
1 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NÍVEL DE MESTRADO EM LETRAS 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: INTERFACES ENTRE LÍNGUA E LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA/MEMÓRIA NO MUSEU VISCONDE DE GUARAPUAVA: 

VISIBILIDADES E APAGAMENTOS DA ESCRAVIDÃO NEGRA 

 

 

 

 

 

MARIA LUCIMAR CANALLI 

 

 

 

 

 

 

 

GUARAPUAVA 

2020 

 

 



2 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE-UNICENTRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA/MEMÓRIA NO MUSEU VISCONDE DE GUARAPUAVA: 

VISIBILIDADES E APAGAMENTOS DA ESCRAVIDÃO NEGRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Dissertação apresentada por Maria Lucimar Canalli 

ao Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste - 

UNICENTRO, como requisito para a obtenção do 

título de Mestre em Letras, área de concentração: 

Interfaces entre Linguística e Literatura. 

         Orientadora: Profª. Drª Maria Cleci Venturini. 

 

 

 

GUARAPUAVA 

2020 



4 
 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico aos meus pais, José Idemar e Lourde Gecy, que sempre 

sonharam com minha formação acadêmica, que hoje é realidade e, 

principalmente, a minha mãe que foi minha primeira professora. 

Foi ela quem me mostrou que, tecendo uma letra a outra forma a 

teia mágica das palavras que ganham vida e criam asas em nossa 

imaginação. Ao meu esposo, Irami, pelo apoio, incentivo, 

companheirismo e compreensão. Ao meu filho Mateus, à nora 

Taisa e a minha irmã Iana, pelo tempo escasso que tive para lhes 

dedicar durante o mestrado e escritura da dissertação. 



7 
 

AGRADECIMENTOS 

Para a realização dessa pesquisa pude contar com a ajuda de diversas pessoas e 

instituições. Este é o momento de expressar minha gratidão, em especial, a minha 

orientadora professora doutora Maria Cleci Venturini pela parceria desde a graduação, 

pelos finais de semanas e noites que dedicou às leituras e releituras do meu trabalho, 

valiosas orientações e aprendizado que levarei comigo para sempre.  

Às professoras doutoras Verli Petri (UFSM) e Célia Bassuma Fernandes 

(UNICENTRO), por aceitarem participar da minha banca, pelo tempo dedicado a este 

trabalho e pelas preciosas contribuições. A todos os professores e funcionários do Campus 

Santa Cruz, pelas contribuições, pelo incentivo, pois todos, cada qual do seu modo 

acrescentou, ampliando meus horizontes do conhecimento. Aos colegas do mestrado, por 

compartilharem conhecimentos.  

À UNICENTRO, Instituição de Ensino que oferece formação acadêmica de 

excelente qualidade à comunidade guarapuavana e, também, em nível regional e federal. 

Ao Museu Visconde de Guarapuava representado pelas funcionárias que sempre 

cooperaram com informações que foram lapidadas e utilizadas em nossa dissertação.  

Ao Arquivo Histórico da UNICENTRO, também muito bem representado pelas 

funcionárias que, com muita dedicação, sempre contribuíram na busca das informações 

necessárias a esta pesquisa. 

Aos funcionários do Arquivo da Câmara Municipal e do Arquivo da Matriz Nossa 

Senhora de Belém, que gentilmente nos receberam e contribuíram com informações. 

 Aos funcionários da Biblioteca UNICENTRO, que sempre contribuíram com nossa 

pesquisa, principalmente, à Andreia que está lá nos atendendo gentilmente desde a época 

da graduação. 

À Secretária de Educação do Município de Candói, Andreia Savoldi Teixeira, pelo 

apoio e incentivo para que eu pudesse estudar. Às colegas de trabalho pela compreensão 

diante dos meus desabafos perante as dificuldades enfrentadas, especialmente, à Elizangela 

da Silva Medeiros pelas leituras do meu trabalho e contribuições com fontes históricas, já 

como licenciada em História. À Gabriela Santos pela ajuda.  

Aos meus amigos e familiares por entenderem minhas ausências e me apoiarem 

constantemente.   

Agradeço a Deus, que sempre será o primeiro em minha vida. 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse é um tempo de excesso de palavras, sobretudo de 

palavras escritas e tantas vezes não lidas, ou lidas em alta 

velocidade. A velocidade me incomoda cada vez mais. 

Fisicamente falando, já que ando devagar...semanticamente 

falando, já que a exigência de atribuição de sentidos 

imediatos é uma demanda cada vez mais forte! Quando 

penso em discurso, meu desejo é sorver bem devagarinho 

para aproveitar cada dito e cada não-dito. A velocidade 

borra a paisagem que se vê pela janela de um trem de 

grande rapidez. Quando estou diante do discurso, a 

sensação que tenho é de estar diante de uma estreita fresta 

da janela entreaberta, às vezes para olhar melhor... a 

velocidade nos turva a visão e os outros sentidos também. 

(PETRI, 2017, p. 216).  



9 
 

CANALLI, Maria Lucimar. História/memória no Museu Visconde de 

Guarapuava: visibilidades e apagamentos da escravidão negra Dissertação 

(Mestrado em Letras) – Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO. 

Orientadora: Maria Cleci Venturini. Guarapuava, 2020. 

RESUMO 

 

Nosso objeto discursivo é o Museu Visconde de Guarapuava, recortando a escravidão 

negra. Filiamo-nos à Análise de Discurso e, a partir desse campo teórico, assumimos que a 

língua na história possibilita a interpretação que nunca é fechada e homogênea. 

Discorremos sobre a Análise de Discurso como disciplina de entremeio, na qual o sujeito 

está condenado a interpretar. Concebemos a história pela historicidade que ela engrena 

como discursividade. Na fronteira entre o domínio do discursivo da história e da memória 

constituímos corpus e construímos arquivo a partir das ruínas da senzala, tomadas do 

próprio museu, de placas, de documentos e de sequências discursivas advindas do discurso 

da história, centrando-nos nos historiadores e pesquisadores guarapuavanos. O discurso da 

história instaura uma narratividade sobre a escravidão negra e a relação discurso, sujeito e 

história e, por meio da língua sempre incompleta realiza uma leitura discursiva, buscando 

responder a seguinte questão de pesquisa: Como o museu se estrutura e dá visibilidade ou 

apaga a escravidão negra e sua relação com o Visconde de Guarapuava?  O objetivo geral 

da dissertação, com vistas a responder a essa questão, foi verificar o que a história não diz, 

buscando entender os „não ditos‟ e identificar os silenciamentos desse discurso para saber 

como esse espaço memorial se estrutura e o que nele é visibilizado, ou apagado a partir de 

sujeitos envolvidos em sua historicidade. Demanda do objetivo geral e da perspectiva 

teórica em que nos inscrevemos tomar o museu como uma discursividade, que funciona 

como corpo-memória e corpo-documento. A dissertação se divide em três capítulos que 

recobrem o nosso objeto e dão visibilidade às condições de produção desse discurso, bem 

como aos sujeitos que fazem parte da colonização e da escravidão negra como um dos 

mecanismos de urbanização da cidade de Guarapuava. O discurso da história enfoca dois 

sujeitos: Antonio de Sá Camargo – o Visconde de Guarapuava – e Belmiro Sebastião de 

Miranda – o escravo-abolicionista. A escrita da dissertação mostrou que ambos, segundo 

os historiadores, defenderam a liberdade dos escravos, mas se inscreviam em formações 

discursivas distintas, de modo que a escravidão significa diferentemente. No que tange o 

museu, é aceitável marcar como uma possível conclusão, que apesar desse espaço 

significar como lugar de memória, os sujeitos ocupam lugares distintos e, discursivamente, 

é pelo acervo e silenciamentos, não ditos e as memórias subterrâneas ressoam, constituindo 

equívocos e deslocamentos.  Além disso, com frequência, o discurso da história encaminha 

para a idealização dos sujeitos, mas as ruínas da senzala, o acervo do museu e a leitura para 

além da literalidade sinalizam para deslocamentos, rupturas, contradições. A pesquisa 

discursiva pressupõe o movimento pendular (PETRI, 2013) e demanda desse movimento 

idas e vindas do corpus para a teoria e a mobilização de conceitos teóricos, nesta 

dissertação, o sujeito e a ideologia e as condições de produção ajudam a produzir à teia 

discursiva, pelas quais ecoam o passado, o presente e o futuro, evidenciando desta forma as 

memórias dos escravos negros e dos escravagistas que ainda ressoam e fazem sentido no 

museu e na cidade de Guarapuava. 

 

Palavras-chave: Discurso museológico; História, Memória; Sujeito  

 



10 
 

ABSTRACT 

 

Our discursive object is the Viscount of Guarapuava Museum, cutting the black slavery. 

We affiliate the Discourse Analysis and, based on this theoretical field, we assume that 

language in history allows the interpretation that is never closed and homogeneous. We 

discuss Discourse Analysis as a discipline interlaced, in which the subject is condemned to 

interpret. We conceive history by the historicity that it engages as discursiveness. At the 

border between the domain of the discursive of history and memory, we formed a corpus 

and built an archive from the ruins of the slaves' quarters, taken from the museum itself, 

from plates, documents and discursive sequences from the discourse of history, focusing 

on historians and researchers from Guarapuava. The discourse of history establishes a 

narrative about black slavery and the relationship between discourse, subject, and history 

by means of the language always incomplete carry out a discursive reading, seeking to 

answer the following research question: How does the museum structure itself and give 

visibility or erase black slavery and its relationship with the Viscount of Guarapuava? The 

general objective of the thesis, in order to answer this question, was to verify what the 

history does not say, attempting to understand the 'unspoken' and to identify the silences of 

this discourse to know how this memorial space is structured and what is visible in it, or 

deleted from subjects involved in its historicity. It demands from the general objective and 

the theoretical perspective in which we enroll to take the museum as a discourse, which 

functions as a body-memory and a body-document. The thesis is divided into three 

chapters that cover our object and give visibility to the conditions of production of this 

discourse, as well as to the subjects that are part of colonization and black slavery as one of 

the urbanization mechanisms of the city of Guarapuava. The history discourse focuses on 

two subjects: Antonio de Sá Camargo - the Viscount of Guarapuava - and Belmiro 

Sebastião de Miranda - the slave-abolitionist. The writing of the thesis showed that both, 

according to historians, defended the freedom of slaves, but registered themselves in 

different discoursive formations, so that slavery means differently. In terms of the 

museum, it is reasonable to mark as a possible conclusion, that although this space means 

as a place of memory, the subjects occupy different places and, discursively, it is due to the 

acquis and silences, unspoken and the underground memories resonate, constituting 

mistakes and displacements. In addition, history discourse often leads to the idealization of 

subjects, but the ruins of the slaves' quarters, the museum's acquis and reading beyond 

literality signal displacements, ruptures, and contradictions. The discoursive research 

presupposes the commuter movement (PETRI, 2013) and demands from this movement 

backwards and forwards from the corpus to the theory and the mobilization of theoretical 

concepts, in this thesis, the subject and the ideology and the conditions of production help 

to produce the discoursive web, through which the past, the present, and the future echo, 

highlighting in this way the memories of black slaves and slave traders that still resonate 

and make sense in the museum and in the city of Guarapuava. 

 

Keywords: Museum discourse; History; Memory; Subject. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
Museus nunca são lugares puramente artificiais e objetivos. Não são também 

lugares da história no sentido da história como historiografia ligada a 

compromissos com a verdade. Mesmo assim, as peças de museus possuem 

certificação de valor e de originalidade. A contradição está no fato de o museu 

ser um lugar „construído‟ dentro de demandas sociais e culturais e, a partir dos 

sujeitos, podendo-se pensar que cada espaço busca a singularidade do que 

decorre a invenção e dentro dessa invenção a história, a qual em nossa análise 

ocorre por um corpo-documento com existência passível de referenciação em 

determinado espaço temporal, que faz parte da interpretação. (VENTURINI, 

2017, p. 63). 

 

  

A epígrafe com que iniciamos o nosso texto é um gesto de interpretação
1
 em torno 

do Museu que, de acordo com Venturini (2017), é um lugar „construído‟, a partir de 

demandas sociais e culturais, advindas de sujeitos e do espaço em que eles habitam. Nesta 

dissertação, o recorte incide sobre o Museu Visconde de Guarapuava, que envolve os 

sujeitos na trama que tece a história/memória da cidade, significando-a pelos domínios 

implicados no discurso museológico, que apaga a univocidade. Segundo Pêcheux (2002, p. 

43), o saber estranho à univocidade “não se reduz à ordem das „coisas-a-saber‟ ou a um 

tecido de tais coisas”.  

Trabalhamos, assim como Venturini (2017), com a história ressignificada e 

deslocada a partir de espaços museológicos, significados como materialidades discursivas, 

as quais encaminham para distintos domínios do saber, constituindo o museu como um 

corpo-memória e como um corpo-documento, decorrente da história tomada como 

referência, que instaura efeitos de verdade. Essas designações foram trabalhadas por 

Venturini (2017), com vistas a mostrar a ancoragem do discurso museológico ao que é 

visível, sinalizando, igualmente para a imaginação, tendo em vista o que é criado pelo 

museólogo/historiador, o qual de acordo com Catroga (2009), re-presentifica o passado, 

mas não o presencia, o que possibilita aceitar a ficção como um de seus componentes. 

Essa discussão é feita também por Paul Ricouer, citado por Robin (2016, p. 278), 

reconhecendo que a história pode se inscrever apenas na ordem da linguagem, pertencendo 

assim à classe das narrativas, do que é criado. Ainda, segundo Robin (2016, p. 278), 

                                                           
1
 Conforme Orlandi (2002, p. 34), o gesto de interpretação inscreve o pesquisador a redes de sentidos, mesmo 

que ele não saiba como ocorrem. Essas redes “ficam ao sabor da ideologia e do inconsciente”.    
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Ricouer postula “que o historiador mantém, com o real do passado, um contrato de 

verdade, que ele lida com o objeto, cuja complexidade é inaudita”.  Essas ancoragens nos 

permitem dizer, juntamente com Venturini (2017), que o museu não é o lugar da história 

ligada à obrigação de verdade, apesar da exigência de certificação da origem do acervo, 

representando o contrato com o real do passado. 

O museu é, nesse funcionamento, um espaço criado a partir de necessidades ou de 

interesses de uma parcela da formação social, a qual objetiva de um lado dar visibilidade a 

determinados acontecimentos e memórias e, de outro, apagar discursos, memórias e 

acontecimentos decorrentes, muitas vezes, de interesses das classes dominantes. Vale 

destacar, ainda, que por esse funcionamento, a intencionalidade e a objetividade escapam 

ao sentido proposto pelos vestígios e pelos traços da história da cidade, presentes no museu 

por meio, principalmente, das narratividades
2
 construídas pelos historiadores e pelos 

sujeitos que vivem/constituem o corpo-memória da cidade e, também, o seu corpo-

documento, destacados na continuidade do nosso texto.  

Essas considerações nos permitem colocar em suspenso o museu como uma 

verdade registrada, sinalizando para o que não foi dito e para o que foi apagado ou 

silenciado. Podemos destacar, desde o início, que a maioria dos sujeitos envolvidos na 

colonização e na escravidão tem pouca ou nenhuma voz ativa. Os escravos negros 

contribuíram diretamente, tanto para a colonização quanto para o desenvolvimento cultural 

de Guarapuava. No entanto, na maioria das vezes, os discursos e mesmo a história não 

foram registradas pelos escravos negros. Isso significa que não se trata de um discurso dos
3
 

escravos, representando seus olhares, mas um discurso sobre, em que eles são falados, 

registrando a visão e os sentidos dados para a escravidão pelo dominador, que não viveu as 

experiências de vida na perspectiva dos escravos.   

Filiamo-nos à Análise de Discurso (AD), o que demanda destacar a escravidão no 

Brasil como parte das condições de produção do discurso sobre a escravidão em 

Guarapuava, região do Terceiro Planalto paranaense como espaço urbano de pesquisa. 

Colocamos em suspenso às memórias mostradas no museu com vistas a dar visibilidade ao 

                                                           
2
 Orlandi (2017) esclarece que a narratividade não se relaciona com gêneros textuais, nem com a retórica ou a 

pragmática. Ela é tomada, na perspectiva discursiva “no funcionamento do interdiscurso (memória 

discursiva), tendo em conta a historicidade, materialidade do discurso, enquanto estrutura e acontecimento.” 

Essa noção será melhor definida, atendendo às necessidades analíticas.  
3
 O discurso do/sobre o escravismo refere a quem é responsável pelo dizer (do) e ao que é dito acerca deles 

(sobre), mobilizando o emprego dessas noções por Indursky ([1999], 2019), que se diferencia do discurso 

de/discurso sobre, mobilizado por Venturini (2009).   



15 
 

que fica como memória subterrânea, sublinhando a forma como a escravidão negra foi 

vivida e sentida nesta cidade.  

O Museu Visconde de Guarapuava, que é o objeto de pesquisa e o recorte realizado, 

dentro do espaço museológico, incide sobre a escravidão negra em Guarapuava, 

significada e visível pelo funcionamento do contraditório, decorrente das ruínas da senzala 

presentes como rastros, no pátio do museu, instaurando o equívoco da história, que mostra 

o Visconde de Guarapuava como um sujeito não-escravagista. Esse contraditório nos 

desafiou, dando origem a essa pesquisa, que olha para a escravidão mais do que como a 

posse de um negro, obrigado a trabalhar sob condições de dominação. Ela abrange, 

também, o tratamento dispensado aos trabalhadores e se relaciona com a falta de liberdade, 

considerando-se que o trabalho remunerado, muitas vezes, aplica os mesmos mecanismos 

do sistema escravagista do século XIX, em Guarapuava.  

O corpus se estrutura por textos-imagem, especialmente, da senzala, do museu, da 

capela onde está a lápide indicativa da presença dos restos mortais do Visconde, no 

Cemitério Municipal de Guarapuava. Fazem parte do corpus obras de autores 

guarapuavanos que contam a história de Guarapuava. A questão que buscamos responder 

com esta pesquisa é: Como o museu se estrutura e dá visibilidade ou apaga a escravidão 

negra e sua relação com o Visconde de Guarapuava?  O objetivo geral foi verificar o que a 

história não diz, buscando entender os „não-ditos‟ e identificar quais silenciamentos desse 

discurso para saber como esse espaço memorial se estrutura e o que nele é visibilizado, ou 

apagado a partir de sujeitos envolvidos em sua historicidade. Demanda do objetivo geral e 

da perspectiva teórica em que nos inscrevemos, tomar o museu como uma discursividade, 

que funciona como corpo-memória e corpo-documento.  

 Diante disso, centrando-nos nas condições de produção, no sujeito, na memória, na 

história e nos demais conceitos demandados por essas noções. Metodologicamente, 

construímos arquivo, revisitamos a história da escravidão no Brasil e em Guarapuava, 

considerando Belmiro como um estereótipo do escravo paranaense. Cabe, então, uma 

reflexão sobre o sujeito que empresta seu nome para representar um grupo que faz parte da 

formação de Guarapuava pelo atravessamento ideológico da história/memória da cidade. A 

escrita da dissertação estrutura-se em três capítulos, além da introdução e da conclusão. 

No primeiro capítulo, “Sobre a Análise de Discurso: a história e a memória em/no 

museu”, focamos a história/memória, problematizando o real e o simbólico por meio de 

não-ditos e de contradições decorrentes da língua em suas falhas, ancorando-nos em 
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Orlandi (2003, p. 10), para quem “os sentidos estão sempre „administrados‟, não são 

soltos”, tendo em vista a AD como disciplina de entremeio. Com isso, discutimos os 

„furos‟ e as evidências constituídas pelo trabalho da língua na história, notadamente, os 

pontos que instauram a contradição e colocam em suspenso a verdade registrada. 

Enfocamos, ainda nesse capítulo, o sujeito, a relação entre o Museu e a memória histórica, 

por meio das designações corpo-memória e corpo-documento, destacando as condições de 

produção em torno do Museu Visconde de Guarapuava e a escravidão no Brasil e em 

Guarapuava, a partir do museu.  

No segundo capítulo, “Sobre o espaço urbano de Guarapuava, a colonização, a 

povoação e a urbanização”, analisamos a conquista dos Campos de Guarapuava: os ditos e 

não-ditos sobre a colonização. Abordamos, também, o espaço urbano em sua ordem e 

organização a partir de sujeitos; a divisão e o embate entre o colonizador e o escravo, 

sinalizando para o atravessamento cultural e ideológico. Há destaque para o Visconde de 

Guarapuava, pelo funcionamento do imaginário/real/simbólico, colocando em suspenso o 

que a história diz sobre o Visconde e o que circula no museu, a ideologia, os 

esquecimentos e os silenciamentos constitutivos do discurso museológico sobre a 

escravidão e sobre o sujeito que dá nome ao museu.  

No terceiro capítulo, “Arquivo, memória e história no museu”, tratamos 

especificamente do modo como esse espaço museológico guarda memórias e como se 

constitui a narratividade sobre a escravidão negra em Guarapuava. Nesse capítulo, 

discorremos sobre o escravo Belmiro Sebastião de Miranda como sujeito porta-voz dos 

demais escravos, sem descartar a possibilidade de que ele seja um sujeito „inventado‟ pela 

versão histórica da cidade de Guarapuava. 

 Nessa parte, abordamos as memórias desse escravo relacionadas às implicações 

políticas do escravo na formação social da cidade, destacando a relação entre o real, o 

imaginário e o simbólico. A atuação do escravo/abolicionista introduz no discurso o 

contraditório e o equívoco suscitando questões que o colocam como sujeito porta-voz dos 

escravos ou como um sujeito interpelado pelo poder. Nesse sentido, perguntamos:  Belmiro 

representou os escravos negros em Guarapuava ou se corrompeu diante da liberdade, da 

política e do poder?  

Uma pesquisa acadêmica atende, muitas vezes, a um desejo de saber mais sobre 

determinado tema. Nesse sentido, como já dissemos anteriormente, a contradição entre o 

que dizem os historiadores sobre Antônio de Sá Camargo – Visconde de Guarapuava – e a 
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prática escravagista, que é negada, mostrou a necessidade e a produtividade de enfocar o 

museu, recortando a prática escravagista. Há, também, as ruínas de uma senzala no museu 

e narratividades, nas quais os escravos negros foram presença constante, acompanhando o 

Visconde, desde a sua chegada a Guarapuava.  

A relevância da pesquisa deve-se aos equívocos, contradições e a tensões 

constitutivas dos sentidos do museu, como espaço ligado à verdade e à objetividade devido 

à relação com a história e com arquivos como documentos que sustentam o dizer, 

conforme Pêcheux (1982). Essa relação, como afirmamos a partir de Catroga (2009) e de 

Robin (2016), abarca o componente ficcional presente nas narratividades da história. A 

relevância está também no museu como um espaço ligado ao saber, que não é estanque, 

conforme nos ensina Pêcheux (2002), para quem há um saber que não é ensinado, mas 

existe e constitui efeitos, sinalizando para a não unicidade dos sentidos e para a inscrição 

dos discursos em domínios de memória, demandados pela filiação dos sujeitos, sem os 

quais, ainda de acordo com Pêcheux (2009), não há discurso, assim como não há discurso 

sem ideologia.  
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 SOBRE A ANÁLISE DE DISCURSO: A HISTÓRIA E A MEMÓRIA 

EM/NO MUSEU 
 

 

 
[...] os museus como lugares de memória constituídos no encontro/desencontro 

da memória histórica e do corpo-memória/corpo-documento são uma presença-

ausência no espaço público e significam no entremeio entre campos 

disciplinares. (VENTURINI, 2017, p. 55). 
 

 

 

 A epígrafe destacada, neste capítulo, circunscreve a definição e o funcionamento 

dos museus dentro do espaço público, bem como as relações da língua e da história. Dá 

visibilidade, também, ao fato de que, nos museus, mesmo havendo objetos e fatos 

destinados a presentificar a memória, a ausência é sempre constitutiva e acontece na 

contradição, na presença-ausência, discutida por Catroga (2009) como poética. Propomos 

revisitar a Análise de Discurso, enquanto campo teórico fundado por Michel Pêcheux, nos 

anos sessenta, destacando a sua consolidação como disciplina, no Brasil, a partir de 

Orlandi e de pesquisadores que comungam da mesma teoria e se centram nas noções 

demandadas pela questão de pesquisa. Discutimos, juntamente com a teoria, os 

pressupostos metodológicos, a memória e a história e os modos como elas são deslocadas e 

funcionam como discursividade
4
, trazendo, enfim, para o fio do discurso o Museu 

Visconde de Guarapuava e o escravagismo. 

 O destaque dado para a Análise de Discurso como campo disciplinar deve-se ao 

fato de o objeto de análise ser o museu. Recortamos deste objeto de pesquisa o 

escravagismo em Guarapuava, lido/interpretado a partir do espaço museológico e do 

discurso da história. Este espaço não é analisado como conteúdo, mas deslocado para 

materialidade em relação com a exterioridade, conforme Orlandi (2003). Isso significa o 

destaque para o gesto de interpretação realizado dentro desse objeto, do que demanda 

deslocamentos e, principalmente, tomadas de posição, com consonância com a 

materialidade histórica da linguagem (ORLANDI, 2003, p. 68). 

                                                           
4
 Orlandi (2004 a, p. 38) define a discursividade como “a supressão da exterioridade como „o fora‟ da 

linguagem para que ela possa intervir na textualidade, pelo funcionamento do interdiscurso”.  
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A complexidade do discurso museológico e da escravidão que ressoa desse espaço 

demanda a construção dos dispositivos, marcando os objetivos do capítulo e avançar na 

construção da dissertação. Para este capítulo, portanto, temos como propósito revisitar a 

Análise de Discurso, enquanto disciplina, para discutir os seus pressupostos teóricos e 

metodológicos; enfatizar a sua metodologia diferenciada; destacar, em função da 

metodologia, as noções que fazem parte do dispositivo analítico; discutir o museu na 

perspectiva discursiva e os seus efeitos de sentidos, notadamente o Museu Visconde de 

Guarapuava no espaço urbano, suas condições de produção, marcas discursivas.  

Junto a essas temáticas e destaques, entremeamos as análises, considerando que a 

Análise de Discurso demanda descrição e interpretação e um retorno constante do corpus à 

teoria.  

 

 

1.1 Análise de Discurso: pressupostos teóricos 

 

  A Análise de Discurso é uma disciplina, segundo Orlandi (2004 a, p. 23), não-

positiva, tendo em vista, a sua constituição nos entremeios e, também, por não acumular 

conhecimentos, “discutindo seus pressupostos continuamente”, fazendo-se, segundo a 

mesma autora “no espaço indistinto das relações entre disciplinas, relações estas que não 

são quaisquer umas [...]”. Interessa a esse campo disciplinar a gramática, as formas de 

estudar a língua as formas diferentes de estudá-la em distintas épocas e tendências. As 

maneiras de significar, segundo Orlandi (2003, p. 15) “é que deu origem à Análise de 

Discurso”.  

  O objeto da AD é o discurso, é “a palavra em movimento, prática de linguagem” 

(ORLANDI, 2003, p. 15), considerando não só o conhecimento, mas também as práticas 

sociais e a prática política, o que justifica, neste trabalho, tomar como objeto analítico, o 

museu e, a partir dele, enfocar o escravagismo por meio da língua, “fazendo sentido, 

enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da 

sua história” (ORLANDI, 2003, p. 15). É assim que a AD vê o homem, como um ser 

especial, constituído de linguagem e o concebe sempre como sujeito, que se constitui pelos 

dois esquecimentos tratados por Pêcheux (2009) e Orlandi (2003), pelos quais ele esquece 

que o sentido não surge nele e que o dizer sempre pode ser outro, dependendo de sujeitos, 

de suas filiações e das condições de produção do discurso.  
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  Como assinala Pêcheux (2009, p. 123), esses esquecimentos são cruciais para a 

teoria não-subjetiva da subjetividade, “que designa os processos de 

„imposição/dissimulação‟ que constituem o sujeito, „situando-o‟ (significando para ele o 

que ele é) e, ao mesmo tempo, dissimulando para ele essa „situação‟ (esse assujeitamento) 

pela autonomia constitutiva do sujeito [...]”. É assim que o sujeito é, como diz Orlandi 

(2003, p. 50), “ao mesmo tempo livre e submisso”, instaurando a contradição, tendo em 

vista que ele “é capaz de uma liberdade sem limites e uma submissão sem falhas: pode 

dizer, contanto que se submeta à língua para sabê-la. Essa é a base do assujeitamento”.  

  Com isso, Pêcheux (2009) e Orlandi (2003) sublinham a produtividade da relação 

da língua com a ideologia e o sujeito permeado pelo imaginário de completude, de ser a 

ilusão de ser a origem do dizer. A importância desse funcionamento do sujeito, em nossa 

dissertação, aparece nas análises, notadamente, quando o discurso da história constrói a 

narratividade pela qual o Visconde de Guarapuava – Antônio de Sá Camargo – e o 

escravo/abolicionista – Belmiro Sebastião de Miranda – fazem parte do movimento 

abolicionista, mas se inscrevem em distintas formações discursivas, sendo que um 

identifica-se com a FD colonialista e o outro com a FD escravagista, valendo destacar, 

conforme sinalizamos na introdução, que a militância de Belmiro, como escravagista, 

instaura a contradição e questionamentos, conforme analisaremos na terceira parte. 

 A Análise de Discurso, desenvolvida por Michel Pêcheux a partir de 1969 com a 

publicação de “Análise Automática do Discurso”, foi, conforme Maldidier (2003, p. 24), 

“em sua estranheza, [...] o momento febril de uma construção”, em que Pêcheux alia a 

Linguística à Informática, buscando instituir uma grade de leitura, em um momento. 

Segundo Venturini e Petri (2019, p. 13),  

 

[...] há uma atmosfera política e científica muito propícia à produção do 

conhecimento na França dos anos 1960; era uma urgência daquele tempo histórico, 

no interior daquela formação social [...] não bastava ser professor, ser filósofo, ser 

comunista, era preciso intervir na situação que se apresentava. Sob tais condições 

de produção, podemos considerar que a AD foi um manifesto metodológico, que 

anunciou o aparecimento de uma análise de discurso francesa para a França e para 

o fora dela, sobretudo, para o mundo da Linguística e para o mundo da 

Informática.  

 

 Surge, dessa forma, a partir, ainda conforme as autoras, de um homem preocupado 

com as práticas sociais e que viveu “no e o seu tempo”, a disciplina que viria a impactar 

todas as gerações, reunindo filósofos, historiadores, linguistas, psicanalistas e outros 

estudiosos e se dirigia a estudantes, ao proletariado ou aos comunistas, pensando no futuro. 
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Como uma disciplina “que se constitui pelo direito à metáfora, à interpretação. Em nosso 

entender essa luta é mais atual do que nunca, e se apresenta em diferentes espaços 

discursivos, enquanto materialidade simbólica” (VENTURINI; PETRI, 2009, p. 13), que 

permite o dizer, mesmo em tempos de silenciamentos, considerando o sentido a partir de 

sujeitos e de suas filiações e se comprometendo com o que é da ordem da língua e o que 

está fora dela. 

Dentre os pressupostos teóricos de estruturação dessa disciplina, não há como 

deixar de dizer que se trata, então, de uma disciplina de interpretação, que funciona nos 

entremeios, buscando o que as outras disciplinas deixam de lado. Dentre as suas filiações 

teóricas está a Linguística, o Materialismo Histórico e a Psicanálise, trabalhando junto com 

elas a noção de discurso, que, segundo Orlandi (2003, p. 20),  

 

[...] não se reduz à Linguística e nem se deixa absorver pela Teoria Marxista e 

tampouco corresponde ao que teoriza a Psicanálise. Interroga a Linguística pela 

historicidade que ela deixa de lado, questiona o Materialismo perguntando pelo 

simbólico e se demarca da Psicanálise pelo modo como, considerando a 

historicidade, trabalha a ideologia como materialmente relacionada ao inconsciente 

sem ser absorvida por ele.  

 

Isso significa construir-se junto a outras disciplinas, praticando a contradição, 

segundo Orlandi (2004 a, p. 23-24), “no interior das ciências da linguagem – as tendências 

formalistas (gerativismo), sociologista (sócio, etnolinguística) e da fala (teorias da 

enunciação, conversacional)”, não vindo a ser uma quarta tendência, mas se constituindo 

“no lugar produzido pela relação contraditória das outras três”. A sua particularidade, 

portanto, é fazer-se na contradição e não ser interdisciplinar, porque não usa das demais 

disciplinas como instrumentos, mas as aproveita “ao revés”, produzindo o conhecimento 

em sua especificidade. 

Por ser uma disciplina de interpretação, conforme Orlandi (2004
 
a, p. 25), o sujeito 

e a situação são basilares, tendo em vista a ligação entre a linguagem e a sua exterioridade 

constitutiva, considerando a existência do discurso, “que se coloca como base da noção de 

materialidade, seja linguística, seja histórica, fazendo aparecer outra noção de ideologia, 

passível de explicitação a partir da noção mesma de discurso e que não separa linguagem e 

sociedade na história”.  Ainda de acordo com Orlandi (2003 p. 47-48), 

 

A interpretação não é decodificação, de apreensão do sentido. A interpretação não 

é livre de determinações: não é qualquer uma e é desigualmente distribuída na 

formação social. Ela é „garantida‟ pela memória, sob dois aspectos: a memória 
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institucionalizada (o arquivo), o trabalho social da interpretação onde se separa 

quem tem e quem não tem direito a ela; a memória constitutiva (o interdiscurso), o 

trabalho histórico da constituição do sentido (o dizível, o interpretável, o saber 

discursivo). 
 

A não separação entre linguagem e sociedade na história ancora a interpretação e 

mostra que ela está atrelada às condições de produção, às filiações do sujeito em formações 

discursivas, bem como ao saber discursivo referente à memória. Desse modo, o sujeito, a 

situação e a ideologia são determinantes e gerenciadores dos sentidos que ressoam pelo 

discurso, que é formulado, constituído e circula pelo funcionamento da linguagem na 

sociedade. Segundo Orlandi (2001 a, p. 13), “a formulação dá corpo aos sentidos” pelo 

homem – ser simbólico – constituído “na e pela linguagem, que se inscreve na história para 

significar”, estabelecendo a dependência entre a corporalidade do homem e dos sentidos.  

Trazemos essas considerações para dar visibilidade à não-transparência da 

linguagem do que decorre a relevância da análise que se realiza em nossa dissertação, na 

qual o museu se constitui como discurso que vem da história, que é tomada, não como 

ciência, mas como historicidade, definida, por Orlandi (2003, p. 68), como o 

acontecimento do discurso, a possibilidade de instaurar tramas de sentidos, dependentes de 

filiações dos sujeitos. A historicidade como acontecimento do discurso na instauração de 

tramas de sentidos exige o destaque para a interpretação, considerando-se a partir de 

Orlandi (2004 a, p. 18) como o „gesto‟ definido como ato no nível do simbólico.  

A Análise de Discurso não se conforma apenas com evidências e busca, segundo 

Maldidier (2003), “uma leitura mais crítica e centrada na resistência, nas memórias. O 

analista pratica essa leitura e o faz pelo seu gesto. Por isso, não podemos deixar de 

sublinhar que a palavra gesto, na perspectiva discursiva, serve justamente para deslocar a 

noção de „ato‟ da perspectiva da pragmática; sem, no entanto, desconsiderá-la”. É assim 

que, na dissertação em tela, tomamos como objeto o museu e dentro dele a escravidão 

negra, realizando recortes a partir de gestos, constituídos como uma tomada de posição do 

analista, que realiza, como diz Orlandi (2003, p. 60), “uma escuta discursiva” e explicita 

gestos de interpretação “que se ligam aos processos de identificação dos sujeitos
5
, suas 

filiações de sentidos” e, com isso, descreve a relação do sujeito com a memória.  

                                                           
5
 O sujeito, as formações discursivas e as modalidades de identificação do sujeito desenvolvem-se com mais 

acuidade na seção em que trabalhamos o discurso da história em relação a Antônio de Sá Camargo e Belmiro 

Sebastião de Miranda.  
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As questões metodológicas, que ressoam pelo que foi dito mais acima, serão 

desenvolvidas, ainda neste capítulo. Antes, porém, é importante discorrer sobre a escrita da 

Análise de Discurso e sobre as noções demandadas por essa escrita, bem como em torno da 

noção teórica das condições de produção, considerando a sua relevância para a 

interpretação, que instaura efeitos de sentidos não-transparentes e sempre opacos. Essas 

características se tornam mais contraditórias quando o objeto de análise se caracteriza pelas 

marcas e pelos efeitos de veracidade e de objetividade, como é o museu, significado pela 

história, que abarca o social.  

 

1.2 A escrita da Análise de Discurso 

  

Falar na „escrita‟ da Análise de Discurso implica, de acordo com Orlandi (2001 a, 

p. 31), destacar as ambiguidades constitutivas desse campo disciplinar, sendo uma delas 

referente à escrita teórica em torno do recorte (pressupostos teóricos). A outra 

ambiguidade, relacionada à anterior, diz respeito ao movimento analítico, que é uma 

escrita, na qual se formula,  

 

[...] a própria análise e seus resultados, trabalhando o seu efeito-leitor, ou seja, a 

maneira como a análise é lida, funcionando em seu leitor, expondo-o à 

textualização do discurso (em sua espessura semântica, sua materialidade 

linguístico-histórica), que é objeto de observação do analista.  

 

 

  Trata-se de escrita, mas, também de leitura, podendo-se dizer que resulta do 

funcionamento do imaginário, em que o locutor se coloca “no lugar do outro” e 

organiza/reorganiza o dizer. Isso significa que, tanto do lado da teoria discursiva, quanto 

dos movimentos analíticos, não há como deixar de lado a relação fundamental entre 

sujeito, linguagem e história, presentes e constituindo efeitos. Esse movimento, nesse 

campo teórico, coloca em pauta a ideologia, “que torna visível o confronto do simbólico 

com o político” (ORLANDI, 2001 a, p. 68).  

Pela língua, tomada como linguagem, é que se constitui a Análise de Discurso e se 

pratica análises. Vale destacar, desse modo, que a não-transparência da língua é um dos 

princípios fundamentais na escrita teórica e analítica da AD. A não-transparência não 

ocorre sem determinações, pois como já dissemos, por várias vezes, o discurso e a 

interpretação sofrem determinações, realizadas a partir de uma base linguística e de 
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processos discursivos. Nesse sentido, Pêcheux (2009, p. 81) destaca no que refere à língua 

que,  

 

[...] o sistema da língua é, de fato, o mesmo para o materialista e para o idealista, 

para o revolucionário e para o reacionário, para aquele que dispõe de um 

conhecimento dado e para aquele que não dispõe desse conhecimento. Entretanto, 

não se pode concluir, a partir disso, que esses diversos personagens tenham o 

mesmo discurso: a língua se apresenta, assim, como a base comum de processos 

discursivos diferenciados, que estão compreendidos nela na medida em que, [...] os 

processos ideológicos simulam os processos científicos.  

 

 

 Com isso, Pêcheux (2009), e depois Courtine (1999) e Orlandi (2003), discute a 

autonomia relativa da língua, pois ao mesmo tempo em que ela se submete a leis internas, 

“as quais constituem, precisamente, o objeto da linguística”, ela falha, falta e produz o 

contraditório e o equívoco, fazendo com que o sentido possa sempre ser outro, conforme 

Orlandi (2003).   

Uma das consequências dessa autonomia relativa da língua resulta na própria 

inscrição da disciplina nos entremeios, tendo em vista a inclusão da exterioridade, e a 

língua significada como sempre sujeita à falha. Assim, junto à base linguística, funciona o 

processo discursivo, conforme Pêcheux (2009, p. 82), para quem todo “o processo 

discursivo se inscreve numa relação ideológica de classes”, tendo em vista que “a língua 

não é uma „superestrutura‟ e que ela se divide segundo as estruturas de classes em „línguas 

de classes‟”. Nesse ponto, Pêcheux (2009) discute a questão da comunicação e da não-

comunicação, sinalizando que as relações contraditórias referidas pelos processos 

discursivos recobrem as relações ideológicas e os modos de dizer e de interpretar 

decorrentes das filiações dos sujeitos
6
.  

Ainda em referência à língua, destacamos, na teoria discursiva, o funcionamento junto  

ao real da língua, proposto por Milner (1987), a ordem própria da língua, sujeita a falha e à 

falta que resulta em deslizamentos, enfim à língua sujeita a mal-entendidos. O real da 

língua é o impossível, segundo Milner (1987, p. 73) 

 

O próprio conceito de língua: de um lado [...] designa uma totalidade abstrata, e 

enumerável, consagrada, assim que é representada, ao estatuto de fantasma; é a 

língua-realidade, que se interpreta como instituição, como competência, como 

                                                           
6
 As relações contraditórias referidas aos processos discursivos que recobrem a ideologia e o deslocamento de 

sentido a partir de uma ou outra posição sujeito podem ser vistas em relação à palavra abolicionismo pelo 

ponto de vista do Visconde de Guarapuava e do Belmiro Sebastião de Miranda, sinalizando as diferenças 

decorrentes do lugar do colonizador (que mostra a abolição em relação ao outro) e do escravo/abolicionista 

que significa essa palavra de „dentro‟ para for a, do seu lugar de escravo ou de ex-escravo.  
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bandeira, como conjunto de práticas, etc. Mas, por outro lado, e sem que seja 

possível separar os fios, a língua suporta a barra do impossível que marca a 

alingua na sua relação com a verdade, e que é justamente impossível de totalizar. 

E aí se vê claramente o duplo sentido primitivo, do qual todos os outros são de 

qualquer modo a moedagem. 

 

Por meio desse conceito de língua, podemos verificar deslizamentos, sinalizando que o 

real da língua comporta o próprio do que é o todo (totalidade) e ao mesmo tempo a 

impossibilidade de todo dizer, sem redução. Em relação a isso, Pêcheux e Gadet (2011, p. 

102) destacam que “[...] as regras da língua não podem ser consideradas como regras 

categóricas – no sentido de que uma regra deve ou não deve ser aplicada. Em vez disso, 

[...] devem ser vistas como intrinsecamente possibilitadoras dos jogos ideológicos e das 

latitudes discursivas”. Os autores ilustram o dizer com um exemplo de Barthes em que ele 

emprega um verbo intransitivo como transitivo, nas palavras de Pêcheux e Gadet (idem) 

„trapaceando a língua‟, como uma forma de ilustrar o funcionamento da língua sujeita a 

falhas, que encaminha para o discurso, definindo, desse modo, a Literatura como o 

trabalho sobre a língua.  Gadet e Pêcheux (2004, p. 64) asseveram o simbólico, como o 

próprio da língua,  

 

[...] o que afeta o princípio da unicidade na língua não é localizável: o equívoco 

aparece como o ponto em que o impossível (linguístico) se une com a contradição 

(histórica); o ponto em que a língua toca à história. A irrupção do equívoco afeta o 

real da história, todo processo revolucionário afeta também o espaço da língua. 

 

 Segundo Schons e Dagnese (2011, p. 39), a citação acima permite recuperar o 

equívoco, no trabalho realizado por elas, o silêncio local e, nesta dissertação, vai permitir 

trabalhar a língua na história em que o equívoco vai afetar o dizer, ressignificando-o.  O 

(im)possível da língua é o discurso, o sujeito e a história, em nosso trabalho, permeado 

pelas condições de produção, que permitem pensar, por exemplo, que Antônio de Sá 

Camargo – o Visconde, não foi escravagista, mesmo tendo pessoas negras na casa grande e 

tendo, ainda hoje, ruínas da senzala. Vale marcar ainda, em relação a isso, a 

problematização que se faz em torno da escravidão, que não recobre apenas que um 

homem pertença a outro homem, mas a submissão e as condições de trabalho. Trata-se, 

segundo Schons e Dagnese (2011, p. 40), do funcionamento do político na língua, que 

supõe a sua dimensão simbólica.  

