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RESUMO 

 

 

Esta tese apresenta uma investigação sobre a vida e as obras de Joaquim Gomes de Souza 

com vistas à construção de uma imagem desse personagem – mais conhecido na História da 

Matemática brasileira como Souzinha (1829-1864). Para tanto, debatemos algumas das ações 

que levam uma pessoa a se tornar importante para a História, como são registrados os 

acontecimentos que a fizeram se tornar nome de rua, nome de escolas, praças, razões do por 

que alguém escreveu livros sobre a pessoa, realizou homenagens públicas e construiu 

monumentos dela. Adotamos como suporte teórico e metodológico elementos da Análise de 

Discurso Francesa (ADF), buscando tanto aproximar das concepções de Foucault e Bakthin, 

quanto relacionar História e Linguística, fugindo da percepção da transparência da linguagem 

e da ilusão do entendimento das variadas formas de expressões possíveis por meio dos 

códigos linguísticos. Em busca de formas de lidar com as noções discursivas, sua 

significação, seu sentido e seu uso na História, tomamos a decisão de estudar pontos de vista 

de historiadores, filósofos e linguistas com vistas a auxiliar na efetivação do trabalho. A 

conclusão a que chegamos é de que uma imagem de Souzinha não se resume ao que ele de 

fato produziu em termos de obras fantásticas ou perfeitas. Os fatos, as tradições, crenças, 

prestígio familiar, os valores presentes no século XIX, a forma de escrita das biografias foram 

fatores que permitiram a sua inserção na história.  

 

 

Palavras-chave: Souzinha, História da Matemática, Linguagem, Análise de Discurso, 

Construção da imagem, Biografias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This thesis presents an investigation about Joaquim Gomes de Souza’s life and works in order 

to construct the profile of the character - better known in Mathematics Brazilian’s history as 

Souzinha (1829-1864). Thereunto, we’ve discussed some of the actions that lead a person to 

become important to the history and how the events that made this person to become street 

name, name of schools, parks are recorded. We also have discussed the reasons why someone 

wrote books, made public tributes and monuments about this person. The theoretical-

methodological approach of the French line of Discourse Analysis was adopted in the 

reflection on the corpus in order to approach Foucault’s and Bakhtin’s concepts relating them 

to history and linguistics, avoiding the language transparency perception and illusion of 

understanding several forms of possible expressions through linguistic codes. In search of 

ways to deal with discursive notions regarding to significance, meaning and use in history 

we’ve studied the views of historians, philosophers and linguists as a support for the 

execution of the work. We reached the conclusion that Souzinha’s profile is not limited to 

what he actually produced concerning to fantastic and perfect works. The facts, traditions, 

beliefs, family prestige and values present in the nineteenth century and the way biographies 

were written were elements that allowed his inclusion in the story. 

 

 

Key-words: Souzinha, Mathematics History, Language, Discourse Analysis, profile 

construction, biographies. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo tem como finalidade discorrer sobre os diversos fatos que envolvem 

a construção de uma imagem biográfica apresentada em textos escritos sobre um 

personagem da História da Matemática. A partir dos fatos, procuramos compreender o 

que influenciou os autores dos textos nos seus escritos e lançar luz ao processo de 

construção de uma imagem de Joaquim Gomes de Souza – Souzinha (1829-1864).  

Esse personagem, o primeiro matemático brasileiro a conseguir o grau de doutor 

em Matemática com defesa pública de tese, deixou textos escritos relacionados à 

Matemática, Física e poesias, foi parlamentar na província do Maranhão e médico. 

Sobre ele foram escritos vários textos, e o presente trabalho traz uma compilação e um 

debate sobre as informações e os juízos contidos em alguns textos. 

Para escolher os textos seguimos uma tradição, qual seja, a de analisar os que 

mais apareceram como referência nas pesquisas sobre o assunto selecionadas para este 

trabalho cujo detalhamento descrevemos no capítulo quatro.  

Os textos encontrados em nossa busca foram publicados em datas referentes a 

três séculos diferentes. Esse fato teve que ser levado em conta em nossas análises, pois 

consideramos que essa diferença de datas pode ter influenciado as escritas dos autores. 

Por isso, a análise de como cada pesquisador, em momentos e influências diferentes, 

contou a história de Joaquim Gomes de Souza se tornou fundamental. 

No texto publicado no Diccionario Bibliographico Portuguez de autoria de 

Innocencio Francisco da Silva (1884), encontramos a autobiografia de Souzinha. Nesse 

documento, foi possível o estudo de suas memórias escritas e o conhecimento dos 

conceitos matemáticos apresentados. No capítulo 5, deste trabalho são apresentados os 

títulos das memórias constantes da autobiografia e um detalhamento daquela que trata 

dos métodos gerais de integração.  

Os dados sobre a vida e as obras matemáticas de um professor da Escola militar 

do Rio de Janeiro que nasceu e estudou no Brasil, defendeu uma tese de doutorado 

considerada inédita e que viveu no período de construção de alguns conceitos da 

Matemática do século XIX, permitiram observar como era a Matemática que ele estava 

investigando e relatar pesquisas que indicam se de fato houve contribuição da obra de 

Souzinha para as descobertas da época.  
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A construção de uma imagem de Joaquim Gomes de Souza e um levantamento 

dos conceitos matemáticos pesquisados por ele e registrados em suas publicações 

podem contribuir com as pesquisas em História da Matemática e, também, com a 

formação de professores de Matemática. Entendemos que a contribuição seja a de 

informar a participação de um matemático brasileiro na construção de conceitos 

matemáticos.   

Os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa são aqueles 

adequados a uma abordagem qualitativa de uma pesquisa bibliográfica e documental. 

Adotamos elementos da Análise de Discurso Francesa (ADF) como aporte teórico e 

metodológico, buscando tanto aproximar das concepções de Foucault e Bakthin, quanto 

relacionar História e Linguística. Para nós esses referenciais teóricos e metodológicos 

possibilitam entender as diversas formas do uso da linguagem para investigar os fatos 

históricos que envolvem a história de Souzinha. 

