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MARCA-TEXTO
Nó1 - O silêncio do patrimônio reconhecido.

Sergio Augusto Medeiros
Doutorando em Artes Visuais pelo PPG-Artes da Universidade Federal de Minas Gerais;

Bolsista da CAPES; augustomedeirossergio@gmail.com.

No exercício de grifar como instrumento de leitura, o trabalho investiga em imagens, 
instituições, bibliografias e demais registros impressos assuntos relacionados à réplica de 
monumentos, especificamente de um grupo de esculturas atribuídas ao Antônio Francisco 
Lisboa - Aleijadinho (Ouro Preto, 1738-1814). Detectando a formação de um suposto sistema de
moldes reconstruído temporalmente, utilizando-se de métodos de catalogação, foi 
desenvolvido, uma espécie de inventário com aproximadamente setenta (70) réplicas analisadas 
em diferentes localidades: Ouro Preto (MG), Congonhas (MG) e Santa Rita (MG). Interdisciplinar, 
a pesquisa apresenta a conservação de uma representação em transformação e marca 
informações que presenciam esse tipo de forma, que, por consequência, parece ser autônoma, 
pública e autogeradora.
Palavras-chave: Fluorescente; Leitura; Réplica; Falso.

In the griffon exercise as a reading instrument, the work investigates in images, institutions, 
bibliographies and other printed records subjects related to the replica of monuments, 
specifically of a group of sculptures attributed to Antônio Francisco Lisboa - Aleijadinho (Ouro 
Preto, 1738-1814). Detecting the formation of a supposedly rebuilt mold system, using 
cataloging methods, a kind of inventory was developed with approximately seventy (70) 
replicates analyzed in different locations: Ouro Preto (MG), Congonhas (MG) and Santa Rita 
(MG). Interdisciplinary, the research presents the conservation of a representation in 
transformation and mark information that witness this type of form, which, consequently, 
appears to be autonomous, public and self-generating.
Keywords: Fluorescent; Read; Replica; False.



193193

O ex-diretor Aníbal Mattos pediu que fizessem réplicas dos profetas Jonas, Joel e Amos, com o 

objetivo inicial de mostrar cópias extraordinárias aos estudantes e de despertar interesses pelo 

patrimônio regional, como as obras do mestre Aleijadinho. Ao todo, as fundições encomendadas 

incluíam: Jonas (estuque); Amós (cimento com pó de arenito); Joel (cimento com pó de arenito); 

Naum (arenito); Abdias (arenito); Ezequiel (gesso) e Daniel (gesso); e bustos de Amos, Naum, 

Abdias e Joel (gesso).  

Dentre as inúmeras significações, a palavra mestre deriva de muitas temporalidades: designa 

um indivíduo que possui um domínio e que ensina uma arte, ciência ou técnica; uma pessoa que 

tem o título acadêmico (mestrado); uma personalidade proeminente do passado que exerceu 

autoridade; ou o indivíduo que, por ser exímio em seu ofício, exerce-o de modo independente 

e emprega de artífices e aprendizes. A importância de grifar essa palavra nada mais é de que a 

tentativa reestruturar seus significados, pois, o grifo é o menos contestável dos ex-libris, é um 

gesto que reproduz o sublinhar sobre a página manuscrita, a fim de assinalar aquilo que poderia 

estar em itálico (COMPAGNON, 1996, p.18). O grifo na leitura é a prova preliminar da citação e 

da escrita em uma determinada localização visual, que institui o direito do olhar sobre o texto, 

contudo, o grifo é uma marcação e sobrepõe sua tipografia, inaugurando uma nova diagramação 

feita ao ritmo do leitor. 