Para Milner (1987), a abordagem do real da língua tem a ver com a sintaxe e a 

ambiguidade, que dá visibilidade à língua estruturada por diferentes ordens, não só a sua 
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própria. Para esse autor, „brincar com a língua‟ envolve problemas analíticos, pois isso só 

acontece quando há um quadro sintático que permite a substituição, como é o caso da 

metáfora. O real da língua, nessa perspectiva, depende um interior – a sua ordem – e o 

exterior – o que foi fora dela.  

Ainda em relação ao que é chamado de real, Orlandi (2001 a, p. 46) procura 

detectar os pontos em que a relação real da língua e real da história constituem efeitos, 

buscando identificar os modos como a ideologia está na língua e a língua está no discurso, 

tendo em vista que, segundo Pêcheux (2009), o lugar do equívoco é aquele em que a língua 

e história entram em relação, produzindo efeitos.  

Como dissemos anteriormente, Milner (1987) pensa no real da língua, confrontando-a 

com a Linguística permeada pela saturação. Em torno da Linguística, Pêcheux (2002, p. 

51) sustenta que o seu objeto é o próprio da língua, aparecendo atravessado por uma 

divisão discursiva entre o espaço da manipulação de significações estabilizadas, que 

seguem as normas de “uma higiene pedagógica do pensamento” e o espaço das 

transformações do sentido, que não seguem normas pré-estabelecidas, realizando um 

trabalho “de sentido sobre o sentido, tomado no relançar indefinido das interpretações”. 

Entram, aí, o discursivo e o equívoco permeados pela ordem do simbólico, entendendo-se a 

necessidade de analisar os pontos em que não há consistência lógica, nem a inscrição em 

mundos, segundo Pêcheux (2009) „semanticamente normais‟.  

 Pêcheux (2002, p. 54) define as „coisas a saber‟, “como „transcendentais históricos ou 

epistemes no sentido de Foucault, sempre tomadas em redes de memória dando lugar a 

filiações identificadoras e não a aprendizagem por interação”. Ferreira (2000, p. 40) afirma 

que trata-se da “possibilidade de representar no interior do funcionamento da linguagem 

„os efeitos da luta ideológica‟ e, inversamente, manifestar a existência da materialidade 

linguística no interior da ideologia”. É assim que o discurso não se reduz à análise da 

língua e nem se dilui no trabalho histórico acerca da ideologia. Trata-se da língua como 

lugar material da ideologia. 

A escrita analítica realiza-se, conforme Pêcheux (2002), pela determinação da 

interpretação em relação à descrição, não como fases sucessivas, mas como alternância ou 

batimento. Isso não significa que “a descrição e a interpretação sejam condenadas a se 

entremisturar no indiscernível”. Não significa, também, que a descrição seja a abertura 

para a interpretação por meio de um enunciado ou sequência, mas que coloque em jogo “o 
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discurso-outro como espaço virtual de leitura desse enunciado ou dessa sequência”. 

(PÊCHEUX, 2002, p. 54-55).  

O estudioso explica que “esse discurso-outro, enquanto presença virtual na 

materialidade descritível da sequência, marca do interior desta materialidade, a insistência 

do outro como lei do espaço social e da memória histórica”.  Reside, nesse real da história, 

a relevância das disciplinas que “trabalham esse registro” serem chamadas de disciplinas 

de interpretação, nas quais há espaços transferenciais de identificação que mostram, 

conforme Pêcheux (2002, p. 55), a constituição, 

 

[...] de uma pluralidade de filiações históricas (através das palavras, das imagens, 

das narrativas, dos discursos, dos textos, etc.), „as coisas-a-saber‟ coexistem assim 

com objetos a propósito dos quais ninguém pode estar seguro de „saber do que se 

fala‟, porque esses objetos estão inscritos em uma filiação e não são o produto de 

uma aprendizagem: isso acontece tanto nos segredos da esfera familiar „privada‟ 

quanto no nível „público‟ das instituições e aparelhos de Estado.  

 

 

Essas filiações históricas nem sempre são conscientes, mas a tendência dos sujeitos 

que sempre pensam saber do que falam é negar o equívoco e o ato de interpretação, 

especialmente, no discurso que vem da história, que parece ser „verdadeiro‟.  Isso ocorre, 

tendo em vista a constituição dos sujeitos pelos esquecimentos que funcionam neles, e que 

trabalharemos mais adiante, quando tratarmos de Antônio de Sá Camargo – Visconde de 

Guarapuava – e o escravo/abolicionista Belmiro, que se inscrevem em FD diferentes, mas 

na ordem das evidências, erguem a mesma bandeira „abolicionista‟.  

Há que se considerar, ainda, na escrita da Análise de Discurso, especialmente, 

quando se realiza o movimento analítico, a memória e o modo como no discurso o dizer se 

organiza. Nesse sentido, as condições de produção – redes de sentidos – constituem a 

relação da língua com a exterioridade, como constitutiva dos sentidos. Segundo Orlandi 

(2003, p. 30), “compreendem os sujeitos e a situação. Também a memória faz parte da 

produção do discurso.” Disso se pode compreender os modos como o discurso se constitui, 

como se repetem e como a repetição instaura diferentes possibilidades de interpretação, 

referendando que os sentidos podem ser sempre outros pelo jogo da alteridade, pelo 

colocar-se no lugar do outro e pelas relações contraditórias que se estabelecem no discurso. 

Orlandi (1998, p. 14-15) propõe considerar a paráfrase e a polissemia como eixos que 

estruturam o funcionamento da linguagem. Para ela, “[...] esta é uma relação contraditória 

porque não há um sem o outro, isto é, essa diferença é necessária e constitutiva. Mas há 
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outros sentidos nessa contradição que é preciso compreender”. Em termos discursivos, 

temos na paráfrase a reiteração do mesmo e, na polissemia, a produção da diferença.  

Isso significa que as palavras mudam de sentido, mesmo sendo sempre as mesmas, 

tendo em vista que o sentido depende da “incidência da memória, do interdiscurso”, pelas 

filiações dos sujeitos e, também, o que funciona no jogo entre o mesmo e o diferente é o 

imaginário na constituição dos sentidos, é a historicidade na formação da memória. 

(ORLANDI, 1998, p. 15). 

 

 

1.3 Dispositivos teóricos e analíticos: condições de produção  

 

A Análise de Discurso tem uma metodologia antipositivista, não fechada e 

decorrente da questão de pesquisa a ser respondida pelo pesquisador. Vale destacar que a 

questão vai demandar do arquivo organizado e, também, dos recortes demandados pelo 

arquivo, pela memória em (dis)curso.   

Com vistas a responder à questão de pesquisa e atender aos objetivos propostos, 

mobilizamos os pesquisadores da Análise de Discurso (AD) e os estudiosos que recobriram 

a história da cidade de Guarapuava e do Visconde de Guarapuava e, também, historiadores 

que discutiram a escravidão no Brasil, estreitando as fronteiras até chegar aos escravos 

negros que viveram em Guarapuava. As tomadas de posição, neste texto, e que ancoram as 

análises, advém de teóricos como Michel Pêcheux (1982, 2002, 2009, 2012, 2014, 2015) e 

Eni Orlandi (2001, 2002, 2003, 2004, 2012, 2014, 2015, 2017), enquanto fundadores desse 

campo disciplinar. Agregamos, ainda, pesquisadores brasileiros que contribuem para o 

avanço da teoria, dentre os quais, Venturini (2009, 2014, 2015, 2017), Petri (2017) e outros 

teóricos que enfocam questões relacionadas a museus, arquivos e memória.  

 Tendo em vista que a Análise de Discurso é uma disciplina de entremeio, na qual as 

condições de produção são fundamentais, fizemos um investimento forte em relação à 

história, sublinhando as contribuições de historiadores guarapuavanos, tais como Franco 

Netto (2007, 2001), Gruber Marcondes (1998), Cordeiro Cleve (2015), Gruber Marcondes 

e Gruber Abreu (1991), Martins dos Santos (2007), dentre outros e teóricos que pensam a 

história como disciplina, destacando-se Robin (2016) e Catroga (2001, 2009). 

Sublinhamos, no que tange à história na perspectiva discursiva, os elementos 

fundamentais: o primeiro é que a Análise de Discurso trabalha a língua na história, 



29 
 

sinalizando para a determinação decorrente da interpretação considerada a partir da 

ideologia e da exterioridade. O segundo ponto diz respeito ao fato de a história funcionar, 

especialmente, no que tange aos museus, como condição de produção como forma 

material. Assim, em consonância com Orlandi (2004 a, p. 18-19), o material significante 

(neste texto, o museu) abre-se à interpretação e “ela sempre se dá de algum lugar da 

história e da sociedade e tem uma direção”. Essa direção, a autora em tela, chama de 

política, por envolver a formação social e, como já destacamos a possibilidade de tornar 

visível ou tentar apagar acontecimentos, nomes e datas. 

Ainda em relação à história, é importante destacar que a Análise de Discurso coloca 

questões para esse campo disciplinar, trabalhando com a historicidade, nos entremeios, 

mostrando que “não há separação estanque entre a linguagem e sua exterioridade 

constitutiva” (ORLANDI, 2004 a, p. 25). Ao mesmo tempo em que há uma determinação 

histórica que rege a interpretação, não há relação direta com dados e datas, mas um efeito 

ideológico que resulta na produção da impressão de realidade. Isso ocorre, segundo 

Orlandi (2004 a, p. 40), devido ao fato de a língua estar conjugada à história por esse 

efeito, constituindo uma materialidade específica. Assim, o gesto da formulação “é o gesto 

ideológico mínimo, o que consuma o imaginário do sujeito (a sua relação imaginária com a 

realidade) em que o assujeitamento „se realiza‟ precisamente no sujeito sob a forma da 

autonomia”.  

No que tange aos dados, tão caros para a história, vale ressaltar, a partir de Orlandi 

(2004 a), que na AD, essa noção não tem valor operatório, tendo em vista que “em análise 

não se trabalha com evidências, mas com o processo de produção de evidências”. Assim, a 

historicidade refere-se à sociedade e à história, considerando “a existência de uma relação, 

abrindo a possibilidade de interpretar” (ORLANDI, 2004 a, p. 86). Em outras palavras, 

trata-se da língua afetada/permeada pela história, considerando também os sujeitos e suas 

filiações, o que em nosso texto justifica a retomada da história, considerando-se que é a 

partir dela que os sentidos, mesmo abertos e não-unívocos, sofrem determinações.  

Metodologicamente, optamos por iniciar a dissertação revisitando a Análise de 

Discurso e, à medida que formos analisando o corpus, vamos entremeando a teoria que 

permita realizar o movimento analítico na perspectiva discursiva. Segundo Petri (2013, p. 

39), a Análise de Discurso, assim como outras teorias, “também tem seus princípios 

básicos, seus precursores, sua metodologia de análise, seu desenvolvimento no Brasil; bem 

como tem sua linguagem cientificamente embasada e constituída e suas expressões-chave.” 
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Essas considerações ancoram o movimento analítico realizado na dissertação, centrando-

nos, no movimento pendular, trabalhado por Petri (2013, p. 40-41) como um movimento 

de ida e de retorno, fazendo o batimento entre a descrição e interpretação (ORLANDI, 

2003), considerando que a disciplina a que nos filiamos não é aplicada, mas teórica. A 

teoria permite a construção de um dispositivo analítico, que atende a metodologias 

diferenciadas, mas isso, de acordo com Petri (2013, p. 41),  

 

[...] não significa que qualquer um, sob um pretexto qualquer possa desenvolver 

um dispositivo teórico-analítico em Análise de Discurso. É preciso primeiro 

respeitar a teoria e, depois, conhecer bem as noções teóricas e, com isso, poder 

mobilizar tais noções, constituindo uma análise do discurso em questão.  [...] as 

noções de língua e discurso mobilizadas em Análise de Discurso conduzem-nos 

a tomar o objeto de análise de outro ponto de observação – aquele que aceita o 

desconforto de estar trabalhando com a incompletude e com a contradição – sem 

ter que trabalhar com oposições e/ou exclusões.  

 

 

 Segundo a mesma autora, há uma metodologia, mas ela está sempre em movimento 

e, assim como o pêndulo, movimenta-se, alterando os olhares sobre o objeto de análise. 

Acrescentamos isso, que um mesmo objeto pode ser analisado a partir de dispositivos-

analíticos diferenciados e depende do gesto realizado pelo analista, a quem cabe ler, 

descrever e interpretar o objeto.   

O objeto de análise da nossa dissertação é o Museu Visconde de Guarapuava, 

cidade do Paraná. Poderíamos, na perspectiva discursiva, analisar o acervo, buscando as 

memórias que ressoam a partir deles, mas elegemos dentro do Museu, fazer um recorte 

temático sobre a escravidão negra e também as ruínas da senzala, tomadas do próprio 

museu, placas, documentos e sequências discursivas advindas da história, considerando 

historiadores e pesquisadores de Guarapuava. Entendemos que o discurso da história 

instaura uma narratividade sobre esse tema e, na relação discurso, sujeito, história por meio 

da língua na história permite construir uma leitura discursiva, buscando responder à 

seguinte questão de pesquisa: Como o museu se estrutura e dá visibilidade ou apaga a 

escravidão negra e sua relação com o Visconde de Guarapuava?   

O objetivo geral, com vistas a responder a essa questão, foi verificar o que a 

história não diz, buscando entender os „não ditos‟ e identificar quais silenciamentos desse 

discurso para saber como esse espaço memorial se estrutura e o que nele é visibilizado, ou 

apagado a partir de sujeitos envolvidos em sua historicidade. Demanda do objetivo geral e 

da perspectiva teórica em que nos inscrevemos, tomar o museu como uma discursividade, 
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que funciona como corpo-memória e corpo-documento.  

Assim, pela teoria do discurso, revisitamos a história do museu e dos sujeitos 

envolvidos. Circunscrevemos as noções teóricas exigidas pelo nosso gesto interpretativo, 

enquanto analistas no museu como objeto discursivo. Além disso, realizamos pesquisas no 

museu, buscando no mobiliário e nos vestígios lá existentes, analisar também imagens, 

designadas como enunciados-imagens, considerando-as a partir de Venturini (2009) que 

elas significam como textos encaminham para discursos, e se inscrevem em domínios que 

esses discursos fazem ressoar e trabalhar como saberes.   

No Museu Visconde de Guarapuava, o discurso histórico se constitui por domínios 

de memória que reclamam a exterioridade do enunciando, organizando as memórias por 

meio do enunciável, que são pré-construídos, que ressoam na enunciação. No 

interdiscurso, segundo Courtine (1999, p. 18-19), “o sujeito não tem nenhum lugar que lhe 

seja assinalável, que ressoa no domínio de memória somente uma voz sem nome”. Vale 

destacar que estamos analisando o funcionamento do discurso de um lugar de memória e 

não julgando ou atribuindo considerações acerca do museu, do seu acervo ou dos modos de 

construir narratividades acerca do Visconde ou do escravagismo. 

Nesse espaço, as memórias ressoam e nelas/por elas se constituem efeitos de 

sentidos decorrentes da ideologia, nesse discurso. A ancoragem, como já assinalamos, vem 

da AD, disciplina de entremeio, e essa é uma das razões para buscar o discurso da História   

com vistas a nos afastarmos do empirismo e de valorizar os sujeitos que buscam construir 

narratividades acerca do espaço urbano e do museu. Segundo Venturini (2017, p. 62), os 

museus aproximam-se da sociedade porque são instituições complexas em relação à 

produção do conhecimento, pois “criam novos sentidos para as coisas e (re)definem a 

realidade, razão pela qual são consideradas práticas de significação”.  

O discurso museológico é contraditório e, nele, a criação e organização de um 

espaço histórico se dá via instituição, normalmente, gerenciada pelo município que elege 

um grupo de sujeitos, os quais se inscrevem em formações discursivas (FDs) que 

determinam o modo de organização do espaço e, que, como discurso, será visibilizado e/ou 

silenciado. Na perspectiva do discurso, entretanto, as intenções falham e o discurso que 

está no museu escapa ao planejado, ao organizado. Sublinhamos que, no espaço urbano, 

esses espaços são criados, normalmente, para homenagear, exaltar. O museu em tela foi a 

casa de Antonio de Sá Camargo – Visconde Guarapuava – e essa nomeação encaminha o 

discurso para homenagens a ele, fazendo circular discursos de elogios, nos quais é negado 
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que ele tenha sido escravagista, mas há, no pátio do museu, as ruínas das paredes de uma 

senzala pelas quais ressoa a prática escravagista, silenciada pelo discurso da história.  

   Pelo discurso, que circula socialmente, os museus recriam a realidade, guardam e 

conservam as memórias do passado e as recontam no presente, já pensando em organizar 

um futuro, instaurando discursos que encaminham para a pedagogização e doutrinação. 

Dentro dessa abordagem, segundo Venturini (2017), há possibilidades de significar esses 

espaços a partir de condições de veracidade, constituídas por horizontes de expectativas.  

Conforme Pêcheux (2009, p. 42), “há duas espécies de verdade, as de razão são necessárias 

e seu oposto é impossível, e as de fato são contingentes e seu oposto é possível”. Sendo 

assim, o oposto da razão é impossível, portanto, mesmo o museu, sendo uma instituição 

organizada por ideologias sociais e políticas, pelas quais pode arquivar memórias 

selecionadas que valorizem alguns „sujeitos‟ mais que outros, mesmo assim, ele deve ter 

um compromisso com a verdade. De acordo com o mesmo autor, a verdade de fato é 

incontingente e há possibilidade do oposto e na suposta oposição pode estar os não-ditos 

ou os apagamentos.  

  A razão que constitui efeitos de sentidos pelas memórias, aparece ao analista pelo 

trabalho feito no espaço museológico, assemelhando-se ao trabalho arqueológico, em que o 

pesquisador vai vasculhando, escavando até chegar às memórias primitivas. A verdade dos 

fatos não é o objeto de pesquisa da Análise de Discurso, teoria que se interessa em saber 

que efeito de sentido ressoa em cada verdade da história/memória. Entretanto, em nossa 

pesquisa o efeito de sentido que buscamos é sobre como ocorreu a escravidão negra em 

Guarapuava/PR e em toda a região do Terceiro Planalto paranaense.  

O discurso da história/memória da escravidão negra recortada para essa pesquisa 

trabalha buscando os vestígios que ficaram na cidade e no Museu Visconde de 

Guarapuava. No entanto, entendemos ser importante mostrar a localização do espaço que 

estamos falando e, para isso, trouxemos um mapa do estado do Paraná, divido pelos três 

planaltos, marcando o Terceiro Planalto, a cidade de Guarapuava e também apontando a 

localização do Museu Visconde de Guarapuava.  

A intenção em localizar geograficamente a cidade e o museu é relevante, embora, 

nesta pesquisa, a história/memória em (dis)curso no Museu Visconde de Guarapuava, e  

que está representada nele/por ele, fundamenta-se em pensar nos sujeitos, na história e na 

memória que está nesse discurso e, também, nas formações discursivas em que se 

inscrevem os autores desses livros de história. Conforme Orlandi (2003, p. 43), “a noção 
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de formação discursiva, ainda que polêmica é básica na Análise de Discurso, pois permite 

compreender o processo de produção dos sentidos e a sua relação com a ideologia”.  

 

Texto-imagem nº 1- Mapa do Estado do Paraná 

 

Fonte: Arquivo de Raphael Jeronimo. Acesso em: 21/02/2020. 

 

Como estamos observando, o mapa do estado do Paraná é dividido em três partes: 

Primeiro Planalto, Segundo Planalto e Terceiro Planalto, também conhecido como, 

Planalto de Guarapuava ou Campos de Guarapuava. Seja como for a nomenclatura, refere-

se a essa parte do Estado do Paraná, que está localizada a cidade e nela o museu, objetos de 

pesquisa dessa dissertação. O que nos interessa nesse espaço/lugar são as visibilidades e os 

apagamentos, de um lado o discurso dos escravagistas e, de outro lado, do escravo negro. 

Como viveu esse sujeito (escravo), na cidade, na senzala aos fundos do museu e, como 

esse espaço e essas memórias são discursivizadas no/pelo Museu Visconde de Guarapuava. 

A Formação Discursiva (FD) “é aquilo que numa formação ideológica dada, isto é, 

a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada determinada pelo estado de luta de 

classes determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um 

sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa, etc.)” (PÊCHEUX, 2009, p. 

147). Os sujeitos se inscrevem em FD´s e, devido a essa inscrição, determinadas memórias 

sociais, culturais e políticas de sua época, ressoam e outras não. Isso significa que os 
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sentidos dependem das posições ideológicas dos sujeitos e de seus grupos. A posição-

sujeito de quem organizou o museu, se é da classe dominante ou não, ressoa no discurso.  

 O que buscamos entender é o motivo pelo qual há um discurso dentro do próprio 

museu, alegando que a escravidão nesse espaço/lugar foi diferente, pois, embora havendo 

as paredes de uma senzala nos fundos da casa do Visconde e conta-se a história que ele 

Antonio de Sá Camargo - Visconde de Guarapuava, não foi escravagista, seus escravos 

trabalhavam livres, como nos diz a história escrita principalmente por Santos (2007).  

Ligando a história registrada por Santos, com as palavras de Pêcheux (2009, p. 43), 

“o homem não pode abraçar o detalhe que seu pensamento, remete, assim, a esse 

supercálculo inacessível ao homem que determina a secreta necessidade dos fatos 

contingentes”. Pensando no que diz Pêcheux (2009), há uma secreta necessidade no 

discurso do presente sobre o passado, que busca esquecer ou apagar a história/ memória. 

Nesta dissertação, a escravidão negra em Guarapuava é entendida acontecimento que 

poderia ser lembrado apenas como uma lenda, distante da atualidade e da verdade 

histórica, se não houvesse o museu e a senzala. Segundo Achard (1999), não é possível ver 

o passado da mesma forma como aconteceu, pois as condições de produção eram outras e a 

escravidão era vista como natural. A compra e a venda de pessoas e a prática de maus 

tratos eram aceitáveis e legitimadas naquele período. 

 As memórias que ressoam, nesse discurso, funcionam, de acordo com Venturini 

(2009, p. 40), como um discurso sobre e “organiza também os esquecimentos, o que deve 

ser lembrado e o que deve ser esquecido, apagado”. O discurso sobre sustenta-se em 

objetos encontrados no museu, pelos quais ressoa a escravidão negra, mostrando que ela 

existiu nos Campos de Guarapuava. Os vestígios e objetos que estão no museu fazem-no 

funcionar como lugares de memória e por eles escapam/tornam-se visíveis memórias que 

poderiam ser apagadas, caso dependessem do discurso da história. Esses lugares 

sustentam-se em memórias – discurso sobre. Podemos dizer “na memória histórica, em 

razão dos esquecimentos da ordem da enunciação (o dizer só pode ser este) e da ordem do 

inconsciente (ilusão do sujeito de ser a fonte do sentido). Realiza-se pela memória dos 

lugares sociais”. (VENTURINI, 2009, p. 77). 

O Museu Visconde de Guarapuava, lugar que arquiva vestígios da história/memória 

da cidade, pode ser definido como um texto grande a ser 

lido/significado/interpretado/compreendido. Diante das memórias que ressoam pelo 

discurso sobre a escravidão negra, por meio do atravessamento ideológico e pelas marcas 
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do sujeito escravo, é possível verificar as lutas que envolvem os negros, bem como a 

divisão de classes. O discurso sobre se constitui pelo discurso de, que funciona como a 

memória que o constitui e como discurso fundante que retorna e o ancora no eixo da 

formulação. O efeito imediato do discurso sobre, de acordo com Mariani (1999), é tornar o 

objeto o nome ou evento sobre o qual fala o sujeito no discurso.  

Isso se deve ao tom altamente pedagógico que caracteriza – aqui tomado como 

discurso doutrinário (VENTURINI, 2009, p. 75). Enquanto o discurso do sujeito 

escravagista, neste caso, representado por Antonio de Sá Camargo – Visconde de 

Guarapuava busca promover o apagamento dessa prática política e se não consegue a 

apagar por completo, trabalha para que ela pareça ter sido diferente da praticada em outros 

estados brasileiros. No entanto, sendo o museu um lugar que guarda memória, nele há 

vestígios da escravidão no que é da ordem do mobiliário urbano, do que não fala, mas 

significa e nem se pode dizer que comporta um componente ficcional, pois ele é presença e 

é discurso.  

De acordo com Munoz, Petri e Branco (2017, p. 26), o que realmente interessa no 

museu é observar o seu funcionamento e as relações de sentido que se estabelecem naquele 

espaço simbólico a partir e entre os sujeitos e os documentos ali expostos. A observação 

desse funcionamento discursivo no museu possibilita analisar os fragmentos do passado e 

do presente e, nessas condições de produção, as memórias vividas funcionam como 

arquivo e, provavelmente, o não-esquecimento decorrente do discurso que se instaura a 

partir desse lugar. Segundo Orlandi (2003, p. 46), no museu “naturaliza-se o que é 

produzido na relação do histórico e do simbólico. Por esse mecanismo – ideológico – de 

apagamento da interpretação, há transformações das formas materiais em outras”. Isso 

ocorre pelo trabalho da ideologia que produz evidências e coloca o sujeito em relação 

imaginária com suas condições materiais.  

 

 

1.4 Sequências Discursivas: textos e sujeitos falando de dentro de Guarapuava 

 

Metodologicamente, optamos por organizar, nessa parte da dissertação, os trechos da 

história de Guarapuava: colonização, urbanização e escravidão negra, recortados para 

análise, sendo um número de 44 Sequência Discursivas (SDs), contendo citações de 

autores (historiadores) guarapuavanos e, analisadas teoricamente pela Análise de Discurso. 
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Um texto pode ser produzido, com base em Sequências Discursivas, nesse caso, as SDs 

predominantes são as narrativas, pois discorrem sobre a história/memória de Guarapuava, 

apresentam os fatos e as ações dos personagens dentro de um tempo/espaço. As SDs, nessa 

pesquisa são responsáveis pela organização interna do texto, mostrando o discurso do 

historiador que foi analisado, pois não „sou eu que digo‟, mas, os autores dos textos lidos 

que trazem os dizeres selecionados para análise. 

O interesse pelas definições não se filia e nem pretende adentrar na história 

museológica. “Uma das questões que se coloca é a de que estamos tratando do museu de 

uma perspectiva discursiva, como estudiosos da linguagem e, por isso não vão adentrar a 

seara dos estudos da museologia ou da arquivística” (MUNOZ; PETRI; BRANCO, 2017, p. 

27). Conforme os autores citados, nossa pesquisa sobre o museu é discursiva e, de acordo 

com Orlandi (2003 p. 21), “as relações de linguagens são relações de sujeitos e de sentidos 

e seus efeitos são múltiplos e variados. Daí a definição de discurso: o discurso é efeito de 

sentido entre locutores”. É possível nos debruçarmos sobre a discursividade do museu 

exatamente sobre as formações discursivas, no intuito de mostrar que as ideologias que ali 

se encontram materializadas na relação sujeito e sentido são discursos ideológicos.  

Os textos da história de Guarapuava que aparecem nas Sequências Discursivas 

(SDs), no decorrer da pesquisa, escolhidos para a leitura e análise, nessa dissertação, foram 

selecionados de acordo com o objetivo desse trabalho. Além dos textos teóricos da Análise 

de Discurso, também trouxemos ao conhecimento do leitor textos da história, buscando 

neles, os ditos e não-ditos da colonização/urbanização da cidade de Guarapuava, 

mostrando as condições de produção do Museu Visconde de Guarapuava e como ele dá 

visibilidade/apaga a escravidão negra. Para isso, foi necessário trazer para essa pesquisa, 

historiadores guarapuavanos que registraram a história local e regional, falando de „dentro 

da cidade‟, embora nosso recorte geográfico analisado seja apenas Guarapuava, porém a 

região do Terceiro Planalto é abordada por ser o espaço/lugar onde abriga a cidade em 

questão.  

Os historiados selecionados, tais como, Franco Netto (2007, 2001), Gruber 

Marcondes (1998), Cordeiro Cleve (2015), Gruber Marcondes e Gruber Abreu (1991), 

Martins dos Santos (2007), que aparecem nas SDs, são guarapuavanos ou falam da cidade 

de dentro dela, numa perspectiva discursiva, diferente do sujeito que fala através do 

discurso sobre, esse, pode ser considerado como o discurso de, ou seja, de Guarapuava, 

pela qual os historiados são também sujeitos que pertencem a formação dessa cidade e das 
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condições de produção do Museu Visconde de Guarapuava. Conforme Venturini (2009, p. 

73). 

 

Por esse processo se constitui no fio do discurso pontos de estabilização que o 

legitimam e o sustentam pela repetição, pelos procedimentos do „fazer crer‟ e 

„fazer ver‟ e pelos procedimentos linguísticos que trazem para o fio do discurso 

efeitos de sentido explicitados nas análises do corpus recortado. 

 

 

 

Em relação à história, sublinhamos as contribuições de escritores guarapuavanos, e 

os critérios para a seleção desses estudiosos, que amparam a pesquisa, ocorreu de acordo 

com a necessidade do momento e a relevância da escrita de cada um deles para o nosso 

texto. Entendemos que Análise de Discurso sustenta teoricamente, porém, depende de um 

corpus para ser analisado e, em nossa dissertação, o recorte e os corpus são todos 

amparados pela história. Na busca pelos textos para leitura e embasamento, selecionamos 

os historiadores já citados, pois eles relatam sobre o que havíamos recortado para nossa 

pesquisa, ou seja: colonização de Guarapuava, escravidão negra, museu e com ele os 

sujeitos, Visconde de Guarapuava e Belmiro Sebastião de Miranda. Esses escritores locais 

(Guarapuava), que focam esses assuntos, foram convidados a dar respaldo à nossa 

dissertação.  

Sinalizamos as relações dos textos históricos, com os textos-imagem trazidos para 

essa pesquisa, de modo que as sequências discursivas e os textos-imagem tenham por 

objetivo, conforme Venturini (2009, p. 224), “constituir um efeito de autoridade, sendo 

uma das formas de „fazer crer‟”.  As imagens aproximam da realidade ou, materializam o 

discurso, e as SDs trazem trechos da história envolvendo Guarapuava, que pode ser tecida, 

aproximando a materialidade do texto ao leitor. Além disso, a seleção dos textos, dos 

historiadores e dos textos-imagem é de ordem do consciente e, de certa forma, há um 

encaminhamento para determinados efeitos de sentido, entre os quais alguns se destacam 

como: a escravidão negra vivida em Guarapuava e o valor do museu no espaço urbano e 

como o sistema escravagista ressoa nele/por ele.  

 

SD 01 

Em todas as partes do mundo, onde houve escravidão, o escravo não teve direitos, só 

deveres a cumprir, pois era considerado propriedade do senhor. Em Guarapuava não foi 

diferente, porque os costumes das sociedades escravocratas foram os mesmos em toda 

parte. Os processos-crime comprovam que houve violências por parte do senhor e do 
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escravo, e saia vitorioso aquele que obtinha o poder.  

(MARCONDES, 1998, p. 59) 
 

No período recoberto, o escravagismo era uma prática política legitimada diante da 

sociedade guarapuavana e dos demais estados brasileiros, que se beneficiava da mão de 

obra escrava. Ver um sujeito branco comprando um escravo negro funcionava como uma 

normalidade. Essa é uma das evidências da história daquele período e está no Museu 

Visconde de Guarapuava e, nesse lugar, ressoa que escravizar, explorar, agredir não é/era 

crime. As condições de produção desse discurso, em sentido amplo, decorrente das 

condições sócio-históricas, permitem interpretar o discurso da história e aceitar as 

contradições e os antagonismos. O efeito de sentido de naturalidade ancora-se no advérbio 

de lugar “Em toda parte do mundo”, encaminhando para efeitos de sentido de que o 

diferente é que provocaria o estranhamento, mesmo que o escravagismo seja uma mancha 

na memória da cidade, naquelas condições de produção, o contrário é que causaria danos.  

As posições-sujeitos que funcionavam lá – naquele tempo – se transformaram, assim como 

a formação social também se modificou.  

Os sujeitos, na contemporaneidade, veem como inaceitável a prática escravagista, 

porque da posição-sujeito que ocupam, entendem como violência a falta de pagamento de 

salários e apagam a exploração, a falta de condições de trabalho e o desrespeito. Naquele 

período histórico, o escravo não era visto como ser humano, mas da mesma forma, na 

contemporaneidade, a escravidão ainda é uma prática política, em outras condições, mas 

igualmente violenta.  

Orlandi (2003, p.47) nos diz que “o sentido é assim uma relação determinada do 

sujeito afetado pela língua – com a história. É o gesto de interpretação que realiza essa 

relação do sujeito com a língua, com a história, com os sentidos” e é essa relação que 

autoriza tomar o discurso histórico como verdade e apresentar-se de forma objetiva, 

instaurando efeitos de normalidade/naturalidade. No passado, e talvez no presente, o poder 

e a razão estão sempre do lado dos sujeitos que pertencem à classe dominante e nunca do 

dominado, naquele período, o escravo. As palavras que estruturam o discurso fazem 

ver/crer que o discurso da história faz ressoar a aceitação do escravagismo, deixando 

evidências de que se tratava de uma prática política óbvia e inquestionável.  

O sujeito, afetado pela ideologia, constitui-se pelo esquecimento, designado por 

Orlandi (2003) de ideológico, tendo em vista a repetição do que já foi dito antes em outros 

tempos e lugares. O esquecimento refere-se à ilusão do sujeito de ser a origem do dizer. 
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Esse esquecimento apaga a memória, pela qual as práticas do passado determinam as 

práticas do presente, silenciando, as filiações dos sujeitos em formações discursivas (FD).  

Orlandi (2003, p. 43) define, a partir de Pêcheux (2009, p. 147), a formação discursiva 

“como aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição dada 

em uma conjuntura sócio-histórica dada – determina o que pode e deve ser dito”. A partir 

desses autores, dizemos que a inscrição o sujeito em formações discursivas é determinante 

para os sentidos no discurso sobre o museu e também no discurso da história.  

Tanto o discurso do museu, que ressoa pelo que está nesse lugar, funcionando como 

documento, quanto o discurso da História, em que sujeitos se voltam para discursos, nos 

quais os valores do passado são bem marcados e sofreram transformações, de modo que os 

sentidos podem sempre ser outros. Dizemos isso, ancorados em Orlandi (2003, p, 42) para 

quem “as palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que as empregam” e 

isso implica em compreender as repetições e as transformações, apesar de as palavras 

serem as mesmas, tendo em vista os sujeitos (filiações, ideologias) e as condições de 

produção (as redes parafrásticas, o retorno do dizer e a instauração do diferente, por meio 

de processos polissêmicos).  

Entrelaçando as condições de produção aos vestígios do passado, as memórias e 

sentidos, as visibilidades e os apagamentos são gerenciados, mas deslizam, teimam em 

significar e constituir efeitos, construindo e desconstruindo memórias, conforme Achard 

(1999, p. 16), “[...] o fechamento exercido por todo o jogo de força de regularização se 

exerce na retomada dos discursos e constitui uma questão social”. No jogo de força, a 

tensão entre os discursos racistas e os discursos de igualdade/equidade ainda causam 

efeitos na sociedade brasileira, pois são de práticas que se repetem, apesar de as condições 

de produção não serem as mesmas e de a escravidão da atualidade ser outra.   Circulam, na 

formação social, dizeres inscritos em ideologias escravagistas. A forma de dominação é 

outra, mas não deixa de ser submissão e não deixa de pautar-se na divisão de classes. No 

entanto, não há legitimação para a escravidão e a desconstrução dessa prática se repete 

transformada, resultando na polissemia, no diferente e, muitas vezes, pela instauração do 

equívoco. Segundo Orlandi (2003, p. 32),  

 

[...] alguma coisa mais forte - que vem pela história, que não pede licença, que 

vem pela memória, pelas filiações de sentidos constituídos e em outros dizeres, 

em muitas outras vozes, no jogo da língua que vai se historicizando aqui, ali, 

indiferentemente, mas marcada pela ideologia e pelas posições relativas ao poder 
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– traz em sua materialidade os efeitos que atingem esses sujeitos apesar de suas 

vontades. (ORLANDI, 2003, p. 32).   

 

 

De acordo com o que nos ensina Orlandi, as palavras não são particularmente 

nossas, elas significam pela história e pela língua e, de acordo com Achard (1999, p. 16), 

“se situamos a memória do lado, da não repetição, mas da regularização então ela se 

situaria em uma oscilação entre o histórico e o linguístico, na sua suspensão em vista de 

um jogo de força de fechamento que o ator social ou o analista vem exercer sobre o 

discurso em circulação”. Nesse caso, as repetições se naturalizaram e os sujeitos aceitam 

como verdade os discursos escravocratas sem ao menos pensar que efeitos de sentido 

produzem essas memórias e porque falamos dessa forma. De onde surgiram? Quais foram 

as condições de produção desses discursos?  São algumas perguntas não muito frequentes 

que se repetem e naturalizam-se, tornando-se aceitáveis e inquestionáveis nas falas racistas 

e também nas que negam essa condição.   

O texto de Achard (1999) permite pensar que, se houve uma regularização dos 

discursos do passado, então, o presente oscila entre o “histórico e o linguístico”. Para que 

haja memória, é preciso que o dizer saia da indiferença. Isso porque o discurso só faz 

sentido dentro daquela cultura, ou seja, quando o sujeito-interlocutor conhece as condições 

de produção do que se faz em (dis)curso pelo sujeito-locutor. 

O desconhecimento da história da escravidão negra, no Brasil, diante de uma frase 

racista, causa surpresa. No entanto, ainda é comum escutar, na atualidade, referências 

desprestigiosas aos negros. Mesmo assim, o discurso recorrente é de que há tratamento 

igualitário e de que há respeito às diferenças. Na prática, são contadas piadas de negros, 

mostrando o antagonismo, pelo qual um mesmo sujeito faz parte de diferentes formações 

discursivas. Isto é, não pertence à FD escravagista, mas repete discursos filiados a essa FD.  

Segundo Orlandi (2003, p. 32), “as palavras não são só nossas. Elas se significam 

pela história e pela língua” e a filiação dos dizeres mostra uma constituição entre o 

interdiscurso e o intradiscurso
7
. Orlandi (2003, p. 32) ainda afirma que “o sujeito diz, 

pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle sobre o modo pelo qual os 

sentidos se constituem nele”.  E, sendo assim, os pré-construídos que constituem os 

                                                           
7
 O interdiscurso é representado como um eixo vertical onde teríamos todos os dizeres já ditos – e esquecidos  

– em uma estratificação de enunciados que, em seu conjunto, representa o dizível. E teríamos o eixo 

horizontal – o intradiscurso – que seria o eixo da formulação, isto é, aquilo que estamos dizendo naquele 

momento dado, em condições dadas. A formulação, então, está determinada pela relação que estabelecemos 

com o interdiscurso.  (ORLANDI, 2003, p. 32 – 33). 
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discursos escravagistas ainda fazem parte da sociedade brasileira, embora a Lei Áurea 

tenha „libertado‟ os escravos há mais de um século. 

A relação estabelecida com o interdiscurso determina a formulação, ou seja, aquilo 

que dizemos hoje, nas condições de produção do discurso nesse dado momento. Assim, “o 

interdiscurso, a historicidade, determinam aquilo que, da situação, das condições de 

produção, é relevante para a discursividade”, conforme Orlandi (2003, p. 33), sendo que a 

historicidade é o discurso e a história é a realidade do mundo, ressoando desde o 

interdiscurso.   

 Para um povo que ainda comemora a abolição da escravidão no Brasil, enunciados 

como „é serviço de preto‟, mostra que a escravidão e o preconceito são memórias que 

continuam aceitas por alguns grupos até hoje, ao mesmo tempo denuncia o pré-construído 

em relação aos escravos negros como se esses nunca fizessem bem feitos seus trabalhos, 

como se sempre deixassem a desejar pelo fato de serem negros em comparação ao branco, 

considerado como „sujeito-padrão‟ da sociedade.  

Nas condições de produção desse discurso e em torno da ideologia, nessa 

perspectiva, retomamos Orlandi (2003, p. 47) para embasar nossa análise, quando ela diz 

que “para que a língua faça sentido, é preciso que a história intervenha, pelo equívoco, pela 

opacidade, pela espessura material do significante”. Nesse caso, a interpretação se dá de 

acordo com as condições de produção e, também não é qualquer interpretação, mas sim 

uma interpretação assegurada pela memória. Hansen (2016, p.78) assinala que a 

interpretação é necessariamente regulada em suas possibilidades, em suas condições e “o 

equívoco é tomado não como uma falha, porém como próprio de toda interpretação, tendo  

em vista que a interpretação é produção de sentido em condições de produção dadas”.   

Disso, se entende que no enunciado „é serviço de preto‟ ressoam memórias e pré-

construídos, que significam como historicidade. A história da escravidão negra em 

Guarapuava intervém para que haja sentido no discurso em questão, ou seja, „é serviço de 

preto‟. Conforme Lachovski (2017, p. 192), “a linguagem trabalha nos deslizes dos 

sentidos, nos movimentos da memória, nos efeitos dessa evidência”.  

A história da escravidão também foi uma história de luta pela liberdade tanto em 

Guarapuava no século XIX, quanto em outros espaços e tempos. Os escravos negros, 

embora sendo mais facilmente dominados pelos seus senhores, em relação à escravidão 

vermelha (indígenas), também ofereciam resistência devido aos maus tratos. Segundo 

Marcondes (1998, p. 60), “os escravos resistiam à escravidão apresentando tarefas 
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malfeitas, fazendo corpo mole no serviço, fingindo-se doentes, queimando a comida, a 

farinha e os doces; praticando crimes e feitiçarias, fugindo ou se suicidando, para dar 

prejuízo ao senhor”.  

A partir do que diz Marcondes, desde o discurso da história, podemos compreender 

que este rastro de memória pode ter ocasionado efeitos de sentido no enunciado „é serviço 

de preto‟. Aparecem, nesse evento discursivo, as evidências constituídas pela ideologia, 

que, conforme Orlandi (2003, p. 47), “[...] não é ocultação, mas função da relação 

necessária entre linguagem e mundo”, pois a linguagem e o mundo se refletem um diante 

do outro e o sentido é determinado pelo sujeito afetado pela língua e pela história. Como 

rastro, „é serviço de preto‟, ficou no imaginário popular devido a história/memória da 

resistência pelos próprios escravos negros contra a escravidão.  

 Couciero (2008) faz referência a discursos que enfocam práticas de rebeldia dos 

negros e ameaças de feitiçaria, além de destacar também capacidades inatas, adquiridas, 

aprendidas ou herdadas. Nesse discurso, os negros seriam maus e causavam danos, 

apelando para magias negras. Na luta pela libertação, os escravagistas viveram momentos 

difíceis, pois os escravos começaram a se rebelar contra o sistema brasileiro que legitimava 

a escravidão negra no Brasil como uma memória, a qual, segundo Venturini (2009, p. 214), 

“não é transmitida por herança; é, antes uma conquista decorrente do esforço de sujeitos”. 

A rebeldia dos escravos negros transgrediu a ordem/organização do sistema escravocrata 

brasileiro e, nesse discurso, ressoam vozes marcadas pela luta em busca da liberdade, 

transgredindo as práticas sociais autoritárias do sistema brasileira da época.  

Essas memórias corroboram para mostrar que a assinatura da Lei Áurea ocorreu 

devido aos protestos e à ação dos escravos negros pela liberdade que, conforme Barbosa 

Filho (2019, p. 95), foi o resultado  

 

[...] da liberdade transitiva, uma liberdade segunda, dependente, distinta da 

liberdade intrínseca do branco (e, principalmente, determinada por esta) a 

repressão, a violência, a arbitrariedade policial e judiciária atingiram níveis que 

beiravam, até para os padrões da época, o absurdo.  