A tese que resulta deste estudo é relatada em cinco capítulos cujos conteúdos 

explicitamos a seguir.  

No primeiro capítulo, apresentamos dados biográficos de Joaquim Gomes de 

Souza e, de maneira sucinta, alguns ideais presentes no século XIX que podem ter 

influenciado a forma de escrita sobre a história de Souzinha. Expomos, nesse capítulo, a 

opinião do primeiro crítico e do primeiro grande admirador que aparecem na história de 

Souzinha, bem como os argumentos que eles apresentam para sustentar suas ideias. 

Mencionamos, também, alguns elementos que demonstram a valorização de Souzinha, 

os quais se encontram presentes em monumentos, bustos, nome de rua, nome de escola, 

nome de praça e outros.  

No segundo capítulo desta tese, foram feitas considerações sobre a diferenciação 

dos discursos na História e na Linguística. Expusemos também as visões de Foucault e 

Bakthin sobre elementos que compõem a ADF e suas relações com a construção da 

imagem de uma pessoa.  

Apresentamos, no terceiro capítulo, as obras escritas por Joaquim Gomes de 

Souza, o que o influenciou para escrevê-las, os meios que utilizou para publicação 

dessas obras, as justificativas usadas, alguns conceitos matemáticos apresentados por 

ele nessas obras e sua forma de organização e escrita. 

No quarto capítulo, descrevemos os textos escolhidos para a análise, ou seja, as 

obras publicadas sobre Joaquim Gomes de Souza, em forma de artigos, livros e 

dissertações. Levamos em conta os fatos que influenciaram esses autores, suas formas 
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de escrita, os argumentos apresentados que contribuíram para a construção de uma 

imagem desse personagem da História da Matemática brasileira.  

Apresentamos no quinto capítulo a Matemática presente na autobiografia de 

Joaquim Gomes de Souza e a opinião de três matemáticos sobre as memórias publicadas 

por ele. 

Nas considerações finais, apresentamos uma síntese das principais contribuições 

das possíveis relações instituídas pela ADF entre elementos da Linguística e a História 

na construção de uma imagem de Souzinha.  

Destacamos que, no relatório desta tese, o personagem pesquisado recebe 

algumas denominações: a denominação de Joaquim Gomes de Souza, seu nome de 

registro; Gomes de Souza como é indicado em algumas publicações e, também 

Souzinha, codinome que recebeu quando ainda era criança e que aparece em algumas 

publicações.  
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CAPÍTULO 1 

 

ELEMENTOS BIOGRÁFICOS DE JOAQUIM GOMES DE SOUZA 

– SOUZINHA 

 

 

               Figura 1: Retrato de Joaquim Gomes de Souza 

 

                                              Fonte: http://www.google.com.br/search/joaquimgomesdesouza 

 

A análise de uma imagem biográfica de Joaquim Gomes de Souza foi feita 

observando vários aspectos de sua trajetória; depoimentos sobre sua personalidade que 

constam em vários livros de diversas épocas, bem como concepções sobre fatos de sua 

carreira e, também, opiniões críticas sobre seus procedimentos.  

 

Esse excedente constante de minha visão e de meu conhecimento a respeito 
do outro, é condicionado pelo lugar que sou o único a ocupar no mundo: 

neste lugar, neste instante preciso, num conjunto de dadas circunstâncias — 

todos os outros se situam fora de mim. A exotopia concreta que beneficia só 

a mim, e a de todos os outros a meu respeito, sem exceção, assim como o 

excedente de minha visão que ela condiciona, em comparação a cada um dos 

outros (e, correlativamente, uma certa carência — o que vejo do outro é 

precisamente o que só o outro vê quando se trata de mim, mas isso não é 

essencial para nosso propósito pois, em minha vida, a inter-relação “eu-o 

outro” é concretamente irreversível); tudo isso é compensado pelo 

conhecimento que constrói um mundo de significados comuns, independente 

http://www.google.com.br/search/joaquimgomesdesouza
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dessa posição concreta que um indivíduo é o único a ocupar, e onde a relação 

“eu e todos os Outros” não é absolutamente não-invertível, pois a relação “eu 

e o outro” é, no abstrato, relativa e invertível, porque o sujeito cognoscente 

como tal não ocupa um lugar concreto na existência. (BAKHTIN, 1997, p. 

44-45) 

 

Nesse sentido, ao observar a construção de um texto, devemos levar em conta a 

atuação eficaz de caráter linguístico e social que demanda a participação de sujeitos 

inseridos num determinado contexto sociocultural, envolvidos no processo de 

organização dos discursos. 

A compreensão de textos, escritos em vários períodos e por autores diferentes, 

depende do conhecimento partilhado, possibilitando aos sujeitos do discurso decidir 

sobre o tipo de elementos que devem aparecer de forma explícita e o que necessita 

permanecer implícito. É preciso refletir sobre quais acontecimentos devem ser 

considerados mais importantes, assim como sobre a percepção da postura da pessoa que 

fala em relação ao ouvinte e como podem ser utilizados os gêneros.  

 

A escrita da história enquanto relato das ações realizadas pelos sujeitos do 

poder político e das atividades desenvolvidas pelo Estado no cotidiano das 

sociedades foi, por quase todo o século XIX, tido como único modelo 

possível de preservação da memória de maneira científica daquilo que 

realmente importava aos homens do presente. Seguindo este raciocínio, 

acreditava-se que somente a história política permitia aos homens comuns, os 

cidadãos do Estado, apropriarem-se das descontinuidades no tempo, 

apreendendo os acontecimentos e seus encadeamentos em uma longa 

sucessão de efeitos de toda ordem. (CORDEIRO JR, 2009, p. 65) 

 

Para Koch e Cunha-Lima (2005), todo texto compreende a dimensão partilhada, 

ou seja, tudo o que um falante falar ao seu interlocutor e todas as informações do 

contexto envolvido podem ser tomados como conhecimento partilhado.  