Neste trabalho, essa marcação foi realizada com a finalidade de investigar sobre os possíveis 

certificados atribuídos ao conjunto significativo de réplicas relacionadas às obras de Aleijadinho 

e pela constituição das histórias associadas a essas replicações. A pesquisa reside na 

problematização às figuras que representam de forma coletiva as dinâmicas memorísticas, 

associações personificadas e diversos tipos de conservação patrimonial. Em geral, esse texto é 

um fragmento de uma série de proposições acerca da cópia real, uma matéria presente nas 

superfícies das referências e no reposicionamento do olhar na linha do texto. Seria aqui, uma 

remarcação que busca sentidos aparentes aos fatos, com finalidade de contabilizar os moldes e 

de grifar uma narratividade já registrada e documentada.  

Essas concepções foram assinaladas em diversos ensaios de Barthes, no livro O efeito do real de 

1968, o autor direciona a escrita para uma noção do real, como uma referência básica nos 

discursos narrativos, históricos e ficcionais, em que o real apenas se reposiciona, “aqui, Barthes 

demostra, linha a linha, como Balzac falava: não de uma linguagem a um referente, mas de um 

código para outro” (FOSTER, p.171). Nessa mesma percepção, o desafio dessa investigação se 

CLIENTE
Realce
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dá nas matrizes teórico-práticas e questiona: como catalogar um sistema de códigos 

representacionais predominantemente atrelados a um molde historicamente modificado? 

Ao preparar um modelo para execução de um molde, a utilização de um pincel é o necessário 

para aplicação do agente desmoldante. A solução aquosa de sabão neutro é um produto ideal 

que não degrada o original e é de fácil remoção, também, podem ser usados vaselina industrial, 

óleo ou azeite, no entanto, esses produtos são difíceis de remover e interferem na cor da 

superfície do modelo. A preparação do gesso é feita em uma tigela com água até que atinja a 

borda, deixando descansar por alguns minutos. A massa deve ser espessa e ter uma consistência 

pastosa, assim que pronta é aplicada a primeira camada, em seguida, uma camada contínua na 

peça até cobrir toda a superfície do objeto, dando a devida atenção a parte superior com 

acabamento em linha reta e plana, pois ao ser retirada, esta parte será colocada sobre a mesa 

para ser tratada. Vale lembrar que, o "berço" do gesso depende de seu tamanho e 

complexidade, pode precisar ser reforçado peça por peça com madeira, sisal, carbonato ou 

barra de ferro. Após a Secagem completa, pode ser retirado o molde e modelo referente.

A investigação também foi baseada nos diversos modelos referentes: a primeira, na coleta de 

materiais em diferentes formatos (cartões postais, artigos, livros, estatuetas e demais peças 

associadas às réplicas), e a segunda parte, foi projetada uma instalação, tendo como principal 

objetivo evidenciar as relações possíveis com a temática. A pesquisa foi realizada em três 

cidades de Minas Gerais. Na seleção dos lugares, foram considerados os elementos geradores 

da temática em suas múltiplas relações com o espaço, representação e identidade, sendo esses 

lugares privilegiados em diferentes proporções: a) Ouro Preto (MG), pela aparição constante de 

réplicas em diferentes formatos e em diversos empregos representacionais, comunicativos e 

artísticos; e b) Congonhas (MG), principalmente pela dinâmica de proximidade geográfica dos 

originais e a suposta interação com o museu indutor. Em contraste, a cidade Santa Rita (MG) foi 

escolhida como controle da análise, devido à distância geográfica do núcleo predominante, 

contudo, apresenta uma forte relação com o material bruto dos objetos em análise, a pedra 

sabão.