 

Os escravos conseguiram uma lei que determinou a liberdade, no papel foi assinada 

a Abolição da Escravidão. No entanto, a rotina deles continuou a mesma, dependendo da 

decisão e autorização do senhor (branco) para tudo. Segundo o mesmo autor, até para 

frequentar espaços públicos antes da abolição havia proibição aos negros. Nesse caso, 

Barbosa Filho se refere a uma Lei Municipal de Salvador/BA. 
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SD 02 

Nessa mesma época, no âmbito municipal, duas posturas chamam atenção: a de 25 de 

fevereiro de 1831 que estabelece „multa de 8000 réis ou quatro dias de prisão ao dono de 

tendas, botequins, tavernas e mais casas de mercado público que consentisse algazarras, 

jogos não permitidos por lei e demora de escravos‟ e a de 25 de fevereiro que proibia 

„batuques, danças e ajuntamentos de escravos em qualquer hora e lugar, sob pena de oito 

dias de prisão‟. (BARBOSA FILHO, p. 94) 
 

Entendemos, a partir do discurso da história, que esta Lei Municipal foi criada em 

Salvador, mas poderia funcionar em qualquer outro lugar no Brasil onde viveram escravos 

negros e se eles (escravos) consentissem a situação em que viviam iria tardar ainda mais 

para alguém tomar providências e se envergonhar do sistema escravagista adotado no 

Brasil. 

 Ancorando-nos nas palavras de Venturini (2009, p. 57), “trata-se de ação 

revolucionária que, apesar de não ser palpável e consciente, rompe com a ordem 

estabelecida; é autorreferencial, marcada pela opacidade e pelo deslizamento de sentidos”. 

Aproximamos a citação da autora aos protestos dos escravos, pelos quais ressoam práticas 

de resistência com vistas a romper com as barreiras da escravidão, exigindo direitos de 

viver como qualquer outro cidadão livre, independentemente de ser branco ou não. 

 

SD 03 

A política de repressão ao tráfico de escravos trouxe grandes mudanças, devido às 

transformações que estavam ocorrendo e uma delas foi a política de imigração que 

incentivava o trabalho livre. (FRANCO, 2011, p. 186) 

  

 

Pela SD 3, ressoam a divisão de classes e a prática política de dominação, em que 

os interesses dos grandes proprietários eram supremos e independentes de sujeitos e de sua 

atuação humanitária, como ocorre no discurso da história sobre Antonio de Sá Camargo – 

Visconde de Guarapuava. A repressão ao tráfico e às políticas de incentivo à imigração, 

talvez não sejam um incentivo ao trabalho livre, mas uma necessidade de trazer para o 

Brasil tecnologias que os imigrantes possuíam e que haviam superado aquelas trazidas 

pelos escravos negros. De qualquer modo, instaura um divisor de águas entre a mão de 

obra escravagista e o trabalho desenvolvido pelo imigrante europeu. Conforme descreve 

Franco (2011, p. 187), “a abolição do tráfico internacional de escravos afetou sobremaneira 
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o abastecimento interno dessa mão-de-obra fundamental para as atividades econômicas do 

Império”. Disso se pode dizer que a mão de obra escrava já não era tão interessante, pois 

custava caro em relação à mão de obra dos imigrantes que estavam chegando e 

substituindo o trabalho dos escravos. Vemos pelo que diz Netto (2011), o funcionamento 

de uma contradição, em que dentro de uma formação discursiva funcionam distintas 

posições sujeitos.  

Entretanto, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada, não por vontade 

própria, nem tampouco pensando nos direitos de equidade dos escravos negros, mas pelas 

lutas dos próprios assujeitados a um sistema que faz parte da história brasileira. A política 

de repressão de países da Europa colaborou para o fim da escravidão no Brasil e houve 

motivos fortes e externos para impor a necessidade da abolição da escravidão naquele 

momento. Instaurando-se aí o equívoco, segundo Gadet e Pêcheux (2004), como o “ponto 

em que a língua toca a história”, considerando que o que está no discurso, significa 

diferentemente em relação ao que é dito pela história.  

 

SD 04 

 

A promulgação da Lei de Terras a que viria alterar significativamente as relações de 

produção. (FRANCO, 2001, p. 187)
8
 

 

A SD 4 vem dar visibilidade ao que colocamos em suspenso nesse trabalho, isto é, 

o dizer significa de acordo com as filiações dos sujeitos em formações discursivas, pois a 

                                                           
8 Lei de Terras de 1850: Durante o século XIX, a economia mundial passou por uma série de 

transformações. Para exemplificar tal situação podemos destacar o interesse inglês em torno do fim do tráfico 

negreiro. Com relação ao uso da terra, essas transformações incidiram diretamente nas tradições que antes 

vinculavam a posse de terras enquanto símbolo de distinção social. No Brasil, os sesmeiros e posseiros 

realizavam a apropriação de terras aproveitando de brechas legais que não definiam bem o critério de posse. 

No entanto, somente em 1850, a chamada Lei 601 ou Lei de Terras, apresentou novos critérios com relação 

aos direitos e deveres dos proprietários. Essa nova lei surgiu em um „momento oportuno‟, quando o tráfico 

negreiro passou a ser proibido em terras brasileiras. Ao mesmo tempo, essa Lei respondeu ao projeto de 

incentivo à imigração que deveria ser financiado com a dinamização da economia agrícola e regularizaria o 

acesso à terra frente aos novos campesinos assalariados. Dessa maneira, ex-escravos e estrangeiros teriam 

que enfrentar enormes restrições para possivelmente galgarem a condição de pequeno e médio proprietário. 

As chamadas „terras devolutas‟, que não tinham dono e não estavam sob os cuidados do Estado, poderiam ser 

obtidas somente por meio da compra junto ao governo. A partir de então, uma série de documentos forjados 

começaram a aparecer para garantir e ampliar a posse de terras daqueles que há muito já a possuíam. Aquele 

que se interessasse em, algum dia, desfrutar da condição de fazendeiro deveria dispor de grandes quantias 

para obter um terreno. Dessa maneira, a Lei de Terras transformou a terra em mercadoria no mesmo tempo 

em que garantiu a posse da mesma aos antigos latifundiários. (SOUSA, Rainer. Equipe Brasil Escola). 
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ideologia funciona não por ocultação (ORLANDI, 2004), mas por evidências em 

(dis)curso. Havia chegado o momento que „libertar‟ os escravos era a solução para o 

Brasil. De acordo com o discurso da história, o tráfico negreiro foi proibido, a mão de obra 

escrava encareceu, e a promulgação da Lei de Terras alterou as relações de produção. A 

revolta dos escravos negros estava ficando incontrolável e a forma mais prática de resolver 

foi assinar a Lei Áurea. Contudo, nada foi feito por bondade ou pensando no bem-estar dos 

escravos, mas por necessidade e esperteza da monarquia.   

Em relação ao Museu Visconde de Guarapuava e ao discurso que sustenta as 

narratividades, é importante mostrar que o Visconde era nobre, que não tinha escravos, que 

seus trabalhadores eram livres, „apenas viviam em uma senzala aos fundos de seu casarão‟, 

essas são as evidências que constituem esse sujeito idealizado. Diante do tanto que poderia 

ser colocado em suspenso, retornamos a uma questão importante: o que é mesmo 

liberdade? É um estado de espírito? É o direito de ir e vir? Essas questões são importantes 

para problematizar e ressignificar a escravidão negra, o museu e Antonio de Sá Camargo.  

 De acordo com Barbosa Filho (2019, p. 97), “essa diplomacia dissimulada negocia 

com as palavras, com a polidez da língua política e cria, como efeito de real, como dedução 

constativa, o espaço da rejeição dos (agora) inconvenientes hóspedes traiçoeiros”.  

Segundo o mesmo autor, essas palavras foram escritas pelo presidente da Província da 

Bahia, em carta ao ministro da justiça do Império, referindo-se aos escravos. Barbosa Filho 

(2019, p. 96) destaca que na carta havia críticas aos escravos, tais como: 

 

Enquanto se esperava dos escravos obediência, estes respondiam com a insurreição 

e a rebeldia. Enquanto se esperava dos libertos a gratidão pela benevolente 

alforria, estes respondiam com conspirações, com a imperdoável solidariedade e 

mesmo com participações diretas nas insurreições escravas. (BARBOSA FILHO, 

2019, p. 96) 

 

 Trazemos estas citações, tendo em vista que elas reforçam o que é colocado em 

suspenso nesta dissertação acerca das visibilidades, dos apagamentos e dos não-ditos sobre 

os colonizadores, dos escravos negros e da cidade de Guarapuava. Um efeito de sentido 

forte é que as narrativas que circulam no Museu constituem evidências que encaminham 

para efeitos de sentidos de bondade do colonizador e de rebeldia, de maldade e de 

ingratidão por parte dos negros. Esse discurso sinaliza para mais do que apagamento, 

significa posicionar-se a partir das filiações dos sujeitos, não como pessoas, mas como 

filiados a uma FD, nessa dissertação a dos colonizadores e dos escravos negros.  
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No que refere aos apagamentos, é pertinente destacar que um dos não-ditos é o 

tratamento violento dado aos escravos. A carta do presidente da província, pelo que está na 

citação de Barbosa Filho (2019), denuncia que os escravos não eram gratos, instaurando 

evidências de culpabilidade dos escravos pelos problemas enfrentados. Nesse discurso, os 

sujeitos identificam-se à forma-sujeito escravocrata. Diante disso, buscamos saber como é 

discursivizada, no Museu Visconde de Guarapuava, esta história/memória da escravidão.  

Destacamos as questões políticas vindas do Estado, que não dependeram das 

lideranças de Guarapuava. A libertação dos escravos não aconteceu por bondade, mas por 

necessidade, como já dissemos anteriormente. Outro não-dito é que para os sujeitos 

escravos-negros as condições de vida ficaram mais difíceis porque não receberam 

recompensa pelo trabalho. Entre os não-ditos está, também, as condições de trabalho e a 

falta de liberdade. A escravidão não é somente um estado decorrente de uma lei, mas de 

práticas sociais.     

Em seguida, faremos um breve relato sobre a fundação dos museus no Brasil a 

definição dessas instituições que registram a história/memória do passado.  

 

1.5 O museu e a relação entre memória histórica: corpo-memória e corpo-documento 

 

A visita ao museu não implica tomá-lo como texto capaz de transmitir uma 

mensagem qualquer. O que realmente interessa é observar o seu funcionamento e 

as relações de sentido que se estabelecem naquele espaço simbólico entre os 

sujeitos e as obras (ou objetos) ali expostos. (MUNOZ, PETRI, BRANCO, 2017, 

p. 26). 

 

Como já destacamos, faremos uma breve definição de museu advinda de diferentes 

posições/sujeito e do lugar institucional considerando cada sujeito do discurso inscrito em 

diferentes Formações Discursivas (FDs), o museu pode ser considerado um lugar de 

acontecimentos discursivos. A palavra Museu
9
 vem do grego museion, que era considerado 

o templo das musas, as quais eram filhas de Mnemósine (a memória), que protege as Artes 

e a História. A deusa Memória dava aos poetas e adivinhos o poder de voltar ao passado e 

de lembrá-los para a coletividade. O primeiro museu fundado no Brasil foi o Museu 

Nacional, criado em 1818, por D. João VI. No Brasil, atualmente, existem quase 2.000 

museus.  

                                                           
9
 http://www.casaruibarbosa.gov.br/paracriancas/interna.php?ID_M=5  acesso em: 05/05/2019. 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/paracriancas/interna.php?ID_M=5
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O que é um museu? Dependendo da posição sujeito e do lugar institucional que 

esse sujeito ocupa, a resposta pode variar, fazendo funcionar distintos discursos e filiações, 

bem como conhecimentos vindos de outros domínios de memória. De acordo com uma 

definição de museu encontrado no site Museu casa de Rui Barbosa, “O museu é uma casa 

de criação onde se preserva a memória de uma cidade, de um país, de uma pessoa, enfim é 

o lugar de histórias interessantes que nos faz viajar no tempo”. Embora este espaço/lugar 

seja destinado a armazenar histórias do que já aconteceu, o Museu também é um lugar para 

pensarmos o presente e refletirmos sobre o nosso tempo, um espaço onde é possível 

observar diversos funcionamentos das memórias nele arquivadas.  

A memória que funciona no museu na perspectiva discursiva é a memória 

discursiva, e o interdiscurso, pelo qual ressoa o saber, o que constitui o sujeito e como 

retorna como pré-construído, conceito cunhado por Paul Henry e que faz parte da teoria 

discursiva desenvolvida por Pêcheux (2009). Munoz, Petri e Branco (207, p. 32) destacam 

que: 

 

A noção de memória que mobilizamos é a da memória discursiva, considerada 

como recordações dos discursos já encontrados, ou seja, discursos já ditos por 

alguém, e também já ouvidos, já lidos. São recordações que podem ser 

conscientes, mais ou menos identificáveis como tal, e também mais ou menos 

inconscientes e, por isso, à abolição da individualidade; e podemos começar a 

falar – das diferenças que podemos tomar – de sujeito histórico, no sentido 

pecheuxtiano, e de uma memória que está mais para o lado inconsciente, mais 

propriamente discursivo no sentido que apresentamos antes: de recordações de 

discursos que se atravessam, porque as recordações são feitas de experiências, 

mas também de palavras ouvidas e de palavras ditas. (MUNOZ; PETRI; 

BRANCO, 2017, p. 32). 

 

A citação nos traz a noção de memória mobilizada pela memória discursiva, ou 

seja, dos já ditos em outro tempo/lugar e que podem ser conscientes ou inconscientes. No 

entanto, o sujeito histórico pecheuxtiano pende mais para o lado do inconsciente. Em 

relação aos discursos ditos dentro/fora do museu pelos historiadores e por sujeitos que 

ajudaram a tecer os fios das memórias e recordações dos discursos que se atravessam, pois, 

conforme os autores já citados acima, as recordações são experiências vivenciadas por 

palavras ouvidas ou já ditas. 

No que se refere à memória e ao museu, Venturini (2017, p, 18) pensa os museus a 

partir do corpo, tratando esse corpo pelas noções corpo-memória e corpo-documento. A 

memória, a que refere a autora, é a memória histórica pela qual ressoam outros discursos 

que já circularam antes em outro lugar como pré-construído, nos termos de Pêcheux 
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(2009).  Para Venturini (2017, p. 60), o corpo-memória “[...] é memória e documento, 

principalmente pela longevidade, que legitima o lugar e o filia a um passado de longa 

duração, que continua a fazer memória e a instaurar imaginários e identificações”.  

Já o corpo-documento, conforme Venturini (2017, p. 72-73), é a representificação 

do ausente, constituindo-se como aquilo que o mostra e presentifica. Essa noção funciona 

junto a outra noção importante no que se refere a museus. Trata-se da poética da ausência, 

cunhada por Fernando Catroga (2009) e que Venturini (2017 a, p. 131) define como “Uma 

linguagem que dissimula a ausência de corrupção para simular, num protesto contra a 

finitude, a eternização, garantida pela possibilidade, do ontologicamente já não é. E esse 

jogo de dissimulação e simulação é detectável pela narração histórica [...]”. Assim, as 

noções corpo-memória e corpo-documento são duas noções que funcionam juntas, tendo 

em vista que o corpo-documento torna presente o que retorna pelo corpo-memória.   

Segundo Munoz, Petri e Branco (2017, p. 26), o museu é “como um espaço 

significante dentro do qual tem lugar o acontecimento, sendo o encontro entre sujeito e a 

obra (ou objeto) que produz o acontecimento em sua singularidade”. A visitação ao Museu 

Visconde de Guarapuava dá a dimensão da colonização da região, da urbanização da 

cidade e da evolução urbana, sinalizando para o modo de viver dos sujeitos que 

vivenciaram o lugar, naquele tempo. Há visibilidade das mudanças, não só no espaço 

físico, mas também no modo de significar aquele período, tendo em vista que o passado, 

conforme nos ensina Venturini (2017 a), ajuda a significar o presente e encaminha para um 

futuro. O museu é o espaço que ajuda a construir as relações materiais desse discurso, 

sustentando as significações desse discurso sobre a cidade em sua atualidade. 

Nesse sentido, Venturini (2009, p. 187) assinala que o museu “afigura-se como a 

representação do lugar de memória e possui um duplo papel: busca impedir o 

esquecimento de antigas tradições ao funcionar como agente de mudança e transformação 

pela preservação das tradições e trabalha para resgatar traços de identificação”. No lugar de 

memória Museu Visconde de Guarapuava contemplamos uma busca para impedir o 

esquecimento da história/memória da colonização, da escravidão negra e da formação do 

espaço urbano da cidade de Guarapuava. 

 

Isso significa que o passado autoriza o discurso doutrinário, pois guarda valores 

a serem incorporados ao presente, tendo em vista o futuro. Na ausência de 

memórias espontâneas, especialmente em formações sociais em que a formação 

de memória não é mais natural, há a invenção de um passado inequívoco, que 

empurra para um futuro, dando a impressão, segundo Orlandi (2001c), de que 
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estamos dentro de uma história „conhecida‟, porque nela ressoam outros 

discursos, que a sustentam e, ao mesmo tempo, sinalizam para a circularidade. 

(VENTURINI, 2009, p. 187). 

 

 

 

Conforme a mesma autora, podemos dizer que os valores de discursos passados 

sustentam e congregam os discursos do presente. No/sobre o Museu Visconde de 

Guarapuava ressoam as formações sociais e ideológicas do período da escravidão, tanto 

nos discursos verbalizados/escritos, quanto nas memórias materializadas e arquivadas 

naquele espaço/lugar.         

 No que tange ao Museu Visconde de Guarapuava, especialmente, em relação à 

escravidão negra, trazemos Barbosa Filho (2029, p. 172) para falar que o “dia a dia desses 

homens era agitado, sobretudo, porque o Commercio não só precisava, mas dependia 

desses braços e ombros”.  Com esse discurso, buscamos mostrar que a escravidão negra 

ocorreu da mesma forma que em outras partes do país e não foi mais branda, ou seja, os 

escravos de Guarapuava sofreram maus tratos, tanto/quanto os demais escravos brasileiros. 

Trata-se de uma prática política que não vem de sujeitos individuais, mas de posições-

sujeito de “donos” de homens.  

Nas leituras de diferentes historiadores guarapuavanos, aparece quem aponta que o 

sistema escravagista, nos Campos do Terceiro Planalto paranaense, foi um pouco mais 

leve, e dentro do próprio museu ressoam essas memórias.  

 

SD 05 

Houve, alguns senhores que tratavam bem seus escravos, como houve escravos que foram 

fiéis aos seus senhores. (MARCONDES, 1998, p. 60). 

 

Na SD 05, vemos um deslocamento, uma particularização, sinalizando para 

diferenças, relativizando práticas. Amparamo-nos em Achard (1999, p. 16), que nos ensina 

que “o que distingue então o analista de discurso do sujeito histórico não é uma diferença 

radical, mas um deslocamento”. Isso significa que o sujeito histórico procura pela 

aproximação mais fiel da verdade nos fatos, enquanto o analista de discurso busca pelos 

vestígios deixados neles/por eles produzindo os efeitos de sentido. De acordo com Silva e 

Rodrigues (2017, p. 9), “nesse discurso é possível notar outros discursos que não são nem 

tem origem no sujeito enunciador, logo ele está replicando um já dito, todavia tem a crença 

de ser legitimo o seu dizer”. Para entender questões inerentes à ideologia, podemos 
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repensar o que diz Marcondes (1998), e até mesmo nos discursos no museu ressoam efeitos 

de sentido que devem/podem mostrar a relação amigável entre escravo negro e senhor de 

escravos e não devem/não podem aparecer discursos de maus tratos em relação a 

escravidão. 

Nesse discurso, é possível perceber outros discursos, de acordo com Silva e 

Rodrigues (2017), entende-se que ressoa o discurso escravagista, pois os senhores de 

escravos não levavam em consideração os maus tratos e ainda esperavam gratidão dos 

escravos. Como destaca Barbosa Filho (2019, p. 19), “na malha discursiva que esse 

acontecimento produz, retoma e antecipa, grita o silêncio do corpo-negro em uma inscrição 

que joga nos espaços da presença e da ausência, no e como discurso do outro”. Nesse 

sentido, a reação do escravo negro é apenas gritar o silêncio e o discurso que prevalece é 

do escravagista branco sobre ele.  

As condições de produção do Museu Visconde de Guarapuava podem ter sido 

significadas de acordo às condições sócio-históricas e dos já-ditos do período da 

escravidão. Acontecimentos que eram legitimados para época, hoje causam 

estranhamentos e esse imaginário social sobre o passado é o que deve ter possibilitado a 

criação do Museu Visconde de Guarapuava, tanto na materialidade, quanto em discursos 

que ressoam nele/por ele. 

 

As condições de produção implicam o que é material (a língua sujeita a equívoco 

e a historicidade), o que é institucional (a formação social, em sua ordem) e o 

mecanismo imaginário. Esse mecanismo produz imagens dos sujeitos, assim 

como do objeto do discurso, dentro de uma conjuntura sócio-histórica. 

(ORLANDI, 2003, p. 40). 

 

 

Os objetos arquivados no museu, tanto (material) quanto (imaterial), têm um valor 

discursivo na história/memória da cidade de Guarapuava. De acordo com Lachovski (2017, 

p. 197), “a memória, ou memórias, não sendo postas como materialidade, necessitam não 

só de um lugar de memória, mas de sujeitos que as elejam e pelo desejo de fazer significar 

discursivamente”. A casa que hoje é sede do Museu Visconde de Guarapuava pode 

significar discursivamente tomado como materialidade. O solar foi construído na primeira 

metade do século XIX, contudo, não é a história datada que interessa ao analista de 

discurso, embora ela seja de grande importância, pois é nos detalhes da arquitetura que 

ressoam memórias e efeitos de sentido da história/memória e da ideologia colonialista. 
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 Segundo Orlandi (2003, p. 41), “é assim que as condições de produção estão 

presentes nos processos de identificação dos sujeitos trabalhados nos discursos”. 

Instituições como museus são frutos de um processo ideológico que remente a sentidos e 

discursos filiados a uma Formação Discursiva do sujeito ou da instituição que organizou 

esse espaço/lugar e selecionou o que deveria ser mostrado ou apagado, entretanto, há os 

vestígios que indicam a ideologia de quem organizou o museu. 

Nesse sentido, é importante dar visibilidade às condições de produção e de criação 

do Museu Visconde de Guarapuava, tendo em vista que a iniciativa deve ter sido das 

instituições públicas e, assim sendo, o discurso deste lugar não é neutro. O colonizador de 

Guarapuava representado pelo Visconde sempre esteve do lado do capitalismo. Junto com 

a comitiva colonizadora vieram escravos negros para trabalhar, sempre visando ao 

crescimento econômico, embora, todos os que receberam sesmarias já eram sujeitos bem-

sucedidos economicamente.  

 Os discursos que envolvem o Museu Visconde de Guarapuava ressoam pela 

memória discursiva. Conforme Achard (2007, p. 52), “a memória discursiva seria aquilo 

que, em face de um texto que surge como acontecimento a ler, vem reestabelecer os 

„implícitos‟ (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e 

relatados, discursos transversos, etc)”. A ideologia dos sujeitos inscritos na Formação 

Discursiva (FD) do colonizador, tendo em vista que a arquitetura da construção era 

moderna para o século XIX, os vestígios no casarão pelos quais ressoam as memórias 

escravocratas são muitos. Um deles é a mão de obra utilizada na edificação do solar, pois 

além dos muros de pedras, as paredes de taipa, também as telhas de barro foram 

construídas de forma artesanal pelos escravos que trabalharam na edificação da casa. Diz a 

memória que „foram feitas nas coxas‟.  

A frase muito conhecida no discurso popular „foi feito nas coxas‟ surgiu do formato 

artesanal com que eram feitas as telhas de barro para cobertura das casas naquela época. 

Uma das construções que foi coberta com telhas artesanais é o solar que pertenceu a 

Antonio de Sá Camargo – Visconde de Guarapuava. O motivo para esse discurso ficar no 

imaginário popular, sendo repetido até hoje, foi porque os escravos moldavam o barro para 

constituir as telhas, nas coxas e como elas não têm um tamanho padrão, cada qual 

modelava a telha de acordo com o tamanho da própria coxa. Quando as telhas eram 

utilizadas, algumas ficavam desproporcionais as outras e no acabamento da obra não 

ficavam padronizadas, sendo esse o motivo do ditado popular, quando alguma coisa sai 
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malfeita vem o dizer “feito nas coxas”, segundo, o Documentário VT Museu Visconde de 

Guarapuava (2018). 

 Orlandi (2003) nos diz que, de acordo com os sujeitos e a situação em que ocorreu 

o discurso, este fica no inconsciente popular e passa de geração em geração e, embora sem 

saber quem disse, o sujeito continua repetindo. Orlandi (2003, p. 31) afirma que a 

“memória por sua vez, tem suas características, quando pensada em relação ao discurso”. 

Assim, é determinada como interdiscurso. Segundo a mesma autora, o interdiscurso (2003, 

p. 31) “[...] é definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou 

seja, é o que chamamos de memória discursiva”. É o dizer que retorna em forma de pré-

construído e o que sustenta as retomadas dos discursos são os já-ditos.                                  

Para Venturini (2009, p. 51), “[...] um mesmo texto traz para o eixo da formulação 

diferentes efeitos de sentido”. Um mesmo texto, um mesmo dizer popular pode ter sentidos 

diferentes de acordo com as condições de produção e também a época em que o discurso 

foi proferido. Referindo-se aos efeitos de sentido produzidos pelo nosso objeto de 

pesquisa, de acordo com o que diz Venturini (2009, p. 57), o sujeito desse discurso é 

sempre investido de poder para dizer o que diz. Os efeitos de sentido que ressoam no/do 

museu também nos motivam a questionar sobre o que está em falta, ou seja, o que foi 

silenciado.  

Santos (2007, p. 44) destaca que “cada geração, em seu período, ressoa o passado 

de modo original, produzindo uma visão diferenciada”. Nesse contexto, surgem indícios 

que nos fazem perguntar sobre qual era a ideologia do proprietário do casarão ou em que 

posição de sujeito estava inscrito o dono da casa. São muitas as perguntas e as respostas 

que ressoam ao olharmos os textos-imagem da casa que hoje é sede do museu, esses textos 

serão apresentados no porvir de nosso trabalho e pelos quais poderão ser lidos também os 

não-ditos. 

 Pela arquitetura colonial do século XIX, da construção do solar ressoam a 

colonização, o progresso, a civilização, a construção da identidade da cidade de 

Guarapuava que estava despontando naquele momento da história. De acordo com 

Lachovski (2017, p. 198), “pela memória patrimonial, inscrita na ordem do fazer crer/no 

museu e a ordem do presente vivido dos sujeitos que preenchem como partes desse mesmo 

espaço”, entendemos que pela memória o objeto-histórico pode ser 

lido/interpretado/compreendido diferentemente, pois as memórias retornam partir de 

sujeitos e suas filiações.  
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Ao ressaltar a escravidão negra no Terceiro Planalto paranaense e como é tratada 

pelo Museu Visconde de Guarapuava, retomamos as memórias do passado e podemos ver 

como eram produzidos os efeitos de sentidos sociais, políticos, econômicos e escravocratas 

dos sujeitos inscritos na ideologia colonizadora. Nos textos-imagem, podemos ver que, 

conforme Pêcheux (1990), “não há identificação plenamente bem-sucedida, isto é, ligação 

sócio-histórica que não seja afetada, de uma maneira ou de outra”. As marcas ideológicas 

dos sujeitos que fizeram parte do contexto sócio-histórico do passado continuam a fazer 

sentido no presente.  

 

1.6 Condições de produção em torno do Museu Visconde de Guarapuava 

 

Os objetos arquivados e que constituem o museu, tanto (material) quanto 

(imaterial), são analisados na perspectiva discursiva na história/memória da cidade de 

Guarapuava. De acordo com Lachovski (2017, p. 197), “a memória, ou memórias, não 

sendo postas como materialidade, necessitam não só de um lugar de memória, mas de 

sujeitos que as elejam e pelo desejo de fazer significar discursivamente”. A casa que hoje é 

sede do Museu Visconde de Guarapuava pode significar discursivamente e ser posta como 

materialidade. O solar, que foi construído na primeira metade do século XIX, nos 

evidencia detalhes da arquitetura, nos quais ressoam as memórias e surgem os efeitos de 

sentido da história/memória e da ideologia do colonizador. 

 Segundo Orlandi (2003, p. 41), “é assim que as condições de produção estão 

presentes nos processos de identificação dos sujeitos trabalhados nos discursos”. 

Instituições como museus são frutos de um processo ideológico que remente a sentidos e 

discursos filiados a FDs, do sujeito ou da instituição que organizou esse espaço/lugar e 

selecionou o que deveria ser mostrado ou apagado, entretanto, vestígios que indicam o 

funcionamento dominante na organização do museu e está no discurso sobre este espaço.  

Sobre as condições de produção, Orlandi (2003, p. 40) atesta que: 

 

As condições de produção implicam o que é material (a língua sujeita a equívoco 

e a historicidade), o que é institucional (a formação social, em sua ordem) e o 

mecanismo imaginário. Esse mecanismo produz imagens dos sujeitos, assim 

como do objeto do discurso, dentro de uma conjuntura sócio-histórica.  
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De acordo com pesquisa no museu,
10

 documentos de meados do século XIX 

revelam que o prefeito da época nomeou uma comissão para avaliar o imóvel do casarão 

colonial construído por volta de 1841 por mãos de escravos. Na época, a casa foi 

construída para servir de residência, de acordo com Santos (2007), para a senhora Raquel 

Marcolina Perpétua, que viveu nele até 1860, quando vendeu ao Visconde de Guarapuava 

que viveu e morreu no solar. E, posteriormente, à avaliação do imóvel, ele foi adquirido 

pela Prefeitura Municipal de Guarapuava sob a Lei número 38, de 17 de setembro de 1948, 

para a criação do Museu e da Biblioteca Municipal. 

O letreiro fixado ao lado da porta principal identifica o museu e a data de 

reinauguração, após o prefeito fazer a nomeação de uma comissão cujos nomes dos 

membros não constam no documento. 

 

SD 06 

O imóvel foi adquirido pela prefeitura em outubro de 1953, pelo prefeito José de Mattos 

Leão que deu início aos trabalhos de avaliação e compra do casarão. No mesmo ano da 

aquisição, foi iniciada a restauração do prédio, na tentativa de respeitar ao máximo a 

estética original. (Certidão de tombamento de imóvel para registro imobiliário). 

 

 

O casarão colonial que hoje é a sede do Museu Municipal foi inaugurado na data
11

 

de 28 de dezembro de 1954 e, após a inauguração, permaneceu fechado ao público, sendo 

aberto em 1956, quando o prefeito Joaquim Prestes criou o cargo de diretor, nomeando o 

jornalista Yalo Cabral para organizar o Museu e a Biblioteca Municipal. Essas informações 

sobre a criação do museu foram sintetizadas para que o leitor conheça as condições de 

produção desse espaço/lugar e compreenda a importância do objeto para a pesquisa. De 

acordo com Venturini (2017, p. 33), a partir de Orlandi (2003), evidenciamos que “as 

condições de produção em sentido amplo são aquelas que fornecem o contexto social, 

histórico e ideológico”, peças fundamentais para a compreensão de um discurso.  

 Com a finalidade de mostrar ao leitor as condições de produção do museu, em 

busca de aproximar a história/memória do casarão, selecionamos alguns textos-imagem 

que acreditamos terem certa relevância para que os efeitos de sentido possam ser 

ampliados, pois as imagens trazem formulações ligadas a posicionamentos ideológicos, 

                                                           
10

 Certidão de tombamento de imóvel para registro imobiliário. 
11

 Essas informações sobre o Museu Visconde de Guarapuava estão todas no documento: Certidão de 

tombamento de imóvel para registro imobiliário. 
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como veremos nos textos-imagem do solar que, no passado, serviu de residência ao 

Antonio de Sá Camargo e, no presente, é a sede do Museu Visconde de Guarapuava.  

De acordo com Bittencourt (2017, p. 161), “o que liga esse tipo de saber, ao mesmo 

tempo, à memória do passado e à promessa do futuro” é o museu, definido como “um 

arquivo que nunca cessa de catalogar, escavar, interpretar, acumular o passado, na busca 

impossível de uma memória total”. O texto-imagem a seguir é um letreiro com a 

identificação da instituição e a data da reinauguração, tendo em vista que a data que está no 

letreiro é de quando o Museu e a Biblioteca foram abertos à visitação, conforme 

documentos arquivados no Arquivo do Museu Visconde de Guarapuava. O registro com as 

datas de idealização, planejamento e organização já foi explanado anteriormente em nosso 

texto. 

 

Texto-imagem nº 2 - Placa de identificação do Museu 

 

Fonte: https:/www.tripadvisor.com.br.  Acesso em: 27/05/2018. 

Os textos-imagem apresentados em nossa dissertação representam muito mais que 

data, forma, cor, o modelo da casa e dos objetos que se encontram no interior do museu. 

Além do que está em evidência, há um discurso implícito e mudo que narra a história 

inscrita em um suposto/possível real. Como discurso, o enunciado-imagem se constitui 

pelas memórias lendárias que ressoam, trazendo a colonização para o eixo da formulação, 

que modernizou, „civilizou‟ e constituiu silenciosamente a complexidade dos sujeitos. De 

um lado, o sujeito colonizador e, de outro, o sujeito nativo da região dos campos de 

Guarapuava cada qual inscrito em diferentes formações ideológicas. 

 

A imagem, diz ele,
12

 encontra assim a análise de discurso por um outro viés: não 

mais a imagem legível na transparência, porque um discurso a atravessa e 

                                                           
12

 “diz ele”, refere-se ao analista de discurso. (ORLANDI, 2011, p. 60). 
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constitui, mas a imagem opaca e muda, quer dizer, aquela da qual a memória 

„perdeu‟ o trajeto de leitura (ela perdeu um trajeto que jamais deteve em suas 

inscrições). (ORLANDI, 2011, p. 60).  

 

Nos textos-imagem que representam o museu ou parte dele, não é somente o legível 

a ser considerado, pois houve um atravessamento ideológico que os constituíram pela 

interpelação do sujeito. Na perspectiva da Análise de Discurso, a ideologia significa efeito 

e causa, nos textos-imagem do museu não nos preocupamos com a interpretação e, 

tampouco com a veracidade dos fatos, mas buscamos os efeitos de sentidos no que se 

refere à formação social e ideológica dos sujeitos materializados pela história contida nas 

fotos do casarão e nos objetos que guardam as memórias do passado. De acordo com 

Orlandi (2011), não há uma „chave‟ de interpretação do que é verdade ou não, tendo em 

vista que existe mais que uma verdade. Para os nativos dos Campos do Terceiro Planalto 

paranaense foi uma verdade, para o colonizador foi outra e o escravo negro, que fez parte 

desse período que ressoa sentidos até hoje, através das ruínas da senzala, esse sujeito 

também teve sua verdade. Na placa, há uma gravação datada de 09 de dezembro de 1956, 

sendo que esta data é da reinauguração do Museu Municipal Visconde de Guarapuava. O 

museu, como já dito nessa dissertação, foi criado em 1948, data na qual foi feito o primeiro 

investimento para aquisição do imóvel, compra, restauração, organização até ficar 

apropriado para visitação. Assim, a partir de 09 de dezembro de 1956 o museu foi aberto 

para a visitação pública. Buscamos aporte teórico em Venturini (2009, p. 34) para justificar 

os traços ideológicos do passado que são encontrados na organização do museu que, 

atualmente, ressoa sentido do que foi importante aos sujeitos daquela época: “a matéria-

prima desse discurso é o passado, não como um tempo estagnado e finito, mas relacionado 

a sujeitos, que, além de assujeitados à ideologia, são também atravessados pelo 

inconsciente”. 

A matéria-prima do nosso texto é o discurso que ressoa do/sobre o Museu Visconde 

de Guarapuava relacionando aos sujeitos interpelados pela ideologia dominante, a 

história/memória arquivada e contada através do museu, deve ter sido idealizada por 

alguém que provavelmente tenha dado visibilidade aos seus interesses e apagado a história 

do passado que, não viesse soar bem aos ouvidos do presente e consequentemente do 

futuro. A administração pública daquela época foi quem planejou e concretizou o 

tombamento histórico do casarão que pertenceu ao Visconde. Tornando-o um prédio 

público, os sujeitos que administravam a cidade deveriam estar entre os cidadãos mais 



57 
 

esclarecidos da sociedade guarapuavana daquela fase histórica. Trazemos Barbosa Filho 

(2019, p. 42) para referir aos arranjos pelos quais são considerados os efeitos materiais 

dessa história 

 

[...] fora da continuidade linear, mas pelo viés da memória que institui já como 

efeito das relações de poder o sentido de certas instituições por saturação. Ou seja, 

a permanência de uma ordem semântica das instituições e relações sociais depende 

dos seus processos de instituição e permanência, que quase sempre coincidem com 

as formas de dominância de classe.  

       

Do que diz Barbosa Filho (2019), podemos dizer que a elite guarapuavana da época 

também era composta por sujeitos inscritos em uma formação discursiva que, embora 

inconscientemente, almejou preservar as memórias de uma cidade e de um povo que 

fizeram história no passado. Sendo assim, houve uma preservação, embora enaltecendo 

algumas vozes e silenciando outras. 

 

Texto-imagem nº 3 - Museu Visconde de Guarapuava 

 

Fonte: https://www.tripadvisor.com.br. Acesso em: 27/05/2018. 

  

O Museu Visconde de Guarapuava não é mais uma residência, hoje pode ser 

considerado um lugar de memória que guarda as tradições de uma época remota. Desde o 

modelo da casa, das janelas, das portas, do muro, calçadas e escadas, telhado, tudo mostra 

que é uma arquitetura do século XIX. Na construção e por ela aparece a história permeada 

https://www.tripadvisor.com.br/
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de memórias de uma época. Mas não é só isso, essas histórias abarcam também a ficção, o 

que foi inventado pelos historiadores. Segundo Venturini (2017 a, p. 62), 

 

A relação entre a história e a memória tem dividido os estudiosos, mesmo os 

historiadores. Há quem separe a história da memória pelo compromisso com o 

referente e com o documento, sinalizando que a memória não possui essa 

vinculação, mas indica, de acordo com Catroga (2009), que tem como matiz o 

modo como cada indivíduo se constrói e se constitui em sujeito mitológico. 

VENTURINI (2017, p. 62). 

 

 

 A história, por um lado, tem obrigação com a verdade em forma de documentos 

para comprovação de datas e fatos, ou então, busca aproximar-se o máximo possível da 

verdade. A memória, por sua vez, é da ordem do inconsciente, produzida pelo 

atravessamento ideológico e as implicações desse espaço no que significou a colonização 

dos Campos de Guarapuava e a fundação da cidade. Tendo em vista que o colonizador que 

chegou para transformar a natureza e a cultura local, ressoa em alto som em que lado 

estava inscrita a FD do Antônio de Sá Camargo – Visconde de Guarapuava. Ele pertencia a 

uma família prestigiada na sociedade paranaense e no discurso dos textos-imagem 

podemos ver o prestígio social do proprietário da casa. 

 

Nesse funcionamento, o sujeito pertence a uma saga familiar não é apenas um 

cidadão: recebe tratamento diferenciado e privilégios que não são responsáveis 

pelo sucesso, mas abrem caminhos e possibilidades em razão das amizades e das 

relações. (VENTURINI, 2009, p. 147).  

 

Na citação, a autora fala de Erico Verissimo, mas podemos aproximar esse sujeito 

representado pelo Visconde de Guarapuava, que possuía prestigio social, e referendar que 

os privilégios não são responsáveis pelo sucesso, mas abre caminhos. O Visconde era filho 

de uma família rica e veio para Guarapuava para cuidar de uma das fazendas da família 

(SANTOS, 2007). O prestígio pode ter sido responsável por abrir caminhos para que sua 

memória faça parte da história do Paraná. De acordo com Santos (2007, p. 24), é “nesse 

contexto, que as formas de entrelaçamento entre famílias da sociedade campeira se 

tornaram significativas como um dos elementos estratégicos para a criação de uma certa 

estabilidade em um espaço a ser colonizado”. Ele é o sujeito que representa uma nobreza 

rural e a política de Guarapuava da época. 

Na escrita dessa história destaca-se a ideologia do vencedor, do colonizador, 

daquele que chegou e se apossou do que já era de alguém, pois o sujeito nativo já tinha sua 
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história e sua própria cultura. Não estamos nos referindo ao Visconde de Guarapuava com 

esse discurso e, nem tampouco, defendendo ou criticando a figura do Antonio de Sá 

Camargo, mas ao colonizador que chegou organizado para a ocupação dos Campos do 

Terceiro Planalto paranaense e não deu tempo e nem espaço para o povo indígena defender 

suas terras. 

Entendemos que poucos dos sujeitos assujeitados tiveram sua história transformada 

em memória, já que não foram presenteados com a mesma oportunidade de se transformar 

em história/memória, tanto quanto os sujeitos que estiveram filiados ao poder. Ainda 

segundo Santos (2007, p. 29), “essas possibilidades abriram caminhos para novas 

abordagens para revisitar o passado”. Durante a revisita ao passado, buscamos novas 

interpretações, nas quais entendemos que a ideologia determinante para selecionar o que 

seria arquivado no museu e a forma que esse passado devia ser apresentado ao presente foi 

definida pelos sujeitos que estavam ao lado do poder e nunca o sujeito assujeitado opinou 

em nada do que seria importante ou não para deixar por herança às futuras gerações.  

  A retomada das condições de produção do Museu Visconde de Guarapuava 

sinalizou para a multiplicidade de interesses na seleção do que é o arquivo armazenado 

naquela instituição. As memórias escravocratas são mais evidenciadas e isso já instaura 

parte dos apagamentos e dos silenciamentos, pois o escravo negro e qualquer outro sujeito 

pertencente às classes sociais inferiores deixaram suas marcas de trabalho e 

desenvolvimento na sociedade guarapuavana. No entanto, no discurso sempre há o que 

escapa e rompe com a estabilidade, com a unicidade.  

As ruínas da senzala que ainda existem no pátio do museu são vestígios palpáveis, 

memórias materiais de que viveram escravos negros naquele espaço/lugar pertencente ao 

Visconde de Guarapuava. Venturini (2009, p. 69) acentua que “as visibilidades e os 

apagamentos efetivados não são da mesma ordem, visto que cada instituição, apesar de ter 

o mesmo objeto discursivo, funciona diferentemente”. A senzala, no passado, representou 

poder, status social do escravagista, entretanto, na atualidade, não é um resquício de glória, 

pois mostra um passado sombrio da nossa história. Muitas vezes, para amenizar a 

realidade, a formação social busca deixar no esquecimento ou não relembrar a verdade 

para que possamos acreditar que a escravidão negra em Guarapuava foi tratada de modo 

diferente dos demais lugares do Brasil.  

O que ressoa pelo texto-imagem do casarão é a demonstração de poder, privilégio 

de quem teve oportunidade de ser lembrado pelas memórias que significam na atualidade 
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pelo lugar de memória, cuja função é, segundo Venturini (2009, p. 69), “constituir, 

sustentar e interpretar sujeitos idealizados”.  Nesse contexto, o texto-imagem n° 3 

reverbera uma ideologia política dominadora que ignora os sujeitos sem voz e sem nome, 

que foram protagonistas do trabalho braçal imputado pela classe dominante. Os sujeitos 

que têm lugar nas memórias arquivadas no museu são os mesmos sujeitos que tiveram 

privilégio na vida social de Guarapuava, no século XIX. 

Ainda em relação ao museu, pode-se dizer que a casa foi construída por Belmiro 

Sebastião de Miranda, escravo pertencente a Pedro de Siqueira Cortes. Segundo 

Marcondes (1998), Belmiro era especialista em construções de taipa e, nas horas de folga, 

administrava construções de casarões de outros senhores. O dinheiro do trabalho 

possibilitou a compra de sua alforria. As paredes do solar e o telhado possuem a mesma 

forma de edificação rústica do muro e das calçadas, janelas e assoalho. Nada é de modelo 

convencional para a atualidade, tudo no casarão ressoa memória e ideologia dos sujeitos 

daquela época.  