É importante buscar o que influenciou o autor de textos, livros, biografias sobre 

determinada pessoa, pois essas publicações, se bem analisadas, poderão revelar muitos 

fatos que não são perceptíveis, as entrelinhas podem revelar novos contornos históricos.     

Para Veyne (2008): 

 

Se o historiador se ocupa não do que fazem as pessoas, mas do que dizem, o 

método a ser seguido será o mesmo; a palavra discurso ocorre tão 

naturalmente para designar o que é dito quanto o termo prática para designar 

o que é praticado. Foucault não revela um discurso misterioso, diferente 

daquele que todos nós temos ouvido: unicamente, ele nos convida a observar, 

com exatidão, o que assim é dito. Ora, essa observação prova que a zona do 
que é dito apresenta preconceitos, reticências, saliências e reentrâncias 

inesperadas de que os locutores não estão, de maneira nenhuma, conscientes. 

(p. 252) 
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É fundamental na análise do discurso buscar a relação dos registros das falas das 

pessoas com a história escrita, procurando nos conceitos da Linguística as formas de 

incoerências ideológicas. Analisando e descrevendo as contradições presentes nos 

discursos é que se consegue avançar e compreender os fatos relatados. 

Bakhtin (1995) evidencia que o vocábulo ou a expressão podem ser 

considerados como signo ideológico, pois são caracterizados por diversos valores e são 

resultados da interação social, dessa forma, podem se tornar fontes privilegiadas para o 

aparecimento da ideologia, emergindo as diferentes formas de demonstrar a realidade, 

segundo perspectivas, vozes e concepções das pessoas que as usam em seus diálogos.   

Analisamos e refletimos sobre alguns discursos que envolvem a história de 

Joaquim Gomes de Souza, bem como observamos alguns fatos descritos nas 

publicações selecionadas, fazendo uma ligação com os valores presentes no século XIX, 

com o objetivo de construir uma imagem biográfica desse personagem.   

Uma característica presente no século XIX no Brasil é a de mostrar a capacidade 

intelectual de poetas, políticos, escritores, estudiosos que eram vistos como pessoas 

completas, já que dominavam mais de um idioma, escreviam muito bem, tinham o dom 

de se expressar em público, iam estudar fora do Brasil, etc. Dessa forma, tudo o que era 

falado sobre eles ganhava um tom de importância, pois eles se destacavam e mostravam 

a sua inteligência. 

O século XIX, também, foi marcado pelo nacionalismo, por isso tudo que era 

feito tinha como principal objetivo despertar o sentimento patriótico do povo brasileiro, 

que em sua grande maioria não tinha oportunidades; a sociedade era composta por uma 

elite e os poucos que se destacavam deveriam ser tratados com grande admiração e 

respeito, pois os intelectuais da época buscavam em seus discursos comover a 

população, demonstrando em suas falas o espírito de quem está lutando pelo bem-estar 

da pátria. Percebemos o ideal nacionalista em boa parte da literatura brasileira do século 

XIX; um exemplo disso são as clássicas obras de Gonçalves Dias e José de Alencar que 

demonstram características peculiares do povo brasileiro, evidenciando as diferenças 

entre os brasileiros e portugueses, porém essas típicas diferenças não tornavam o Brasil 

um país inferior as outras nações e, ainda, reforçavam a superação dos problemas 

vivenciados na época do período colonial. 

Em particular nos interessa analisar o que se passava com a província do 

Maranhão. Para os historiadores Del Priore, Ribeiro e Campos (1999) essa província 

passou por grande pobreza até a metade do século XVIII. Em meados de 1755, o 
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Marquês de Pombal, então ministro do Império Português, criou um livre comércio com 

os países europeus, chamado de Companhia Geral de Comércio Grão-Pará e Maranhão.  

A partir dessa medida, a província do Maranhão começou a ter um grande 

desenvolvimento econômico, mantendo grandes fazendeiros por meio do trabalho 

escravo. A partir de 1838 e 1842, a estabilidade da província novamente volta a ser 

abalada, pois o movimento de libertação dos escravos, chamado de Balaiada, exerceu 

mais força negativa na economia do Maranhão do que a crise política, em decorrência 

da resistência da província à independência do Brasil. 

Esses fatos não impediram a província do Maranhão de se destacar no cenário 

nacional, pois a cidade de São Luís se tornou a quarta cidade importante do Brasil, em 

virtude do comércio forte de grãos, das terras férteis e da facilidade de envio dos 

produtos para fora do país, por causa dos rios.  

De acordo com Viveiros (1954), o Maranhão despontava na política e na 

economia, foi natural a necessidade de os filhos dos senhores ricos buscarem o 

melhoramento intelectual, muitos maranhenses foram estudar na Europa. Com isso, o 

Maranhão se tornou um local com grande representação intelectual e cultural, grandes 

nomes de destaque constituíram o chamado Grupo Maranhense (1832 – 1868), por isso 

recebeu a rotulação de “Atenas do Brasil”.  

A família de Joaquim Gomes de Souza possuía origem portuguesa e teve uma 

participação importante na economia, política e na sociedade maranhense entre o final 

do século XVIII e início do século XIX. Ela era composta de proprietários de terras 

localizadas às margens dos rios Munin e Itapecuru. Essa família, juntamente com 

outras, colaborou para o desenvolvimento da exportação maranhense a partir da 

instalação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão no período que compreendia 

os anos de 1760 a 1777.  

Além de terem vários lotes de terras no interior do Estado, os Gomes de Souza 

conseguiram se destacar na capital, pois construíram casarões, entre eles o imóvel 

localizado na Rua do Sol, no centro histórico de São Luís, que hoje abriga o museu 

histórico e artístico do Maranhão; é possível, ainda, perceber na sua fachada um 

desenho com as iniciais do seu primeiro dono, Inácio José Gomes de Souza, pai de 

Joaquim Gomes de Souza. 

O avô de Joaquim Gomes de Souza é o mais antigo nome dos Gomes de Souza 

que apareceu nos registros históricos levantados para esta pesquisa, o nome dele era 

José Antônio Gomes de Souza. Esse senhor adquiriu riqueza com o comércio de 
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agroexportação, foi tenente-coronel e vereador da Câmara de São Luís. Ele exerceu a 

função de mestre de aferição, ou seja, o funcionário responsável pela aferição de pesos e 

medidas, taxação e distribuição dos gêneros alimentícios.  