O instrumento de coleta consistiu-se de uma catalogação desenvolvida em uma estrutura 

formal, dividida em nove áreas principais de conteúdo: 1) identificação; 2) contexto; 3) 

descrições de conteúdo e conhecimento; 4) descrição física; 5) condições de montagem e 

registro; 6) uso e restrição legal; 7) preservação; 8) origem relacionada; e 9) descrição de área 
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de controle.  Cada área inclui um conjunto de elementos, que podem ser subdivididos. O 

objetivo da inserção de informações em cada campo da descrição é gerenciar, processar, 

recuperar e salvar os registros. A coleta marca a subdivisão de três codificantes: a) 

documentação, com fotografias, cartões postais e outros materiais, ou seja, os itens 

referenciais; b) bibliografia escrita, com artigos, ensaios e demais descrições sobre as cópias 

envolvidas; e c) moldes, com trabalhos desenvolvidos por outros artistas de cada região 

percorrida. Essas variantes favorecem a compreensão dos moldes, que apresentam sinais de 

gradações sobre a representação. No total, foram catalogadas 70 réplicas que foram divididas 

em três grupos. Cada grupo foi novamente subdivido em subgrupos geográficos, ou seja, cada 

local percorrido.

Figura 01: Marca-texto.

Fonte:  Acervo Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcelos Fotografia de Marcos de 
Carvalho Mazonni.
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Ao desenvolver a questão sobre as réplicas referentes surgem sensações bastante desafiadoras, 

visto que, os variados estudos sobre o tema aparecem acompanhados por pesquisas que 

envolvem aspectos de teórico-práticos específicos, com isso, desenvolver essa investigação 

pressupõe considerar tais variações categóricas, que podem atravessar lugares referentes às 

articulações do histórico e da preservação. 

Esta categoria designa aquele conjunto de atividade, associadas à preservação, 
restauração e recriação de objetos, prédios, conjuntos arquitetônicos, cidades 
antigas, que sejam representativos de períodos históricos, épocas, ou que 
mantenham vínculos com indivíduos célebres, heróis nacionais e 
acontecimentos históricos. A categoria recriação, vale assinalar, pode estender-
se e incluir também a reencenação dramática de eventos históricos ou mesmo 
do dia-a-dia de determinados períodos históricos (GONÇALVES, 1988, p. 269).

Dentre esses aspectos, Gonçalves (1988) destaca uma relação presente e ativa da reencenação 

histórica através da noção de recriação, com isso, estabelece uma interação metonímica entre 

proprietário e propriedade de monumentos patrimonializados.  Essa encenação aos eventos 

históricos também é marcada nos textos de Barthes (1969), no qual o autor estaria assinalando 

algumas noções do discurso histórico-narrativo construído por uma estrutura preditiva, 

esquematizada e com numerosos rodeios, atrasos, mudanças e decepções, impondo 

institucionalmente cada articulação do sintagma narrativo. O autor elucida que a representação 

permitiria que o sentido resista, tornando efetiva a dicotomia novo/antigo em um único sistema 

representacional, do qual o estudo de construção do novo verossímil é muito diferente do 

antigo, pois não se refere às leis do gênero, nem mesmo sua máscara, mas provém da intenção 

de alterar a tripartida do signo, a fim de marcar o puro encontro de um objeto e de sua 

expressão. A representação pura ou simples do real relaciona o que é e o que aparece ser, de 

certo modo, é também a resistência do próprio sentido, confirmando a grande oposição da 

ideologia do tempo, em que há uma tentativa de referência obsessiva ao concreto mesmo 

sempre armado como uma máquina contra o sentido (BARTHES, 1969).

Em análise, a articulação promotora da referência ou do sentido obsessivo estaria passível de 

mutações representacionais atrelados a esse efeito. Nesse pensamento, não é favorável 

retomar ao barroco, ao contrário, deve-se voltar para uma das noções de kitsh1 como um dos 

1 “Nesta era de espetáculo exacerbado e vigilância generalizada, o kitsch é uma forma relativamente 
inócua de persuasão cultural e manipulação política, quase ultrapassada. ” (FOSTER, 2021, p.25)
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agentes constituintes na porcentagem significativa das réplicas catalogadas. Em um percentual 

equivalente, muitas das estatuetas estariam sendo projetadas para outros suportes,

especialmente para estantes ou cantos de uma sala expositiva esquecida, talvez, lembradas nos 

centenários do mestre.