 A Casa Grande nunca foi da fazenda, sempre foi uma casa urbana, porque o casarão 

que pertenceu ao Visconde e foi transformado em sede do museu era uma casa grande em 

relação à casa dos escravos. Pelo enunciado “Casa Grande” aparece e faz sentido a relação 

senhores e escravos, sinalizando que a casa maior era o lugar do poder. Por meio dessa 

designação, ressoa, também, e principalmente, a memória de “Casa Grande e Senzala”, 

obra clássica brasileira, que recobre um período histórico do Brasil. Essas considerações 

possibilitam referendar o que diz Venturini (2009, p. 71) em relação ao lugar de memória, 

o qual “liga dois domínios, o que o torna complexo e, ao mesmo tempo, simples: o 

domínio da naturalidade, da ordem da evidência e o da artificialidade, que permite 

entendê-lo como construído”, nesse caso, a casa grande – significada pela normalidade e a 

casa grande de Gilberto Freyre pela qual se pode ver outras casas que possuem o mesmo 

funcionamento. Vale destacar, não é o tamanho das casas que está em discussão, mas o que 

elas representam discursivamente.   

Nessa perspectiva, na casa, que hoje é objeto de pesquisa, residiu Antonio de Sá 

Camargo – Visconde de Guarapuava e há evidências que constituem efeitos de sentido do 

real e da história nas paredes de pedras aos fundos do Museu Visconde de Guarapuava era 

uma senzala e lá viveram escravos negros que serviam ao patrão. Não há como prescrever 

uma „verdade‟ sobre o passado ou sobre o museu, tendo em vista o real da história que, 
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segundo Orlandi (2003, p. 59), busca o real sentido em sua materialidade linguística e 

histórica. 

 

Texto-imagem nº 4 - Museu Visconde de Guarapuava 

 

Fonte: https://www.tripadvisor.com.br. Acesso em: 27/05/2018. 

 Texto-imagem n°4, que representa a parte frontal da casa do Antônio de Sá 

Camargo, atualmente Museu Municipal Visconde de Guarapuava, é um discurso, não 

somente uma fotografia, uma representação. Nele não há enunciados verbais, mas repetem-

se memórias e outros discursos que significam pelas memórias discursivas, que permitem 

considerá-la como texto que encaminha para discursos. De acordo com Petri (2017), nas 

imagens os não-ditos significam, incomodam e acrescentamos que além de significar e 

incomodar o texto-imagem diz mais que muitas palavras, pois encaminha para distintos 

domínios, para o não-um, destacado por Milner (1987), contrapondo a língua em seu real e 

a linguística, conforme Venturini (2009). Sinalizamos que essa textualidade não é verbal, 

mas é interpretada pela língua na história, pelo homem falando, como diz Orlandi (2003). 

A arquitetura da casa num todo representa as memórias do século XIX e a forma em que 

viveram os sujeitos daquele período.   

Os enunciados, por meio de imagens, instauram efeitos de sentido e, ao nos 

referirmos aos sujeitos da época, ressoa o sentido de ambos os lados: o do sujeito que 

ordenava e o do sujeito que desempenhava o ofício. Os nomes ilustres que estão 

https://www.tripadvisor.com.br/


62 
 

imortalizados no museu, sem dúvida, contribuíram para o progresso da região, mas sem 

aqueles sujeitos sem nomes e sem voz, o discurso seria outro e não o mesmo que 

conhecemos. 

 Pelo discurso produzido sobre o Museu Visconde de Guarapuava ressoa a cultura 

social e política da cidade do passado que faz o presente, reforçando as memórias que 

continuam a significar pelos efeitos de sentido dados pelo discurso que faz sentido por/no 

prédio do antigo solar que está aberto à visitação: “Esses dizeres trazem para o discurso 

diferentes vozes, singularmente marcadas pela ideologia, pelas posições-sujeito e pelas 

relações de poder decorrentes do efeito de identificação/reconhecimento produzido pelo 

discurso sobre” (VENTURINI, 2009, p. 121). Geralmente, esse discurso é marcado pelos 

discursos institucionais, mais precisamente pelos representantes das classes dominantes e 

também por aqueles sujeitos que atuam como porta-vozes. No museu, o sujeito que fala 

sobre ele pode ser considerado porta-voz das memórias que constituem redes de memórias 

naquele espaço/lugar. 

Venturini (2009, p. 34) fala da normatização do discurso e, a partir de Pêcheux 

(2009), destaca que “as formações discursivas atuam como normatizadoras desse 

funcionamento, determinam o que o sujeito pode e deve fazer ou dizer a partir de um 

determinado lugar”. Os sujeitos que organizaram o acervo do museu determinaram a 

formação discursiva e ideológica do que podia e o que devia ser mostrado a partir daquele 

espaço/lugar na ordem do inconsciente e da ideologia dos sujeitos porta-voz do Museu 

Visconde de Guarapuava. 

Esse funcionamento decorre das filiações do sujeito, mostrando que o discurso 

nunca é neutro, porque a ideologia se atravessa sem cessar. As versões da história vêm de 

algum lugar, mas esse lugar nem sempre é o do real, tendo em vista que o historiador se 

inscreve em uma FD, mas muitas vezes tem compromisso com instituições. “A história é 

escrita por homens e direciona-se a outros homens engajados na trama da sociedade 

humana do presente” (VENTURINI, 2009, p. 37). 

No museu Visconde de Guarapuava, no que constitui arquivo predominam as 

memórias do colonizador representadas pelo sujeito proprietário do casarão. Não aparece, 

ou pouco aparece, a memória dos escravos, os quais são anônimos, mesmo tendo sido eles 

os sujeitos que construíram e trabalharam na colonização da cidade, como ressoa no nome: 

ajudaram esse espaço a tornar-se colônia e a produzir mais e mais dominação. Este é um 

equívoco bastante importante, mostrando a relação entre a memória individual e a memória 
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coletiva. Como sinaliza Santos (2007, p. 46), “a relação entre memória individual e 

memória coletiva é a percepção de que a memória individual não se constitui 

independentemente da memória do grupo social no qual o indivíduo está inserido”. 

Significa, portanto, que a memória como (dis)curso faz sentindo na coletividade e nunca na 

individualidade, pois tanto a memória do colonizador, quanto a do escravo negro, só se faz 

em (dis)curso, permanecendo viva, na coletividade social. 

A análise acerca da história/memória arquivada no museu entrelaça o individual e o 

coletivo, reorganizando o passado na tessitura do presente, que encaminha ao futuro. 

Segundo Venturini (2009, p. 133), “o silêncio funciona nos textos verbais e não verbais, 

significando que o dizer e o não-dizer/não-mostra relaciona-se à história e à ideologia”. 

Priorizamos os textos-imagem da casa, que serviu de residência a Antonio de Sá Camargo 

– Visconde de Guarapuava. Focamos, também, nas ruínas da senzala que não apenas 

trazem indícios, mas materializam a escravidão negra na região.  Esses vestígios indicam a 

senzala aos fundos da casa, sinalizando, com isso, que o Visconde foi um escravagista, 

embora a história oficial apague essa versão, a história em (dis)curso entrelaça discursos e 

constitui efeitos de sentidos em torno do que é silenciado, mas ressoa no espaço/lugar 

museológico. 

O museu, nessa perspectiva, dá visibilidade à passagem do passado para o presente 

e do privado para o público, pois, no acervo, há um passado que vive na atualidade, 

representado pelos objetos arquivados na instituição. A passagem do privado para o 

público constitui efeitos porque o espaço foi uma residência particular e hoje é uma 

instituição pública. Uma casa construída no século XIX ressoando efeitos de sentidos no 

presente. “Nesse sentido, aquilo que conhecemos como „preservação‟ ou construção de um 

memorável por meio de objetos, documentos, fotografias, etc. se ressignifica por uma 

relação com uma memória recuperável, porém, instável” (DIAS, 2017, p. 276).  

É a ressignificação da história/memória do passado preservada no museu que, 

ressoa como memória no discurso da atualidade. Entretanto, a ideologia daquela época não 

funciona da mesma forma, pois o tempo é outro, os sujeitos são outros e as Formações 

Discursivas (FDs) e a forma-sujeito que funciona nelas, também se transformaram. A 

interpretação do passado ocorre em função do presente e do futuro.   
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1.7 Escravidão negra no Brasil e em Guarapuava: visibilidades e apagamentos no 

museu 

 

O passado como fio condutor das reflexões possibilita destacar as marcas 

discursivas encontradas no Museu Visconde de Guarapuava na atualidade e que resultam 

da história/memória da escravidão no Brasil e em Guarapuava. Orlandi (2003, p. 89) 

sublinha que “o analista defronta-se com a necessidade de reconhecer, em sua 

materialidade discursiva, os indícios (vestígios, pistas) dos processos de significação”.  É 

em busca das pistas e vestígios da escravidão negra em Guarapuava e também sobre o 

proprietário do casarão Antonio de Sá Camargo – Visconde de Guarapuava que elegemos 

como objeto discursivo o museu e as memórias instauradas naquele espaço, buscando, 

especialmente, os ditos e não-ditos espalhados por dentro da casa e fora dela. 

O analista considera os indícios constitutivos do discurso e para tratar do Museu 

Visconde de Guarapuava centra-se nas narrativas museológicas e na história /memória 

desse espaço. Conforme Pêcheux (2007, p. 50), “a memória deve ser entendida aqui não 

no sentido diretamente psicologista da „memória individual‟, mas nos sentidos 

entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e da memória 

construída pelo historiador”. Isso faz com que busquemos os vestígios que legitimam o 

dizer sobre a parte interna e a parte externa do museu, para que com eles e com registros 

históricos deixados pelos historiadores tenhamos o suporte necessário para referendar as 

questões propostas para esse trabalho.  

Entre as marcas discursivas garimpadas de como ocorreu a escravidão negra em 

Guarapuava e os vestígios que ficaram do dono da casa, até seu próprio nome ressoa 

dentro do casarão todas as vezes que algum sujeito pronuncia o nome do museu. Também 

é do nosso interesse escavar a história/memória na busca de respostas sobre alguns 

questionamentos sobre outro personagem de fundamental importância para nossa 

pesquisa.   

O texto-imagem nº 4 permite que se diga, a partir de Venturini (2009, p. 221), que 

“os procedimentos de „fazer-crer‟ funcionam como forma de tornar visíveis objetos e 

eventos no espaço da cidade e são produtivos na construção de evidências, pois simulam 

transparências de sentido”. O discurso que atravessa esse lugar, o qual possui além do 

texto escrito, enunciados-imagem, pelos quais retornam o contexto sócio-histórico a 

escravidão e a vida na época. É importante repetir que as ruínas da senzala que estão aos 
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fundos da casa do Visconde representam mais do que os discursos que circulam pela/na 

história. Essas ruínas ligam duas ordens discursivas, distintas: a da imagem e as dos 

textos escritos. Pela imagem se visualiza o que é o corpus eleito para nossa pesquisa.  

 

Texto-imagem nº 5 – ruínas senzala que fica aos fundos no museu. 

 

 

Fonte: A autora..  27 de julho de 2019 (Arquivo particular). 

 

  Orlandi (2003) nos diz que o texto é o objeto do analista e, nesse caso, nosso texto é 

o museu que guarda as memórias que estão armazenadas naquele espaço/lugar inscritas 

em uma Formação Discursiva (FD) que nela/por ela faz sentido. Segundo Pêcheux (1997, 

p. 160), “o sentido de uma palavra [...] não existe em si, mas é determinado pelas 

posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico pelo qual as palavras, 

expressões e proposição são produzidas (isto é reproduzidas)”. Em relação ao que diz o 

autor, destacamos que as palavras que estão no museu significam a partir de quem diz 

sobre a escravidão – nosso recorte – e sobre a ideologia, enquanto constitutiva dos 

sujeitos, que se inscrevem em uma ou outra formação discursiva e constroem versões da 

história do/no Museu Visconde de Guarapuava, por meio de memórias que ressoam. Em 

relação à construção da história e da sociedade, Santos (2007, p. 61) destaca que:  

 

O pressuposto da realidade humana é o da construção da história repleta de 

inúmeros atores, pois os humanos nada produzem sozinhos. Necessitam da 

sociedade, para se tornarem humanos, e de uma tradição, para tomar consciência 

de si e dos outros. E a tradição assenta-se na memória, a qual se revela na 

cultura.  
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Com isso, relacionamos o processo de interpelação e as modalidades de 

identificação do sujeito a uma formação social e cultural, buscando relações entre o museu 

e a formação social para compreender como a ideologia constitui ou estrutura essa 

formação social, pensando, a partir de Venturini (2009, p. 69) que a ideologia designa e 

dita regras do que é e deve ser uma formação social, pois ela que fornece as evidências que 

referendam a ideologia.  

Nesse sentido, colocamos em suspenso a história da escravidão no Brasil, em 

Guarapuava e no museu, buscando as memórias destacadas para dar visibilidade às 

memórias subterrâneas, centrando-nos na escravidão vivida e sentida no Terceiro Planalto 

paranaense. Retomamos as condições de produção e as relações entre memória e história, 

evidenciando os não-ditos, embasando-nos na teoria da Análise de Discurso de Michel 

Pêcheux, Eni P. Orlandi e pesquisadores dessa área, considerando as condições de 

produção, sujeito, memória e história e os demais conceitos demandados por essas noções.  

De acordo com Orlandi (2003, p. 95), “o sentido é história. O sujeito do discurso se 

faz (se significa) na/pela história. Assim, podemos compreender também que as palavras 

não estão ligadas às coisas diretamente, nem são o reflexo de uma evidência”. Sendo 

assim, é através da ideologia que se torna possível a relação entre a palavra e o 

acontecimento. Efetivam-se esses conceitos sobre a escravidão no Brasil, concentrando-se 

em Guarapuava a partir do museu, chegando a Belmiro Sebastião de Miranda como 

escravo/abolicionista, buscando saber se ele pode ser visto como um arquétipo de escravo 

guarapuavano.  

 Destacamos as relações entre memória e história, explicitando como a memória tem 

entrada na Análise de Discurso (AD) e os modos como a língua na história contribui para a 

discursividade, que encaminha os sentidos para diferentes domínios de memória. Dentre as 

memórias do museu, há uma voz que fala e uma voz que a formação social silencia. Tanto 

a escravidão negra, quanto a escravidão vermelha, fazem funcionar o equívoco. A 

escravidão negra foi protagonizada pelos negros e a escravidão vermelha pelos indígenas 

que habitaram a região de Guarapuava, mas as duas repetem a falta de liberdade e a 

dominação, ambas protagonizam e representam uma parcela de sujeitos sem voz, apagados 

ou protagonistas de distorções da história.  

 O Museu Visconde de Guarapuava é um lugar que guarda as memórias da cidade. 

Buscar todas as vertentes historiográficas armazenadas naquele espaço não é possível por 

se tratar de vários acontecimentos registrados que geram efeitos de sentido. De acordo com 
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Venturini (2009, p. 63), “museus nunca são lugares puramente artificiais e objetivos. Não 

são também lugares da história no sentido da história com historiografia ligada a 

compromissos com a verdade”. O museu, embora sendo um lugar que busca aproximar-se 

da verdade, é também um espaço construído por alguém que fala do referido lugar inscrito 

em uma Formação Discursiva (FD), tendo em vista que o sujeito registra a verdade dele, 

entendida como veracidade. Venturini (2017, p. 64) destaca que “o fato de o sujeito ser 

duplamente interpelado pela ideologia e pelo inconsciente vai quebrar com esses 

paradigmas, especialmente em relação à verdade”.  

Destacamos, junto com Venturini (2017, p. 57), que “não estamos „julgando‟ um 

comportamento, mas analisando o funcionamento discursivo de um espaço de memória”. 

No museu, há um corpo-memória preservado que nos leva a buscar o corpo-documento.  

13
O documentário VT fez rede com a história/memória escrita pelos autores que já 

relatamos em nossa pesquisa. Porém, nos baseamos também no documentário para 

bebermos de diversas fontes, saciando assim, as necessidades básicas de informações que 

possibilitou o desenvolvimento dessa dissertação. 

 Faremos aqui um breve apanhado do que a história registrou sobre a escravidão 

negra no Brasil para, posteriormente, passarmos à história/memória da escravidão em 

Guarapuava.  

 

SD 07 

A Câmara Municipal criou leis, estabelecendo impostos sobre as cabeças de animais, 

inclusive cobrou tarifas pelo trânsito das tropas. Com isso, houve acúmulo de capitais, os 

quais foram empregados na compra de mais escravos. (ABREU E MARCONDES, 1991, 

p. 137) 

 

Os fazendeiros, geralmente, tinham seus escravos em senzalas nas fazendas, mas o 

Visconde de Guarapuava possuía uma senzala nos fundos do solar, onde morava nas 

proximidades da Praça da Matriz. Foi nessa senzala que buscamos os vestígios de um 

período que a sociedade procura esquecer ou então naturalizou e passa despercebido. 

Vimos isso no discurso das entrevistas do documentário – VT Museu Visconde de 

Guarapuava reportagem feita por Isabela Scorsin. A maior parte das pessoas entrevistadas 

demonstrou desconhecer a história/memória de Guarapuava e, principalmente, a do museu. 

                                                           
13

 VT Museu Visconde de Guarapuava reportagem feita por Isabela Scorsin, publicado em 28 de fevereiro de 

2018. 
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Vale destacar que poucos sabiam que naquele espaço funciona um museu. As perguntas 

propostas aos sujeitos foram: Por que aquela instituição se chama Visconde de 

Guarapuava? Quem morou naquela casa? Como poucos souberam responder, entendemos 

que os sujeitos que fazem parte da formação social guarapuavana contemporânea não se 

interessam pelo passado. A história que está no museu não faz sentido para elas e não 

constitui em operador de memória – termo usado por Achard (2007).  

Apesar de a verdade ser recusada, esquecida, ou ter se tornado insignificante por 

grande parte da formação social, a escravidão negra foi praticada em Guarapuava como nas 

demais regiões do Brasil. O que fizemos, nesta pesquisa, foi seguir seus rastros e entender 

que pegadas são essas e quais são os efeitos de sentidos deixados por elas. É por esse viés 

que associamos história e memória e não as significamos como sinônimas. De acordo com 

o que diz Venturini (2009, p. 37), na perspectiva da história, o sujeito fala sempre de “um 

lugar” e de um tempo. A memória ao contrário, trabalha com o que faz sentido na 

sociedade e permanece vivo nela. 

 Retomamos Venturini (2009, p. 66) para dizer que “o lugar de memória guarda 

traços e vestígios da memória como descontinuidade: organiza e sustenta a continuidade 

dos discursos políticos”. O Museu Visconde de Guarapuava guarda as memórias da 

escravidão negra na região, sustentando a sequência dos discursos do passado que ressoam 

sentidos no presente trazendo um olhar atento para o futuro. No desenvolver de nossa 

pesquisa, focamos também na história escrita por historiadores que está registrada nos 

livros de História do Brasil e por escritores da cidade que pesquisaram e escreveram sobre 

a história local. 

A história geral da escravidão negra no Brasil, de acordo com Cotrim (2005), inicia 

no Brasil com os africanos que sobreviveram à viagem. Esses sujeitos eram vendidos lá 

mesmo no porto, em leilões e pouco tempo depois já estavam trabalhando nos engenhos de 

açúcar, nas plantações de algodão, na mineração e nos trabalhos domésticos. A vida na 

cidade era preferível para os escravos, devido às maiores possibilidades de ganho, pois 

podiam juntar dinheiro e eventualmente conseguir comprar a liberdade.  

 

SD 08 

Os escravos que trabalhavam nas lavouras eram chamados de negros do eito e assim 

como os que lidavam com a mineração, viviam sobre a fiscalização do feitor e 

trabalhavam em média 15 horas por dia. Quando desobedeciam às ordens, podiam sofrer 

vários tipos de castigos, geralmente aplicados em público, para que os outros escravos 
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também se intimidassem. (COTRIM, 2005, p. 219) 
 

 

  Os “negros do eito”, de acordo com Cotrim (2005), trabalhavam em média 15 horas 

por dia e as informações encontradas na história nos fazem pensar que estes foram os mais 

desumanizados. Esse enunciado já foi dito, já foi significado, porém, o significado era 

outro. Naquele momento, era aceitável pela sociedade brasileira comprar pessoas e tratá-

las como objetos. Esse mesmo discurso, para sociedade brasileira do século XXI, traz 

efeitos de sentidos inaceitáveis e, por isso, há quem prefira esquecer, silenciar ou então 

fingir que em Guarapuava e no Paraná a escravidão negra aconteceu de forma mais afável 

que nos demais estados brasileiros. 

A discursivização da escravidão, do ponto de vista histórico em Guarapuava, faz 

com que analisemos o funcionamento do passado, as visibilidades e os apagamentos. 

Orlandi (2003, p. 35) retoma Michel Pêcheux ([1975], 1997), sobre o esquecimento. Ela 

diz que o esquecimento número dois produz em nós a impressão da realidade do 

pensamento que estabelece uma relação “natural” entre palavra e coisa, ou seja, o modo de 

dizer não é indiferente aos sentidos. O sujeito esquece involuntariamente o que foi dito e, 

ao retomar o que foi esquecido e se habituar aos dizeres, as palavras adquirem sentindo. 

Sendo assim, os discursos podem ser os mesmos, mas ao mesmo tempo são outros. 

 Como já dito, em nossa pesquisa, buscamos pelos vestígios visíveis e invisíveis que 

há no museu relatando a escravidão negra e como isso significa. Entendemos que no Brasil 

Colonial, segundo Cotrim (2005), era legalizada a prática escravocrata e isso legitimava os 

maus tratos, incluindo a compra e venda deles. Os negros eram considerados seres sem 

alma, sem direitos, sem dignidade e isso vem de outros tempos, ressoando o período do 

descobrimento do Brasil. Segundo Barbosa Filho (2019, p. 87), “o colonizador era 

extremamente impiedoso no que diz respeito à intensidade do trabalho e isso implicava 

numa qualidade de vida extremamente precária do trabalhador negro”, mas isso não 

aparece no discurso da história.  

 É preciso dizer que quando a história traz esse período traz muitos não-ditos e 

constitui um fato da nossa história que deixou cicatrizes e, nossa pesquisa se propôs a 

mostrar quais são os efeitos de sentidos sobre a escravidão negra que ressoam nas antigas 

instalações da residência do Antônio de Sá Camargo, que foi condecorado Visconde de 

Guarapuava. Muitos fatores distinguiam os escravos, segundo Cotrim (2005), havia 

critérios para a valorização deles, quando da venda. Os recém-chegados da África eram 
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vendidos por menor preço, pois desconheciam a língua portuguesa e os serviços da 

Colônia. Ainda de acordo com o mesmo autor, os escravos ladinos eram vendidos por um 

preço mais alto, especialmente, os que falavam a língua portuguesa e já haviam aprendido 

a rotina de trabalho. Além disso, ainda havia outros aspectos que os diferenciavam, este 

talvez fosse um dos principais e se relacionava à origem cultural e linguística, repetindo a 

divisão de classes, nesse caso entre os mais e os menos espertos. Como discurso, essa 

divisão significa o retorno do já instituído, sinalizando que o discurso não tem origem, mas 

é replicado e a cada replicação o sentido pode vir a ser outro.  

A língua e a cultura dignificam seu povo e esse paradigma funcionou até na 

valorização/desvalorização dos escravos negros. De acordo com Orlandi (2001, p. 24), “o 

que está em questão, não é somente a predominância de uma língua sobre as outras, nem 

mesmo a questão da língua do Estado, mas a língua enquanto signo de nacionalidade, ou 

seja, sua relação com a nação”. Essa relação de nação também imposta que foi a língua 

portuguesa, pois, a língua falada pelo povo nativo no Brasil era língua indígena que 

também passou por um apagamento, sendo silenciada e dando espaço e visibilidade à 

língua portuguesa que hoje é considerada como língua materna do país. 

  Além do grupo de escravos que falava a língua portuguesa possuir maior valor na 

compra e venda, ainda havia outro grupo entre os mais valorizados.  

 

SD 09 

Nos séculos XVII e XVIII, os africanos de origem sudanesa eram comprados por um 

preço maior, pois muitos senhores no Brasil os consideravam mais fortes e inteligentes 

que os demais. (COTRIM 2005, p. 220) 

 

 Entretanto, essas vantagens mostravam a desigualdade entre os escravos, rotulando-

os como mais ou menos inteligentes. O certo é que eles praticavam a resistência, liderando 

revoltas, especialmente, nos séculos XVIII e XIX. Em função disso, no século XIX, os 

africanos bantos
14

 passaram a ser mais procurados por serem mais pacíficos e se adaptarem 

melhor ao trabalho. A história da escravidão no Brasil é muito complexa, nem todos os 

                                                           
14

 Banto ou bantu é um termo utilizado para se referir a um tronco linguístico, ou seja, é uma língua que deu 

origem a diversas outras línguas no centro e sul do continente africano. O termo acabou sendo aproveitado 

para se referir ao conjunto de 300 a 600 grupos étnicos diferentes que povoam a mesma área. Trata-se de uma 

classificação baseada na semelhança linguística, e por isso, a palavra banto não se refere a um povo, nem 

sequer a uma etnia. https://www.infoescola.com/linguistica/bantos-bantus/. Acesso em: 02/09/2019. 

https://www.infoescola.com/geografia/africa/
https://www.infoescola.com/linguistica/bantos-bantus/
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escravos se sujeitavam a viver daquela forma cruel e desumana e alguns tomavam decisões 

radicais para se libertar da escravidão, fugindo e se organizando em forma de resistência.  

 Os autores que estudam as formas de resistência mostram que os escravos reagiram 

de diversas formas dentro de suas possibilidades. Promoveram luta aberta contra o sistema, 

ora se adaptando às condições difíceis para maximizar seus aspectos mais rebeldes ou 

perversos. O „mito‟ sobre a Princesa Isabel tem sido desconstruído por estudiosos e 

críticos, a tal ponto de desprezar a Lei Áurea como marco significativo nesse processo. 

Conforme Oliveira (2003), o verdadeiro marco significativo no processo abolicionista foi a 

resistência dos próprios escravos e as várias lutas travadas ao longo do tempo que levou à 

Abolição da Escravidão. E, mesmo assim, a história registrada da época preferiu nos 

ensinar que a Lei Áurea foi assinada por pura benevolência da princesa Isabel. 

Neste primeiro capítulo, abordamos a Análise de Discurso teoria iniciada por 

Michel Pêcheux e Orlandi e praticada por diversos estudiosos, destacando o percurso 

metodológico e as noções que fazem parte dos dispositivos analíticos com vistas a buscar 

os ditos e não-ditos sobre a escravidão negra em Guarapuava. Trabalhamos o discurso 

sobre o Museu Visconde de Guarapuava, os vestígios da escravidão negra encontrados 

naquele espaço que guarda memórias. Ainda neste primeiro capítulo, mapeamos 

discursivamente o museu, definindo-o como lugar de história/memória, discutindo os 

efeitos de sentido do museu no espaço urbano de Guarapuava. 

Conduzimo-nos para o segundo capítulo da nossa pesquisa, no qual destacamos o 

espaço urbano, ordem e organização do colonizador e do escravo, o atravessamento 

cultural e ideológico entre ambos. No próximo capítulo, também destacamos o imaginário, 

o real e o simbólico em relação ao Visconde de Guarapuava e o funcionamento desse 

discurso pelo viés da ideologia, dos esquecimentos, visibilidades e apagamentos.  
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CAPÍTULO II 

 

 

2.0 SOBRE O ESPAÇO URBANO DE GUARAPUAVA: A COLONIZAÇÃO, A 

POVOAÇÃO E A URBANIZAÇÃO 
 

 

 

Museus nunca são lugares puramente artificiais e objetivos. Não são também 

lugares da história no sentido da história como historiografia ligada a 

compromissos com a verdade. Mesmo assim, as peças de museus possuem 

certificado de valor e de originalidade. A contradição está no fato de o museu ser 

um lugar „construído‟ dentro das demandas sociais e culturais e, a partir de sujeitos 

[...] (VENTURINI, 2017, p. 63)  

 

 

 

   Apresentamos, neste capítulo, um breve percurso da colonização dos Campos de 

Guarapuava, da história construída sobre Antonio de Sá Camargo – Visconde de 

Guarapuava. Enfocamos, também, a fundação do Museu com um olhar voltado para o 

percurso do sujeito Visconde de Guarapuava e do sujeito escravo dentro dessa história, que 

significa, na Análise de Discurso, como historicidade. Dessa maneira, a história/memória 

são noções fundamentais e são discutidas na perspectiva discursiva, mostrando como 

funcionam nos entremeios, sendo deslocados dos seus campos de saber com vistas a 

embasar análises discursivas. Situamos, ainda, o Museu Visconde de Guarapuava no 

espaço urbano, pois o mesmo guarda memórias da ordem, da organização e dos sujeitos no 

espaço urbano. 

 Os objetivos a serem cumpridos dentro desse capítulo são: retomar o percurso de 

colonização dos Campos de Guarapuava, discutindo os sentidos de colonização e da 

relação sujeito-colonizador e sujeito-habitante da terra; definir cidade e o seu 

funcionamento social, histórico e cultural a partir de sujeitos, pensando a cidade atada aos 

corpos dos sujeitos. Ou seja, na sua dimensão histórica, econômica e cultural, já que sujeito 

e cidade estão sempre ligados, pois nenhum se constrói sem o outro, tanto a cidade quanto 

o sujeito não se significam sozinhos. 

 No espaço urbano, de acordo com Orlandi, (2004 p.11), “O corpo dos sujeitos e o 

corpo da cidade formam um, estando o corpo do sujeito atado ao corpo da cidade, de tal 

modo que o destino de um não se separa do outro”. É assim que a cidade se significa por 

sujeitos: os colonizadores, os escravos negros e o escravo abolicionista, podendo-se incluir 
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os historiadores. Orlandi (2004, p. 73) destaca que “é pelo discurso que a cidade se 

significa, e os sujeitos que a habitam reafirmam o seu pertencimento ao espaço pelas 

filiações identitárias que os escrevem em redes de memória”.  

Um dos processos que influenciou a dimensão histórica, econômica, cultural e 

política dos sujeitos guarapuavanos para investir na cidade foi o sujeito tropeiro e o 

tropeirismo, sempre ligados um ao outro rumo ao progresso desejado para os Campos de 

Guarapuava. Conforme Marcondes e Abreu (1991), nesse período do tropeirismo, houve 

acúmulo de riquezas que foram investidos na compra de mais escravos e, também neste 

período, surgiram as primeiras empresas na Província do Paraná. Algumas das empresas da 

época foram Sá, Virmond e Cia (1860) e a Casa Missiano (1862). 

Com o aumento de capitais, um grupo de fazendeiros dominou o comércio de gado 

bovino e se destacou na política, administrando a Província do Paraná e Guarapuava 

contribuiu nesse avanço econômico e político do estado. De acordo com Marcondes e 

Abreu (1991, p. 137), “com dinheiro auferido pelo tropeirismo transformou-se o visual 

urbanístico da vila e depois da cidade. Pedro de Siqueira Cortes, que possuía fazendas em 

Guarapuava e Palmas, construiu o primeiro palacete no pátio da Matriz e foi imitado por 

outros fazendeiros-tropeiros”. A prática do tropeirismo deu início e impulsionou o 

desenvolvimento econômico de Guarapuava, e de toda a Província paranaense daquela 

época. 

 

SD 10 

O tropeirismo influenciou a vida econômica de Guarapuava e quase todos os fazendeiros 

tornaram-se tropeiros, ou melhor, abastados comerciantes de gado, transformando suas 

fazendas em invernadas. As atividades passaram a vincular-se à prestação de serviço às 

tropas e os tropeiros. A Câmara Municipal criou leis estabelecendo impostos sobre as 

cabeças de animais que utilizavam do potreiro reúno, no rocio da cidade e, inclusive, 

cobrou tarifas pelo trânsito das tropas em suas estradas vicinais. (ABREU, 

MARCONDES, 1991, p. 136). 

 

No processo de conquista dos Campos do Terceiro Planalto paranaense e na luta 

pela colonização, veio, em seguida, o tropeirismo que deu o impulso inicial rumo ao 

progresso e à urbanização da cidade. Desde a colonização de Guarapuava, a desigualdade 

social é evidente e naquela época a população era constituída pelo sujeito colonizador 

(fazendeiro, tropeiro) e pelo sujeito escravo negro ou o indígena (sujeitos dominados. 

Analisamos os atravessamentos culturais e ideológicos da colonização dos Campos do 
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Terceiro Planalto, mostrando como o Visconde de Guarapuava se insere na história, 

elegendo o mesmo para representar os demais coronéis das terras e escravagistas da região.  

Os coronéis foram os sujeitos que receberam as grandes sesmarias e que 

construíram os primeiros casarões no espaço urbano se beneficiando da mão de obra 

escrava para a construção dos mesmos. Foi com esse objetivo que o escravo Belmiro 

Sebastião de Miranda foi comprado em Maceió e trazido para Guarapuava. Seu trabalho de 

mestre em edificação era solicitado por outros senhores, porém, enquanto ele vivia em 

regime de escravidão não lhe era permitido executar tarefas para outros senhores a não ser 

nas horas de folga e dias santificados.   

 

SD 11 

Solicitado a trabalhar para terceiros, mas impedido de dispor livremente de seu tempo por 

ser escravo, aproveitou suas horas de folga às tardes de domingos e dias santificados, bem 

como em noites enluaradas. (ABREU E MARCONDES, 1991, p. 137) 

  

  Belmiro Sebastião de Miranda representou o político e a política no espaço urbano 

de Guarapuava, em sua época, pois chegou aos Campos do Terceiro Planalto Paranaense 

comprado em Alagoas para trabalhar em sistema escravocrata como qualquer outro 

escravo. De acordo com Petri (2017, p. 217), “pode apagar a história em nome de um 

suposto consenso, mas de outro lado não se pode apagar a referência”. Embora haja um 

desejo da sociedade de apagar a história escravocrata em Guarapuava, isso não é possível, 

pois até hoje ressoam traços da escravidão explícitos no centro da cidade e muitos deles 

estão na sede do museu Visconde de Guarapuava. 

 As condições de produção sobre a escravidão negra no Terceiro Planalto paranaense 

mostram que o museu funciona como texto e descreve a cidade. As análises na perspectiva 

discursiva precisam considerar as condições de produção, tanto no sentido restrito quanto 

amplo em que memórias e a história significam os sujeitos pelo/no espaço museológico. 

Vale destacar, que nessa perspectiva, não se busca os conteúdos da história. Conforme 

Orlandi (2003, p. 68), “eles são tomados como discursos, em cuja materialidade está 

inscrita a relação com a exterioridade”. Analisamos o modo como o discurso sobre o 

museu, recortando a escravidão negra, produzem efeitos de sentidos. Buscamos discutir 

como, pela memória, os sujeitos envolvidos no processo de história/memória 

discursivizadas pelo/no Museu Visconde de Guarapuava instauram o discursivo sobre a 
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escravidão negra, ressoando desse discurso o político e o social da região de Guarapuava e 

do estado do Paraná como um todo. 

  Nesse sentido, é importante discutir como os sujeitos, Visconde de Guarapuava e o 

escravo/abolicionista Belmiro Sebastião de Miranda significam para o real e para o 

imaginário da cidade entre o urbano e o social. Para Venturini (2009, p. 122), “o real, o 

simbólico e o imaginário são três registros distintos e fundamentais da realidade humana”.  

Destacamos como cada um é definido pela autora na citação a seguir: 

 

A relação entre o real e o simbólico funciona contraditoriamente na linguagem, 

como o possível e o impossível de dizer; é, de um lado, a única possibilidade de 

o sujeito desnudar-se e constituir-se como tal e, de outro, a constatação de que a 

falta e a falha são constitutivas dele, pela impossibilidade de captar o real pela 

linguagem e de nada ser sem ela. O simbólico é a possibilidade da constituição 

do imaginário e realiza-se com base em suas vertentes. O imaginário é o terceiro 

elemento do nó borromeano, relacionando-se ao mesmo tempo com o real, que 

escapa à análise, e o simbólico, como aquilo que falta no sujeito. (VENTURINI, 

2009, p. 122) 

 

 

 

Os vestígios encontrados sobre o Visconde e sobre Belmiro funcionam como uma 

unidade de sentido em relação às condições de produção em jogo. No museu Visconde de 

Guarapuava, a escravidão na cidade ancora-se na história que foi igual em outras partes do 

Brasil, mas ressoam discursos que silenciam ou amenizam essa memória ligada ao real da 

língua e ao real da história. Petri (2017, p. 218) pergunta: “E o que resta? Um imaginário 

produtivo e uma gama de objetos simbólicos disponíveis para a observação, interpretação e 

produção de sentidos”.  

No museu, restam objetos simbólicos da época da escravidão negra em 

Guarapuava, que são partes da parede da senzala que há aos fundos do museu, as 

construções antigas feitas pelas mãos dos escravos encontradas em Guarapuava e vistas 

com naturalidade pela sociedade moderna. Há pouca ou nenhuma reflexão sobre o que 

significa para uma sociedade ter uma senzala no centro da cidade, pois, embora desativada, 

envelhecida, ela preserva uma história/memória que ofusca o brilho do passado. No 

entanto, pouco incomoda no presente, pois, para muitos sujeitos contemporâneos, a 

existência da senzala na cidade não faz sentido de modo igual, uma parcela desses sujeitos 

nem tem conhecimento da existência da senzala.  

 No espaço urbano, de acordo com Venturini (2009, p. 60), “efetiva-se um 

„contrato‟ imaginário realizado entre os sujeitos da formação social e funda-se sobre a 
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experiência humana; nela os sujeitos identificam-se num mundo, designado por Pêcheux 

(2002) como semanticamente normal”. Nessa perspectiva, o contrato imaginário entre os 

senhores e os escravos negros deu vida ao espaço urbano de Guarapuava que nasceu e 

cresceu sobre visibilidades e apagamentos.  

Sendo assim, os sentidos ressoam de formas diferentes, alterando-se, 

transformando-se a partir de sujeitos, tendo em vista que o objeto permanece aberto para 

receber novas interpretações e sentidos. Como sinaliza Orlandi (2003, p. 62), “não há 

discurso fechado em si mesmo, mas um processo discursivo do qual se pode recortar e 

analisar estados diferentes”. Na urbanização da cidade de Guarapuava, os interesses 

comuns se sobrepuseram como em qualquer outra sociedade e qualquer outro tempo. 

Sempre há um grupo ou um sujeito cujos interesses se sobressaem diante dos outros e na 

colonização e urbanização de Guarapuava não foi diferente.  

Tendo em vista que o discurso é aberto à interpretação e, entendendo que as 

memórias da escravidão em Guarapuava funcionam subterraneamente e estão meio 

adormecidas, devido a apagamentos que interessam a determinadas classes ou instituições 

sociais, retomamos o passado com o propósito de buscar as possíveis visibilidades sobre o 

período escravocrata, com vistas a deixar em suspenso o real e o imaginário da 

urbanização da cidade e dos sujeitos envolvidos no processo de colonização e povoação do 

espaço urbano de Guarapuava. 

Nesse sentido, é importante trazer a colonização de Guarapuava, pela criação da 

Vila de Guarapuava que ocorreu no período entre, 1852 e 1853, de acordo com o 

historiador Jeorling J. Cordeiro Cleve.
15

 A abordagem histórica do espaço urbano de 

Guarapuava nos interessa pela historicidade, os efeitos de sentidos que permanecem e as 

memórias que ressoam nos arquivos da cidade. 

 

SD 12 

A Freguesia de Nossa Senhora do Belém foi elevada à categoria de vila, com o título de 

Guarapuava, pela Lei 14, de 21 de março de 1849, desmembrando-se de Castro. O ato de 

criação foi tornado sem efeito, pouco tempo depois, pela Lei 21, de 22 de julho de 1850. 

Diante disso, retornava o arraial à sua situação, entretanto, não duraria muito, pois pela 

Lei 12, de 17 de julho de 1852, foi restaurada a sua emancipação. Tinha então 

aproximadamente dois mil e quinhentos habitantes, de acordo com documento do ano de 

1853, como foi anotado por Benjamim Cardoso Teixeira. (CLEVE, 2015, p. 117) 

                                                           
15

 Informações encontradas no livro Povoamento de Guarapuava Cronologia e História. 
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A Espanha reconheceu, com relutância, o domínio português sobre as terras situadas a 

Oeste de Tordesilhas, terras estas que ficaram em completo abandono, desde a destruição 

das reduções jesuíticas pelos bandeirantes paulistas. Este reconhecimento só veio a 

ocorrer em 1750, com o Tratado de Madrid, ou seja, aproximadamente 120 anos após a 

destruição das reduções. Durante todo esse espaço de tempo, a região ficou como terra de 

ninguém, entregue aos gentios. (WACHOWICZ, 2002, apud CLEVE, 2015, p. 26). 
 

 

De acordo com o historiador guarapuavano Cleve (2015), não foi na primeira 

tentativa que as expedições colonizadoras tiveram êxito sobre os Campos do Terceiro 

Planalto. A Coroa portuguesa tinha um acordo com os espanhóis, conhecido como Tratado 

de Santo Ildefonso, datado de 1777, que estabeleceu as linhas de fronteira entre Espanha e 

Portugal, reconhecido pelo Tratado de Madrid, de 1750. Porém, depois da destruição 

jesuítica, aquelas terras ficaram praticamente abandonadas tanto pelos Portugueses quanto 

pelos Espanhóis. 

A citação indica que o colonizador europeu ou invasor considerava essas terras sem 

dono, sinalizando que seus verdadeiros donos eram os indígenas que foram 

marginalizados. Cleve (2015, p. 26) diz que “a região ficou como terra de ninguém 

entregue aos gentios”. Isso demonstra a existência de uma forte contradição, nesse 

discurso, em que a verdade foi invertida, pois o colonizador se considerava no direito de 

explorar as terras encontradas, como se elas fossem de ninguém, instaurando evidências de 

que foram os primeiros a pisar esse chão. Nesse discurso, apaga-se a existência de sujeitos 

que povoavam a terra e, por isso, eram os donos da terra.  

 O discurso do colonizador produziu efeitos de sentidos sempre determinados 

ideologicamente. Segundo Orlandi (2003, p. 43), tudo o que dizemos tem, pois, um traço 

ideológico em relação a outros traços ideológicos. E o povo nativo que vivia nos Campos 

de Guarapuava anteriormente? O sujeito indígena, no conceito do colonizador, não era 

ninguém? Em relação ao traço ideológico dizemos que o indígena não era considerado 

„gente‟ devido ao atravessamento do discurso político no discurso religioso, sendo que 

nesse último domínio, são considerados como pessoas os cristãos.  

Embora o povo indígena já habitasse as Américas há muito tempo, naquele 

momento, a força colonizadora representada pelo europeu excluiu o sujeito nativo que 

perdia seu próprio espaço. Não há visibilidade ao discurso que compreende a colonização 

como tempo/espaço de contradição entre o invasor e o invadido, no qual a resistência do 
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povo indígena não suportou a ganância do colonizador.  Com isso, destacamos o retorno de 

enunciados, o funcionamento da paráfrase (repetição) e da polissemia (o diferente).  

No que retorna ao discurso que está no museu, referimo-nos às marcas que 

determinam, deixam ver/para crer, que são os donos da terra. Quem é o dominador. Há as 

cores, as bandeiras, significando o português de um lado e outras que trazem o espanhol, 

instaurando equívocos em torno da colonização em Guarapuava que, como nos demais 

espaços brasileiros, ocorreu envolta em “falhas”, “deslizamentos” de sentidos, e isso 

significa que, como destaca Venturini (2009), em relação aos sentidos e ao que falha, o que 

para um grupo era colonização, para o outro, invasão.  

De acordo com Cleve (2015), um longo tempo após as primeiras tentativas, a 

cobiça pela ocupação ficou adormecida, mas na segunda metade do século XVIII, Espanha 

e Portugal acordaram novamente com intuito de retomar a ocupação da colônia. 