A família de Gomes de Souza sempre teve o privilégio de gozar de certo padrão 

social. O pai de Souzinha, também, continuou prosperando na região, permaneceu 

cultivando as terras, fez investimentos em São Luís, com o intuito de buscar melhores 

condições de vida para seus filhos e, ainda, seguia a carreira militar exercendo a função 

de major.  

Joaquim Gomes de Souza nasceu em 15 de fevereiro de 1829, na vila de 

Itapecuru Mirim, na província do Maranhão, e faleceu em Londres no dia 1º de junho de 

1864. Foi o sétimo filho de uma família de nove irmãos, recebeu o apelido de Souzinha, 

quando ainda era criança. 

Iniciou seus estudos em São Luís, com 12 anos de idade foi enviado para Olinda, 

com o intuito de estudar Direito, porque o seu irmão mais velho já estudava lá e pelo 

fato de que, naquela época, a cidade de Olinda atraía muitos estudantes de todo o Brasil, 

por conta da existência do Seminário Católico e da Faculdade de Ciências Jurídicas e 

Sociais.  

Um ano depois Souzinha retornou para São Luís, pois seu irmão havia falecido, 

ele ficaria em Olinda sozinho e seu pai decidiu enviá-lo em 1843, com apenas 14 anos, 

para a Escola Militar do Rio de Janeiro a fim de seguir a carreira militar. Ficou 

registrado na história de Souzinha que foi na Escola Militar que ele se destacou, 

apresentando muito domínio das Matemáticas.   

Em virtude de ser muito franzino, as práticas militares não atraíam Souzinha, 

que se interessava mais pela Matemática e, em 1845, reconheceu não ter condições 

físicas para continuar na Escola Militar e resolveu dar baixa do exército, no mesmo ano 

fez o exame de Latim e Filosofia para ingressar no curso de Medicina da Faculdade do 

Rio de Janeiro, com 16 anos de idade.  

Ao cursar o primeiro ano de Medicina, encontrou na Física e na Química uma 

grande motivação para suas pesquisas; com isso, começou a estudar sozinho o Cálculo 

Diferencial e Integral, Mecânica e Astronomia.  

Em 1848, depois de ter certeza de que queria enveredar pela Matemática, 

abandonou o curso de Medicina. Conseguiu autorização para fazer exames, na tentativa 

de concluir o curso de Ciências Matemáticas e Físicas; depois de fazer várias avaliações 

diante da comissão de professores avaliadores, conseguiu comprovar seus 
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conhecimentos na congregação da Escola Militar e essa lhe concedeu o grau de bacharel 

em Ciências Matemáticas e Físicas.  

A partir do título de bacharel, solicitou à Congregação da Escola o direito de 

defender em público sua tese, a fim de obter o grau de doutor, sua solicitação foi aceita. 

Com 19 anos defendeu uma tese inédita em Astronomia, com 55 páginas, tendo como 

fundamento básico as teorias de Laplace, contidas na sua obra Mecânica Celeste. 

Depois de obter o grau de doutor, considerado como o primeiro matemático 

brasileiro a ter o grau de doutor com defesa pública de tese em universidade brasileira, 

tornou-se professor da Escola Militar. 

No mesmo ano da defesa da tese, surgiu uma vaga de lente substituto
1
 na Escola 

Militar. Ele fez a seleção, foi aprovado, contratado e se tornou professor da Escola 

Militar, ou seja, foi professor substituto da 1ª cadeira do 4º ano, que compreendia as 

disciplinas de Trigonometria Esférica, Astronomia e Geodésia. Como exigência da 

função, teve de ser nomeado tenente-coronel do exército e capitão honorário da Escola 

Militar.  

A primeira biografia de Joaquim Gomes de Souza, escrita por Antônio 

Henriques Leal (1828-1885) no livro Pantheon Maranhense: Ensaios Biográficos dos 

Maranhenses ilustres já falecidos (1874), é uma referência carregada de ufanismos, 

demonstrando do início ao fim uma admiração peculiar, capaz de confundir o leitor com 

as informações, dando a impressão de que toda aquela história faz parte de uma 

irrealidade.   

Devemos levar em consideração que: 

 

No século XIX, as biografias tiveram importante papel na construção da ideia 

de “nação”, imortalizando heróis e monarcas, ajudando a consolidar um 

patrimônio de símbolos feito de ancestrais fundadores, monumentos, lugares 

de memória, tradições populares etc. Esta concepção foi retomada pela 
corrente positivista. A biografia assimilou-se à exaltação das glórias 

nacionais, no cenário de uma história que embelezava o acontecimento, o 

fato. (Del Priore, 2009, p. 08) 

 

Nessa mesma biografia, Leal afirma que D. Pedro II era admirador de Souzinha 

e o designou, em 1852, especialista em Ciências Sociais, para que ele passasse a se 

dedicar à pesquisa das reformas necessárias ao sistema penitenciário do país; logo 

depois, foi nomeado secretário da comissão diretora da construção e do regime interno 

da casa de correção da Corte; nesse cargo ele permaneceu até a sua a morte. 

                                                             
1 s2g. Obsol. Professor substituto de escola superior. (Dicionário Aurélio, 2000, p. 423).  
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Segundo Portela (1975), com a justificativa de estudar o sistema penitenciário 

europeu, argumentando sobre a necessidade de reformar o nosso sistema, requereu ao 

governo brasileiro permissão para ir à Europa, mais precisamente para França, 

Inglaterra e Alemanha. Em 1854, viajou para a França, enquanto esteve lá aproveitou 

para fazer os estudos sobre o regime penitenciário, dedicou-se às pesquisas 

matemáticas, tentando publicar algumas de suas memórias e concluiu o curso de 

medicina na Faculdade de Medicina de Paris.   

