicaria outras leituras. É certo que ler um livro 
marcado exige um esforço a mais – um teste de independência e de interesse pelos 
rastros que um leitor deixou. É preciso disposição e experiência para fazer esse tipo 
de diálogo com as anotações de outrem. Entretanto, há nesse sentido uma concepção 
purista do livro, entendido como um exemplo sagrado e imaculado da cultura materi-
al, logo digno de culto. Mas o livro mesmo não é um produto da reprodutibilidade 
técnica? Conservar um livro significa deixá-lo intacto? As reflexões no campo do pa-
trimônio histórico costumam destacar que uma excessiva preocupação com a conser-
vação ou preservação do bem frequentemente o isola da sua fruição ou uso, dimi-
nuindo sua ressonância. 

Quem não possui o hábito de grifar frequentemente expressa uma atitude 
solene com relação ao livro. Privilegiam o “valor de culto” e a manutenção de sua 
aura. Já  grifador@s são profanador@s: restituem ao uso comum, humano, o que 
anteriormente foi sacralizado. Os mais pragmáticos, e os que se adaptam mais facil-
mente ao mundo digital não sentem necessidade de marcar. Quem grifa, por sua vez, 
é analógico e anacrônico. Uma arqueologia dos sinais e grifos dos livros ajudaria mui-
to a compreensão dos tipos de leitores e da relação com cultura material em tempos 
digitais. 

Marcar um livro não é desrespeitá-lo. Marcar um livro que não seja seu, é. 
Pois há uma etiqueta e um ethos a serem considerados. Ler um livro emprestado e 
grifado por outrem é um ato de intimidade e de despudor, e não apenas de incômo-
do, no caso dos leitores mais puristas. Emprestar um livro pode representar um du-
plo perigo: de ele não ser devolvido e de sermos avaliados(as) pelos vestígios que nele 
deixamos.  O ato de doar livros próprios torna-se não só um ato de desapego, mas 
despudor, pois a doação se converte em dupla relação afetiva: a doação de um objeto 
impregnado de valores afetivos e a exposição de nossa intimidade, do que somos e 
pensamos. 

 
IV 

O ato de marcar livros produz uma experiência e um saber da experiência. 
Tal atitude estabelece uma relação particular com o presente e o passado, que não se 
concilia com o tempo racional e urgente dos relógios. Nesse outro ritmo temporal, 
ler, grifar e citar se confundem, conforme podemos ler a seguir: 

O grifo na leitura é a prova preliminar da citação (e da escrita), uma localização visu-
al, material, que institui o direito do meu olhar sobre o texto. [...] o grifo coloca mar-
cas, localizadores sobrecarregados de sentido, ou de valor; ele superpõe ao texto 
uma nova pontuação, feita ao ritmo da minha leitura: são os pontilhados sobre os 
quais mais tarde farei recortes. Toda citação é primeiro uma leitura – assim como 
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toda leitura, enquanto grifo, é citação -, mesmo quando a considero no sentido mais 
trivial: já li outrora a citação que faço, antes (seria exato?) de ela ser citação 
(COMPAGNON, 2009, p. 19). 

Esse jogo dialético entre o momento da marcação e o uso posterior daquela 
citação só se torna possível quando aceitamos o tempo singular da produção intelec-
tual, oposto à pornografia do produtivismo acadêmico que vivemos atualmente.  

 
Não se trata de um empreendimento sem riscos. Jorge Larossa Bondia (2002) 

nos lembra que a palavra experiência se vincula à dimensão da travessia e do perigo, 
tanto na origem latina - experiri, que se origina de periri, perigo - quanto na tradição 
germânica - erfahrung, experiência; fahren, viajar; gefahr, perigo.  A experiencia é algo 
que se prova e o sujeito da experiencia é aquele que se expõe (BONDIA,  2002, p. 
25). Assim, além de demandar tempo e paciência, o ato de riscar um livro representa 
um risco.  

 
V 

Da mesma forma que o presente ensaio se predispõe à provocação, o ato de 
observar o que grifamos nos predispõe à meditação. “A situação do meditativo é a do 
homem que já encontrou  a solução do grande problema, mas em seguida, a esque-
ceu. E agora medita não tanto sobre a coisa, mas sobre a meditação que outrora fez 
sobre ela” (BENJAMIN, 2018, p. 606).  Assim como o homem meditativo, o(a) gri-
fador(a) situa-se sob o signo da recordação. Naqueles vestígios estão os registros de 
uma leitura passada. Mas estes fragmentos de uma tentativa de compreensão não de-
vem ser entendidos como mera reminiscência antiga.  A (re)leitura é, além de recurso 
de aprendizagem, um modo de recordação e de afirmação do presente. As marcações 
são seus sinais mais evidentes. E mesmo quem usa marcadores coloridos sabe que 
seus sinais desbotam com o tempo. Esse registro desbotado nos convida a uma reve-
lação do tempo de agora, mas igualmente a algo que se perde. Daí o mistério por trás 
desses rastros, configurados como um sinal deslocado do tempo linear e progressivo.  

Traços, vestígios, rastros: camadas de experiências que formam uma imagem 
instantânea de um interesse e de uma descoberta, impressas no papel.  
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