 

SD 13 

O espanhol Pedro Cebalos apoderou-se da Colônia do Sacramento, invadiu o Rio 

Grande do Sul e chegou a ocupar a Ilha de Santa Catarina. O perigo de invasão à 

Capitania de São Paulo, à qual pertencia o Paraná era iminente, em sua parte 

meridional”. (WACHOWICZ, 2002 apud CLEVE, 2015, p. 27) 

 

Dessa maneira reiniciaram as tentativas para a colonização dos Campos do Terceiro 

Planalto e a instauração da cidade de Guarapuava, e assim, cumprindo ordens de 

Marques de Pombal, ministro de D. José I. Morgado de Mateus veio para a América, a 

fim de defender uma área de terra que já estava sobre o pertencimento de Portugal, 

devido a um acordo feito entre em Portugal e Espanha. (CLEVE, 2015, p. 27) 

 

O discurso da história refere a um acordo que fazia parte da ordem simbólica que 

promoveu a convenção entre os dois países, mas naquele momento estava ameaçado pelo 

sujeito espanhol. O embate de ordem momentânea ocorria entre os dois países invasores da 

América e não entre o sujeito invasor e o sujeito invadido. Neste entremeio, o temor de 

Portugal era perder o espaço demográfico para a Espanha. Diante desse contexto, 

associado ao domínio da colonização aspirada pelos dois países e acertada pelo Tratado de 

Tordesilhas, buscou-se uma solução imediata para o problema. 

Os sujeitos filiados à formação discursiva dos colonizadores eram representados 

como aventureiros e destemidos, pois foram em busca da nova terra cobiçada e sofreram 

todo o tipo de adversidades,  embarcaram em canoas descendo pelo Iguaçu chegando até o 

leito do rio que tem como afluente o Rio Jordão, que nasce aos pés da serra Boa Esperança: 
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“Esse lugar ficou conhecido como Porto do Funil, situado no atual município de Foz do 

Jordão, que se deu a descoberta dos famosos Campos de Guarapuava” (CLEVE, 2015, p. 

28). Os efeitos de sentidos de espaço nomeado, nesta pesquisa, podem ser tematizados 

tanto pela produção do discurso, quanto pela tematização como a colonização se dizia a 

partir das práticas discursivas registradas pelos historiadores.  

A colonização de Guarapuava é um regime simbólico, onde se vê imaginariamente 

o que é real e se torna lugar de memória. O museu é, então, discurso e funciona como lugar 

de memória. Nesse sentido, Venturini (2009, p. 40) afirma que: 

 

O discurso, em sua materialidade, funciona como lugar de memória, como 

dispositivo que organiza a repetição e as lembranças do passado do que foi 

protagonizado por ele. Como lugar de memória, o discurso sobre organiza 

também esquecimentos, o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido, 

apagado.  

 

 

  É assim, que, pelo processo histórico ou simbólico sobre a colonização de 

Guarapuava, ressoam memórias que devem ser lembradas e outras que precisam ser 

esquecidas para que haja um apagamento da história da invasão organizada que ficou 

conhecida por colonização. Nesse processo histórico, a cultura e os direitos dos povos 

nativos foram propositalmente apagados, amparamo-nos às palavras de Venturini (2009), 

para quem o gesto interpretativo do sujeito enunciador, que ressignificou essas duas 

palavras (invasão e colonização) dando-lhes sentidos diferentes. Mesmo assim, prevalece, 

naquele momento os interesses dos europeus, tanto de Portugal, quanto da Espanha, os 

quais dividiam os direitos e a preocupação em não perder a posse das terras da América. 

 

SD 14 

A chegada dos expedicionários ao Porto do Funil aconteceu na data de 09 de setembro 

de 1770, que se instalaram e iniciaram as explorações no lugar. O grupo permaneceu lá 

menos de um ano, até entrar em contato com a terceira expedição que também estava 

tentando ocupar os Campos de Guarapuava, porém, nenhuma delas permaneceu por 

longo prazo nas terras descobertas. (CLEVE, 2015, p. 29).  

 

 Destacamos a história datada, pois dela surgiu o objeto dessa pesquisa, embora não 

sendo de fundamental importância, porque a Análise de Discurso busca apenas os sentidos 

causados pela historicidade, tendo em vista que a história datada nos traz suporte para 

nossa análise que busca no lugar de memória as “falhas”, os “equívocos” dos discursos 
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como fio condutor desse estudo. A segunda expedição também era comandada por Afonso 

Botelho, mas a chefia era do sertanista Francisco Martins Lustosa, confiada a ele pela 

experiência que obtinha em sua profissão. O objetivo era, segundo Cleve (2015, p. 30), 

procurar um caminho mais curto e mais fácil em direção à Guarapuava. A expedição por 

terra no mês de março de 1777 e, também saindo de Porto Amazonas abrindo picadas no 

mato até chegar à Serra do Capivaruçu, depois chamada Serra da Boa Esperança.   

O discurso sobre a colonização “ocorre na dimensão não linear do dizer e ocupa o 

espaço do já-dito e do significado antes, em outro lugar, cujo retorno ocorre pela repetição, 

que de um lado, estabiliza os sentidos e, de outro instaura o novo”, (VENTURINI, 2009, p. 

73). A história registrada pelo historiador Jeorling J. Cordeiro Cleve, no livro Povoamento 

de Guarapuava: cronologia história publicado em 2015, ocupa o espaço do “já-dito” e “já-

significado” antes. O discurso contemporâneo retoma ou retorna ao passado pela repetição, 

estabilizando sentidos e tornando a história mais homogênea.  

Após a descoberta dos Campos de Guarapuava, o tenente Candido Xavier de 

Almeida e Souza não recebeu apoio de seus superiores, como armas, munições, alimentos 

para poder continuar no local podendo se defender do ataque dos indígenas que o 

colonizador temia e, também matava aqueles que estavam por direito defendo suas terras, 

embora, sendo considerados rudes e bárbaros. Porém, sem obter reforços para continuar, o 

tenente Candido Xavier se retirou. Isso significa que “repetia-se, desta maneira o abandono 

dos Campos de Guarapuava, que havia sido descoberto, da mesma forma como já tinha 

acontecido antes com a primeira expedição” (CLEVE, 2015, p.35).  

 Com isso, referendamos que a análise do percurso histórico mostra que toda versão 

é narrada por sujeitos, os quais, a partir da filiação ideológica, do atravessamento histórico, 

e das condições de produção, ressignificam os documentos e os dados históricos, 

constituindo determinados efeitos de sentidos, legitimando determinadas versões e 

apagando outras. O discurso histórico reproduz/repete e dá visibilidade aos colonizadores e 

às dificuldades e perigos, pelos quais eles passaram. Não mencionam, entretanto, a tomada 

de terra, a aculturação e escravização dos negros e nem a retirada dos povos nativos. O 

sofrimento das minorias passa despercebido como se eles não tivessem alma e nem 

sentimento.  

No discurso do colonizado como vítima, funciona o discurso transverso, pelo 

atravessamento de saberes que vêm dos domínios do político e do religioso. O sujeito 

nativo causava medo aos que disputavam o poder e o direito na conquista dos Campos de 
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Guarapuava. Podemos dizer, diante disso, que a história/memória da/sobre a colonização 

possui “falhas” e são essas falhas que interessam ao analista de discurso. De acordo com 

Venturini (2009, p. 85), “[...] a língua é instauradora do equívoco, da fragmentação e da 

possibilidade da transformação do novo”.  

Conforme Venturini (2009, p. 75), “O discurso sobre se constitui pelo discurso de, 

que funciona como a memória que constitui e como discurso fundante que retoma e o 

ancora no eixo da formulação”. O discurso sobre é sustentado pela memória em razão do 

esquecimento, o discurso só pode ser este referindo-se ao objeto discursivo, ainda em 

consonância com a autora, pode ser de ordem do inconsciente, pois o sujeito tem a ilusão 

de ser a fonte do sentido. O discurso sobre também é considerado “lugar de autoridade”, 

nesse sentido, Venturini (2009, p. 78) destaca que, de acordo com Pêcheux, “[...], nesse 

discurso está em relação a luta de classes, a posição ocupada pelo sujeito na formação 

social, sendo interpelado pela ideologia e atravessado pelo inconsciente”.  

Trazemos questões relacionadas à formação social e à luta de classes para retomar o 

discurso do historiador, descrevendo a história escrita sobre a colonização de Guarapuava. 

Depois do longo período de inércia dos governos portugueses e da Capitania de São Paulo, 

foram quase quarenta anos sem nenhuma ação para garantir a posse e o comando português 

sobre os Campos de Guarapuava. Após a chegada da família real portuguesa ao Brasil, 

houve nova investida e, dessa vez, se concretizaram a conquista e a colonização do 

Terceiro Planalto paranaense. Pelo discurso simbólico, ressoa que se os portugueses não 

fizessem a ocupação, os espanhóis a fariam, portanto, editaram a Carta Régia, no dia 05 de 

novembro de mil 1808. 

 

SD 15 

Carta Régia 05 de novembro de 1808, pela qual foi declarada guerra ofensiva contra os 

índios selvagens, considerados como entrave a seu objetivo, e foram estabelecidas regras 

claras sobre a forma do povoamento, que haveriam de se fazer mediante estímulo de 

concessão de sesmarias de terras às pessoas mais abonadas financeiramente que se 

dispusessem a ajudar na iniciativa e a incrementar atividades agropecuárias no território 

a ser ocupado, e as de áreas menores nas cercanias da povoação a ser fundada, às 

pessoas menos favorecidas economicamente. (WACHOWICZ, 2002, apud Cleve, 2015, 

p. 36). 
 

 

 

Desde a colonização do Brasil, as diferenças sociais instauram contradições e 

antagonismo, como sinaliza a Carta Régia editada para ser cumprida na ocupação dos 
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Campos de Guarapuava. Tiveram direito às maiores áreas de terras quem tinha maior 

prestígio social e os demais ficaram com as menores áreas. A Carta Régia constitui 

evidências da inutilidade de tentar a invasão pacífica nas terras indígenas, considerando os 

indígenas como violentos e, dessa forma, naturalizando a violência.  

À medida que o trabalho foi avançando, podemos compreender que o colonizador 

europeu foi autocrata com os povos das Américas, pois exigia que os nativos fossem 

pacíficos, entregassem suas terras e ainda obedecessem às suas leis, ou então, seriam 

escravizados ou morreriam. No discurso do colonizador/invasor, como quer que se 

entenda, sempre há uma voz que defende apenas seus objetivos de colonizadores e jamais 

aparece o discurso dos povos invadidos defendendo seus direitos. O colonizador acreditava 

que se aldeassem e catequisassem os nativos, estes não ofereceriam nenhuma resistência e 

tudo aconteceria pacificamente, ou então, com a menor quantidade possível de indígenas 

mortos. Porém, há registros históricos de fortes batalhas: como o ataque ao Forte do 

Atalaia, no qual muitos indígenas foram mortos e feridos.   

 

Naturaliza-se o que é produzido na relação do histórico e do simbólico. Por esse 

mecanismo - ideológico – de apagamento da interpretação, há transposição de 

formas materiais em outras, construindo-se transparências – como se a 

linguagem e a história não tivessem sua espessura, sua opacidade – para serem 

interpretadas por determinações históricas que se apresentam como imutáveis, 

naturalizadas. (ORLANDI, 2003, p. 46). 

 

 

O discurso do colonizador significa como naturalizada a dominação dos indígenas 

pela constituição de evidências e pelas condições sócio-históricas, em que a própria Lei 

defendia a violência e a expulsão dos nativos do seu lugar, de suas raízes, de sua cultura, 

excluindo os direitos a terra, e isso era o mesmo que tirar a vida do povo indígena. Ao 

perceberam que os nativos não estavam aceitando entregar suas terras aos invasores, então, 

através da Carta Régia, as ordens ditadas foram de combatê-los de alguma forma se 

houvesse resistência por parte deles. Os indígenas eram obrigados a aceitar as leis impostas 

pelo conquistador de seu habitat, lugar que conheciam e sabiam viver da forma que para a 

cultura deles era correto, sendo inaceitável uma mudança tão drástica na vida daquele 

povo. 

De acordo com Orlandi (2003, p. 70), “em um texto não encontramos apenas uma 

formação discursiva, pois ele pode ser atravessado por várias formações discursivas que 

nele se organizam em função de uma dominante”. O discurso corrente era que o indígena 
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seria violento e oferecia perigo ao branco que tanto se sacrificou para colonizar e trazer o 

progresso para a colônia, que mais tarde, se tornou um país.  

Todos os brasileiros conhecem esse discurso que faz parte da história do Brasil, o 

que demorou muito tempo para ser produzido foi o discurso do sujeito que estava inscrito 

na Formação Discursiva – FD – do indígena, vítima de todo tipo de violência pelos 

invasores do lugar que era deles. Aí aparece o simbólico que encaminha para o real da 

história, mas o presente não estava lá no passado para ver o que realmente aconteceu, 

tampouco, esse discurso se inscreve nas duas FD,: o primeiro a do invasor e a segunda a do 

invadido, em que a primeira prevaleceu, tendo em vista as condições de produção desse 

acontecimento e o poder exercido muito de bem e de forma autoritária.  

 

SD 16 

O governo português apressou a povoação do Oeste paranaense, de acordo com o que os 

Tratados de Tordesilhas, de Madrid e de Santo Ildefonso haviam estabelecido, entendendo 

ser a única maneira de conquistar e manter o domínio sobre as terras desta região. 

(CLEVE, 2015, p. 47). 

 

O mesmo autor relata que seu conterrâneo e também historiador, Sebastião Meira 

Martins, disse que fora visto por ele nos campos de Entre Rios, um marco com uma 

inscrição que pode ser a mesma deixada pela expedição de Francisco Martins Lustosa e 

que significava a posse da Coroa Portuguesa. O historiador que relatou ter visto, contudo, 

não soube informar ao colega se esse marco ainda existe. 

Os tratados referidos, nessa SD, sinalizam para a total desconsideração por aqueles 

que viviam na terra e tinham dedicado a sua vida pelo lugar. Esse é um dos apagamentos 

nesse discurso. Outra referência importante nessa SD é que fica patente a necessidade de 

conquistar e manter o domínio, podendo fazer a seguinte paráfrase: Para dominar, é preciso 

primeiro conquistar.  

 

SD 17 

É bem possível que o Ten. Cor. Portugal, galgando autrora à colina que fica junto do 

Pontão, em uma manhã límpida e serena, descortinando o vasto e maravilhoso panorama 

formado pelos campos verdes se estendendo ao longe, cercados pelas muralhas azues 

das serras que limitam o horizonte, tivesse tido a visão do que sonhei e venho expondo, 

mas... não lhe foi permitido ultimar sua obra. (CLEVE, 2015, p. 48). 
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O recorte da carta traz um discurso poético sobre o que poderia ser, mas não foi. 

Para a geração atual, a localização da cidade não difere se é aqui ou lá, o que nos interessa 

e que faz parte do objeto de nosso trabalho é entender como ocorreu o processo de 

colonização dos Campos de Guarapuava. Segundo Mariani (2007), “é relevante a 

compreensão do modo como são produzidos sentidos na cidade em termos de práticas 

discursivas”. Há muita historicidade retratando esse período que os livros de história 

registram possibilitando, dessa maneira, não deixar esquecer esse passado de lutas, de 

guerras, de muitas vidas sacrificadas em nome do progresso, período também que coincide 

com a escravidão no Brasil.  

Junto com os portugueses, chegaram também os escravos negros e os Campos de 

Guarapuava sofreram uma ruptura cultural, embora houvesse uma séria proibição feita pelo 

catequista Padre Chagas, contra o relacionamento amoroso entre índias e brancos e 

também com os negros. A partir desse divisor de águas na história, tornou-se impossível 

não acontecer a proximidade entre as três etnias, com a colonização, a chegada dos negros 

e o indígena que já habitava a região.  

 A miscigenação ocorrida na época da colonização foi muito importante para a 

formação do povo de Guarapuava, ou seja, cada qual contribuiu com sua cultura, seu 

trabalho, na culinária e principalmente com a língua brasileira. Conforme Orlandi (2001, p. 

35), “no Brasil, o processo de constituição da língua portuguesa se refere não a um modelo 

estático exterior a seu campo de validade, mas a seu uso real em um novo espaço-tempo de 

práticas de linguagem”.  

A língua falada pelo povo indígena, pelos escravos negros e pelos europeus, nesse 

momento, foi apagada e a língua portuguesa se tornou a língua materna dos grupos de 

sujeitos que colonizaram Guarapuava.  Segundo Orlandi (2001, p. 34), “nestas condições, a 

variação não tem como referência Portugal, mas adversidade concreta produzida neste 

outro território, este novo espaço de linguagem”. No discurso sobre a colonização dos 

Campos de Guarapuava, neste novo espaço de linguagem, destacamos que a cidade desde 

o início da urbanização teve uma forte influência da igreja católica e das famílias que 

receberam sesmarias e fizeram parte da organização/desorganização política de 

Guarapuava. 

 Muitos dos sujeitos que organizam/desorganizam o espaço/lugar da cidade de 

Guarapuava representando hoje o político e a política da sociedade guarapuavana e 

também o latifúndio são descentes das famílias pioneiras. Aqueles que receberam sesmaria 
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e foram donos de escravos, enriqueceram em alta escala e seus descendentes ainda 

representam a elite da cidade de Guarapuava, na atualidade.   

 

2.1 Espaço urbano: ordem, organização e sujeitos 

 

 O espaço urbano de Guarapuava apresenta aspecto que remete a uma conjuntura 

histórica do Coronelismo, que é passada de geração em geração pelo modelo de monopólio 

do poder. Venturini (2009, p. 84) destaca que “o discurso, no espaço urbano, desliza do 

público para o privado e vice-versa, do espaço da cidade para o nacional, num 

funcionamento tal que o discurso que circula no espaço urbano sustenta-se em outros 

discursos que o legitimam”. Do que diz a autora e pelo discurso que circula a partir do 

discurso sobre o museu e do discurso da história, vemos que nas cidades, especialmente, as 

cidades menores, buscam a representação pela história, ancorando as narrativas em 

discursos tomados como verdadeiros, objetivos e legitimados.  

Freitas (2014) destaca que os monopólios vêm desde a colonização e urbanização 

da cidade, tendo em vista que os sujeitos que detêm o poder e controlam vários setores da 

sociedade local, como a economia e a política, fazem parte dos membros das mesmas 

famílias. Desde os primeiros contemplados pelas sesmarias, muitos descendentes das 

famílias oligárquicas, sejam estas em áreas rurais ou urbanas, são detentores das terras dos 

Campos de Guarapuava até os dias de hoje.  

Para o mesmo autor (2014, p. 481), “as áreas mais centrais da cidade, por exemplo, 

é o reduto principal das famílias que têm influência histórica nos destinos do município”. 

A formação urbana foi moldada desde as primeiras casas construídas em Guarapuava, no 

século XVIII. Na fundação da cidade, o local escolhido para erguer as primeiras 

edificações foi os arredores da Matriz Nossa Senhora de Belém, lugar destinado para situar 

a cidade de Guarapuava que naquele momento deixava de ser simbólica e passava a ser 

real. As construções de pedra ou de taipa foram erguidas e, logo, a Matriz Nossa Senhora 

do Belém estava pronta para receber os fiéis que frequentavam as missas celebradas pelo 

Padre Chagas.  

De acordo com Izidoro (1996, p. 38), “na manhã de 09 de dezembro de 1819, o 

Tenente Rocha Loures, o Padre Chagas e várias pessoas que achavam em Atalaia” e 

orientados pela Carta Régia, fizeram as demarcações da povoação e no centro do espaço 

demarcado foi construída a igreja e a casa do vigário. As casas dos coronéis foram 
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construídas nos arredores da catedral Nossa Senhora do Belém e as famílias que possuíam 

poucas posses faziam suas moradias afastadas da catedral. Continua dessa forma a 

organização das cidades, como foi no passado, pois pouco ou nada mudou na organização 

e urbanização dos espaços, assim, os „coronéis‟ moram nos espaços privilegiados e os 

sujeitos com pouca ou nenhuma posse moram nos subúrbios.  

 

SD 18 

Que nenhuma das ruas da povoação tenham menos de 100 palmos de largura, que as 

paredes das casas sejam feitas de pedras ou de taipas de pilão menos formadas sobre 

esteios de madeiras de cerne e nenhuma tenha menos de 15 palmos, todas alinhadas 

segundo a planta que levou e ofereceu o reverendo vigário Francisco Chagas de Lima. 

(IZIDORO, 1996, p. 39). 

 

Para compreender discursivamente a cidade, é interessante pensar na sua 

arquitetura. No discurso da história, por exemplo, vemos que a planta das casas construídas 

nos arredores da Matriz deveria cumprir um método teórico de construção sugerida pelo 

Padre Chagas. As ruas e as residências foram projetadas desde o início para a formação de 

uma cidade planejada para ser o que Guarapuava é hoje, 200 anos depois. Ao planejarem a 

urbanidade de Guarapuava, não houve uma organização que sugerisse uma cidade com 

aspecto de se tornar um grande centro urbano, conforme Freitas (2017, p. 483). Amplas 

extensões de campo pertencentes a poucos proprietários não ofereceram acessibilidade de 

grande desenvolvimento ao espaço urbano. Esse histórico da região pode ser uma das 

causas pelas quais, a cidade, embora proporcionando ao sujeito guarapuavano condições 

urbanas que suprem as suas necessidades de uma cidade rural.  

Atualmente há uma potência econômica advinda da criação de gado bovino, 

plantação de cevada, soja, milho e outros cereais, pois grandes áreas são destinas à prática 

agrícola. Evidenciamos os rastros da colonização, que remetem à história/memória da 

distribuição de terras, no sistema de sesmarias. Áreas de campo que foram utilizados para 

criação de bovinos, atualmente, estão sendo utilizadas na produção de grãos. O perfil do 

sujeito que habita os Campos do Terceiro Planalto paranaense na atualidade e no período 

da colonização pouco diferenciou. O espaço/lugar apresenta diferenças sociais e 

econômicas, sinalizando para a divisão e a luta de classes, porque uns têm muito e outros 

têm pouco, vivendo quase na miséria, pois o fenômeno da desigualdade social vem desde o 

início da povoação. 
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Segundo Fedatto (2007, p. 15), “o espaço da cidade se mostra enquanto uma 

configuração histórica fundamental dos modos de interpelação desse sujeito”, através de 

efeitos de sentidos. O que diz a estudiosa faz eco junto às práticas sociais e políticas que 

permeiam Guarapuava.  Elas resultam das influências entre diferentes sujeitos que habitam 

a cidade de Guarapuava e no seu modo de interpelação na construção da urbanidade, ou 

seja, da descoberta ou da invenção do modo de habitar um espaço que está sempre em 

transformação, seja pelo que se repete, seja pelo que inova, instaura o equívoco e a ruptura.  

 

[...] Não se está nunca diante da cidade, mas quase sempre dentro dela. O espaço 

urbano deixou de se restringir a um conjunto denso e definido de edificações 

para significar, de maneira mais ampla, a predominância da cidade sobre o 

campo. Periferias, subúrbios, distritos industriais, estradas e vias expressas 

recobrem e absorvam zonas agrícolas num movimento incessante de 

urbanização. No limite, este movimento tende a devorar todo o espaço, 

transformando em urbana a sociedade como um todo. (ROLNIK, 1995, p. 12). 

 

Da citação de Rolnik (1995), é importante, no que se refere à cidade, que nesta 

dissertação significa a partir do Visconde de Guarapuava e Belmiro Sebastião de Miranda, 

destacar que não se trata de um discurso fechado. Estar dentro da cidade é poder pensar 

desse lugar, estabelecer ligações, relações, promover deslocamentos, problematizar. 

Podemos dizer, a partir da predominância da cidade sobre o campo, que Guarapuava é uma 

cidade, mas o campo está muito presente nela, apesar de que, como vários fragmentos do 

discurso da história mostram, essa cidade sempre teve uma tendência para o urbano e isso 

instaura uma contradição, que sinaliza para a cidade entre dois espaços.  

Ao longo do tempo, os estudos sobre cidades e urbanidade passaram por 

expressivas mudanças, sendo que, no passado, as cidades eram vistas e estudadas como um 

elemento apenas espacial e histórico. No entanto, devido às constantes transformações 

ocorridas na urbanização e pelo significativo êxodo rural e o crescimento desordenado, as 

cidades passaram a ser objeto de estudo para os pesquisadores. De acordo Venturini (2008, 

137), citando Mattos, “sob a cidade descortinam-se, além da cidade real, empírica, cidades 

análogas invisíveis, tecidos de memórias do passado, recolhidas ao longo da experiência 

humana”. 

A cidade „empírica‟ de Guarapuava possui as mesmas características das outras 

cidades paranaenses e brasileiras e além da cidade real, palpável, há uma cidade envolta 

em uma trama simbólica. Nem todos os fatos relatados sobre o passado e sobre os sujeitos 
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intrincados na formação urbana de Guarapuava são reais, mas podem ser imaginários. De 

acordo com a ideologia e com o lugar de onde o sujeito fala da cidade, é como se vê 

imaginariamente o real. Souza (2007) sublinha que se trata “[...] de um encontro entre uma 

memória e a atualização: os sentidos não se efetivam independentemente dos que já se 

historicizaram”.  

A significação é fruto do já-dito e já-significado antes em outro tempo/lugar e a 

urbanização de Guarapuava ocorreu dentre uma organização/desorganização em relação à 

urbanidade que, ao mesmo tempo em que organizava o espaço urbano, desorganizava o 

espaço rural. Para Souza (2007), “as definições ou discursos possíveis da cidade vão 

depender dos fluxos de desterritorializados. Apagam-se umas, levantam-se outras insígnias 

do que significa morar, habitar um espaço”.  

Os sujeitos que foram desterritorializados falam de fora da cidade com um discurso 

ideológico próprio defendendo sua posição sujeito. Em controvérsia, há o sujeito que fala 

de dentro da cidade como parte dela e, esse inscrito em outra Formação Discursiva (FD). 

Entre os discursos simbólicos de ambos os sujeitos há contradições entre o imaginário e o 

real da cidade.  De acordo com Venturini, (2009, p. 138):      

 

A cidade é um espaço simbólico que tem sua materialidade e produz sua 

significância; ela dá forma a um conjunto de gestos de interpretação que 

constituem o urbano, cujo discurso se realiza no confronto entre o simbólico e o 

político. Nesse sentido subordina-se ao imaginário urbano. 

 

Os sentidos que ressoaram na cidade de Guarapuava do passado não são os mesmos 

do presente, muitos acontecimentos sociais e políticos que tiveram importante destaque no 

período da colonização e da urbanização deixaram de sê-lo. Alguns espaços que foram 

glamurosos não se destacaram e outros que não tinham destaque apareceram como 

destaque neste discurso. Para Rolnik (1995, p.19), “o casarão, desenhado, construído e 

habitado pelos ricos, fazia parte e contribuía para definir como „nobre‟ a zona onde se 

situava”. Esses casarões do século XIX, além de contar a história da cidade e do sujeito 

que os construíram, ainda denotavam seu mundo simbólico ou real.  

 Orlandi (2004c) define “cidade como um acontecimento social que se situa na 

modernidade e funciona como um espaço imaginário sem exterioridade, ou seja, tudo que 

não é cidade, o não urbano (campo), também é por ela significado”. Cada vez mais, o 

espaço rural está significado pelo espaço urbano e os dois se tornam um, não pelo espaço 
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geográfico, mas pelos sujeitos que habitam esses espaços. No passado, as diferenças 

culturais entre o camponês e o cidadão eram significativas e notáveis, na modernidade, 

ainda não abrange a igualdade de oportunidades a todos os sujeitos campesinos em relação 

aos citadinos, mas a diferença é menor. As tecnologias digitais e a escolarização superior já 

chegaram ao campo, aproximando os sujeitos que habitam em ambos os espaços 

proporcionando condições de proximidade no desenvolvimento social do sujeito. 

Conforme Venturini (2009 p. 138), “o discurso urbano é, então, a organização da 

cidade em discurso e o silenciamento do real desse espaço”, o espaço urbano de 

Guarapuava é fruto do atravessamento ideológico e cultural do colonizador e do escravo. A 

constituição do discurso urbano da cidade também é reflexo da colonização e da forma que 

a sociedade guarapuavana foi projetada desde a chegada do colonizador e do escravo negro 

no século XIX. De acordo com Fedatto (2007, p. 14), o “interesse é compreender, a partir 

de seus modos de circulação, os dizeres que estão na base da produção dos sentidos de 

social no urbano, as discursividades que os tornam possíveis – dando visibilidade a um 

dizer da margem no espaço da cidade”.  Isso é o que buscamos fazer com a nossa escrita.  

As diferentes formas de vida que a cidade possibilita aos sujeitos que vivem nela é 

um acontecimento histórico, que estabelece relações sociais. A cidade, o urbano e o social 

têm seus muitos sentidos e funcionam no equívoco do dia-a-dia citadino. Em relação ao 

colonizador, o escravo negro e colonização de Guarapuava irão se desenrolando no tecer 

da historicidade da pesquisa.   

 

2.2 A divisão e o embate entre o colonizador e o escravo: atravessamento cultural e 

ideológico 

 

Em relação ao atravessamento cultural e ideológico do colonizador e do escravo, é 

importante situar a colonização dos Campos de Guarapuava com a escravidão negra que 

ocorreu no mesmo período. De acordo com Cleve (2015), o colonizador já trouxe consigo 

o escravo negro para a prestação de serviço que foi importante, embora, nem sempre a 

história registrada e datada produza visibilidades dessas memórias. Salientamos a 

necessidade da designação escravidão negra, tendo em vista que houve também a 

escravidão vermelha e que, dentro do tema abordado, tratamos da ideologia e da divisão de 

classes que ocorreu em Guarapuava desde o início da colonização no XIX. 
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A escravidão negra, peça fundamental dessa pesquisa e desde o início foi destacado 

que se refere à „escravidão negra‟, devido à existência da escravidão vermelha em 

Guarapuava, a primeira e permitida pelas leis da época, nesta região. 

 

SD 19 

Documentos registram que até os índios catequisados aprenderam o costume de 

aprisionar os seus irmãos da raça, mas pertencentes a outras tribos, para presenteá-los ou 

vende-los aos portugueses.  (ABREU; MARCONDES, 1991, p. 96). 

 

O colonizador ousou em querer escravizar os povos legítimos das terras do Brasil, 

mas o indígena não se curvou diante da tentativa da escravidão pretendida pelo „branco‟. 

De acordo com as mesmas autoras, “a escravidão do índio era um pouco duvidosa porque, 

mesmo catequisados, viviam em constantes lutas”. O povo indígena tinha um espírito 

guerreiro e não apenas com o colonizador, mas também entre as tribos do seu próprio 

povo. 

Segundo Izidoro (1976, p. 34), a comitiva colonizadora dos Campos do Terceiro 

Planalto paranaense trouxe um grupo de pessoas, cada qual como um objetivo: “perto de 

trezentas pessoas”. Os soldados vieram para enfrentar os prováveis conflitos com os 

indígenas, que ofereciam resistência contra a colonização. Os colonizadores sabiam que 

houve outras tentativas frustradas anteriormente e que chegar aos Campos de Guarapuava e 

colonizá-los não seria uma missão fácil. A cada um dos sujeitos envolvidos na comitiva 

cabia um ofício e, nesse embate, o padre Chagas foi um dos membros responsáveis por 

liderar a ocupação e colonização de Guarapuava.  

Vale lembrar que a ele coube o trabalho, de acordo com Izidoro (1976, p. 33), “[...] 

de educar os selvagens, foi escolhido o Padre Chagas de Limas, homem de extraordinária 

inteligência e de uma linguagem popular e compreensível”. Seria um louvável ofício, se 

não houvesse a leitura dos não-ditos da história/memória. Na romantização que há na 

história da colonização de Guarapuava, é visibilizado o que o colonizador quis mostrar e o 

que preferiu apagar, os massacres aos povos indígenas e a forma como trataram os 

escravos negros são assuntos que giram envoltos a um silenciamento ou um apagamento 

proposital. Venturini (2009, p.79) salienta que, “as visibilidades, os silêncios e 

apagamentos no discurso sobre devem-se ao compromisso do enunciador com o dizer a 

partir do lugar que ocupa e de onde enuncia”. Dessa forma, o discurso do colonizador é o 

que valia, pois ele ocupou o lugar do sujeito enunciador e ganhou credibilidade. 
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De acordo com Venturini (2009, p. 79), “o dizer só entra na ordem do discurso se o 

sujeito estiver autorizado a dizer o que diz”.  É necessário materializar o discurso para que 

se torne possível a interpretação dos ditos e não-ditos. O discurso autorizado foi o do 

colonizador e os indígenas continuaram sendo os selvagens considerados intrusos aos 

planos do colonizador e o escravo negro que também estava chegando, nunca teve nem vez 

e nem voz.  

Tudo foi planejado pelos idealizadores da invasão e colonização: “em 1º de abril de 

1809, o Ministro de Estado Conde de Linhares assinou uma Carta Régia, especificando 

como deveria ser a obra da expedição” (IZIDORO, 1976, p. 33). Essa carta antecedeu a 

última e certeira tentativa levando em consideração que outras expedições já haviam 

desistido das tentativas frustradas e, desta vez, os sujeitos designados para a missão da 

colonização, primeiro se organizaram para depois colocar em prática o ofício que foi um 

divisor de águas, finalizando uma etapa da história/memória da cidade e dando início a 

uma nova fase.  

A vida sossegada dos silvícolas cedeu espaço aos conflitos com os brancos e à 

rotina cruel dos escravos negros que também adentraram os Campos de Guarapuava 

naquele momento.  

 

SD 20 

Em 27 de junho, quando se levantou ali uma „atalaia‟ sobre 4 esteios com a altura de 

quarenta palmos. Dando início a povoação ficou com o nome de „Atalaia‟, na qual um 

dos membros da junta quis mudar para REAL DE JOAO. (IZIDORO, 1976, p. 32). 

 

 Assim, teve início um embate entre três etnias que portavam culturas, crenças, cor e 

línguas diferentes, mas que possibilitou, dessa miscigenação, o nascimento do sujeito 

guarapuavano. No processo de acontecimentos discursivos da colonização de Guarapuava, 

a ideologia dos sujeitos envolvidos daquele período da história não a mesma, o 

colonizador, o indígena e o escravo negro, cada qual estava inscrito em diferentes 

ideologias. 

Já percebemos desde o início que os sujeitos se inscreviam em Formações 

Discursivas diferentes. Dessa forma, podemos pensar nos efeitos de sentido e memórias em 

relação ao nome do escravo Belmiro. De acordo com Guimarães (2003, p.4), “a designação 

é o que considero a significação de um nome enquanto sua relação com outros nomes e 

com o mundo recortado historicamente pelo nome”. Belmiro Sebastião de Miranda, nas 
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condições de produção da história/memória da escravidão negra em Guarapuava, pode 

representar os demais escravos, o político e a política da época, pois sua participação foi 

significativa na política abolicionista e na urbanização da cidade. 

Informações sobre o número de escravos negros trazidos para o Terceiro Planalto 

paranaense nos dizem que a maior parte deles nasceu no Brasil e que poucos foram 

comprados em navios negreiros nos Portos do Rio de Janeiro e de Paranaguá. Esses dados 

informativos foram encontrados nos livros dos historiadores: Gracita Gruber Marcondes 

(1998), Alcioly Therezinha Gruber Abreu (1991), Jeorling J. Cordeiro Cleve (2015).  

Segundo Carvalho (2016), “livros que transformaram a memória coletiva do início do 

século XIX em inscrições, guardando e disseminando-a por meio de suas obras, criando 

assim, o mito da cidade europeia e da inexistência de escravos/negros na história 

paranaense”. As histórias escritas por esses autores são lugares de memória que amparam o 

funcionamento ideológico das discursividades sobre a colonização de Guarapuava, tendo 

em vista o atravessamento cultural entre o colonizador e o escravo negro.  

A busca pelo silenciamento da escravidão em Guarapuava dá visibilidade à cultura 

europeia que foi a que ditou as ordens desde o início. Os negros chegaram a Guarapuava 

na mesma época da colonização, porém, para prestar serviço ao branco no sistema 

escravocrata.  

 

SD 21 

Os conhecimentos sobre a lavoura de subsistência e o manejo da enxada e do machado 

são heranças que eles trouxeram da África, onde existiam florestas exuberantes, 

parecidas com as que existem nesta região. (ABREU; MARCONDES, 1991, p. 100). 

  

Os africanos já trouxeram com eles o conhecimento do cultivo da terra e a 

plantação e, nos Campos do Terceiro Planalto paranaense, aprenderam a lidar com o gado 

bovino criado em campo aberto: “a experiência no criatório extensivo, nos rodeios e na 

doma de animais chucros, o escravo já adquiriu nas fazendas brasileiras”. (ABREU; 

MARCONDES, 1991, p. 101). Estavam aptos para trabalhar no plantio das terras, na lida 

com o gado, nos afazeres domésticos e Belmiro Sebastião de Miranda chegou a 

Guarapuava para coordenar e ensinar o trabalho de edificação dos primeiros casarões da 

cidade. 

De acordo com Venturini (2009, p. 108), o sujeito é duplamente afetado em seu 

funcionamento individual pelo inconsciente e, em seu funcionamento social, pela 
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ideologia. Disso se pode dizer que o embate entre inconsciente e a ideologia fez o 

colonizador se considerar no direito de colonizar a terra que pertencia aos indígenas. 

Igualmente, se sentindo os dominadores do espaço/lugar compraram escravos negros para 

trabalhar em todos os tipos de serviço beneficiando os coronéis das terras e os políticos 

influentes, isto é, aqueles que representavam o poder desde o início da colonização e 

urbanização de Guarapuava.  

O sujeito colonizador e o sujeito escravo não só ocupam lugar na história/memória 

de Guarapuava, como continuam dando sentido e construindo a história no presente 

refletindo sobre as relações entre o sujeito e o espaço. Conforme Orlandi (2003, p.), “esse 

lugar da interpretação, manifestação do inconsciente e da ideologia na produção dos 

sentidos e na constituição dos sujeitos”. Nesse caso, podemos dizer que o lugar de 

interpretação são os Campos de Guarapuava e o acontecimento é a colonização dos 

Campos.  

Segundo Guimarães (2003, p. 54), “uma figura política é constituída pelos espaços 

de enunciação”. Para ele, a designação é ponderada como significação. O mesmo autor 

destaca que “não é algo abstrato, mas linguístico e histórico, ou seja, é uma relação 

linguística (simbólica) remetida ao real, exposta ao real”. Entendemos que Guimarães nos 

diz que um nome não é apenas uma palavra relacionada ao objeto, sendo assim, houve o 

atravessamento cultural entre o colonizador e o escravo negro no período da colonização. É 

um acontecimento que não se refere simplesmente à palavra como o fato, mas como efeito 

de sentido que é construído por esse acontecimento. 

Para pensar o colonizador dos Campos de Guarapuava de uma forma simbólica, 

buscando um sujeito real, trouxemos o nome do Antonio de Sá Camargo – Visconde de 

Guarapuava para representar os outros sujeitos fazendeiros, políticos, escravagistas que 

estiveram envolvidos na colonização e urbanização de Guarapuava. De acordo com 

Venturini (2009, p. 120), ele “é um efeito do processo metafórico pelo qual a cidade e o 

objeto do discurso recobrem-se na ordem do imaginário”, o Visconde representa o objeto 

do discurso na ordem do imaginário, do real e do simbólico, sendo a voz ativa que anuncia 

os ditos e não-ditos pelos sujeitos de sua época. 
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2.3 Visconde de Guarapuava: o imaginário, o real e o simbólico 

 

  Tratamos da história de Antônio de Sá Camargo - Visconde de Guarapuava, 

perguntando: Por que o casarão que pertenceu a ele se tornou sede do museu? Qual o modo 

como o Visconde aparece na história/memória paranaense? Não esperamos respostas, 

tendo em vista que a Análise de Discurso trabalha com efeitos de sentidos e não com 

conteúdo. Elegemos o Visconde porque ele foi proprietário por aproximadamente quatro 

décadas do casarão que é a sede do museu que traz seu nome. Tendo em vista esse olhar a 

partir do Visconde, buscamos entender o modo como ele significa na/para cidade de 

Guarapuava. Filho de uma tradicional família paranaense, nascido em Palmeira PR, no ano 

de 1808
16

, diz-se que, com vinte anos de idade, mudou-se para Guarapuava para assumir os 

negócios do pai na região do Terceiro Planalto. Com a ascensão do tropeirismo, a família 

possuía estabelecimentos pastoris na região onde hoje está situada a cidade de Pinhão/PR. 

Para que a fazenda prosperasse, eram necessários os cuidados do proprietário, então a 

família enviou o filho mais velho para administrar os negócios da estância. 

Não é a história biográfica do Visconde de Guarapuava que nos interessa, mas a 

memória social, histórica que se inscreve em práticas políticas, enquanto sujeito filiado à 

formação discursiva do colonizador. Nesse sentido, é importante dar visibilidade às 

condições de produção dos discursos que remetem à história arquivada sobre o Visconde, 

tendo em vista que o discurso que ressoa deste lugar não é neutro. Consideremos que quem 

escreveu o discurso sobre o Visconde foram sujeitos interpelados por ideologias políticas 

capitalistas em torno da colonização/urbanização de Guarapuava. Venturini (2009, p. 91) 

fala de discurso e diz que “a sua constituição não se dá apenas pela patrimonialização ou 

pela institucionalização, mas pela identificação com a FD que o interpela”. No processo de 

organização do Museu Visconde de Guarapuava, o discurso sobre o Visconde deu maior 

visibilidade que o discurso sobre o sujeito subjugado, ou seja, o povo indígena, o escravo 

negro e também o sujeito pertencente à classe social inferior, à classe da nobreza. 

A formação ideológica dos sujeitos que falam sobre Antônio de Sá Camargo – 

Visconde de Guarapuava se pronuncia através da Formação Discursiva (FD) do 

capitalismo, devido aos vestígios dos discursos que ressoam carregados de ideologia 

capitalista: “Refletimos acerca disso tomando por base Da Matta (1997), o qual sustenta 

                                                           
16

 Segundo biografia encontrada no site: http://curitibaspace.com.br/quem-foi-visconde-de-guarapuava/. 

Acesso em: 12/ 06/ 2018. 

http://curitibaspace.com.br/quem-foi-visconde-de-guarapuava/
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que a sociedade brasileira é relacional, isto é, funciona a partir do privado, representado 

pela casa, e da ideia de comunidade, pelas diferenças, pela heterogeneidade das famílias”. 

(VENTURINI, 2009, p. 146).  

O Visconde foi um sujeito que, além, de ser afortunado fazendeiro, político, 

comprador de um dos primeiros casarões de luxo para a época, construído pelos escravos 

negros, sob a orientação do mestre de obras Belmiro Sebastião de Miranda, que foi trazido 

para Guarapuava para desempenhar o ofício de “[...] orientar e administrar a construção de 

quase todos os casarões que embelezaram a Vila de Nossa Senhora de Belém, de 

Guarapuava”. (ABREU; MARCONDES, 1991, p. 138). 

De acordo com Da Matta (1997), o discurso no museu “funciona a partir do 

privado, representado pela casa”. Dissemos isso, também sobre a historiografia do 

Visconde de Guarapuava. Segundo, o Documentário VT Museu Visconde de Guarapuava, 

publicado em 28 de fevereiro de 2018. As casas da maioria das famílias da época não 

possuíam beiral, devido à carência econômica, porém, quem possuía posses costumava pôr 

uma carreira de telha. O sujeito com maior aquisição financeira costumava pôr duas telhas 

no beiral e isso significava que a família pertencia à classe média, pois expressava status. 

O casarão pertencente a Antônio de Sá Camargo tem três telhas no beiral, pois além, de ser 

muito rico, ainda possuía o título de Visconde, o primeiro e único Visconde de 

Guarapuava. 

17
Texto-imagem nº 6 - Museu Visconde de Guarapuava. 

 

                                                           
17

 Foto do Museu Visconde de Guarapuava, após a restauração do prédio que teve início no final do ano de 

2018, adentrando o ano de 2019. Anteriormente era azul e branco, na reforma, pintaram na cor verde claro e 

branco, dando uma nova fisionomia ao antigo casarão. 