Souzinha ainda se encontrava na Alemanha quando ficou sabendo que havia sido 

eleito, em novembro de 1856, representante do Maranhão na Câmara dos Deputados. 

Ele foi indicado por alguns amigos, parentes e admiradores para representar seu distrito 

eleitoral, que englobava a região de Itapecuru Mirim. Gomes de Souza voltou ao Brasil 

para tomar posse no início de 1857.   

Uma forma de continuar fazendo parte do poder político no século XIX e ter 

oportunidade de participar de grupos que comandavam as decisões de uma determinada 

região era ampliar os laços familiares, por meio dos casamentos entre pessoas das 

famílias que detinham o poder, para que as novas gerações continuassem as alianças. 

Graham (1997) afirma que:  

 

Os limites de uma família iam muito além do pai, da mãe e dos filhos. A 
proteção em troca de lealdade, imposta pelos vínculos familiares, estendia-se 

primeiramente a uma ampla gama de relacionamentos consanguíneos e, em 

seguida, a um número igualmente grande de ligações por meio de casamento. 

Embora um pouco mais tênues, os laços de parentesco também eram 

importantes. Ser padrinho, afilhado, compadre ou comadre no Brasil, como 

em outras culturas ibéricas, envolvia obrigações religiosas e materiais 

importantes, e, portanto de influência e até mesmo de autoridade. Todos esses 

laços familiares implicavam obrigações mútuas de ajuda nas eleições ou na 

garantia de cargos no governo, de tal modo que, por extensão, muitas vezes 

alguém se referia de forma figurada a um protegido como afilhado, e a seu 

protetor como padrinho. (p. 37)  

 

Analisando os dados históricos da vida de Joaquim Gomes de Souza, notamos 

que membros de sua família se casaram com pessoas da família Belfort e Vieira da 

Silva, famílias que tinham influência política na região. Ele não se casou com nenhuma 

mulher nascida no Maranhão, mas, sim, com Rosa Edith, inglesa, filha do reverendo 

Humber. 

Os interesses de Souzinha em casar com Rosa Edith eram outros, segundo Souza 

(2008): 
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No inicio de 1857, já com seus 28 anos de idade, deputado do Parlamento 

Brasileiro, resolveu que necessitaria se casar, ser chefe de família era uma 

condição que lhe cobrariam mais cedo ou mais tarde, tanto pela idade, quanto 

pelo lado político. De imediato pensou em Miss Rosa Edith, a jovem inglesa 

que havia conhecido há menos de um ano, não porque uma paixão 

arrebatadora o havia atingido, mas porque ela reunia as condições ideais para 

ser a sua esposa. (p. 184)   

 

Do pedido ao pai da moça, até o casamento foram apenas oito dias, um 

casamento rápido com interesse de chegar ao Brasil para assumir o Parlamento 

Brasileiro, como um homem que respeitava as tradições em vigor em sua terra natal. 

Joaquim Gomes de Souza se casou com Rosa Edith, deixou-a na Inglaterra e 

veio para o Brasil tomar posse do seu cargo. Só em 1858 trouxe a esposa para o Brasil, 

tiveram um filho e, em 1861, sua esposa morreu com febre tifóide contraída em uma 

viagem que fez ao interior do Maranhão para apresentar sua esposa à família e conhecer 

seu eleitorado, pois ele havia se candidatado novamente para o cargo de deputado, ao 

qual tomou posse em 1861. Em 1863, morreu o seu filho em São Luís, vítima de uma 

doença repentina que nem ele sendo médico percebeu a gravidade do estado de saúde da 

criança.  

Nos livros, dissertações e artigos analisados na pesquisa sobre a vida e os feitos 

de Joaquim Gomes de Souza, a maioria deles só apresenta elogios à pessoa de 

Souzinha, intitulando-o de gênio. Esse material deixa transparecer um personagem que 

não teve tempo, nem oportunidade de realizar seus objetivos. Apenas um livro escrito 

em 1878 por Frederico José Correia (1817-1881), com título “Um livro de críticas”, traz 

duros julgamentos a ele, chamando-o de charlatão.  

 

A imagem-objeto do homem não se reduz a uma pura coisificação. Pode 

despertar o amor, a piedade, etc. Mas o importante é que ela seja (e deve ser) 

compreendida. Na obra literária (como em todas as artes), tudo, até mesmo as 

coisas inertes (correlacionadas com o homem), é marcado de subjetividade. 

(BAKHTIN, 1997, p. 341) 

 

Passamos agora a apresentar críticas a Joaquim Gomes de Souza, feitas por 

Frederico José Correia, em sua obra Um livro de Críticas (1878):  

 

Frederico José Correia é o primeiro intelectual brasileiro a ter dúvidas 

convincentes quanto à propalada genialidade de Gomes de Sousa, muito 

antes da revisão das reais dimensões do talento do matemático maranhense 

ao longo do século 20. Segundo Correia, o verdadeiro talento de Sousa, se é 

que o houve realmente, consistia em enganar a opinião pública 

superestimando a si mesmo, utilizando-se de todos os meios e expedientes 

disponíveis à época, sobretudo com a cumplicidade de seus pares, das 

instituições oficiais do Império como a Escola Militar da Corte e da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1817
http://pt.wikipedia.org/wiki/1881
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imprensa, a fim de engrandecer o seu próprio nome e supervalorizar os seus 

dotes intelectuais. O crítico Correia, no lugar de um gênio, enxerga apenas 

charlatanismo e impostura, sobretudo na biografia de Antônio Henriques Leal 

a respeito do matemático. (MARTINS, 2009, p. 660) 

 

Frederico José Correia é ousado em suas palavras, com o intuito de criticar a 

obra de Antônio Henriques Leal, chamando Joaquim Gomes de Souza de charlatão. 

Esse julgamento é algo que mereceu nossa atenção na análise, pois precisamos 

investigar as reais intenções dele, se havia algum fundamento em seus discursos ou se 

era alguma mágoa que ele detinha, já que a obra o Pantheon Maranhense fazia a 

biografia de várias pessoas consideradas por Leal como ilustres e Frederico não aparecia 

entre os biografados.    