Na mesma ideia de Missamóvel (2000) de Nelson Leirner ou até mesmo podendo ser 

interpretadas como reprodutibilidade técnica em uma visão beijaminiana, o conjunto de réplicas 

apontam diferentes mecanismos, que dependem de sustentabilidade, permanência e 

disposição de status representacionais, subjetivos ou simplesmente simbólicos. O molde antes 

de tudo, é finito e famoso. “A técnica tem má fama e pode ser destituída da alma. Mas não é 

assim que é vista pelas pessoas que adquirem nas mãos um grau alto de capacitação” (SENNET, 

2009, p.169).  Essa habilidade coloca a réplica como artífice, que também estaria centrado em 

padrões objetivos vinculados apenas à autorepresentação. Nesse caso, o artífice 

frequentemente enfrenta padrões destinados a própria excelência, bem como, os conflitantes 

no desejo projetivo do “benfeito”, explorando dimensões da habilidade, empenho e validação, 

como principais especificidades e obtendo uma relação simulada entre mão e cabeça. Também, 

Sennet (2009) marca essa simulação contínua no mundo do artífice, provocando a sentença 

dicotômica, de que precisamos de um negativo para imprimir um positivo “real”, possivelmente, 

um efeito atrelado ao simulacro industrializado. 

O original como cópia é uma versão contemporânea do dilema pós-moderno, que aponta para 

um desmoronamento da distinção das coisas e do mundo, do negativo e do positivo ou do real 

e do fictício. A coisa viva pode ser reproduzida e substituída à vontade, então, perde sua 

inscrição única e irreprimível, seu tempo é que dá vida e sentido. É exatamente nesse ponto que 

a documentação se torna indispensável, inscrevendo a existência de um objeto na história 

independente dele ser original ou artificial, a diferença entre esses dois polos é exclusivamente 

narrativa, “a documentação de arte, seja ela real ou fictícia, é, ao contrário, primeiramente 

narrativa e, por tanto, evoca a irrepetibilidade do tempo da vida” (GROYS, 2015, p.780).

Remarcando algumas especificidades nos documentos referentes às réplicas coletadas, havia 

junto um lote com diversa documentação sobre cópias referentes à história da arte (egípcia, 

clássica, renascentista, gótica) e outros fragmentos que também foram encontrados. As fichas 

patrimoniais datadas entre 1952 e 1969, que foram utilizadas com o intuito de inventariar 

objetos, apresentavam informações referentes aos moldes como ano e data de compra, nome 
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do fornecedor, descrição do objeto e um número patrimonial. São mencionadas nas fichas de 

1957, as cópias dos bustos dos profetas Naum e Habacuque, todos apresentam o nome de 

Aristocher B. Meschessi como fabricante e selo Maison Bonnet.

Figura 02: Marca-texto.

Fonte:  Acervo Laboratório de Foto documentação Sylvio de Vasconcelos Fotografia de Marcos de 
Carvalho Mazonni.

Esse trabalho provoca o entendimento dos constituintes das estruturas conduzidas pelo código 

anunciante, o original para a cópia. Diante da documentação grifada, há uma leitura frente às 

dinâmicas interacionais atreladas à reprodutibilidade, patrimônio e narração. Para atingir essa 

compreensão, buscou-se identificar e marcar impressos dedicados as réplicas referentes ao 

Aleijadinho, que demandou a feitura de uma catalogação. Então, a alta adesão referente ao 

espaço geográfico e de imagens de cunho memorístico foi marcada, principalmente, devido ao 

histórico e, consequentemente, da reconstituição do artificie como principal protagonismo 

representativo. Restringindo-se a coleta de materiais de cada cidade selecionada, observou-se 

itens centrais que referenciam a réplica, os moldes e os históricos. Com isso, o estudo foi 
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realizado como uma marcação desse conjunto reprodutivo, no exercício de grifar não somente 

os referentes, mas todo seu sistema de códigos históricos, narrativos e visuais.

Figura 03: Marca-texto.

Fonte: Acervo do autor.
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