96 
 

Fonte: A autora. . 25 de maio de 2019 (Arquivo particular). 

 

O casarão sede do museu Visconde de Guarapuava, como já dito, foi construído 

pelos escravos. De acordo com Santos (2007), a senhora Raquel Marcolina Perpétua, no 

ano de 1860, vendeu a casa ao senhor Antônio Sá Camargo, que morou nela até o fim de 

sua vida. 

 

SD 22 

Vendeu essa residência em outubro de 1891 ao tenente Gabriel Lopes Branco pelo valor 

de três contos de réis. Na escritura da venda foi feita a seguinte observação: reservando-

se o primeiro comprador o usufruto da propriedade durante sua vida. (SANTOS, 2007, 

p. 130). 

 

 

  Após a venda da casa, o Visconde viveu nela mais cinco anos, vindo a falecer no 

ano de 1896, data em que o novo proprietário tomou posse da residência, juntamente com 

o mobiliário e todos seus pertences. Discursivamente, a casa onde funciona hoje o museu 

significa como o lugar de prestígio, tanto no discurso da história como nos efeitos de 

sentido do espaço urbano, no qual a figura do Visconde de Guarapuava é central. Ele 

representa o guarapuavano, o sujeito que fala de dentro da cidade, de dentro do discurso. 

Orlandi (2005, p. 10) assevera que, “como diz Courtine (1982), a Análise de Discurso 

trabalha com a textualização do político. Com a Análise de Discurso, podemos 

compreender como as relações de poder são significadas, são simbolizadas”. 

  A relação de poder que o Visconde carrega em sua história/memória é vista em 

diferentes formas nos discursos que retornam a ele e a figura dele é mostrada com certo 

simbolismo, fazendo dele um herói. Rico fazendeiro, envolvido na política e escravagista, 

o termo „escravagista‟ não ressoa bem, então, nos comentários sobre o Visconde, é 

preferível dizer que ele possuía escravos negros, no entanto, viviam livres e recebiam 

salário. 

 Os vestígios da antiga senzala ainda existem nos fundos do casarão, o museu traz o 

nome do Visconde de Guarapuava e seria ingenuidade imaginar que dentre as paredes de 

pedra da senzala, que é igual as demais senzalas, não tivesse havido nenhuma prática 

violenta contra os escravos negros que viveram naquele lugar. Também seria ingenuidade 

acreditar que os escravos de Antonio de Sá Camargo viviam livres, no entanto, por que 
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viviam em uma senzala? Sendo assim, poderiam residir em casas como as outras da época. 

São muitos os não-ditos que ressoam em torno das memórias escravocratas em 

Guarapuava. 

De acordo com Pêcheux (2009, p. 129), “a área da ideologia não é, de modo algum, 

o único elemento dentro do qual se efetuaria a reprodução/transformação das relações de 

produção de uma forma social”. Qualquer sujeito que se deparar com as ruínas de uma 

parede de pedras que edificou uma senzala, vai lembrar da escravidão, pois a própria 

ideologia do sujeito remete ao passado sombrio da história do Brasil. Embora a geração 

contemporânea não tenha vivenciado o sistema escravocrata, os resquícios retornam nos 

discursos ideológicos do passado, pelos já-ditos e pelo que significou antes em outros 

tempos e lugares.   

Na atualidade, há discursos que buscam o apagamento do passado escravocrata no 

Paraná, mas, nos fatos da história da escravidão em Guarapuava são encontrados registros 

de maus tratos. Segundo Abreu e Marcondes (1991, p. 140), o “exame de Auto de Corpo 

de Delito realizado na escrava Eugenia” comprova a agressão sofrida por ela, advinda de 

seu dono que a castigou queimando a escrava e seu filho com um tição incandescente, 

devido a um acidente ocorrido na cozinha envolvendo a senhora, dona de escravos: “a 

memória não é um instrumento para a exploração do passado; é, antes, o meio” (FRANCO; 

VALDATI, 2017, p. 172). O meio para explorar o passado são os relatos e os resquícios 

encontrados através dos rastros e dos registros bibliográficos. Esses meios que exploram as 

memórias do passado nos dão subsídios para entender que a escravidão negra em 

Guarapuava também sofreu maus-tratos e viveu da mesma forma que os escravos negros 

viveram em todos os espaços em que houve escravidão no Brasil.  

 O discurso sobre Antônio de Sá Camargo – Visconde de Guarapuava procura 

apagar que ele foi um escravagista como os demais, entretanto, as paredes da senzala 

localizada aos fundos do casarão que pertenceu a ele denunciam esses não-ditos. O 

imaginário, o real e o simbólico são diferentes. Podemos dizer que o discurso sobre o 

Visconde é simbólico, pois a figura do Visconde é simbólica, e ele pode ser um 

personagem idealizado no âmbito da história/memória de Guarapuava. Para Venturini 

(2017, p. 57), “discursivamente, priorizamos memórias e discursos que constituem efeitos 

de sentidos no espaço público em detrimento das comprovações”. Embora, durante a 

pesquisa não tenhamos comprovações escritas, dizendo que o Visconde tratava mal seus 

escravos há um fator que causa estranheza, pois foram encontrados registros que dizem que 
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muitos escravos negros que viveram em Guarapuava receberam, por herança de seus amos, 

a liberdade e outros receberam terras como herança.  

 

SD 23 

Como uma forma de ganhar o céu, havia o costume do Senhor ou da Senhora declarar 

em seus testamentos que, após sua morte, ficariam livres os escravos de sua confiança e 

seus filhos. Um exemplo foi Dª Balbina Francisca de Siqueira que, em seu testamento, 

declarou que, após sua morte treze de seus escravos ficariam livres e receberiam uma 

grande extensão de terras, conhecida como PAIOL DE TELHA (Capão Grande, Pinhão), 

sem nunca dela poder dispor”. (MARCONDES, 1998, p. 62). 
 

 

 

Tratando-se dos escravos que pertenceram ao Visconde, não há registros de que 

eles receberam algum benefício deixado por Antônio de Sá Camargo, ou seja, sobre algum 

testamento deixando bens aos seus escravos, embora a história diga que o Visconde não 

possuía filhos e, assim, não tinha herdeiros. Conforme Santos (2007), há registros de que 

ele vendeu todos os seus bens em vida, documentando ao comprador, que somente tomaria 

posse de suas propriedades após sua morte. “Vendeu essa residência em outubro de 1891”. 

Santos (2007), aí trata-se da venda do solar que ele residiu até o fim da vida, local onde 

hoje está o museu Visconde de Guarapuava e consta que ele vendeu a metade das demais 

propriedades no final de sua vida, deixando a outra metade à ex-esposa Zeferina. Para 

Santos (2007, p. 133), “depois do falecimento de Antonio de Sá Camargo, Zeferina passou 

a ser proprietária da metade dos bens deixados pelo falecido”.  

Essa história/memória do passado ressoa no presente em que seus escravos nada 

receberam em troca pelos anos dedicados a ele. Não foi encontrado nenhum registro 

dizendo que ele deixou herança aos seus escravos, poucos relatos estão escritos, mas o 

silêncio também significa. Com isso, colocamos em suspenso o discurso de bondade do 

Visconde aos seus escravos e trazemos Orlandi (2003, 59, p.59), quando diz que “o sujeito 

diz em um lugar com o que é dito em outro lugar, o que é dito de um modo com o que é 

dito de outro, procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz aquilo que ele não diz, mas 

constitui igualmente os sentidos”. Com isso, destacamos que o não-dito e o silenciamento 

fazem parte da construção de um dispositivo de interpretação. Em outras condições de 

produção, não deixar herança ou recompensa aos escravos poderia ser visto como coerente.   

Em relação ao silêncio, Orlandi (1995, p. 75) sinaliza que “a política do silêncio se 

define pelo fato de que ao dizer algo apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, 
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mas indesejáveis, em uma situação discursiva dada”. O discurso da história salienta que o 

Antonio de Sá Camargo – Visconde de Guarapuava era um escravagista diferente dos 

demais, pois tratava bem seus escravos que eram livres e recebiam salários. No entanto, 

esse discurso constitui sentidos apontando para algo que não foi dito nessa história. 

Colocamos em suspenso alguns discursos sobre Antonio de Sá Camargo, “pode-se dizer 

que o sentido num discurso ocorre [...] na relação do imaginário e do real” (LACAN. 1986 

apud VENTURINI, 2009, p. 156).  

O imaginário sobre pessoas que tiveram ascensão social, em alguns casos, tem 

maior destaque que o real. De acordo com Santos (2007, p. 111), “os Sá Camargo servem 

de exemplo, pois assumiram esferas do poder no Paraná”. Os senhores que ocuparam o 

poder sempre foram elogiados, homenageados, dando visibilidade apenas aos bons feitos, 

no entanto, as intenções duvidosas foram silenciadas. “[...] a apropriação dos cargos 

públicos e do seu monopólio estava diretamente ligada aos seus interesses” (SANTOS, 

2007, p. 111). 

Segundo a narrativa que circula desde o século XIX, o Visconde foi um sujeito 

preocupado com os pobres da sociedade da época e, ao buscar vestígios que mostrem que 

ele agiu em prol de seus próprios interesses, foram encontrados indícios. De acordo com 

Santos (2007, p. 53), “o modo que ele procedia era outro. Dar liberdade aos escravos dava 

lhes novas energias, ou seja, ânimo para trabalhar mais, com isso maior produção e lucro 

ao patrão”. Assim, os escravos sentiam-se comparativamente civilizados, diferente dos 

outros escravos negros que viviam na mesma situação que eles. Para Santos (2007, p. 53), 

“[...] a base de sua prosperidade se firmava no braço escravo”. No entanto, ele era 

consciente que para prosperar e aumentar suas riquezas era necessário contar com o 

desenvolvimento do trabalho escravo, pois, quanto maior a produção, maior a fortuna 

adquirida. 

Outro indício que nos permite colocar em suspenso a benevolência do sujeito 

Antonio de Sá Camargo é o seu casamento desfeito por uma suposta irresponsabilidade da 

esposa Zeferina. De acordo com Santos (2007, p. 127), “a fronteira entre o vivido e o 

transmitido, o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável sobre a tragédia aponta 

uma memória subterrânea de lembranças proibidas, o „não-dito‟ do acontecido”.  A 

narrativa que circula e passa de geração em geração diz que Zeferina teria colocado o bebê 

em água quente na hora do banho e isso causou a morte da criança. No entanto, Santos 

(2007) relata que, em sua pesquisa, localizou o registro de óbito de Firmino, filho do 
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Antonio de Sá Camargo e Zeferina e o documento traz vestígios desse fato, e não uma 

certeza, sinalizando para uma distância considerável entre o vivido e o transmitido.  

  Ao contrário da história contada, que o menino era um bebê, no registro de óbito 

consta que Firmino tinha mais ou menos dois anos de idade quando faleceu e a causa da 

morte foi devido a uma queimadura com água quente. Isso confere, de acordo com 

Venturini (2017, p. 70), sobre o “corpo-memória com o corpo-documento”, fazendo um 

elo entre o acontecido e o transmitido. A causa pela qual ocorreu a tragédia é real, mas o 

que é contraditório é a forma que aconteceu e a culpa posta em Zeferina. Trazemos essa 

referência para desconstruir a relação entre história e verdade, incluindo o componente 

ficcional, tendo em vista que aquele que constrói a narrativa não é testemunha, apenas 

aquele que, a partir de documentos e evidências, preenche vazios na composição de uma 

versão.  

 

SD 24 

Firmino inocente, aos 26 de janeiro do ano de mil oitocentos e sessenta e sete na Vila de 

Guarapuava faleceu da vida presente, queimando-se com água quente, Firmino, 

inocente, de dois anos de idade, mais ou menos. (SANTOS, 2007). 

 

 

As informações encontradas no óbito da criança indicam que a mãe não foi culpada 

pela morte do filho e há vestígios de que foi um acidente que ocorreu, levando a uma 

tragédia familiar. As memórias registradas sobre a esposa e o filho do Visconde não é 

nosso objeto de pesquisa, no entanto, fizemos um breve comentário a respeito da vida real 

e da vida imaginária do sujeito que se tornou um personagem da história paranaense. 

Antonio de Sá Camargo foi um sujeito que deixou seu nome marcado na história 

paranaense e é rememorado/comemorado na cidade não só pelo museu, mas também por 

meio de outros monumentos, além de um discurso histórico forte. Foi feita essa concisa 

narrativa, porque os relatos das memórias deixam furos no discurso e esses furos são 

preenchidos por não-ditos e silêncios, os quais dependem de sujeitos e de seus modos de 

identificação com uma formação discursiva 

Os indícios encontrados em nossa pesquisa revelaram algumas “falhas”, dentro do 

discurso da história que se pretende objetivo e pauta em efeitos de verdade. Isso vem 

comprovar que a língua falta e falha. De acordo com Venturini (2009, p. 85), “a falha da 

língua é instaurada do equívoco, da fragmentação e da possibilidade da transformação, do 



101 
 

novo”. Essa divisão da história/memória do Visconde pode ter relação com a interpelação, 

e tem como centro as formações discursivas, que conforme Pêcheux (1997, p 214), 

“regulam o que pode e deve ser dito ou não pode e não deve ser dito”.  

Analisamos os discursos sobre o Visconde, como um sujeito que foi tão „bom-

sujeito‟ para a sociedade paranaense, não que ele se identificasse, mas porque os sujeitos 

da formação social se identificavam com ele. Discursivamente, esse episódio do filho e da 

devolução da esposa pode ser interpretado e constituir diferentes efeitos de sentidos, dentre 

eles, o que se destaca, é que o Visconde repete práticas sociais consideradas normais 

naquela sociedade, significando a mulher como totalmente dependente, diante do que 

podemos dizer que a mulher era tão escrava quanto os negros, pois ela não podia ir e vir: 

ela ia aonde o marido deixava ela ir ou a levava.  

Esse discurso sobre o bom-sujeito Antonio de Sá Camargo instaura equívocos e se 

sustenta em não-ditos e em silenciamentos, como fatos de linguagem. Segundo Santos 

(2007), ele libertou seus escravos antes da assinatura da Lei Áurea, no entanto, como já foi 

dito, não foi encontrado, durante nossa pesquisa, nenhum documento que diga que ele 

deixou algum testamento com alguma herança aos escravos que trabalharam e cuidaram 

dele durante sua velhice solitária, no casarão no centro da cidade de Guarapuava. A 

história registrada sobre ele destaca apenas as boas obras do cidadão, fazendeiro e político, 

fazendo dele um sujeito idealizado, pois “a função da memória é construir, sustentar e 

interpretar sujeitos idealizados” (VENTURINI, 2009, p. 69).  

Deparamo-nos com vários acontecimentos históricos que colocaram em dúvida o real 

sobre a história/memória do Visconde. Em algumas partes o encontramos, como homem à 

frente de seu tempo, por exemplo. As condições de produção dos discursos que falam 

sobre a vida privada do Visconde de Guarapuava, “o sentido desliza e a memória esburaca-

se” (VENTURINI, 2009, p. 28). Trata-se de um processo de produção de sentidos, que 

reflete a sociedade daquela época e diz o já dito por meio de repetições, atendendo a um 

princípio fundamental da análise discursiva, que é compreender que “a linguagem se funda 

no movimento permanente entre processos parafrásticos (o mesmo) e polissêmico (o 

diferente)” (ORLANDI, 2002, p. 95-96). 

No início desse subcapítulo, dissemos que objetivamos buscar a historicidade da 

história/memória do Visconde de Guarapuava, questionando o porquê de o casarão que 

pertenceu a ele se tornar sede do museu. A pesquisa mostrou que a casa pode ter se tornado 

museu em atendimento à emergência da cidade de construir um sujeito idealizado. Isso foi 
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possível devido à importância do Visconde no Paraná e, também, por ele ter vivido naquele 

espaço/lugar mais de quatro décadas. É possível dizer que a transformação da casa em 

museu pode ter sido uma estratégia para dar visibilidade a esse sujeito, apresentando-o 

como um sujeito modelo de comportamento. 

A repetição das mesmas práticas encaminha para a manutenção das ideologias 

colonialistas, a exemplo de santos, que a igreja canonizou para construir um discurso 

doutrinário a ser obedecido, repetido, sem questionamentos. O que se tem é que as cidades 

tradicionais, como Guarapuava, buscam sujeitos idealizados para mostrá-los como 

exemplos, repetindo o mesmo e escravizando sujeitos mesmo depois de a lei dizer que eles 

são livres e que eles devem ser livres. 

A decisão do prefeito da cidade, na época, de comprar o imóvel para transformá-lo 

em museu deveu-se, conforme Santos (2007, p. 46), “à relação entre memória individual e 

memória coletiva é a percepção de que a memória individual não se constitui 

independentemente da memória do grupo social no qual o indivíduo está inserido”. 

Entendemos, a partir dessas considerações, que as memórias representam sujeitos, espaços 

e objetos idealizados, legitimando as tradições do passado que são representadas como 

modelo de perfeição à sociedade contemporânea, sustentados pela história. Isso pode 

significar que o fato histórico não é neutro. Segundo Rasia e Venturini (2019, p. 195-196) 

“porque é simbolizado por sujeitos e [...] no espaço da simbolização ocorrem jogos de 

diferentes ordens, nas quais o funcionamento político é sustentado pelo princípio da 

historicidade [...]”. As autoras trazem Orlandi (2004 a, p. 37) para quem o sujeito “o lugar 

da significação historicamente constituído”.  

O modo como o Visconde aparece na história/memória paranaense e como ele foi 

idealizado como um sujeito exemplar atende ao que Pêcheux (1982, p. 57) designa de 

“aparelhos do poder de nossas sociedades que geram a memória coletiva”. Esses aparelhos 

do poder separam as memórias que devem ser visibilizadas e as que devem ser silenciadas 

e, com as memórias do Visconde de Guarapuava não foi diferente. A maior parte dos 

historiadores destaca o funcionamento do imaginário e do simbólico em relação ao sujeito 

Antonio de Sá Camargo. Isso significa que o real ficou apagado, sendo visualizado apenas 

pelos indícios encontrados através dos não-ditos.  

O Visconde de Guarapuava, dentro das condições de produção dos discursos, 

tornou-se um sujeito complexo. Numa perspectiva histórica, podemos entender que foi um 

período constituído por um discurso que dá visibilidade a um sujeito que representou a 
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sociedade paranaense e brasileira do século XIX, estando no museu porque ele cumpre a 

função de ser um lugar de memória, o qual de acordo com Venturini (2009, p. 69), “na 

perspectiva discursiva, significa por meio dos processos de interpelação do sujeito e pelo 

funcionamento da memória legitimada por meio dos processos de interpelação do sujeito e 

pelo funcionamento da memória”. Antonio de Sá Camargo constitui uma trajetória 

histórica que produz efeitos de sentido dos sujeitos daquela época. Uma vida pautada no 

autoritarismo, na hierarquia social e assim, construiu um modelo idealizado para “um 

homem de bem” (SANTOS, 2007), estabelecido pela sociedade do XIX.  

No terceiro capítulo, retornaremos falar no Visconde de Guarapuava, fazendo um 

elo com a história/memória do sujeito Belmiro Sebastião de Miranda, entrelaçando a 

historicidade que significa estes dois sujeitos, cada qual dentro de uma formação 

discursiva. Vale destacar, entretanto, que os dois deixaram seus legados na formação social 

de Guarapuava, embora, o Visconde esteja sempre em destaque, porque pertenceu a uma 

família abastada e se destacou na política regional, Belmiro é destaque, pois representou o 

político e a política da cidade, inscrevendo-se na Formação Discursiva escravagista. 

Conforme Orlandi (2002, p. 21), “uma mesma coisa pode ter diferentes sentidos para os 

sujeitos. E é aí que se manifesta a relação contraditória da materialidade da língua e a da 

história”.  

Nesse último tópico do capítulo II, abordamos a ideologia, esquecimentos e o 

silenciamentos, aquele silêncio que aparece em muitos não-ditos e apagamentos que estão 

presentes nessa pesquisa. Segundo Orlandi (2002, p. 31), “em face de sua dimensão 

política, o silêncio pode ser considerado tanto como parte da retórica da dominação (a da 

opressão) como de sua contrapartida, a retórica do oprimido (a da resistência)”. No 

discurso sobre o Visconde de Guarapuava, sobre a escravidão negra e até mesmo sobre 

Belmiro Sebastião de Miranda ficaram muitos por dizer que ressoam sentido exatamente 

pelo silêncio.  

 

2.4 Ideologia, esquecimentos e silenciamentos 

Faremos aqui um percurso buscando definir as formações ideológicas dos sujeitos 

envolvidos na trama da nossa pesquisa, deslocando as maneiras de fazer sentido. Uma vez 

que cada sujeito que faz parte do nosso trabalho está inscrito em uma Formação Discursiva 

(FD), através do que diz e também do que não-diz, podemos interpretar a formação 
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ideológica do sujeito ou do tempo/lugar que ele fez parte. Ou seja, as condições de 

produção do discurso evidenciam as visibilidades e os apagamentos.  

 

As categorizações das formas de silêncio: a) o silêncio fundante e b) a política do 

silêncio (o silenciamento). A primeira nos indica que todo processo de 

significação traz uma relação necessária ao silêncio; a segunda diz que: como o 

sentido é sempre produzido de um lugar, a partir de uma posição do sujeito - o 

dizer, ele estará, necessariamente, não dizendo „outros‟ sentidos. Isso produz um 

recorte necessário no sentido. Dizer e silenciar andam juntos. (ORLANDI, 

1995, 55).  

 

No período da colonização e da escravidão negra em Guarapuava, a política do 

silêncio, ou seja, o silenciamento produziu sentido e ressoa no presente como resposta de 

muitas perguntas para esta pesquisa. De acordo com Orlandi (2003, p. 95), “ao dizer, nos 

significamos e significamos o próprio mundo, ao mesmo tempo a realidade se constitui nos 

sentidos que, enquanto sujeitos, praticamos”. Amparados nesse dizer, podemos sublinhar 

que a linguagem é uma prática que intervém no real e dos sentidos nos discursos. Segundo 

a autora, “as condições de base, que é a língua, e o processo que é discursivo, onde a 

ideologia torna possível a relação entre o pensamento, a linguagem e o mundo”, 

(ORLANDI, 2003, p. 96) geram silenciamentos e, apesar deles, o ressoar de sentidos são 

outros.  

Sendo assim, os discursos da história tecidos por sujeitos interpelados pela 

ideologia instauraram a organização decorrente de redes de sentidos em torno da 

colonização e dos sujeitos que participaram da urbanização da cidade. Esses sujeitos são os 

políticos e escravagistas, envoltos pela ideologia dominante e pela inscrição em classes 

abastadas, as quais, por isso mesmo, tiveram visibilidade no discurso da história. A 

história/memória que está em suspenso em nossa pesquisa é a que, conforme Venturini 

(2009, p. 49), “constitui-se pela memória discursiva e dá visibilidade por meio da FD ao 

sujeito interpelado pela ideologia e atravessado pelo inconsciente.” Entendemos, diante 

disso, que houve um embate entre colonizador branco e o escravo negro, devido à 

interpelação ideológica desses dois grupos humanos, seres da mesma espécie, que viviam 

em mundos diferentes, que pode ser lido/interpretado/compreendido pelo discurso que 

circula na formação social e mostra entre estes sujeitos um distanciamento ideológico.  

De um lado, há a formação discursiva do sujeito que estava ao lado do poder e, de 

outro, sujeitos dominados, que não tinham vez, nem voz, destacando-se os escravos negros 

que viveram em Guarapuava e seus vestígios ainda são vistos na cidade. Ao nos referirmos 
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a esta fase da história do Brasil, o fazemos por entender que discurso sobre o passado 

retorna no presente e “ocorre o rompimento com o repetível e instaura-se o novo, o efeito 

de memória”, como destaca Venturini (2009, p. 65). 

Os efeitos de memória em funcionamento no Museu Visconde de Guarapuava 

produzem efeitos de sentidos constitutivos da ilusão de que somos os primeiros a 

interpretar as visibilidades e os apagamentos presentes nos espaços da casa e seus 

arredores. A motivação para buscar esses efeitos resulta da busca por respostas 

verdadeiras, que apagam a opacidade e os deslocamentos desse discurso decorrentes do 

que se repete no/pelo museu que, apesar de repetir, instaura o novo, tendo em vista que a 

casa, os móveis, as ruínas da senzala vêm desde o século XIX e início do século XX, mas 

são analisados e interpretados pelo que circula, como discurso, na atualidade.  Souza 

(2017, p. 80) nos diz que: 

 

No fundo, os museus trabalham com a tessitura do tempo de viver e de morrer, o 

tempo de um intervalo, de um triz, de um passo, de pontos entre significantes. 

Tempo de sujeito que acredita na mentira e na ficção da vida e, para tanto, se 

esquece de que vai morrer. Tempo também de morte, tão senhora de tudo o que 

vive, tão imensamente dona da palavra que foi, é e será.  

 

 

Souza (2017, p. 80) assevera, ainda, que “os museus trabalham com a tessitura do 

tempo”, sendo assim, a organização do arquivo, da história e da memória guardada no 

Museu Visconde de Guarapuava, significa a história e a memória não como sinônimas, 

tendo em vista que esses dois domínios se cruzam e se distanciam.  Conforme Venturini 

(2009, p. 37), “a escrita da história trata do passado, mas também do presente e do futuro; 

o passado reconstitui as sociedades e os seres humanos de outrora”.  

De acordo com a mesma autora, “a memória [...] trabalha com o que faz sentido na 

sociedade e permanece vivo nela”. Em nossa pesquisa, a história é importante, porém, é 

pela memória que o acontecimento histórico faz sentido na formação social. Essas 

memórias significam pelos discursos que já circularam e retornam, fazendo sentido, tendo 

em vista que os museus ancoram-se no passado e trabalham um presente em função de um 

futuro, fazendo funcionar, de acordo com Catroga (2001), o tempo tridimensional. 

Discursivamente, a história como historicidade ajuda o analista a ver no discurso o sujeito 

em movimento, que se pensa a origem do dizer e esquece que todo o dizer já foi dito antes, 

apesar de retornar às vezes reproduzindo, outras vezes transformando, mas sempre em 

movimento, conforme Orlandi (2003).   
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CAPÍTULO III 

 

 

As memórias subterrâneas estão fora da história oficial e podem retornar do 

passado a fim de rememorar/comemorar nomes ou eventos para transformá-los em 

sujeitos imaginários tomados pela aura da idealidade, responsáveis pela 

transmissão de valores. Esses sujeitos podem se tornar paradigmas para novos 

comportamentos. (VENTURINI, 2009, p. 90). 

 

 

3. ARQUIVO, MEMÓRIA E HISTÓRIA NO MUSEU 

 

   A epígrafe desse capítulo refere-se às memórias subterrâneas e quando se trata de 

arquivo, de memória e de história, especialmente, em espaços públicos como os museus. 

Nesse sentido, Venturini (2009) pensa o museu relacionado, mesmo tempo à história – 

margeando o acontecido – e à língua em sua falha e incompletude – recobrindo a 

organização de memórias, de documentos. Dentro dessa epígrafe, vale ressaltar, o 

imaginário e os sujeitos que não interessam ao Estado e, muitas vezes, nem às classes 

dominantes. Na perspectiva discursiva, como os sentidos não são fechados e nem 

unívocos, as memórias subterrâneas não ficam no passado, elas retornam para o eixo da 

formulação como discurso que vem de diferentes espaços.  

O objetivo, desse capítulo, concretiza-se a partir da Análise de Discurso (AD) e das 

leituras que se realizam por sujeitos divididos e instados a interpretar acerca da história 

relacionada à memória. Com isso, sublinhamos que a história e a memória se diferenciam 

em muitos pontos e aproximam-se também. Para o analista de discurso, o que interessa é a 

historicidade, isto é, a discursividade. Segundo Venturini (2009, p. 37), “a história é escrita 

por homens e direciona-se a outros homens engajados na trama da sociedade humana do 

presente. Em relação ao futuro, a escrita da história
18

 contribui para a interpretação desse 

passado pela força do presente”. 

No capítulo III, colocamos como fio condutor a análise das evidências sobre quem 

era e como se construiu o estereótipo do escravo Belmiro Sebastião de Miranda, um 

abolicionista que, após comprar sua alforria, se tornou um comerciante em Guarapuava. 

Essa parte da nossa dissertação é, se assim podemos dizer, a síntese de todo nosso trabalho, 

não que os outros capítulos e subcapítulos sejam menos importantes, mas dentro do recorte 

                                                           
18

 Termo usado por De Certeau (2006) e referido por Venturini, (2009). 
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– Escravidão Negra – há o embate entre formações discursivas e evidências da luta e da 

divisão de classes, nos termos de Pêcheux (2009), ancorado em Althusser. Ressoa pela 

história, a historicidade em torno do escravo/abolicionista Belmiro, um sujeito constituído 

por muitos e diferentes meandros, deixando rastros e memórias subterrâneas. Buscamos 

entender se ele foi um defensor do seu povo ou se depois de comprar a alforria dos irmãos 

de cor, libertando-os, tornou-se também um escravagista, retomando o que estamos 

dizendo desde o início dessa dissertação: a escravidão não é somente uma questão de lei, 

mas de práticas.    

O Museu Visconde de Guarapuava, como já foi dito e significado, é o espaço/lugar 

no qual recortamos a escravidão negra como tema e a senzala que está no pátio do museu 

faz parte do corpus de nossa pesquisa, como uma das materialidades. O corpus recortado 

se realiza como gesto e é nele/por ele que buscamos os não-ditos nas memórias do passado 

arquivadas naquele lugar. Dentre a historicidade que produz sentidos no museu, 

sinalizamos para os resquícios da escravidão negra e para a relação do sujeito construtor 

dos casarões da época e também escravo/abolicionista Belmiro Sebastião de Miranda. 

Perguntamos se ele, de fato, pode representar os demais escravos que viveram em 

Guarapuava.  

 Retomamos, nesse capítulo, para analisar o arquivo, a história e a memória, as 

questões da língua, referidas por Milner (1987) e Gadet e Pêcheux (2004), em que enfocam 

o real da língua e o real da história, conforme destacamos no primeiro capítulo. Venturini 

(2009, p. 85), a partir de Milner (1987), destaca “[...] a língua como o lugar da falha, pois 

„tudo não se diz‟”. A falha da língua é instauradora do equívoco, da fragmentação e da 

possibilidade da transformação, enfim, das redes pafrásticas e, também, do novo. O 

linguístico seria o “todo” e a língua, o “não-todo”, marcando a impossibilidade de dizer 

tudo. Isso para dizer que o discurso que vem do museu transforma-se em materialidade 

discursiva pelas relações que realiza, mas escapa, como diz Venturini (idem), fugindo à 

representação, ao dizível, ao recuperável.  

 A língua analisada, no discurso, pelo viés do real da história possui uma relevância 

bastante grande quando se discute questões ligadas ao museu e ao que retorna a partir dele, 

que é o arquivo, a memória e a história. Já foi bastante repetido que na Análise de Discurso 

trabalhamos com a língua na história ligada a sujeitos e a práticas políticas e sociais, mas 

sempre é possível redizer, marcar o lugar do analista. Venturini (2009, p. 85) sinaliza, a 

partir de Pêcheux (2009), que “o real da história refere-se à possibilidade de rupturas e de 
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transformações de sentidos. Para dar conta da ruptura da história e da falta que a constitui”. 

Entendemos ser importante marcar que o discurso da história deve referir, ancorar-se em 

documentos, que constituem efeitos de verdade. No entanto, ele se constitui em (dis)curso 

pela língua e a língua falta, falha e rompe com a veracidade. Funciona, também, como 

sinalizamos anteriormente, a imaginação decorrente do fato de que a história é contada e 

diante da passagem do tempo de longa duração, acontece de o sujeito historiador colocar-

se „no lugar de‟, praticando a narratividade, o ficcional, já que a história é uma versão. 

 Como nos ensina Orlandi (2003), a Análise de Discurso não procura o sentido 

verdadeiro, mas o real do sentido em sua materialidade linguística e histórica. Nosso aporte 

teórico continua na Análise de Discurso com Orlandi, Venturini, dentre outros estudiosos 

da língua e de como ela faz sentido, quando materializada. Isso é demandado pelo nosso 

objeto discursivo e pelos recortes realizados, pois não buscamos a verdade histórica e 

datada sobre Belmiro Sebastião de Miranda, mas a historicidade, os movimentos do 

sujeito, ou seja, os efeitos de sentido produzidos pelos vestígios do museu e nos registros 

dos historiadores. 

De acordo com Orlandi (2003, p. 32), “o fato de que há um já-dito que sustenta a 

possibilidade mesma de todo o dizer, é fundamental para se compreender o funcionamento 

do discurso, a sua relação com os sujeitos e com a ideologia”. O discurso sobre Belmiro 

Sebastião de Miranda em relação à ideologia do escravo/abolicionista, convidado à 

pesquisa para uma análise dos efeitos de sentido de suas memórias permite questionar se 

ele representou os escravos que viveram em Guarapuava em sua época. O sujeito Belmiro, 

dentro do discurso do Museu Visconde de Guarapuava, é discursivizado como sujeito 

escravo/abolicionista e como um dos primeiros comerciantes da nova cidade.  

Pelo discurso da história, vimos que esse sujeito foi trazido para Guarapuava e se 

naturalizou um guarapuavano, trabalhou na cidade e participou da história da formação 

social, das lutas políticas, das mudanças que ocorreram naquele período. Ele fez parte do 

museu como escravo e protagonizou repetições e transformações no espaço urbano. No 

museu, há traços dessas histórias, cabendo repetir que como lugar de memória, ele guarda 

o que se perderia, caso não fosse construído o arquivo. Ao longo da pesquisa, buscamos 

fontes bibliográficas e documentos que registram a existência desse sujeito e sua vida em 

Guarapuava. Os historiadores, dentre eles Marcondes (1998), dizem que ele veio para ficar, 

plantou sua semente na terra e deixou seu corpo descansar em algum Campo Santo de 

Guarapuava, lugar que não foi possível localizar. Pesquisamos, mas foi uma busca sem 
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sucesso: não encontramos o túmulo que guarda os restos mortais de Belmiro Sebastião de 

Miranda.  

 Cabe ressaltar, antes de adentrarmos aos sentidos do sujeito Belmiro no museu e em 

Guarapuava, questões acerca do arquivo. Segundo Venturini (2009, p. 66), o arquivo 

relaciona-se à memória, pela inscrição do lugar “na ordem do simbólico e faz retornar 

enunciados já-ditos, significados, mas esquecidos. Não fosse assim, os lugares seriam 

apenas lugares de história” e o arquivo seria reduzido à compilação e guarda de 

documentos. O arquivo, conforme Catroga (2001, p. 46), não é o lugar de recordações, pois 

a memória “quando arquivada, deixa de ser, na verdadeira acepção, uma recordação, logo, 

algo que mantém um elo vivo de continuidade e de pertença de um sujeito”.   

O risco de a memória, segundo Venturini (2009, p. 67), “da ordem do vivido – 

poder se extinguir juntamente com as comunidades que as mantêm levou a que o lugar de 

memória se fizesse necessário como arquivo, onde a memória pudesse se constituir em 

história, como continuidade e como estabilidade, o que a institucionaliza”. Essa é a 

relevância de museus nas grandes, pequenas e médias cidades. Pêcheux (1982, p. 57) 

destaca  

 

[...] o interesse em reconstituir a história deste sistema diferencial dos gestos de 

leitura subjacentes na construção do arquivo, no acesso aos documentos e na 

maneira de apreendê-los, nas práticas silenciosas da leitura „espontâneas‟ 

reconstituíveis a partir de seus efeitos na escritura: consistiria em marcar e 

reconhecer as evidências práticas que organizam a leitura literal (enquanto 

apreensão-do-documento) numa „leitura‟ interpretativa – que já é uma escritura.  

 

 

 Com isso, o autor dá visibilidade à construção de espaços polêmicos de leitura, 

mostrando a relação do arquivo com ele mesmo e com as demais relações que ele instaura. 

Trazemos essa citação para referendar o que temos ouvido em relação ao museu e que já 

dissemos dentro desse texto: os museus não são espaços higienizados, eles têm razão e 

motivações para existir dentro da formação social. Essas razões podem ligar-se ao Estado, 

aos municípios, a instituições ou a sujeitos. O trabalho da ideologia está nele pela 

reprodução, pela transformação ou pela estabilização do que circula e faz sentido na 

formação social.  

 Os museus desenvolvem os modos de tratar a memória e também os modos de 

narrar essas histórias, construindo efeitos de que há transparência na língua em discurso e 

de que o sentido é único. Esses espaços não deixam de praticar o que Pêcheux (1982) 
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chama de divisão social da leitura, pois há sujeitos que podem/devem interpretar e outras 

que são interditadas, proibidas de dizer, de serem visíveis. Essas são as memórias que 

chamamos de memórias subterrâneas. Segundo Pêcheux (1982, p. 60),  

 

Nesta medida, o risco é simplesmente o de um policiamento dos enunciados, de 

uma normalização asséptica da leitura e do pensamento e de um apagamento 

seletivo da memória histórica: „quando se quer liquidar os povos‟, escreve Milan 

Kundera, “se começa a lhes roubar a memória”.  

 

 

A partir do que trouxemos de Pêcheux e de outros autores, passamos a discutir a 

falta de arquivo no museu sobre de Belmiro Sebastião de Miranda. Não é por acaso que há 

poucos registros, também não é inocente o silêncio que cerca a memória acerca desse 

sujeito, que não deixa de ser polêmico. No discurso da história, ele aparece e nesse sentido, 

trazemos De Certeau (2006, p. 22) para sublinhar que “o passado é uma reconstituição das 

sociedades e dos seres humanos de outrora por homens e para homens engajados na trama 

das sociedades”. Vale dizer, ainda, a partir desse mesmo autor (p. 58-59) que “o texto da 

história duplica o agir”. Com isso, a história faz/constrói/projeta o mito e com isso “liga o 

dizer histórico ao fazer social”, mesmo sem identificar e sem referir a esses dois domínios.  

   

3.1 Belmiro Sebastião de Miranda: a questão social e política do escravo na formação 

social 

 

Nesse capítulo e na nossa pesquisa em geral, são analisados os vestígios deixados 

pela escravidão em Guarapuava. Belmiro Sebastião de Miranda é importante e buscamos 

contrapor nossas inquietações, embora sabendo que ao responder questionamentos sobre o 

escravo/abolicionista, outras perguntas irão surgir.  

Belmiro ressoa no discurso da história e no museu por meio de vestígios dele. Na 

cidade, ele talvez seja um nome de rua ou um túmulo em algum cemitério, distante e 

anônimo. Assim, como outros sujeitos que participaram da história da cidade, ele é 

invisibilizado.  O que colocamos em suspenso é a sua atuação polêmica, a forma nebulosa 

como participou do movimento escravagista, sendo ele mesmo escravo alforriado.  

Trouxemos para discussão a escravidão negra no Brasil, com um recorte que aborda 

especificamente esse fato histórico-social em Guarapuava, no Estado do Paraná, enquanto 

materialidade discursiva.  
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Essa abordagem é de fundamental importância em nosso trabalho, pois focaliza as 

memórias deixadas pelo escravo Belmiro Sebastião de Miranda, buscando identificar por 

meio das condições de produção se ele realmente foi um representante e defensor dos 

escravos guarapuavanos ou daqueles que foram trazidos a Guarapuava, ou se se corrompeu 

ao capitalismo, comprando a alforria de escravos, submetendo esses sujeitos a condições 

escravagistas de trabalho. Falamos de Belmiro Sebastião de Miranda, no contexto do 

político, da política e das contradições de quem, num primeiro momento, foi escravo; num 

segundo momento, atuou contra o escravagismo, e por fim, já livre, se tornou empresário.  

De acordo com Venturini e Fernandes (2014, p. 88), o acontecimento histórico e o 

acontecimento discursivo não são da mesma ordem. No acontecimento discursivo, 

“funciona a contradição e o antagonismo e ocorre quando ele passa a fazer parte também 

do campo do político, que é a passagem do histórico e do enunciativo ao discursivo”.  As 

mesmas autoras destacam que “a contradição ideológica em torno da língua que falta, falha 

e rompe com um sistema organizado previamente” e trazem Pêcheux (2009, p. 83-84) para 

sustentar o que dizem, considerando que a contradição ocorre pelo funcionamento da 

língua, como lugar material da ideologia e se constitui “pelas relações contraditórias que 

mantém entre si „os processos discursivos‟, na medida em que se inscrevem em relações 

ideológicas de classe”. Essas considerações são produtivas, nessa dissertação, tendo em 

vista que Antonio de Sá Camargo – o Visconde – e Belmiro Sebastião de Miranda – o 

escravo/abolicionista inscrevem-se em distintas formações discursivas (FDs), apesar de, 

segundo o discurso da história, defenderem a mesma causa.  

 

SD 25 

Foi um líder e defensor de seu povo. Foi vigilante e denunciou os maus tratos sofridos 

por escravos alforriados. (MARCONDES 1998, p, 161) 

 

A SD 25 sinaliza que, além do Visconde, há outro sujeito idealizado e ele se chama 

Belmiro. A diferença é que o Visconde se inscreve na formação discursiva do colonizador 

e faz parte, portanto, da classe dominante e Belmiro inscreve-se na formação discursiva 

dos escravos-negros. Isso significa que a palavra escravidão significa diferentemente para 

esses sujeitos, mesmo sendo a mesma e de ambos pertencerem ao mesmo período sócio-

histórico. Segundo Pêcheux (2009), as palavras mudam de sentido de acordo com a 

posição-sujeito daquele que a coloca em (dis)curso.  
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Como já referimos anteriormente, a abolição da escravatura não foi uma decisão 

dos que lutaram, segundo o discurso da história, pela libertação dos escravos. Ela resultou 

de uma conjuntura política bem maior e não teve influência de sujeitos de lideranças 

urbanas.  

Belmiro Sebastião de Miranda chegou a Guarapuava não por vontade própria, 

porque sua condição de escravo negro não lhe permitia ter escolhas. Trabalhou, deixou seu 

legado de „progresso‟ para a Formação Discursiva (FD) do colonizador, sujeito que veio 

para se apossar das terras, formar cidades e construir riquezas. Belmiro lutou pela 

liberdade e, quando a conseguiu, tornou-se “o mais célebre abolicionista guarapuavano” 

(ABREU, 1991, p. 139), com o dinheiro que ganhou trabalhando nas construções dos 

casarões dos outros senhores.  

Destacamos, dessa sequência, em primeiro lugar, quem Belmiro foi – líder – e essa 

condição, nessa conjuntura, encaminha para defesa. No entanto, essa palavra DEFENDER, 

ressoa que alguém está ameaçando e aquele que defende tem algum poder, caso contrário 

não é legitimado para fazer isso. Entendemos, então que Belmiro Sebastião de Miranda 

possui um certo poder e não é igual aos demais escravos. O que mais intriga é que os maus 

tratos são contra ESCRAVOS ALFORRIADOS e essa designação para os escravos torna 

mais forte ainda o sentido de violência. Como dissemos antes, a escravidão, na formação 

social de Guarapuava, estava de certa forma naturalizada.   

A contradição ocorre pelas palavras ESCRAVOS X ALFORRIADOS, sinalizando 

que a liberdade não vem das leis do Estado, do TORNAR livre, mas das condições de 

trabalho, da legitimidade da alforria, das condições econômicas e de sobrevivência. Como 

já referimos, os escravos foram libertados, mas não receberam ajuda para continuar a viver. 

A contradição está em ser livre e ser escravo e maltratado. Destacamos, igualmente, 

VIGILANTE e DENUNCIOU que encaminham para dois domínios distintos: um que é do 

religioso e outro do justiceiro. Resta saber o que foi feito da denúncia, se alguém foi 

incriminado e se resultou em melhores condições para os escravos.  

Na perspectiva discursiva, vemos a possibilidade de diferentes efeitos de sentidos e 

de inscrições de Belmiro e daqueles que foram alforriados.  