Para isso observamos fatos da cultura brasileira da época em que Frederico José 

Correia escreveu essas críticas, e constatamos que por trás de todo esse discurso havia 

certa revolta relacionada ao fato de ainda viver em um país de certa forma atrasado, 

ruralizado, com o domínio político de coronéis, onde predominava o analfabetismo; 

suas ideias eram bem diferentes dos fatos presentes no ideário comum dos intelectuais 

daquele período.  

É fato que Antônio Henriques Leal exaltou Joaquim Gomes de Souza para muito 

além do que os resíduos documentais permitiram ver. Concordamos com Correia (1878) 

quando ele tece suas críticas, na falta de um livro que pudesse confirmar a tese de que 

Souzinha era um gênio.  

 

Eu só direi, com a minha incredulidade de homem positivo nestes assumptos: 

Que provas deixou elle de tanto engenho e tanto saber? O menino de dezeset 

annos que lia e comprehendia a Mechanica Celeste, de Laplace, como quem 
lia historia ou litteratura, vivendo trinta e cinco annos, não podia ter deixado 

de assignalar a sua passagem no mundo, como o fazem os meteoros, 

traçando, por onde passão, uma cauda luminosa. (CORREIA, 1878, p. 139) 

 

A obra que Gomes de Souza publicou em 1859, em Leipzig, na Alemanha, 

impressa pela F. A. Brokhaus, também foi alvo das duras críticas de Frederico José 

Correia.  
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Figura 2: Frontispício de Anthologie Universelle 

 

Fonte: http://www.google.com.br/search/joaquimgomesdesouza 

 

O livro Anthologie universelle choix des meilleures poésies lyriques de diverses 

nations dans les langues originales apresenta quinhentas poesias em dezessete línguas 

de nações diferentes, foi organizado com duas páginas de capa e contracapa, uma 

página para a dedicatória, quatro páginas dedicadas ao prefácio, dezoito páginas 

destinadas ao índice, mostrando a nação a que pertence cada poeta e o título de suas 

poesias, e novecentos e quarenta e três páginas de poesias. 

O título, a dedicatória e o prefácio foram escritos em língua francesa e as demais 

páginas foram escritas na língua do poeta mencionado. Na página voltada para a 

dedicatória, Souzinha homenageou Luís Antônio Vieira da Silva, afirmando que a obra 

era dedicada a ele como sinal de alta consideração por seu talento e sua amizade.  

Luís Antônio Vieira da Silva (1828 – 1889) foi deputado provincial, deputado 

geral, presidente da província do Piauí, ministro, conselheiro de Estado e senador do 

Império do Brasil de 1871 a 1889, exerceu a profissão de advogado e, também, foi 

banqueiro. Não foram encontrados outros dados que evidenciassem a amizade entre 

eles. Constatamos apenas que alguém da família de Gomes de Souza se casou com 

membros da família dos Vieira da Silva. 

http://www.google.com.br/search/joaquimgomesdesouza
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No prefácio da obra, Joaquim Gomes de Souza tenta explicar como foram feitas 

a organização do livro e as escolhas das poesias, ele deixa evidente que as poesias são 

de gênero lírico, apesar de algumas serem épicas, e que não foram apenas baseadas em 

um gosto particular, mas, sim, escolhidas as melhores poesias de cada povo, pois o 

objetivo dele era dar a oportunidade ao leitor de transpor os limites físicos de seu país e 

estabelecer um vínculo de fraternidade entre as nações. 

É possível perceber nas entrelinhas do prefácio que ele teve ajuda de alguém na 

escolha dessas poesias, mas não cita nenhuma pessoa, afirma que é um trabalho inédito 

e dificilmente alguém fará alguma coisa igual, pois a cada dia surgirão novas poesias e 

critérios diferentes para organizar algo parecido.  

Gomes de Souza não indica como escolheu determinadas nações e poetas, mas 

afirma que escolheu poetas notáveis e que foi guiado pelo ponto de vista da estética, não 

explica o porquê de ter colocado alguns poetas brasileiros como se fossem poetas 

portugueses e não esclarece por que iniciou a obra em francês e depois colocou as 

poesias nas línguas originais. 

Considerando esse contexto, apresentamos o entendimento de Foucault (1926-

1984), que compreende que a análise do discurso só pode ocorrer por meio das coisas 

que ficaram registradas, que foram ditas, já que:  

 
Só pode se referir a performances verbais realizadas, já que as analisa no 

nível de sua existência: descrição das coisas ditas, precisamente porque 

foram ditas. A análise enunciativa é, pois, uma análise histórica, mas que se 

mantém fora de qualquer interpretação: às coisas ditas, não pergunta o que 

escondem, o que nelas estava dito e o não-dito que involuntariamente 

recobrem, a abundância de pensamentos, imagens ou fantasmas que as 

habitam; mas, ao contrário, de que modo existem, o que significa para elas o 

fato de se terem manifestado, de terem deixado rastros e, talvez, de 

permanecerem para uma reutilização eventual; o que é para eles o fato de 

terem aparecido - e nenhuma outra em seu lugar (FOUCAULT, 2008, p. 

124). 

 

O prefácio é o único lugar da obra em que ele poderia ter indicado como foi a 

organização do livro; em seguida, ele colocou os nomes dos poetas, a nação a que 

pertencem e as suas respectivas poesias em sua língua original, sem nenhuma 

explicação para aquelas escolhas. Em nenhum momento do livro aparecem comentários 

sobre quando e onde ele começou a fazer o levantamento das poesias, o motivo pelo 

qual se dedicou mais a alguns poetas do que a outros.  

Na parte destinada às poesias, ele inicia apresentando 129 poesias de 16 poetas 

alemães, às quais dedicou 165 páginas do livro. Em seguida apresenta 79 poesias de 15 
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poetas ingleses, dedicando 173 páginas do livro a essas poesias. Posteriormente 

apresenta 63 poesias de 13 poetas franceses e ocupa 136 páginas do livro. Em seguida, 

expõe 32 poesias de 16 poetas italianos e dedica a tais poetas 94 páginas do livro.  

Posteriormente, exibe 38 poesias de 10 poetas que ele classificou como 

portugueses, mas há, entre esses, 4 que são brasileiros: Sousa Caldas (1762-1814), 

Gonzaga (1744-1810), Gonçalves Dias (1823-1864) e Basílio da Gama (1741-1795). A 

esses poetas ele dedicou 81 páginas. Em seguida apresenta 24 poesias de 10 poetas 

espanhóis (5 aparecem como anônimos), para os quais dedicou 62 páginas do livro.  

Logo depois é a vez dos 7 poetas russos com 14 poesias, aos quais o autor 

dedicou 28 páginas. Na sequência, aparecem quatro poetas poloneses com 22 poesias, 

aos quais são dedicadas 44 páginas. Em seguida, exibe 20 páginas dedicadas a 5 poesias 

de 1 poeta sérvio; expõe 5 poetas boêmios com 12 poesias, aos quais foram dedicadas 

14 páginas. Em seguida, apresenta 11 poesias de 6 poetas húngaros, utilizando 20 

páginas do livro.  

Posteriormente é a vez dos 7 poetas holandeses com 10 poesias, perfazendo um 

total de 18 páginas. Em seguida, aparecem 10 poesias de 7 poetas dinamarqueses, aos 

quais Joaquim Gomes de Souza dedicou 16 páginas. Logo depois ele exibe 9 poesias de 

4 poetas suecos, destinando-lhes 19 páginas. A seguir apresenta 9 poetas de idioma 

grego moderno com 24 poesias, perfazendo um total de 21 páginas.  

Na sequência, mostra 12 poesias de 6 poetas, cuja língua vernácula é o latim, 

dedicando a eles um total de 13 páginas. Finalizando apresenta 6 poetas de idioma 

grego clássico com 6 poesias distribuídas em 19 páginas.  

Diante desses dados que apresentamos sobre a obra de Gomes de Souza, 

podemos perceber e compreender os motivos que levaram Frederico José Correia a tecer 

tantas críticas a essa publicação, já que não há na obra nenhuma referência da forma 

como ele conseguiu os dados, como foi a escolha do idioma e dos poetas, porque ele 

não escolheu uma língua e reuniu todas as poesias em um idioma só, para quem serviria 

um livro com essas características, porque deixou de fazer comentários sobre a 

importância de cada poeta, cada nação, cada poesia, quanto tempo ele gastou para 

organizar essa obra, quem foram os seus colaboradores, essas e muitas outras questões 

ficaram sem respostas. 

Quando ele escreveu “poètes portugais”, deveria querer dizer poetas da língua 

portuguesa, pois nesse grupo colocou 4 poetas brasileiros, como já observado, mas não 
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deixou isso claro, o leitor desatento pode achar que todos são de Portugal; talvez ele 

pudesse ter aproveitado a oportunidade para enaltecer o nome do seu país.  

Frederico José Correia em sua obra ‘Um Livro de Críticas’ demonstra muita 

fúria a se referir ao modo pretensioso de Souzinha ao organizar a coletânea de poesias 

sem critérios de organização, com muitas questões sem respostas, restrita a alguém que 

dominasse 17 idiomas e gostasse de poesias líricas. 

Para Correia essa obra serviria apenas para aumentar seu número de atividades 

intelectuais, pois naquele período, quanto mais eclético fosse o intelectual brasileiro, 

mais prestígio ele teria, justificava-se, assim, segundo Correia, o interesse de Joaquim 

Gomes de Souza em publicar uma obra que tivesse essas características, pois ele iria ser 

visto como alguém que dominava, além da Matemática, 17 línguas, conhecia bem o 

gênero lírico e estava por dentro das diversas literaturas.  

 

O que interessava ao povo, nesse período de afirmação da cultura nacional 

perante outros povos e outras nações, era o sentimento de orgulho patriótico 

quando um legítimo filho da pátria percorresse as plagas europeias gerando 

grandes fatos públicos ao redor de seu nome e talento. A autoestima nacional 

e popular não reclamava detalhes nem esclarecimentos. Bastava o fato ter 

acontecido, para ser citado como uma verdadeira proeza, logo cercada de 

lendas e mitos sobre a superioridade do gênio nacional, capaz de assombrar 

até mesmo as mais adiantadas nações europeias. Quando o nome de um 

brasileiro aparecia estampado nas mais prestigiadas publicações do Velho 

Mundo, mesmo que fosse através de uma nota ou de uma citação, ou ainda 
quando uma de suas publicações saía dos prelos de alguma editora 

estrangeira, era o suficiente para que o fato fosse espalhado com estardalhaço 

pela imprensa de todo o país, logo ganhando as ruas, alimentando os 

comentários populares e as lendas sobre a proeza. A vida intelectual 

brasileira caracterizava-se por isso: um anedotário de façanhas. (MARTINS, 

2009, p. 665) 

 

Diante dessa afirmação de Martins, percebemos o que Correia queria evidenciar 

em suas críticas, Gomes de Souza tinha como principal objetivo realizar um fato que 

pudesse ter um destaque nacional, causando uma admiração dos leigos, um fato 

extraordinário, coisa digna de gênio, essa forma de autopromoção foi o que gerou tantas 

críticas de Correia, mas ele vai além e critica até o que ele chama de antologia universal, 

porque omitiu poetas do Oriente, do Norte e do Sul da América. 

Correia menciona em seu livro várias intenções e falhas de Souzinha, mas 

também apresenta algumas injustiças e exageros em suas críticas, pois ele acusa Gomes 

de Souza de ter esquecido de contemplar as línguas como o latim e grego, porém isso 

não é verdade, pois foram apresentadas 18 poesias envolvendo essas duas línguas. 
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Percebemos nesse detalhe que o objetivo de Correia era de desmoralizar a obra de 

Souzinha.  