  

SD 26 

Em 1880 conseguiu pagar 800$000 da dívida de 1.200$000, importância referente a 

alforria de Esydia Ephigênia, com quem se casou em 1882, após ser liberto pelo 

testamento de seu senhor. (MARCONDES, 2010, p. 160).  
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SD 27 

 Caso se enamorasse de uma escrava de outra propriedade era punido, às vezes até com a 

morte. (MARCONDES, 2010, p. 150) 

 

Belmiro conseguiu pagar a alforria de uma mulher e se casou com ela, mas talvez 

ela tenha saído de uma condição de falta de liberdade e tenha entrado em outra. Esse 

acontecimento histórico gerou efeitos de sentido e ressoa no presente, pois ainda são 

evidenciados os vestigíos escravocratas em Guarapuava, tendo em vista que, de acordo 

com Orlandi (2003, p. 45), “não há sentido sem interpretação e, além disso, diante de 

qualquer objeto simbólico o homem é levado a interpretar, colocando-se diante da 

questão”. Assim, evidencia-se que Belmiro Sebastião de Miranda, ao comprar a escrava e 

casar-se com ela, torna-se seu senhor.  

 Esse fato ressoa dois efeitos de sentidos distintos. O primeiro é que ele comprou a 

alforria de Esydia porque os dois estavam enamorados e não era permitido o casamento de 

escravos que pertenciam ao plantel de outra fazenda. Por esse motivo, ele decidiu comprar 

a liberdade dela, para poder se casar. O segundo efeito é de que ele a tirou de uma 

condição de escrava e a levou para outra condição, que era a da esposa, nesse período.  

Podemos dizer, em relação a esse segundo sentido, que o que ressoa dessas duas 

SDs é que, mesmo que Esydia não quisesse se casar com Belmiro teria que aceitar, pois ele 

a comprou e, portanto, possuía direitos sobre ela. De acordo com Abreu e Marcondes 

(1991, p. 194), “as mulheres negras foram disputadas e divididas até mesmo pelos próprios 

escravos”, e essa não foi a condição da escrava Esydia Ephigênia, pois Belmiro comprou 

sua alforria para se casar com ela. O que colocamos em suspenso é se ela queria se casar 

com ele ou apenas teve que aceitar a imposição. De acordo com Orlandi (200 p. 47-48):  

 

A interpretação nao é decodificação, de apreensão do sentido. A interpretação 

não é livre de determinações: não é qualquer uma e é desigualmente distribuída 

na formação social. Ela é „garantida‟ pela memória, sob dois aspectos: a 

memória institucionalizada (o arquivo), o trabalho social da interpretação onde 

se separa quem tem e quem não tem direito a ela; a memória constitutiva (o 

interdiscurso), o trabalho histórico da constituição do sentido (o dizivel, o 

interpretável, o saber discursivo).  

 

A escolha entre o que faz parte da memória e o que deve ser silenciado é 

intitucionalizado e com as memórias sobre a escravidão em Guarapuava e até mesmo sobre 

o escravo Belmiro não é diferente: existe um trabalho de constituição de sentido e de 
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idealização do sujeito. O acontecimento histórico da compra da alforria e depois o 

casamento de Esydia e Belmiro pode ser pensado como processo de estruturação do 

sentido, a suposta paixão do casal que levou ao casamento. Esse acontencimento histórico, 

de acordo com Venturini (2009, p. 48), “funciona como memória do saber, como 

interdiscurso pelo funcionamento do pré-construído”. E o suposto conformismo da mulher 

diante do fato, ainda definido por Venturini que diz ser: “como intradiscurso, espaço da 

linearidade e da sintagmatização da memória”.  

Sendo assim, adentramos na composição da memória discursiva, na qual, conforme 

Venturini (2009), “um fio puxa outros fios e tece o discurso, o qual, pelos efeitos de 

verdade e de evidência, lineariza-se como saturado, constitutivo de memórias nao 

lacunares”. O sujeito que viveu sua condição de escravo negro, por ter sido comprado para 

suprir a necessidade de mão de obra não encontrada na região naquela época, no decorrer 

do tempo denunciou a escravidão silenciada que houve em Guarapuava e lutou pela 

abolição.  

Dissemos silenciada porque entendemos que, no Paraná, especificamente, onde 

recortamos a região do Terceiro Planalto paranaense, interessa silenciar o regime 

escravocrata, aparentando que nesse espaço/lugar foi amena, diferenciada dos outros 

estados do Brasil. 

 

SD 28 

Chefes de família e militares interessados na aquisição de terras, também trouxeram seus 

trabalhadores escravos, daí deduz-se que Guarapuava nasceu nas mãos dos escravos.   

(ABREU E MARCONDES, 1991, p. 94). 

 

SD 29 

Belmiro natural de Maceió, mulato, solteiro, carpinteiro e pedreiro, alforriado por 

testamento do falecido. (MARCONDES, 1998, p. 148). 

 

Na comitiva dos primeiros colonizadores, vieram, também, os escravos negros para 

desenvolver o trabalho de cortar o mato, plantar, trabalhar nos campos com a criação de 

bovinos, ajudar nos trabalhos domésticos e outros. Como já foi dito, para a construção dos 

primeiros casarões na nova cidade que estava despontando, o fazendeiro Pedro Siqueira 

Cortes comprou o escravo Belmiro, que após o casamento, contou com o auxílio da esposa 

para comprar a alforria de cinquenta escravos que foram libertos, antes da assinatura da Lei 

Áurea. 
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  Na SD 25, em que o historiador afirmava que Belmiro foi líder, ficando vigilante e 

denunciando os maus tratos, sendo assim, entendemos que ele foi um sujeito que comprou 

a alforria de outros escravos para libertá-los e ficou VIGILANTE e DENUNCIOU. Afinal, 

ele se inscreve como o sujeito defensor de sua „classe‟.  

 

SD 30  

Belmiro e Esydia trabalhando juntos e contando com a valiosa contribuição da Loja 

Maçonica Philantropia Guarapuavana – que foi a grande força da abolição em 

Guarapuava – libertaram 50 escravos. (MARCONDES, 2010, p. 161). 

 

SD 31 

Era um momento de crise de mão de obra e a população cativa diminuia 

considerávelmente, devido à alta taxa de mortalidade, os maus tratos e até mesmo as 

condições de vida deles impedia o crescimento populacional. (QUEIROZ, 1982, p. 68). 

 

Além da luta organizada, eles compravam a liberdade, como forma de protesto 

contra o Regime de Lei do Brasil, pois sabemos que a assinatura da Lei Áurea, como quase 

todas as Leis, foram assinadas porque, naquele período, era o que estava em conformidade 

com o que seria mais correto para as condições de produção da época. 

A Abolição da Escravidão não teve como finalidade beneficiar os escravos negros, 

principalmente, da parte dos que obtinham o poder de decisão, tendo em vista esse 

retrocesso da população escrava, os fazendeiros já vinham reivindicando pela mão de obra 

do trabalhador livre e assim, também o custo do trabalho diminuiria. 

As duas sequências discursivas (30 e 31) mostram a contradição e os equívocos 

referentes ao que circula na formação social, o que foi escrito pelo discurso da história e o 

que se pode ler/interpretar/compreender na perspectiva discursiva. É preciso colocar em 

suspenso, inicialmente, o TRABALHAR JUNTOS (Belmiro e Esydia), marido e mulher, 

mas antes ela sendo a escrava que foi comprada por Belmiro. Dando continuidade, 

colocamos em suspenso A VALIOSA AJUDA DA LOJA MAÇÔNICA, perguntando que 

ajuda é essa, o que sinifica ajudar e o que a maçonaria receberia em troca, nessa direção. 

Nessa mesma sequência, está dito que o casal libertou 50 escravos, sendo pertinente 

perguntar dentro de que número de escravos esses 50 se inscrevem, pois se havia setenta 

escravos, cinquenta é bastante, mas se houvesse quinhentos escravos, a libertação desse 

númeroescravos seria irrelevante.  
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Dando continuidade, está presente no discurso da história que era um momento de 

crise de mão de obra e que os colonizadores reivindicavam o trabalho de homens livres. É 

importante salientar que pelo „homem livre‟ ressoa a escravidão e a falta de liberdade de 

um lado e, de outro lado, os questionamentos do que seja liberdade. O equívoco e a ruptura 

com esse discurso de „bondade‟, vale destacar nessas sequências, marcadas que 

comprovem o que ele diz. Vemos na sequência 31, índice bastante alto de morte de 

escravos e de doenças e maus tratos.  

 A referência ao crescimento populacional dá visibilidade aos significados em torno 

dos escravos e a aproximação com animais que servem para o trabalho ou para 

alimentação: o crescimento deles interessa porque gera mais lucro e o escravo negro é a 

mão de obra.  Trata-se de uma simetria em que “um objeto pode ser tomado por outro”, 

conforme Venturini e Fernandes (2014, p. 86).  

 

SD 32 

Para os fazendeiros da área, que mais rapidamente deviam se ajustar ao trabalho livre, a 

abolição significaria apenas algumas perdas de prestígio e de privilégio. (QUEIROZ, 

1982, p. 68) 

 

SD 33 

Aos abolicionistas, importa muito o escravo, esse órfão do destino, esse enjeitado da 

Humanidade que, antes de nascer, estremece sob o chicote vibrado nas costas da mãe. 

(QUEIRÓZ, 1982, p. 53).  

 

SD 34 

O escravo Belmiro não sabia ler nem escrever, mas pedia a uma pessoa de sua confiança 

que fizesse a redação das cartas que enviava ao Rio de Janeiro, endereçadas ao líder 

abolicionista José do Patrocínio. Quando recebia a resposta de sua correspondência 

pedia aos amigos que a lessem tantas vezes até que ele decorasse o seu conteúdo, para 

transmiti-lo sigilosamente nas senzalas e chafariz, a fim de informar os demais escravos 

sobre a campanha abolicionista. (MARCONDES, 2010, p. 161).  

 

 

A historicidade deixada pela Abolição nos leva a pensar no que Orlandi (2003, p. 

37) nos diz: “se o real da língua não fosse sujeito a falha e o real da história não fosse 

passível de ruptura não haveria transformação, não haveria movimento possível, nem dos 

sujeitos nem dos sentidos”. Tendo em vista as palavras de Orlandi, podemos entender que 
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nas falhas da língua abrem-se brechas para novas interpretações e nas rupturas surgem as 

transformações. Então, no movimento abolicionista, podemos colocar em suspenso o 

interesse dos sujeitos ou de alguns deles, pois o real da história é possível silenciar o que 

não deve ser dito e apenas visibilizar o que pode ser mostrado. Belmiro Sebastião de 

Miranda foi abolicionista, mesmo durante a condição de escravo e após o falecimento de 

seu amo, o Coronel Pedro Siqueira Cortes, ele se tornou livre através do testamento de 

inventário. A partir desse período, lutou ao lado de um grupo organizado pela liberdade da 

escravidão.  

Belmiro tinha acesso direto a José do Patrocínio, com quem se correspondia através 

de cartas. Ele era analfabeto e, por isso, solicitava a ajuda de alguém de sua confiança para 

redigir as cartas e enviar e, ainda, para ler as cartas recebidas. Ele se responsabilizou por 

lutar por uma causa (abolição da escravidão), transmitindo em sigilo aos interessados como 

a campanha estava se desenrolando. Nessa militância, foi um dos membros de um grupo 

que pensou no bem comum, ou então, havia um interesse partilhado entre os componentes 

do grupo. Para cada plano do movimento organizado havia os não-ditos capazes de 

sepultar ainda mais os silenciamentos e as memórias subterrâneas, colocando em suspenso 

as boas intenções dos sujeitos envolvidos nas formações políticas de qualquer instância. O 

analista de discurso trabalha em busca da historicidade dos fatos, ou seja, dos efeitos de 

sentido e não das verdades absolutas.  

Esse sujeito nasceu escravo, mas, segundo o discurso que vem da história, não 

aceitou ser escravizado e utilizou a inteligência para se libertar e libertar os irmãos de cor.  

Pelo funcionamento da ideologia, há uma divisão social que coloca de um lado o povo 

escravizado, o que esse sujeito representa e o que luta e defende. Como ele é um sujeito 

idealizado e parece superior aos demais, circula, no discurso sobre ele, que o fato de ter 

sido escravo não o afetou. 

No entanto, como sujeito, inscreve-se em uma formação discursiva escravagista e 

assume a posição de líder, empreendendo a resistência a partir das práticas políticas já 

vivenciadas por ele mesmo. Esse discurso deriva de historiadores como Marcondes (1998) 

e Queiroz (1982), que dizem que os objetivos de vida de Belmiro eram diferentes dos 

demais escravos, e que desde o início, ele moldou-a de forma diferente, pois aprendeu a 

profissão de pedreiro, muito importante para Guarapuava, que estava sendo construída.  

Essas memórias significam esse sujeito, mas mostram, também, que a sua filiação 

na formação discursiva dos escravos mostra-o como um sujeito que resiste, que busca fazer 
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diferente. Mesmo assim, é importante sinalizar que as oportunidades que ele teve não 

foram as mesmas que os demais sujeitos escravos e negros tiveram. Não se trata de filiação 

à cidade, de ter seu corpo, como sujeito, atado à vida da cidade, mas de vir atrás de 

oportunidade. Segundo Orlandi (2004, p. 11), “o corpo dos sujeitos e o corpo da cidade 

formam um, estando o corpo do sujeito atado ao corpo da cidade de tal modo que o destino 

de um não se separa do outro”, mas esse parece não ser o caso de Belmiro, na cidade. Essa 

filiação não ocorre com os escravos e nem com os colonizadores. Para eles, a cidade 

apresenta-se como a oportunidade de conseguir se sobrepor, de transformar o espaço e de 

transformar-se junto com ele.  

Segundo essa narratividade em torno de Belmiro, ele chegou a Guarapuava com 

uma grande missão a cumprir: Edificar. A palavra edificar diante da trama histórica de 

Belmiro na cidade de Guarapuava pode ser pensada em dois sentidos, sendo que o primeiro 

corresponde à construção das casas no sentido material, no qual Belmiro administrava o 

trabalho de edificação dos casarões, e o segundo, por sua vez, refere–se à construção de 

uma nova identidade da sociedade brasileira e guarapuavana que estava nascendo naquele 

período pré/pós Abolição. Essa análise vem ao encontro do que diz Venturini (2009, p. 

106), a partir de Orlandi (2002), “a análise na perspectiva discursiva, é um procedimento 

que busca a historicidade, o simbólico e a ideologia como materialidade do inconsciente”. 

Assim, não vemos somente a história, mas os movimentos de sentidos.  

Edificar, como vimos, não tem um sentido literal e Orlandi, (2003, p. 42) nos ajuda 

a pensar isso, pois, para ela, “as palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles 

que as empregam” e isso ocorre com o Belmiro construtor (que faz casas) e a construção 

da identidade, fazendo essas casas, segundo os interesses da formação social e de quem 

mandou construir e isso significam, mostra sujeitos filiados em formações discursivas, seja 

do colonizador, seja dos escravos, seja dos que já viviam no lugar.  

Podemos entender que entre o sujeito escravo representado por Belmiro na luta pela 

Abolição e o sujeito fazendeiro Antonio de Sá Camargo - Visconde de Guarapuava, 

anteriormente escravagista e depois abolicionista, existe uma diferença. A palavra abolição 

para o Visconde era uma luta diferente da de Belmiro, pois ele era um político, astucioso e 

sabia que nessa luta ele estava construindo uma identidade do bom-sujeito, enquanto 

Belmiro também possuía um espírito político, porém, lutava pela liberdade do seu povo 

porque conhecia e sentia na pele a dor da escravidão.  



120 
 

De acordo com Pêcheux (2009, p. 146), “o sentido é determinado pelas posições 

ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico, no qual as palavras, expressões 

e posições são produzidas (isto é reproduzidas)”. Entre Belmiro Sebastião de Miranda e 

Antonio de Sá Camargo havia posições ideológicas diferenciadas, embora participassem 

do mesmo grupo abolicionista. Um lutava por motivos políticos e o outro porque conhecia 

o sofrimento e a humilhação da escravidão. 

Trazemos Orlandi (2003, p. 59) para pensar o sentido e a verdade. Nesse sentido, 

ela ressalta que “a Análise de Discurso não procura o sentido „verdadeiro‟, mas o real do 

sentido em sua materialidade”. A „verdade‟ no discurso em circulação, esse é o que faz 

sentido para AD é a relação do homem com a formação social, o qual se constitui pela 

linguagem. Belmiro Sebastião de Miranda é um dos sujeitos que representou/representa o 

abolicionista guarapuavano. Não o chamamos para essa pesquisa como sujeito empírico, 

mas como um sujeito social, tendo em vista “o discurso social. Nessa perspectiva, 

apresenta-se como metáfora da divisão social” (ORLANDI, 2004, p. 63). A partir do que 

diz a autora, pensamos que Belmiro também tenha sido da divisão social, pois ele e o 

Visconde de Guarapuava, ambos representam o sujeito abolicionista, entretanto, houve no 

passado uma divisão social entre eles e esta divisão ressoa no discurso em circulação na 

atualidade.  

 

SD 35 

Foram abolicionistas guarapuavanos: Antonio de Sá Camargo, Visconde de Guarapuava; 

Belmiro Sebastião de Miranda (ex-escravo, como escravo não podia ser filiado), 

Chistiano Pletz, José de Freitas Saldanha, Francisco de Macedo Taques, João Batista de 

Oliveira Silvério entre outros. (QUEIROZ, 1982, p.156). 
 

 

SD 36 

Somente no ano de 1884, em Guarapuava, foram libertos 43 escravos, com a única 

condição de servirem aos seus senhores por mais 07 (sete) anos. (ABREU; 

MARCONDES, 1991, p. 239). 

 

Belmiro e o Visconde eram membros do mesmo grupo e, segundo Queiroz (1982), 

possuíam, dentre eles, os mesmos objetivos, sendo que o principal era libertar os escravos 

negros daquele sistema que estava causando revolta até mesmo em outros países. Embora 

Belmiro fosse um dos principais abolicionistas, não podia ser filiado por ser ex-escravo, 

instaurando a desigualdade-subordinação. Venturini (2009, p. 111) trata dessa questão a 
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partir de Pêcheux e diz que “isso significa que a classe dominante impõe novas relações de 

desigualdade-subordinação, interpelando os indivíduos em sujeitos e em relação a uma FD 

dominante”. A classe dominante impôs a Belmiro desigualdade, mesmo ele estando em 

uma posição privilegiada em relação aos outros escravos e, estando diante da campanha 

abolicionista como um dos principais membros, mesmo assim, não tinha o direito de filiar-

se ao grupo dos abolicionistas guarapuavanos.   

Souza (2017, p. 83) traz Pêcheux (1997) e diz que “os aparelhos do poder de nossas 

sociedades geram a memória coletiva”. A dominância que vai construindo certas verdades 

no âmbito da história formando uma rede de sujeitos idealizados “[...] regularizam a 

desordem do mundo e oficializam certo modo de organização dele”, sempre privilegiando 

o sujeito que está assegurado pela ideologia do poder. Entre os nomes que aparecem na 

listagem dos abolicionistas de Guarapuava, o mais conhecido pelos arquivos históricos do 

Paraná é Antonio de Sá Camargo, abastado fazendeiro, político, proprietário do solar 

próximo à Praça da Matriz, sendo a única casa na cidade que possuía senzala. Como 

senhor de vários escravos, ele tem o nome homenageado, relembrado e arquivado na 

história da Paraná, pela qual é rememorado também como abolicionista. 

No entanto, sobre o escravo/abolicionista, os historiadores registraram somente 

bons feitos e, nessa pesquisa, não discordamos dos discursos em circulação. No entanto, a 

matéria-prima do analista de discurso são os vestígios deixados no eixo da formulação, os 

apagamentos e as visibilidades que compõem o trabalho do pesquisador. Conforme Petri 

(2013, p. 218), “a história vem funcionar, mesmo que pela via da referenciação, pelo que é 

dito e pelo que não é dito, mas emerge e funciona. Talvez aqui esteja o furo, o espaço 

inquestionável do equívoco, o lugar para se perguntar sobre as coisas a saber”.  Então, 

colocamos em suspenso toda a dedicação de Belmiro pela liberdade de tantos escravos 

antes da assinatura da Lei Áurea.  

Esse acontecimento da história/memória da libertação dos escravos deixa rastros do 

que foi silenciado, já que os senhores alforriavam seus escravos, mas havia uma dívida de 

sete anos de trabalho para depois ficarem livres. No entanto, não ficou claro se Belmiro e 

Esydia se beneficiavam dessa mesma forma de exploração dos escravos negros que eles 

compravam a alforria. Um dos silenciamentos no discurso da história é o da exploração, 

uma vez que não está dito porque os escravos deveriam trabalhar mais sete anos para os 

seus senhores depois de alforriados. Vale destacar que a palavra usada pelos historiadores é 

SERVIR, pela qual ressoa a condição de escravos.  
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  Entendemos que há vários não-ditos que ressoam por essas duas sequências, dentre 

eles, destacamos que não há referência às condições de trabalho, sinalizando que esses 

escravos teriam alguma recompensa ou se trabalhariam sem nada receber, ressoando a 

prática da mesma escravidão de antes da Lei Áurea. Com referência à tensão presente 

nesse discurso, é importante colocar duas situações e a primeira delas é: Belmiro e Esydia 

contribuíram na luta pela libertação dos escravos guarapuavanos e, a segunda situação 

contradiz essa primeira e se refere ao fato de o casal ser/dizer-se abolicionista e, 

contraditoriamente, militar no mesmo sistema opressor que a classe dominante. Diante 

disso, registramos o funcionamento dessa contradição. 

 

SD 37 

Em todas as partes do mundo, onde houve escravidão, o escravo não teve direitos só 

deveres a cumprir, pois era considerado propriedade do senhor. (MARCONDES,1998, 

p. 59). 

 

SD 38 

Belmiro fundou o Hotel Redenção, o primeiro em Guarapuava, também conhecido como 

Hotel dos Viajantes, porque nele se hospedava os caixeiros viajantes que vinham do Rio 

de Janeiro, São Paulo ou Minas no casco dos burros.  (MARCONDES, 2010, p. 160). 

 

A atuação de Belmiro e Esydia, na luta pela libertação dos escravos sinaliza para 

uma certa identificação deles com a forma-sujeito da FD dos escravos, porque eles viveram 

e sentiram esta realidade e isso pode ter influenciado o casal a lutar pela libertação desses 

sujeitos. Belmiro iniciou a vida como escravo, depois foi abolicionista e, de acordo com 

Queiróz (1982, p. 48), “a geração da independência sentiria a profunda contradição 

representada pela permanência de uma imensa maioria de escravizados em um Estado que 

surgia como liberal”. Dentre os escravos negros poucos estão registrados na história do 

Brasil com esta passagem de luta e de conquista. Disso podemos sublinhar que Belmiro 

representou a contradição da escravidão, porque quando ele chegou a Guarapuava já era 

um profissional na construção civil e a nova cidade não oferecia, na época, mão de obra 

qualificada para a edificação dos primeiros casarões. 

O primeiro hotel de Guarapuava, que se chamava Redenção, era de propriedade do 

escravo/abolicionista e isso mostra que ele foi um precursor, conseguiu ganhar o próprio 

dinheiro, o que os demais escravos não conseguiram fazer, tendo que permanecer 

“servindo” seus senhores, mesmo depois de alforriados. O hotel, além de ser um espaço 
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que oferecia abrigo aos viajantes que passavam por Guarapuava, servia de „clube‟ para 

festas e bailes e recebia a sociedade guarapuavana da época. O nome do hotel também 

constituía significação para a época.
19

 De acordo com o significado do dicionário,
20

 Online 

de Português, a palavra “redenção” significa ação ou efeito, ato de se redimir, salvação. No 

sentido figurado, é amparo que auxilia em circunstâncias muito difíceis. Para a Teologia, 

significa a salvação da humanidade por Jesus Cristo.  

Nesse discurso, Belmiro era sinônimo de salvação para os outros escravos e para 

ele mesmo pela determinação que possuía para transformar sua história. Foi escravo, 

abolicionista e depois empresário. As diversas tomadas de posição, os não-ditos vão 

elaborando os sentidos formando a historicidade dos fatos pelos quais nos trazem 

visibilidades sobre quem foi e o que fez pela escravidão guarapuavana.  

Em resposta ao questionamento sobre se Belmiro Sebastião de Miranda pode ou 

não representar os demais escravos que viveram em Guarapuava, entendemos que sim. 

Belmiro foi um escravo que não se acomodou diante de sua situação de nascimento e foi à 

luta. Isto é, não se conformou com o fato de ter nascido escravo e morrer escravo. Desde 

cedo aprendeu uma profissão, pela qual se tornou um renomado mestre no ofício de 

construções de casas de taipa. 

 

SD 39 

Orientou e administrou a construção de quase todos os casarões que embelezaram a Vila 

de Nossa Senhora de Belém, de Guarapuava. (ABREU; MARCONDES, 1991, p. 138). 

 

 Belmiro Sebastião de Miranda, em nossa pesquisa, foi analisado como um sujeito 

dividido, clivado e marcado por contradições, tendo em vista a sua condição inicial de 

escravo que, segundo os historiadores, nunca se submeteu e, depois como um sujeito que 

foi para a Guarapuava para edificar, construir casarões. Isso significa que ele servia às 

elites. No entanto, os mesmos historiadores o significam como abolicionista e, ele mesmo 

alforriou escravos, mas os colocou para trabalhar com ele, ao mesmo tempo em que, de 

acordo com os historiadores, lutou pela causa abolicionista, pela liberdade. 

Abreu e Marcondes (1991, p. 139) nos dizem que: “se fosse homem fica 

trabalhando com ele na construção civil e se fosse mulher, teria serviço no hotel, isto talvez 

porque havia o preconceito generalizado de não se empregar a mão-de-obra alforriada”. 

                                                           
19

 www.significados.com.br/redenção. Data de atualização: 12/03/2014. Acesso em: 11/09/2019. 
20

 https://www.dicio.com.br/redencao/. Acesso em: 26/11/2019. 

http://www.significados.com.br/redenção
https://www.dicio.com.br/redencao/
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Belmiro e Esydia, além de alforriar os escravos, ainda lhes davam a oportunidade de um 

emprego, pois sabiam que era difícil um ex-escravo ser contratado para exercer qualquer 

profissão que fosse, sendo assim, eles garantiam-lhes também uma função. Na perspectiva 

discursiva, colocamos em suspenso a questão do emprego e os sentidos de emprego nas 

condições escravocratas, bem como o alcance da escravidão.  

Nesse discurso, há certa contradição, pois existem indícios de que os escravos 

foram ajudados por benevolência, entretanto, funcionam não-ditos que suscitam 

questionamentos sobre as reais intenções de Belmiro na ajuda dada aos demais escravos 

negros. Pensar a contradição é possível, tendo em vista que o discurso é o lugar da 

interpretação na Análise de Discurso. De acordo com Orlandi (2003, p. 59), é necessário 

ver que há:  

 

A construção de um dispositivo de interpretação. Esse dispositivo tem como 

característica colocar o dito em relação ao não-dito, o que o sujeito diz em um 

lugar com o que é dito em outro lugar, o que é dito de um modo com o que é dito 

de outro, procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz, mas 

se constitui igualmente os sentidos de suas palavras.  

 

 

 

Nos textos lidos durante a pesquisa, as historiadoras Abreu e Marcondes (1991) 

registraram as evidências encontradas em arquivos de cartórios e outros lugares que 

guardam documentos do passado. Dentro do que foi descrito por esses sujeitos, há poucos 

vestígios e nenhuma comprovação de que Belmiro Sebastião de Miranda tenha obtido 

vantagens com as alforrias. No entanto, como temos repetido, os não-ditos e silêncios 

significam e, conforme Orlandi (2002, p. 106), “o silêncio [...] não é o não-dito ou sustenta 

o dizer, mas aquilo que é apagado, colocado de lado, excluído”. No discurso dos 

historiadores, os documentos sobre a atuação de Belmiro foram excluídos da história 

oficial, mas aparecem na cidade por meio de prédios e edificações, dentre elas, a 

construção da casa do Visconde de Guarapuava. Com isso, repetimos com Orlandi (2002), 

que o discurso é incompleto, mas pelo trabalho da ideologia ele apresenta os sentidos que 

estão no discurso como completos e verdadeiros.  

 

SD 40 

Requereu embargos de tutela voluntária de menores escravos, alegando que as mesmas 

só serviram de pretexto para que todos os tutores tivessem criados gratuitos e escravos 

em suas casas. (ABREU; MARCONDES, 1991, p. 141). 
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A sequência acima dá visibilidade à militância de Belmiro em favor dos escravos e 

das crianças, pois com essa atitude apoiava aqueles fazendeiros que assumiam a tutoria 

para continuar tendo escravos em suas casas. Como já foi dito anteriormente, o ex-escravo 

inscreve-se na formação discursiva escravagista, mesmo assim, se identifica com a FD dos 

colonizadores: ele possui escravos em casa, assim como outros fazendeiros. Essa prática 

possibilita destacar que não há a inscrição plena dentro de uma formação discursiva, tendo 

em vista que ela não é fechada, portanto, os resquícios deixados pela história/memória de 

Belmiro Sebastião de Miranda permitem fazermos eco, de acordo com Paim (2017), ao 

sinalizar para a existência de condições para que um acontecimento possa vir a se inscrever 

no espaço potencial de uma memória.   

Ainda de acordo com Paim (2017, p. 255), “os vestígios dos efeitos de sentido do 

acontecimento não inscrito na memória ficam em suspenso, roçando as bordas da memória, 

adentrando suas fronteiras, aproveitando-se de seu caráter móvel e lacunar”. Alguns 

vestígios instauram a historicidade reminiscente em torno de Belmiro, mas são 

acontecimentos que não se inscrevem como memória e, por isso, continuam em suspenso. 

Trata-se do “acontecimento que escapa à inscrição, que não chega a se inscrever”, 

conforme Pêcheux (2002, p. 50). 

A inscrição no campo teórico da Análise de Discurso nos faz compreender que não 

há um sentido fechado, mas sempre possibilidade de o sentido vir a ser outro. Segundo 

Paim (2017, p. 55), “o que está fora da memória não está nem esquecido nem foi 

trabalhado, metaforizado, transferido. Está in-significado, que o quê ainda está no domínio 

da insignificância, o in-significado, pode encontrar sua significância inscrevendo-se na 

memória”. 

Seguimos para o próximo subcapítulo, abordando as memórias dos escravos 

arquivadas no museu. Entretanto, não encerramos as análises sobre o sujeito Belmiro 

Sebastião de Miranda e, no decorrer do trabalho, será possível voltar a falar sobre ele. 

Destacamos, a partir disso, que uma pesquisa pode ser definida como uma teia que enlaça 

novos fios, buscando sanar algumas dúvidas. Passamos a pesquisar o que existe no museu 

e remete ao passado escravagista e, também, a forma como esta historicidade significa na 

atualidade. 
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3.2 Memórias dos escravos arquivadas no Museu Visconde de Guarapuava  

 

 O Museu Visconde de Guarapuava arquiva algumas memórias da escravidão negra, 

mas, da mesma forma como guarda qualquer outra memória, não há um propósito de dar 

visibilidade aos maus tratos recebidos pelos escravos, e tampouco da violência que levou 

alguns deles até mesmo à morte. Segundo Barbosa Filho (2019, p. 117), “as surras, a 

humilhação, os açoites e as execuções não foram as únicas consequências para aqueles 

africanos escravos e libertos”.  Há muitas outras práticas que mostram a escravidão como 

um sistema de opressão de falta de liberdade e esses sintomas continuam a fazer parte das 

práticas políticas, podendo-se dizer que a escravidão é mais do que uma questão de 

legislação, ela marca a luta de classes.  

Vale destacar que a senzala é a marca discursiva mais forte da escravidão no 

museu, pois é um local que se encontram ruínas que são indícios da vida escrava neste 

espaço/lugar. No entanto, o silêncio sobre essa prática é recorrente. Por isso, trazemos 

Orlandi (2004, p. 32), para quem “o silêncio não está disponível à visibilidade, não é 

diretamente observável. Ele passa pelas palavras. Não dura. Só é possível vislumbrá-lo de 

modo fugaz. Ele escorre por entre a trama das falas”. Com isso, mais uma vez, destacamos 

a importância das imagens e a significamos, a partir de Venturini (2009), como 

enunciados-textos, que encaminham para discursos. 

Por meio das ruínas da senzala no Museu Visconde de Guarapuava escorre por 

entre as tramas um discurso silencioso, que dá visibilidades à escravidão negra nos 

Campos do Terceiro Planalto paranaense. No entanto, na atualidade, esse espaço apresenta-

se como neutro, podendo-se compreender que o período escravocrata se naturalizou. Parte 

dos sujeitos que formam o corpo da cidade, não têm o devido entendimento sobre esse 

período e não se preocupa com a escravidão, ou então, simula que essa prática não ocorreu 

ou aconteceu em um tempo muito distante da atualidade. Entretanto, na sociedade 

brasileira, as feridas da escravidão ainda não cicatrizaram. Conforme Orlandi (2001a, p. 

131): 

 

A imagem que pode nos fazer compreender esse processo é a do silêncio como 

desdobramento: o silêncio é o ponto (todo sentido é efeito de uma refração, todo 

discurso se funda no equívoco) em que o discurso se desdobra em outras 

palavras. O silêncio funciona assim como ponto de fuga em que os sentidos 

desdobram-se. 
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 As memórias da escravidão negra arquivadas no museu funcionam pelo silêncio, já 

que o discurso se fundamenta no equívoco e se transforma em efeito de sentido. Assim, 

destacamos que os discursos que ressoam naquele espaço/lugar, pelas peças antigas, pelo 

estilo da casa, pelas paredes de pedra da antiga senzala sinalizam para a história/memória, 

fazendo ver/compreender os não-ditos sobre o sistema escravocrata que foi vivido dentro e 

fora do Museu Visconde de Guarapuava. Embora nem tudo seja falado sobre as possíveis 

„verdades‟ do passado nos discursos contemporâneos, a senzala revela ou mostra muitos 

discursos que estão silenciados.  

Entre os ditos, não-ditos e silenciamentos, funciona, nesse discurso, a política 

guarapuavana que buscava pela „civilização‟ da cidade e do comércio e, nessas condições 

de produção, o escravo negro era importante apenas no trabalho e não na sociedade. De 

acordo com Barbosa Filho (2019, p. 132), “as necessidades do poder político em negociar 

com a elite comercial urbana, novas relações de trabalho que permitam ao Commércio um 

campo „civilizado‟, necessário ao bom andamento das negociações e transações na 

cidade”. Isso significa naturalizar uma prática, tomando-a, nos termos de Pêcheux (2009), 

como uma norma identificadora de uma formação social e de um tempo político, histórico 

e social. Pelo discurso silenciado, entende-se que a partir da abolição da escravidão, o 

desejo da sociedade era (re)significar a cidade como um espaço civilizado e seguro para os 

“sujeitos de bem” da sociedade guarapuavana atendendo aos anseios da atualidade, na qual 

a prática escravagista adquiriu outros efeitos de sentidos, mas não deixou de funcionar. 

De acordo com Orlandi (2002, p. 14), “assim, como dissemos que há silêncio nas 

palavras, estamos dizendo que: elas são atravessadas de silêncio; elas produzem silêncio; o 

silêncio fala por elas”. As memórias silenciadas sobre os escravos negros falam no Museu 

Visconde de Guarapuava. Como já foi dito, a instituição que guarda as memórias da 

colonização/urbanização de Guarapuava dá visibilidade à importância do colonizador que 

participou daquela fase da história e apaga a contribuição dos escravos negros. Conforme 

Barbosa Filho (2019, p. 106), “o ponto de vista do „conflito cultural‟ satura o ideológico 

nos „costumes‟ ignorando uma compreensão da revolta como resistência”. 

A revolta advinda dos escravos pode ser compreendida como resistência contra 

práticas escravagistas.  A resistência foi contra o sistema escravocrata que assombrou o 

Brasil por longos anos.  De acordo com Barbosa Filho (2019, p. 94-95): 

 



128 
 

Para além de todos os prejuízos implicados em não ter nem direito de cidadão, 

nem privilégio de estrangeiro e da liberdade transitiva, uma liberdade segunda, 

dependente, distinta da liberdade intrínseca do branco (e, principalmente, 

determinada por esta) a repressão, a violência, a arbitrariedade policial e judiciária 

atingiram níveis que beiravam, até para os padrões da época, o absurdo.  

 

As evidências do absurdo de um sistema que dominou uma parcela da sociedade, na 

época em que a escravidão no Brasil era legalizada e aceitável são produzidas pela 

ideologia, que satura o discurso e coloca o homem diante do real e do imaginário, dentro 

das condições de produção. Segundo Orlandi (2003, p. 36), “os sujeitos „esquecem‟ que já 

foi dito – e que este não é um esquecimento voluntário – para, ao se identificarem com o 

que dizem se constituem em sujeitos”, assim distingue-se as duas formas de esquecimentos 

no discurso. Agora, conforme (MALDIDIER, 2003 p. 42): 

 

No „esquecimento número 1‟ o sujeito „esquece‟, ou em outras palavras, recalca 

que o sentido se forma em um processo que lhe é exterior: a zona do 

„esquecimento número 1‟, é por definição, inacessível ao sujeito. O 

„esquecimento número 2‟ designa a zona em que o sujeito enunciador se move, 

em que ele constitui seu enunciado, colocando as fronteiras entre o „dito‟ e o 

rejeitado, o „não-dito‟.  

 

 

 

De acordo com Pêcheux (2009), o inconsciente está para o esquecimento número 1, 

assim como o pré-construído está para o esquecimento número 2. No que tange aos 

esquecimentos, Orlandi (2003, p. 36) diz que “é assim que sentidos e sujeitos estão sempre 

em movimento, significando sempre de muitas e variadas maneiras. Sempre as mesmas, 

mas ao mesmo tempo, sempre outras palavras”. A escravidão negra registrada no museu 

mostra como foi, mas o sentido do passado ressoa no presente de outra maneira. O que 

naquela época era aceitável e legitimado, na atualidade, é visto como um absurdo.  

A formação ideológica dos sujeitos que criaram o Museu Visconde de Guarapuava, 

e organizaram de modo que fosse dito apenas o que era para ser dito e apagado o que não 

seria bom mostrar, pois poderia manchar a imagem da sociedade escravocrata de 

Guarapuava. Para Barbosa Filho (2019, p. 135), para quem “a história da arbitrariedade 

enquanto uma discursividade que sustenta o documento da lei não pode funcionar sem 

apelar à memória da unidade da província que apaga”. Conforme a teoria de Michel 

Pêcheux escrito em “A Inquietação do Discurso”, na (re)leitura de Denize Maldidier. 
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As formações ideológicas [...] comportam necessariamente como um de seus 

componentes uma ou mais formações discursivas inter-relacionadas que 

determinam o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de 

um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa, etc) a partir de 

uma posição dada em uma conjuntura dada. (MALDIDIER, 2003 p. 32). 

 

 

O discurso da história do sistema escravocrata ajuda-nos a revisitar o que está no 

museu em torno de Antonio de Sá Camargo – Visconde de Guarapuava – sujeito que 

fundamenta a existência do museu, Belmiro Sebastião de Miranda – o 

escravo/abolicionista e os escravos negros.  

O Visconde de Guarapuava representa o colonizador/escravagista e a história do 

museu gira em torno dele. Dentre as textualidades, o que presentifica a presença/ausência 

do escravo negro é que, no museu, há uma tela pendurada na parede com a imagem de um 

homem negro. Trata-se de uma tela pintada com a imagem do escravo/abolicionista 

Belmiro Sebastião de Miranda, sujeito que pode ser entendido, de acordo com Venturini 

(2009, p. 68), “como ser social, responsável pelas mudanças na sociedade”. Isso porque, na 

formação social, conforme repetimos várias vezes, devido à importância de suas práticas, 

foi um dos responsáveis pelas mudanças na colonização/urbanização da cidade de 

Guarapuava, militando na política nacional, conforme referências às cartas trocadas com 

José do Patrocínio. Para resumir, podemos dizer que pela participação ativa do 

escravo/abolicionista Belmiro Sebastião de Miranda ressoa efeitos de sentido do político 

na política guarapuavana. 

 

3.3 Percurso da história/memória do Visconde de Guarapuava e do 

escravo/abolicionista Belmiro Sebastião de Miranda 

 

 Para representar a sociedade guarapuavana da época, elegemos Antonio de Sá 

Camargo – Visconde de Guarapuava e o escravo/abolicionista Belmiro Sebastião de 

Miranda como sujeitos que viveram duas classes diferentes: como já foi dito, o primeiro 

foi um sujeito que pertenceu à classe privilegiada da sociedade da época e em nossa 

pesquisa ele representa todos os outros de sua época. 

Os dois sujeitos destacados, nessa dissertação, ocupam lugares diferentes na 

formação social e também no museu. Disso se pode adiantar, que o espaço museológico, 

que retrata a sociedade e interpreta a cidade, não dá destaque igual a eles. A casa é do 

Visconde e o que se sobressai no museu são objetos pertencentes a ele ou que compuseram 
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o cenário urbano da época em que ele viveu. A sequência discursiva 41 sinaliza para a 

questão da interpretação e para a importância de saber de que lugar emanam os dizeres, 

sinalizando que o discurso da história também não é homogêneo. Podemos entender pelo 

que recortamos nessa sequência, que o que passa para o futuro, de cada sujeito, altera-se de 

acordo com a posição deles na sociedade.  

 

SD 41 

Para realizar uma interpretação histórica, é necessário saber quem a produziu, pois as 

contradições existem, os olhares lançados sobre o mesmo tempo podem revelar 

representações diferentes. Portanto, há que se entender que cada interpretação da 

realidade está carregada de influências do meio social e do tempo vivido.  (SANTOS, 

2007, p. 24). 

 
 

 Conforme a mesma autora, a interpretação mostra as contradições, não só devido 

ao lugar social dos sujeitos que constituem o discurso, nesse caso da história, mas também 

de quem a escreve e os compromissos assumidos. Sabemos que a escrita científica deveria 

ser neutra, mas há sempre o componente da subjetividade, muitas vezes, decorrentes da 

ideologia. Pêcheux (2009, p. 149) diz que: 

 

[...] o funcionamento da Ideologia em geral como interpelação dos indivíduos em 

sujeitos (e, especificamente, em sujeitos do seu discurso) se realiza através do 

complexo de formações ideológicas (e, especificamente, através do interdiscurso 

intrincado nesse complexo) e „fornece‟ a cada „sujeito‟ a sua „realidade‟, enquanto 

sistema de evidências, de significações percebidas – aceitas, experimentadas.  

 

 

Diante, das contradições sócio-históricas dos sujeitos chamados a representar em 

nossa pesquisa, classes sociais antagônicas, em que um sujeito se inscrevia na FD do 

colonizador – era branco, capitalista e o outro sujeito – era escravo negro comprado para 

trabalhar em Guarapuava. Cada qual estava de um lado da ponte que ligava as diferentes 

classes da sociedade, mas ambos lutaram lado a lado pelo abolicionismo em Guarapuava. 

Entretanto, conforme Queiroz (1982), o Visconde era filiado ao grupo abolicionista e 

Belmiro não podia ter seu nome na lista de filiados por ter sido escravo e, com isso, perdia 

o direito, por ser um sujeito considerado desigual, em relação ao branco.  

De acordo com Souza (2006), “negro na economia era o trabalho desqualificado. 

Era o trabalho bruto, quer dizer, não era um trabalho que usasse a inteligência, pois era do 

interesse de seu proprietário, educá-lo para atividades de servidão e total subordinação ao 
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seu senhor”. Belmiro, na economia guarapuavana, representava a mão de obra qualificada, 

mas também desempenhava trabalho braçal. No entanto, usava a inteligência para planejar 

e edificar as casas da elite da cidade. Belmiro Sebastião de Miranda foi um escravo 

diferente da maioria deles, desde cedo, aprendeu uma profissão e lutou pela liberdade dele 

e dos os outros que, da mesma forma que ele, viveram em regime de servidão aos senhores 

escravocratas. 

Os sujeitos pensam ser livres, no entanto, livremente se submetem às ordens, à 

submissão dos sujeitos que detém o poder, constitui-se pela ilusão de ser a origem de suas 

próprias vontades e decisões. Segundo Pêcheux (2009, p. 130), “é impossível atribuir a 

cada classe sua ideologia, como se cada uma delas vivesse „previamente à luta de classes‟ 

em seu próprio campo, com suas próprias condições de existência e suas instituições 

especificas”. Belmiro Sebastião de Miranda e Antonio de Sá Camargo – Visconde de 

Guarapuava viveram na mesma sociedade, na mesma época e até lutaram pela mesma 

causa, entretanto, pertenciam a grupos sociais distintos, mas, de acordo com Pêcheux 

(2009), não há uma ideologia para cada classe vivendo uma constante luta de acordo com 

suas instituições.  

Belmiro, após a alforria, viveu na sociedade guarapuavana em busca de igualdade 

de direitos, em relação ao sujeito „branco‟ e „livre‟, se casou, constituiu propriedade, pois 

fundou o primeiro hotel em Guarapuava e reivindicou seus direitos e de seus „protegidos‟, 

ou seja, dos escravos que ele comprou a alforria. Encontramos documentos em seu nome 

endereçado ao presidente e aos membros da Câmara de Vereadores da cidade, solicitando 

seus direitos de acordo com a citação: (Arquivo Unicentro, Nº 198). “Belmiro Sebastião de 

Miranda requer a construção da calçada em frente sua casa de morada na Rua Bela”. Não 

temos conhecimento de onde está situado atualmente esse endereço que provavelmente foi 

sua residência, mas há indícios que apontam que fica dentro da cidade de Guarapuava.   
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Trouxemos uma cópia desse documento para anexar a nossa pesquisa: 

 

FIGURA 1 – Documento de Belmiro Sebastião de Miranda à Câmara de Guarapuava 

 

Arquivo Histórico da UNICENTRO. Boletim nº 4 de agosto/setembro de 1989. 

 

 

Belmiro Sebastião de Miranda conhecia a ordem e organização da cidade de 

Guarapuava, por isso, habitou nela como todos os outros sujeitos de sua época. De acordo 

com Venturini (2009, p. 140-141): 
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Para habitar o espaço urbano e estar nele é necessário conhecer sua ordem. A 

cidade e o sujeito mantêm uma relação de dependência: de um lado, ela só existe 

porque os sujeitos a constituem; de outro, os sujeitos é que são por ela 

constituídos. A memória da cidade não se constitui com base nos saberes de um 

sujeito empírico e individual, mas nos saberes da formação social em sua 

totalidade, de saberes constitutivos da memória social.  
 

Na história/memória sobre Belmiro, é possível retornar ao passado pelos discursos 

sobre, mas no aqui/agora, ressoam novos efeitos de sentido pelo funcionamento discursivo 

e pela historicidade. Conforme Venturini (2009, p. 141), “o espaço urbano e os cidadãos 

são inseparáveis: um não existe sem o outro”. Nessa perspectiva, de acordo com a autora, 

podemos dizer que Belmiro Sebastião de Miranda foi um sujeito inseparável de 

Guarapuava e a historicidade dele está envolta das memórias da cidade.  

Há poucos registros de Belmiro Sebastião de Miranda e sua esposa Esydia. Há em 

relação a ele um silêncio, mas, de acordo com Orlandi (2002, p. 70), “o silêncio não é 

vazio e sem-sentido; ao contrário, ele é o indício de uma totalidade significativa”. Há 

discursos em que o silêncio significa mais que as palavras e, nas memórias arquivadas 

sobre Belmiro e Esydia a visibilidade que há nos discursos traz efeitos de sentido que nos 

leva a interpretar que ambos não tiveram filhos.  

Analisar a figura do escravo/alforriado Belmiro Sebastião de Miranda é estudar o 

político e a política guarapuavana. Conforme Silva (2007, p. 41), “o político é simbolizado 

nas relações sociais, nas relações de poder entre os sujeitos inscritos em uma posição 

sujeito”. Belmiro demonstrou ser um sujeito político envolto nas relações sociais da cidade, 

pois seu trabalho na construção de Guarapuava foi de grande importância, e sua atuação na 

Campanha Abolicionista foi um marco positivo para a escravidão no Terceiro Planalto 

paranaense. Ele enviava correspondências aos responsáveis pelo movimento e, ao receber 

as respostas, transmitia-as aos outros escravos da região que estavam apreensivos pelas 

notícias abolicionistas. De acordo com Orlandi (2012, p. 55):  

 

O político não está presente só no discurso político. O político, tal como 

pensamos discursivamente está presente em todo discurso. Não há sujeito nem 

sentido, que não seja dividido, não há forma de estar no discurso sem constituir-

se em uma posição-sujeito e, portanto, inscrever-se em uma ou outra formação 

discursiva que, por sua vez, é a projeção da ideologia no dizer. As relações de 

poder são simbolizadas e isso é o político. A Análise de Discurso trabalha sobre 

relações de poder simbolizadas em uma sociedade. 
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Nesse ponto de vista, o discurso político é representado nas relações sociais, nas 

relações de poder entre o sujeito que representa os demais sujeitos da sociedade. Belmiro, 

nas condições de produção de nossa pesquisa, representa todos os escravos que viveram, 

trabalharam, morreram e foram sepultados nas terras dos Campos de Guarapuava. De 

acordo com Venturini (2009, p. 187), “na ausência de memórias espontâneas, 

especialmente em formações sociais em que a operação de memória não é mais natural, há 

a invenção de um passado inequívoco, que empurra para um futuro, dando a impressão que 

estamos dentro da história”. Na história/memória da escravidão negra em Guarapuava 

ressoam novos discursos que sustentam os antigos e também sinalizam para uma 

circularidade discursiva. 

 Belmiro Sebastião de Miranda faleceu em 20 de junho de 1910
21

, mas, somente 

várias décadas depois seu nome foi imortalizado na cidade de Guarapuava, através de um 

Projeto de lei, nomeando uma rua da cidade. Conforme o site
22

, “a Rua Belmiro de 

Miranda é predominantemente residencial com 100,00% endereços residenciais e está 

localizada no Bairro de Trianon, na cidade de Guarapuava PR”.  

A Lei nº 1808/2009, de autoria do Vereador João Carlos Gonçalves, foi aprovada 

Câmara Municipal criando o INSTITUTO AFRO-BRASILEIRO BELMIRO DE 

MIRANDA, com sede no Município de Guarapuava – Estado do Paraná
23

. Por meio, dos 

não-ditos que lemos nesses documentos aprovados um século depois da morte do Belmiro, 

entendemos que o lugar ocupado por ele sempre foi o lugar do escravo. É esse o sujeito 

que ele representou e ainda representa, porque, em relação a Antonio de Sá Camargo – 

Visconde de Guarapuava, logo após sua morte já foi homenageado com a imortalização de 

seu nome em uma avenida na capital paranaense, a rua e o museu na cidade de 

Guarapuava.  

Entretanto, percebe-se a diferença social até mesmo após a morte dos sujeitos, pois 

Antonio de Sá Camargo – Visconde de Guarapuava sempre representou e continua 

representando o sujeito que fez parte da elite paranaense, já que seu nome foi imortalizado, 

enquanto o nome do Belmiro foi reconhecido como um sujeito que deixou seu legado na 

história de Guarapuava, muitos anos após sua existência, num período em que a sociedade 

sentiu-se em dívida com a escravidão negra.  

                                                           
 
22

 www.consultarcep. Acesso em 26 de novembro de 2019. 
23

 Arquivo Câmara Municipal de Guarapuava.  

http://www.consultarcep/
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Vale destacar que há, nesse discurso, um entrelaçamento entre as FDs nas quais 

Visconde e Belmiro se inscrevem e isso instaura efeitos de sentidos, podendo-se estudar 

com mais rigor a ideologia e a forma-sujeito. O corpo do abolicionista Belmiro de Miranda 

deve ter sido sepultado em Guarapuava, no entanto, nas pesquisas que fizemos, não foi 

encontrado nenhum documento desse registro. Fizemos buscas no Arquivo da Catedral 

Nossa Senhora do Belém, no Arquivo da Câmara Municipal, no Cartório Santos Lima
24

, 

primeiro cartório de Guarapuava, fundado em 1889 e, nessa busca, foi localizado o 

Registro de Óbito de Belmiro Sebastião de Miranda, porém, não há o local onde ele foi 

sepultado. 

 Na busca por essa informação nos depararmos com o documento de óbito e 

percebemos que não seria possível desvendar o „apagamento‟ da história/memória que nos 

levou a meses de pesquisa para saber o local onde Belmiro foi sepultado, mas não foi 

possível trazer essa resposta para nossa dissertação. Não há essa informação, ou então, não 

a encontramos. Conforme Venturini (2009, p. 116) diz a partir de Pêcheux que  

 

[...] é a causa que determina o sujeito exatamente onde o efeito da interpelação o 

captura; o que falta é essa causa, na medida em que ela se „manifesta‟ 

incessantemente e sob mil formas (o lapso, o ato falho, etc.) no próprio sujeito, 

pois os traços inconscientes do significante não são jamais „apagados‟ ou 

„esquecidos‟, mas trabalham, sem se deslocar, na pulsão sentido/non – sens do 

sujeito dividido. 

 

 

 

O „apagamento‟ ou „esquecimento‟ das memórias do escravo/abolicionista Belmiro 

Sebastião de Miranda nos traz efeitos de sentidos que revelam o que o sujeito escravo 

significou para a sociedade guarapuavana. Essa é uma das respostas que encontramos 

pela/na pesquisa. Qual foi o lugar ocupado por Belmiro e que sentido a escravidão negra 

ressoa através dele. Entendemos que a memória escravocrata também foi sepultada com 

ele, algumas partes foram ressuscitadas com o reconhecimento dado aos escravos na 

contemporaneidade e a „dívida‟ que essa mesma sociedade entende possuir com negros, 

mesmo assim, muitas partes ficaram submersas em um oceano de não-ditos.  

Os sujeitos convidados a fazer parte dessa pesquisa, cada qual inscrito em uma FD, 

ou então, cada qual representando uma parcela da sociedade que forma a totalidade, 

Belmiro Sebastião de Miranda e Antonio de Sá Camargo – Visconde de Guarapuava 

                                                           
24

 A Certidão de óbito do Belmiro Sebastião de Miranda está arquivada no Cartório Santos Lima, na cidade 

de Guarapuava, estado do Paraná. 
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contribuíram para que nosso trabalho de pesquisa chegasse ao final, sendo assim, estamos 

entrelaçando as memórias de ambos, tecendo os fios que formam o pano principal da nossa 

pesquisa. Como o Museu Visconde de Guarapuava narra a escravidão negra na região do 

Terceiro Planalto paranaense e, principalmente, os efeitos de sentido dessas narrativas. 

De acordo com Venturini (2009, p. 188), os valores que constituem o sujeito 

imaginário e idealizado e também pelo contexto sócio-histórico que determina esse 

funcionamento, os sujeitos-enunciadores, a partir do Museu Visconde de Guarapuava são 

interpelados e entram em relação com a FD da escravidão negra em Guarapuava com 

visões distintas: de um lado, o olhar do escravo e, de outro, do escravagista. De acordo 

com a mesma autora (2009, p. 188), os sujeitos que falam das instituições são porta-vozes 

daqueles que se inscrevem na Formação Discursiva da escravidão e na do museu da 

cidade. 

 

SD 42 

O poder público e os senhores de escravos sempre tiveram que lidar cada qual à sua 

maneira, com a ameaça da insurreição e a insubordinação negra.  (BARBOSA FILHO, 

2019, p. 92). 

 

SD 43 

Os memorialistas deram destaque à sua atuação como o indivíduo „branco‟ que lutou 

com coragem, enfrentando „índios bravos e degredados‟ nos campos de Guarapuava e 

que, através do seu „espírito de bandeirante‟ contribuiu para civilizar os habitantes do 

sertão paranaense.  (SANTOS, 2007, p. 20). 

 

Antonio de Sá Camargo – Visconde de Guarapuava, em nossa pesquisa, representa 

a aristocracia paranaense, um sujeito que teve condições de fazer valer suas determinações 

na vida privada e esteve sempre envolvido nas importantes determinações da vida pública 

de Guarapuava e do Paraná. O efeito de sentido que ressoa no discurso sobre o Visconde, 

aponta para ele como um sujeito „astuto‟, até mesmo pelo fato de ter libertado seus 

escravos e pagar salários a eles, antes da assinatura da Lei Áurea. Ele sabia que essa atitude 

lhe daria prestígio como „sujeito de bem‟ e, além disso, seus subordinados trabalhavam 

com maior dedicação na „ilusão‟ de que eram livres.  

O discurso que se atravessa do sujeito „colonizador, branco‟ proprietário de 

escravos, e a forma como interpelava os sujeitos submissos a ele, a „liberdade‟ de seus 

escravos significa diferente, dependendo da FD do sujeito que ouve esse discurso, as 



137 
 

formações discursivas a que o sujeito está filiado define o que significa através desse 

discurso. O Visconde de Guarapuava e o Belmiro Sebastião de Miranda foram sujeitos que 

escreveram suas histórias na urbanização da cidade de Guarapuava e essas histórias se 

transformaram em memórias que são analisadas no presente. Conforme Fedatto (2007, p. 

15): 

 

A cidade, o urbano e o social têm uma constituição polissêmica. E esses seus 

muitos sentidos funcionam no equívoco do quotidiano citadino. Entretanto, 

vemos que a ordem própria da cidade (seu equívoco, seu funcionamento social) é 

contida pela evidência do urbano enquanto fonte de sentido, enquanto sentido 

dominante. 

 

O funcionamento social da cidade, enquanto sentido dominante imortaliza o sujeito 

Visconde de Guarapuava que teve reconhecimento pelo seu prestígio social e trabalho na 

colonização e urbanização do Terceiro Planalto paranaense. Conforme Santos (2005, p. 

21), “o objetivo principal era o de eternizar os fatos memoráveis do país e salvaguardar o 

nome dos seus „filhos ilustres‟. Vários dos textos escritos sobre o Visconde de Guarapuava 

seguem o modelo do discurso fundador, elaborado por Karl Philipp Von Martius”
25

,
26

. 

Nesse período havia um modelo a seguir para organização de documentos históricos e, 

dessa forma, foi decidido que, em Curitiba, Capital do estado do Paraná, uma das 

principais avenidas receberia o nome do Visconde de Guarapuava, embora não fosse esse 

seu nome de batismo, mas o que foi imortalizado foi o título conquistado pelo sujeito 

Antonio de Sá Camargo.  

De acordo com Orlandi (2003, p. 49), “o sujeito discursivo é pensado como 

„posição‟ entre outras. Não é uma forma de subjetividade, mas um „lugar‟ que ocupa para 

ser sujeito”. O Visconde não representa o sujeito empírico - Antonio de Sá Camargo, 

quando pronunciamos o nome da avenida, da rua ou do museu, mas o sujeito social. O 

Visconde de Guarapuava representa todos os sujeitos históricos de Guarapuava, do Paraná 

                                                           
25

 A análise do discurso histórico praticado pelo IHGEP, que se ocupou da construção de uma identidade 

regional paranaense, até meados do século XX, seguiu o modelo do IHGB - Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro, criado em 1838, no Rio de Janeiro, (inspirado no “Institut Historique de Paris”), cujo objetivo era 

o de investigar, organizar e publicar documentos históricos a respeito do Brasil, conforme Santos (2005, 

p.21). 

 
26

 Karl Philipp Von Martius, botânico e viajante alemão que visitou o Brasil no século XIX. Em 1840, o 

IHGB propôs premiar quem elaborasse o melhor projeto para escrever a história do Brasil. Von Martius foi o 

vencedor. Seu trabalho intitulado Como se deve escrever a história do Brasil foi publicado pelo IGHB, em 

1845 e, nele, o autor determinou um projeto histórico para o Brasil. 
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ou até mesmo do Brasil. Na cidade de Guarapuava, além da nomenclatura do Museu 

Municipal, ainda existe a Rua Visconde de Guarapuava, que passa em frente sua antiga 

residência. Entende-se que o lugar onde ele viveu ficou marcado como „lugar de memória‟, 

não com o seu nome, mas com a titulação que recebeu em vida pelos feitos do sujeito-

político e da política guarapuavana. A organização dos registros históricos de Guarapuava 

também foi feita de acordo IHGB: 

 

 

SD 44 

Para Von Martius, a história brasileira deveria versar sobre miscigenação das raças, 

partindo do português, que se aventurou na conquista do território e deu garantias morais 

e físicas ao Brasil. As demais raças não deveriam ser esquecidas, mas o privilégio 

deveria recair sobre o branco, ou melhor, o português. (SANTOS, 2005, p. 21). 

 

 

A ideologia do botânico Von Martius foi seguida pelos historiadores na 

organização da história do Brasil. De acordo com Silva (2017, p. 24), “partindo dessa 

perspectiva, o historiador não trabalha com o processo de constituição de sentido na 

perspectiva da situação de produção, ele trabalha com o conteúdo, os fatos dentro de um 

processo cronológico”.  Entretanto, essa pesquisa não buscou apenas a história dos fatos, 

pois, “para o analista de Discurso, não há uma sequência de ordem temporal cronológica, 

ou seja, ele trabalhava com a contemporalidade empírica, mas com a temporalidade dos 

processos discursivos”. (SILVA, 2017, p. 24).  

Entrelaçando os fios da memória do Visconde de Guarapuava em relação ao escravo 

alforriado e abolicionista Belmiro Sebastião de Miranda, entendemos que a história sobre o 

português branco, rico „invasor‟ ou „colonizador‟, „abolicionista‟ ou „escravagista‟, se 

sobressaiu em relação ao „escravo negro‟, „abolicionista‟ e „pequeno comerciante‟. 

Fizemos um elo entre a história/memória da vida pessoal dos sujeitos em relação à 

pesquisa com objetivo de entender o que lhes aproximava ou distanciava dentro de uma 

abordagem mais analítica que histórica. Antonio de Sá Camargo – Visconde de 

Guarapuava se casou com Zeferina, moça de família abastada do estado do Paraná, no 

entanto, não teve firmeza para levar em frente a união familiar, tendo em vista que 

perderam o filho no trágico acidente e ele abandonou a esposa devolvendo a família.  
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Belmiro casou-se com Ezydia, também escrava alforriada, mas não tiveram filhos e, 

como já foi dito, não foi encontrado nenhum indício sobre filhos do casal. Conforme 

Venturini (2009, p. 239), “o discurso que atravessa e ressoa no eixo da formulação é o da 

família”. Analisando a relação familiar do sujeito-nobre em relação ao sujeito-escravo, o 

primeiro deixa ressoar os efeitos de sentido do sujeito autoritário, machista que tratou a 

esposa como um objeto e diante do primeiro obstáculo, a devolveu à família. O que 

entendemos nesse discurso é que Zeferina recebeu do marido Antonio de Sá Camargo um 

tratamento igualitário ao sistema escravagista, norma que o Visconde de Guarapuava sabia 

muito bem desempenhar, não preservando nem a própria esposa.  

Conforme Venturini (2009, p. 51), “o interdiscurso
27

, como memória discursiva, é 

esse „todo complexo com dominante‟ que se submete a desigualdade-contradição-

subordinação constitutiva das formações ideológicas”. Todo o discurso que envolve o 

escravo e o escravagista é contraditório, pois Belmiro tinha a ilusão de ter se tornado livre, 

mas pelos não-ditos que ressoam nos discursos sobre ele entendemos que foi apenas mais 

um que viveu na ilusão da liberdade, porque ele cumpria os mesmos deveres e era 

desprovido de direitos tanto quanto os outros sujeitos que são por ele representados.  

A língua e a história articulam o intradiscurso
28

, ou pré-construído,
29

 traço 

que identifica em qualquer formação discursiva, aquilo que permite a um sujeito constituir-

se em relação àquilo que o próprio discurso se constrói. O conceito ideológico é 

fundamental para a construção do intradiscurso. Conforme Venturini (2009, p. 114), “a 

memória e a atualidade simulam o sujeito como centro do dizer pela sua identificação com 

a FD que o domina e que representa no eixo da formulação as formações ideológicas 

próprias dela”.  Entre as memórias que ressoam dos sujeitos do passado que ficaram nas 

escritas ou nas imagens, que se mostram nos ditos e se escondem nos não-ditos. 

Para fins de pesquisa, ao longo desse trabalho, trouxemos assuntos relevantes ao 

tema e, ao chegarmos ao final do III capítulo, aprofundamos a investigação para saber onde 

foram sepultados os corpos do Antonio de Sá Camargo – Visconde de Guarapuava e do 

Belmiro Sebastião de Miranda – Escravo/abolicionista de Guarapuava. Ambos são sujeitos 

                                                           
27

 O funcionamento do interdiscurso como pré-construído consiste na articulação, procedimento que se refere 

à estrutura do discurso e à linearização dos saberes no intradiscurso em forma de nominalização, orações 

adjetivas, incisas, entre outros procedimentos. (VENTURINI, 2009, p. 113). 
28

 Dois processos materializam o pré-construído no discurso: o encadeamento sintático e a articulação: o 

primeiro pode ser definido como processo de nominalização por encaixamento de „algo que fala antes‟ e 

irrompe no intradiscurso sob a forma de explicativas, incisas e outros processos sintáticos.  
29

 A noção de pré-construído foi desenvolvida por Henry (1992), para designar uma construção anterior e 

exterior ao sujeito da enunciação e que não se liga a um sujeito enunciador. (VENTURINI, 2009, p. 113). 



140 
 

que, no decorrer da pesquisa, pudemos entender que deixaram rastros semelhantes na 

história/memória da cidade. Fomos à procura dessas informações, ou melhor, do túmulo do 

Visconde. A sociedade Guarapuavana tem conhecimento que ele está no Cemitério 

Municipal de Guarapuava, fotografamos a capela, o túmulo e buscamos os efeitos de 

sentidos que ressoam naquele lugar.  

A capela que marca onde estão os restos mortais do Visconde de Guarapuava é um 

mausoléu imponente que demonstra a influência que teve na sociedade da época o sujeito 

que jaz naquele espaço. De acordo com Orlandi (1995, p. 75), “a diferença entre o silêncio 

fundador e a política do silêncio é que a política do silêncio produz um recorte entre o que 

se diz e o que não se diz, enquanto o silêncio fundador não estabelece nenhuma divisão: 

ele significa em (por) si mesmo”. Consideramos que a capela do Visconde estabelece o 

silêncio fundador, porque significa por ela mesma: não é necessário dizer ou não dizer, 

pela própria capela ressoam os efeitos de sentido de que o sujeito sepultado naquele espaço 

foi um cidadão que possuiu prestígio na sociedade local no século XIX. 

De acordo com Santos (2007, p. 29), que cita Le Goff (1994), “as sociedades que 

conseguem alcançar o domínio da memória coletiva, tanto a oral quando escrita, a utilizam 

como um instrumento ou objeto de poder. A busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades de hoje...”. Portanto, buscamos as memórias dos sujeitos 

envolvidos nessa pesquisa, ou seja, sobre o Visconde e sobre Belmiro, desde a chegada 

deles em Guarapuava e as tantas peripécias que ocorreram na trajetória desses sujeitos. Em 

nossa dissertação, representam os outros sujeitos que como eles teceram a 

história/memória de Guarapuava daquela época, cada qual inscrito em uma formação 

discursiva, pois, como já foi dito, o Visconde representa o colonizador/escravagista e 

depois „abolicionista‟ e Belmiro reflete a imagem do escravo negro/abolicionista. 

Esses dois sujeitos, durante a vida, sempre ocuparam lugares que funcionaram 

paralelamente na sociedade de Guarapuava: os dois se casaram, mas não deixaram 

descendentes, pois não encontramos registros que comprovam que ficou algum filho do 

Visconde ou de Belmiro. Ambos tiveram relevante participação na 

colonização/urbanização da cidade de Guarapuava, cada qual inscrito em formações 

ideológicas do grupo a que pertenceram. Entretanto, entendemos que o Visconde de 

Guarapuava sempre ocupou lugar de destaque em relação a Belmiro. O 

escravo/abolicionista também teve seu nome homenageado, por meio da imortalização, 

nomeando a rua e o instituto, no entanto, demorou várias décadas para acontecer esse 
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reconhecimento, aproximadamente um século após sua morte o Instituto Afro-brasileiro e a 

rua receberam seu nome.  

O local que homenageou seu nome não é o endereço onde ele residia, já que a rua 

está localizada em um bairro residencial da cidade de Guarapuava e durante a pesquisa não 

encontramos o enderenço em que ele residia. Sendo assim, ressoa o efeito de sentido de 

que o endereço residencial de Belmiro, atualmente, possui o nome de outro sujeito e não o 

seu, em oposição ao Visconde de Guarapuava cujo endereço residencial traz uma 

homenagem ao sujeito que viveu naquele espaço/lugar, Antonio de Sá Camargo – 

Visconde de Guarapuava.  

Ao visitarmos o Cemitério Municipal de Guarapuava, não foi difícil depararmo-nos 

com a majestosa capela, na qual estão os restos mortais de Antonio de Sá Camargo. 

Embora quem entra no cemitério não tenha conhecimento sobre quem foi o sujeito que está 

sepultado naquela capela, a forma e requintes da arquitetura já ressoam efeitos de sentido 

de que naquele espaço/lugar jaz um cidadão que foi destaque na sociedade de sua época. 

Como já foi dito, a capela onde está sepultado o corpo do Visconde de Guarapuava 

é imponente, trouxemos para essa pesquisa, imagens que mostram e se constituem 

conforme Venturini (2017, p. 133): 

 

[...] como um modo de dar presença ao que já não existe, como um gesto de 

sepultura em que „o simbolismo funerário aposta na edificação de memórias e 

indicia a simulação de „presença‟ do ausente a partir de traços que, em simultâneo, 

dissimulam o que se quer recusar.  

 

 O simbolismo funerário apresentado pela edificação da capela insinua a presença 

do Visconde em Guarapuava simulando uma ausência/presença do sujeito que teve vez e 

voz em sua época e, na simulação da majestosa capela, o efeito de sentido que ressoa é que 

a história/memória dele ainda é reverenciada na cidade.  
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Texto-imagem nº 6 - Capela onde está sepultado o corpo do Antonio de Sá Camargo 

localizada no Cemitério Municipal de Guarapuava/PR  

 

 Foto: Maria Lucimar Canalli. 25/11/ 2019 (Arquivo particular). 

 

Texto- imagem nº 7 - Lápide do Antonio de Sá Camargo 

 

Foto: Maria Lucimar Canalli. 25/11/ 2019 (Arquivo particular). 
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Nesse espaço, considerado lugar de memória, ressoam sentidos no intradiscurso. 

Esses enunciados-imagens trazem efeitos de sentidos „de uma presença na ausência‟, 

conforme Venturini (2009, p. 129). É por essa presença/ausência que entendemos a 

reverência da sociedade paranaense à memória do Visconde de Guarapuava, enquanto os 

restos mortais do Belmiro Sebastião de Miranda não possuem um lugar de destaque. Pois 

não há referência ao cemitério em que ele foi sepultado. Há diferenças de classe entre os 

sujeitos também na morte, e isso sinaliza que um sempre se destacou em relação ao outro, 

pois o escravo sempre aparece na história como secundário. Belmiro significa para a 

sociedade contemporânea e aproxima-se ao trabalhador na atualidade: é útil, indispensável, 

no entanto, continua representando a formação ideológica do sujeito assujeitado.  

De acordo com Venturini (2009, p. 130), “as imagens representam o mundo 

exterior, o qual significa em relação a uma interioridade, à memória”. O texto-imagem que 

mostra a capela majestosa que marca o lugar que descansa o corpo do Visconde de 

Guarapuava significa promovendo uma ruptura social e discursiva ao ressoar a ausência do 

túmulo do Belmiro de Miranda. Conforme a mesma autora (2009, p. 130), “a tradução de 

uma imagem pelo verbal dá sentido e pode desencadear outros significados”.  

Não foi possível trazer para essa pesquisa um texto-imagem da sepultura do 

escravo/abolicionista, mas traduzimos ou dizemos pelo verbal que desencadeia efeitos de 

sentido que nos revelam que o escravo, embora alforriado, abolicionista e pequeno 

empresário, deve ter sido sepultado como qualquer outro sujeito pertencente à sua 

condição social de escravo „liberto‟. Belmiro faleceu em 1910, mais de duas décadas após 

a Assinatura da Lei Áurea, porém, de acordo com Venturini (2009, p. 132), “o sentido 

sempre pode ser outro, o que se deve, entre outras, à razão de que é a posição ocupada 

pelos sujeitos enunciadores”, que define a importância em relação à „preservação‟ ou „não‟ 

da história/memória dos sujeitos que é de interesse de alguém na organização do arquivo 

das memórias. Um exemplo são as memórias do Visconde de Guarapuava. 

Chegando ao final dessa pesquisa, podemos dizer que as visibilidades e os 

apagamentos sobre a escravidão negra em Guarapuava ocorreram como nos demais 

espaços brasileiros em que existiu escravidão. Há mais apagamentos e silenciamentos que 

visibilidades, pois muitas práticas escravocratas que eram aceitáveis e inquestionáveis são 

silenciadas em busca de um apagamento ou do esquecimento pela sociedade 

contemporânea como se isso não tivesse acontecido.  
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Podemos citar como exemplo o documentário do Museu Visconde de Guarapuava 

que foi citado na pesquisa, pois ficou nítido pelas respostas dos sujeitos entrevistados que 

nada ou pouco sabem sobre a história e as memórias de Guarapuava. Embora o museu 

esteja localizado no centro da cidade e aberto à visitação, a leitura que tivemos sobre esse 

acontecimento é de que o museu é uma instituição pouco conhecida pela população local. 

De acordo com Barbosa Filho (2019, p. 232): 

 

 

A leitura de um acontecimento passado, escrito e documentado, permite que 

pensemos as políticas de inventário como um gesto interpretativo, que lineariza 

os sentidos do acontecimento como uma progressão causal. Assim, cabe 

enfatizar que esse efeito de progressão linear que é da ordem do ideológico, 

permite, pelo equívoco que não se lineariza, expor justamente a ambivalência e a 

opacidade do acontecimento enquanto domínio intrinsecamente contraditório, 

não unívoco, não horizontal. 

 

As ruínas da senzala localizada aos fundos do museu podem ser consideradas como 

um „documento de inventário‟ deixado pelo passado ao presente, ou seja, o sistema 

escravocrata legalizado „morreu‟ em 13 de maio de 1888 no momento em que a Lei Áurea 

foi assinada, mas nos deixou heranças que perduram até os dias de hoje. O discurso que 

existe no museu sobre a senzala é o de que os escravos do Visconde de Guarapuava 

viveram naquele lugar, porém, eram livres e recebiam salário pelo seu trabalho. Santos 

(2007) relata isso, no entanto, para o analista de discurso o que interessa são os efeitos 

sentidos que ressoam nos não-ditos. 

 A interpretação traz algumas respostas que precisamos para concluir essa pesquisa, 

como mostrar o que Belmiro significou no passado e o que ele significa no presente como 

representante dos outros escravos que viveram em Guarapuava e deixaram suas heranças 

de trabalho e morreram como indigentes e, sendo assim, desapareceram. Entendemos isso 

com a busca frustrada pela sepultura de Belmiro Sebastião de Miranda. Se ele se 

„destacou‟ dentre os „irmãos de cor‟, não foi registrado em qual cemitério foi sepultado, e 

isso ressoa que, embora alforriado, abolicionista e proprietário do Hotel Redenção, nunca 

deixou de ser escravo. A sociedade não o libertou e nem o tratou com a mesma igualdade 

dos outros sujeitos de sua época. Citamos Belmiro referenciando todos os escravos negros 

de Guarapuava. 

Belmiro Sebastião de Miranda, na perspectiva discursiva, significa pelo que ressoa 

do passado e pelo que instaura de novo e permite pensarmos o que ele significa para a 

sociedade contemporânea. Vale destacar que a história/memória arquivada no Museu 
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Visconde Guarapuava existe pelos efeitos de sentido que constituem os sujeitos envolvidos 

na escravidão negra, campanha abolicionista e colonização/urbanização da cidade de 

Guarapuava/PR. Venturini (2017, p.52), ao citar Robin (2016), diz que “sublinha os 

museus, por vezes, como falsificadores e purificadores da história, o que se pode 

compreender como memórias planejadas ou memórias reencontradas, apaziguadas ou 

confrontadas”. É nessa perspectiva que encerramos, pensando o museu como “purificador 

da história”, ou seja, como um espaço de “memórias planejadas”. Contudo, não estamos 

dizendo que o museu „falha‟ com a veracidade dos fatos, mas seleciona o que deve ter 

visibilidade ou ser apagado sobre a escravidão negra. 
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EFEITOS DE CONCLUSÃO 

 

 

 
Em cada momento histórico dado, as formas ideológicas não se equivalem, e o 

efeito simulação-recalque que elas engendram não é homogêneo: as formas que a 

„relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência‟ toma 

não são homogêneas precisamente porque „tais condições reais de existência‟ são 

distribuídas pelas relações de produção econômicas, com os diferentes tipos de 

contradições políticas e ideológicas resultantes dessas relações. (PÊCHEUX, 

2009, p. 74). 

 

 
Um homem preto escrevia com o seu sofrimento e suas lágrimas uma das mais 

belas páginas do movimento abolicionista do Paraná.  

                                             (Lustosa de Oliveira - 12 de maio de 1960). 

 

 

  Na construção de efeitos de conclusão trazemos duas epígrafes: uma de Pêcheux 

(2009), para mostrar a pertinência de continuar revisitando a história e vendo nela a 

possibilidade de análise, considerando-se a não-coincidência do dizer e o modo como as 

ideologias se alteram, tendo em vista as condições reais de existência. Vale repetir, ainda e 

sempre, que a história/memória em (dis)cursos não se fecham, nem cessam: continuam a 

fazer efeito pela língua e na história por sujeitos no espaço público.  A outra citação fala do 

negro e retoma essa dissertação e a conclusão final que mostra que uma das causas da 

invisibilidade de Belmiro se deve a sua cor e a sua condição social. Ser pobre, negro e 

escravo, em uma formação social como Guarapuava, deve ter sido um grande defeito no 

século XIX. Essas memórias ressoam ainda hoje.  

Temos visto, lido, discutido muito sobre museus e ainda fica muito a dizer e a fazer, 

pois uma pesquisa não se encerra e o que fica é o desejo de continuar e, certamente, o 

vazio decorrente da necessidade de precisar colocar um ponto, que não é final, mas é um 

ponto. Fizemos um percurso e vamos retomá-lo, fazendo essa retomada, talvez não seja a 

melhor forma de construir este fechamento, mas é uma das formas e, por isso, vamos 

discutir o que fizemos na dissertação.  

No primeiro capítulo apresentamos a Análise de Discurso como disciplina de 

entremeio, pela qual buscamos as relações entre a história/memória. Nessas relações, 

verificamos como a história e a memória em/no museu fazem sentido na atualidade, 

instaurando efeitos de sentido. Recortamos sujeitos e vimos que a memória e a história em 

(dis)curso são presença e ausência, explicando isso pelas noções corpo-memória e corpo-
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documento, a partir de Venturini que se ancorou na teoria do discurso e em Fernando 

Catroga, nome importante nas discussões sobre História e Filosofia.  

Belmiro, por sua vez, segundo o discurso da história, era escravo, mas a sua atuação 

não era a mesma que a dos demais escravos. Ele se diferenciava, não se inscrevia na 

mesma FD do Visconde, mas também não se identificava totalmente com a formação 

discursiva dos escravos. Sobre Antonio de Sá Camargo – Visconde de Guarapuava, 

encontramos poucas informações possíveis para a utilização de referências. Em relação ao 

escravo/abolicionista Belmiro Sebastião de Miranda, encontramos ainda menor 

bibliografia registrada em documentos históricos, foi um trabalho árduo na busca de 

informações, pesquisamos no Museu Visconde de Guarapuava, no Arquivo Histórico da 

UNICENTRO, Biblioteca UNICENTRO, na Catedral Nossa Senhora de Belém, no 

Arquivo da Câmara Municipal de Guarapuava, no Cartório Santos Lima (o primeiro 

cartório de Guarapuava) e também alguns poucos livros que trouxeram informações 

relevantes para o desenvolvimento de nosso trabalho. 

 Isso foi um ponto negativo/positivo, (negativo) pelas poucas informações e 

(positivo) porque nos instigou sobre a necessidade de buscar conhecimento sobre esses 

sujeitos que fizeram parte da história guarapuavana, conhecimentos sociais, políticos e 

ideológicos. Ao longo da história, os discursos são ressignificados e, assim, ressoam outros 

sentidos de interpretação e não os mesmos que fizeram sentido no passado.  

 Finalizamos o primeiro capítulo destacando o percurso metodológico e as noções 

que fazem parte dos dispositivos analíticos com vistas a buscar os ditos e não-ditos sobre a 

escravidão negra em Guarapuava. Trabalhamos o discurso sobre o Museu Visconde de 

Guarapuava, os vestígios da escravidão negra encontrados naquele espaço que guarda 

memórias. Mapeamos discursivamente o museu, definindo-o como lugar de 

história/memória, discutindo os efeitos de sentido do museu no espaço urbano de 

Guarapuava. 

No segundo capítulo, discorremos sobre o espaço urbano da cidade, a colonização 

dos Campos de Guarapuava, a povoação e urbanização, os ditos e não-ditos sobre a 

colonização, a ordem e a organização do espaço urbano, o embate entre o colonizador e o 

escravo contando com o atravessamento cultural e ideológico. Discussões e análises em 

relação ao Antonio de Sá Camargo - Visconde de Guarapuava com um olhar no 

imaginário, no real e no simbólico, ideologias, esquecimentos e silenciamentos. 



148 
 

 A narrativa sublinha o fato de o museu funcionar na antiga residência do Antonio 

de Sá Camargo lugar que ele viveu seus últimos quarenta anos de vida. Outro assunto que 

sustentou esse corpo-documento são as ruínas da senzala que há no pátio do solar, esse 

espaço constitui efeitos de sentido por meio das condições de produção e pela menção à 

passagem do tempo. Segundo Venturini (2007, p. 60), “o corpo-memória e o corpo-

documento, fazem com que o espaço signifique e faça parte de um imaginário urbano”, 

essa memória instaura equívocos principalmente em relação às ruínas da senzala, pois da 

mesma forma que a senzala fica do lado de fora do casarão, assim foi a participação do 

escravo negro na história de Guarapuava, sempre do „lado de fora‟ das decisões 

importantes da sociedade. 

Nesse capítulo, abordamos as condições de produção da colonização e urbanização 

da cidade de Guarapuava, enquanto espaço urbano, político, cultural e ideológico, a partir 

de estudos históricos e discursivos, tratando-se dos entremeios existentes que 

possibilitaram uma discussão em torno da temática, nos permitindo colocar em suspenso os 

não-ditos sobre a colonização dos Campos do Terceiro Planalto paranaense, possibilitando 

assim, diferentes discursos e interpretações, pelos quais há atravessamento cultural e 

ideológico na história/memória da cidade. As mudanças significativas que ocorreram e as 

transformações rumo à urbanização trouxeram efeitos de sentido do passado, 

ressignificados de acordo com “os sujeitos/cidadãos que habitam num tempo 

determinado”. (VENTURINI, 2009, p. 140). 

No terceiro capítulo, “Arquivo, memória e história no museu”, discutimos o 

silenciamento que oculta ou então, dificulta a visibilidade sobre as fronteiras entre à 

presença do escravo negro como sujeito-fundador de Guarapuava e a escravidão negra sem 

nuvens que turvam a verdade, enquanto escravidão contada nos registros históricos da 

cidade. Consideramos Belmiro Sebastião de Miranda, como sujeito-escravo atravessado 

por dimensões da política e do político, do poder exercido pelo sujeito-branco nas decisões 

sobre o sujeito-negro. A partir de sujeitos, ideologia e a historicidade, os dizeres sobre a 

memória de Belmiro foram construídos pelo sujeito-branco, não é o discurso dele sobre 

ele, tampouco, de um escravo negro falando da batalha do escravo/abolicionista que lutou 

contra a escravidão.  

 Os efeitos de sentido que ressoam no terceiro capítulo, nos apresentaram o passado 

escravocrata em Guarapuava e nos levaram a compreender um discurso feito por ditos e 

não-ditos e destacamos o discurso que transforma e ressignifica sentidos para o Museu 
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Visconde de Guarapuava, funcionando pela imbricação de diferentes discursos. Vimos 

como é possível, por meio da história/memória, dar corpo a uma pesquisa alicerçada pela 

teoria da Análise de Discurso (AD), firmada nos valores ideológicos e culturais, tendo em 

vista que os quais podem ser compreendidos como esteios que sustenta a sociedade 

moderna, promovendo em nossa análise efeitos de sentidos simbólicos, porém para cada 

sujeito pode surgir significados diferentes, entretanto, funcionaram por meio da memória e 

do regresso aos discursos do passado que remeteram a novos discursos formando o 

imaginário, o real e o simbólico sobre o Visconde de Guarapuava e sobre Belmiro 

Sebastião de Miranda.  

Em nossas reflexões, organizadas em três capítulos seguindo os registros históricos 

do Museu Visconde de Guarapuava utilizamo-nos do aprofundamento teórico e analítico 

das relações entre a historicidade do/no museu e destacamos a importância das memórias e 

da história para a constituição, o desenvolvimento e a conclusão dessa pesquisa. 

Assumimos nossa posição enquanto pesquisadores, e afirmamos que são apenas efeitos de 

conclusão e que, os quais em outras condições de produção poderão gerar outros efeitos de 

sentidos sobre o mesmo corpus.  

Consideramos o Museu Visconde de Guarapuava como um texto em processo de 

escrita, pois continua aberto a novas abordagens e os efeitos de sentido poderão ser outros, 

pois continua surgindo novas interpretações. Colocamos em suspenso, os bons tratos 

dedicados aos escravos negros de propriedade do Antonio de Sá Camargo – Visconde 

Guarapuava, o valor do salário pago a eles pelo desempenho do trabalho, e a influência da 

instituição política sobre a vida pessoal e coletiva dos sujeitos-escravos. Mais de um século 

após a assinatura da Lei Áurea e, continuamos resistindo e desvendando os não-ditos e 

colocando em evidência as injustiças incumbidas que os escravos negros sofreram sem ter 

a quem recorrer, pois os escravagistas possuíam apoio e legitimidade em forma de Lei que 

lhes dava total poder em relação aos escravos. 

A pesquisa nos trouxe algumas respostas que precisávamos para concluir essa 

dissertação, como mostrar o que Belmiro significou no passado e o que ele significa no 

presente como representante dos outros escravos que viveram em Guarapuava e deixaram 

suas heranças de trabalho e morreram como indigentes e, sendo assim, desapareceram. 

Entendemos isso com a busca frustrada pela sepultura de Belmiro Sebastião de Miranda. 

Se ele se „destacou‟ dentre os „irmãos de cor‟, não foi registrado em qual cemitério foi 

sepultado, e isso ressoa que, embora alforriado, abolicionista e proprietário do Hotel 
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Redenção, nunca deixou de ser escravo. A sociedade não o libertou e nem o tratou com a 

mesma igualdade dos outros sujeitos de sua época. 

 Citamos Belmiro, referenciando todos os escravos negros de Guarapuava, 

entendemos que a escravidão não foi somente uma questão de lei, mas de práticas. Uma 

contradição ocorreu nas palavras „escravos/alforriados‟, sinalizando que a liberdade não 

veio das leis do Estado, mas das condições de trabalho, da legitimidade da alforria e das 

condições econômicas e de sobrevivência dos alforriados. Podemos dizer que, no decorrer 

da pesquisa, entendemos que há muitas práticas que mostram a escravidão como um 

sistema de opressão e falta de liberdade e isso continua fazendo parte das práticas políticas 

e, pode-se dizer que a escravidão é mais que uma questão de legislação, ela marca as lutas 

de classes. 
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