   

Para quem a publicou o autor? Para os dous povos que fallão a lingua 

portugueza, não, porque nelles já é fora do commum o saberem mais do que 

o francez, o inglez e o espanhol. Mas ninguem publica uma obra litteraria, 

que não seja para ser lida, de preferencia, pelos seus compatriotas; d’onde se 

pode concluir que tal publicação foi mais ostentosa do que util. O que o autor 
quiz foi dar de si um juízo avantajado, offerecendo nella o maravilhoso 

contraste do ameno litterato com o trombudo geometra e o abstracto 

metaphysico, que não desdenha a cultura das bellas lettras, á ponto de ser tão 

conhecedor da poesia de todos os povos! (CORREIA, 1878, p. 143-144) 

  

Apesar de todas as críticas, Correia não afirma em nenhum momento que 

Joaquim Gomes de Souza não possuía inteligência, muito pelo contrário, depois que ele 

analisa todas as suas produções, discursos, ele afirma que “talento, não há dúvida, mas 

talento unicamente de quem lê e aprende e diz o que leo e aprendeo” (CORREIA, 1878, 

p. 146). Correia concorda que Souzinha possui um pouco de talento, mas não algo 

magnífico, ele indica que apenas ele é capaz de ler, compreender e formar textos em 

determinados contextos de forma persuasiva, demonstrando saber o que está falando. 

Em relação à obra inacabada que Leal cita no Pantheon, afirmando que para ser 

publicada só precisava da introdução e de uma boa redação, Correia argumenta que:  

 
A obra, sem titulo, sobre sciencias naturaes, sociaes e philosophicas, que o 

autor do Pantheon cometteo o desacato de comparar ao Cosmos, fazendo-as 

congeneres, evidentemente não existe e nem nunca existio, salvo se ella nada 
vale, pois quem acreditará que, se ella existisse e tivesse o valor que lhe 

inculca o dr. Leal, não estivesse ja publicada, com prologo de encommenda, 

escrito por algum sábio da coterie maranhense, com aquellas artimanhas que 

se lhe conhecem? Pois ella que teve em tanto outras obras, [...], de escritores 

de sua parcialidade, [...], como é que deixa inedito o novo Cosmos, do 

Humboldt maranhense? [...] Pois eu emprazo ao sr. dr. Leal, [...], para me 

fazer chegar ás mãos esta joia litteraria, que eu me obrigo a fazê-la publicar, 

se ella com effeito tem o valor que se lhe atribue. (CORREIA, 1878, p. 146-

147) 

 

Essa obra que Correia cita e que não havia sido publicada era o livro Mélanges 

de Calcul Intégral, cuja publicação data de 1882 pela editora F. A. Brokhaus, financiada 

pelo governo brasileiro, depois de um projeto aprovado na Câmara dos Deputados da 

província do Maranhão, exigindo a publicação do livro com os materiais que ele havia 

deixado na editora em Leipzig, na Alemanha, a mesma editora que publicou a Antologia 

universal das poesias líricas.  
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Os materiais deixados por Gomes de Souza foram organizados e revisados pelo 

professor de Matemática Édouard Anatole Lucas. Esse livro foi prefaciado por M. 

Charles Henry, amigo de Souzinha e bibliotecário francês. 

 

Figura 3: Folha de rosto do livro Mélanges de Calcul Intégral 

 

Fonte: Foto tirada pela autora (2010); livro encontrado na biblioteca de obras raras da PUC/SP 

 

Quem conheceu os feitos de Joaquim Gomes de Souza, tendo como base o livro 

de Antônio Henriques Leal, passou adiante a ideia de gênio e a história contribuiu para 

espalhar essa fama de intelectual comparável a outros cientistas admiráveis, mas como 

há pesquisadores que ainda hoje buscam explicações sobre o não reconhecimento de 

Souzinha, talvez a afirmação de Martins (2009) possa justificar alguma coisa.  

 

[...]o que é espantoso constatar, para além da impossibilidade concreta da 

existência de um legítimo gênio nacional, é o não menos espantoso empenho 

de Antônio Henriques Leal em criar uma atmosfera de mito e genialidade em 
torno de alguém que, se não foi necessariamente uma nulidade, também 

estava longe de ser um talento comparável a intelectuais e cientistas da 

envergadura de Humboldt ou Leibnitz. E é justamente neste ponto, de 

comparação contínua e incansável com os gênios estrangeiros e, 

particularmente, os europeus, que o Pantheon Maranhense e outras obras 

congêneres, traduzem e transudam este sentimento de inferioridade que os 

literatos e intelectuais brasileiros oitocentistas nutrem em relação às 

civilizações mais avançadas do mundo civilizado, onde tais gênios parecem 
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brotar sem grande esforço, associados a fatores então bastante apreciados, 

como o clima, o solo, a raça e a cultura. (p. 668) 

  

O fato de Joaquim Gomes de Souza ter se dedicado à política talvez possa ter 

prejudicado o seu desenvolvimento na Matemática, o próprio Leal inicialmente era 

contrário à candidatura dele a uma cadeira na Câmara dos Deputados, pois isso poderia 

prejudicar as suas pesquisas.  

Como o Brasil estava vivendo um processo de civilização e constituição de um 

perfil nacional, muitos intelectuais tiveram que se dividir entre a Ciência, a Filosofia, a 

Arte, a História, a Literatura e a Política porque o país passava por um momento de 

consolidação e isso, por um lado, contribuiu com a pátria, mas, por outro, não permitiu 

que um intelectual brasileiro se dedicasse a uma única especialidade e se tornasse um 

grande representante dessa área. Essa característica era um fenômeno geral que ocorreu 

no mundo todo. 

A falta de brasileiros que tenham se destacado em nível mundial gerou em 

alguns historiadores brasileiros, como por exemplo, Antônio Henriques Leal, a 

necessidade de criar pessoas que apresentassem características de mitos, comparações e 

lendas, para assegurar uma identidade nacional influenciada por indivíduos comparáveis 

a grandes gênios europeus.   

 

O sentimento de inferioridade permanece, a ponto do intelectual e homem de 

letras brasileiro, para não se sentir completamente diminuído e exprobrado 
pela sua própria auto-estima, empenha-se por encontrar as correspondências 

em solo pátrio do mundo europeu, tanto em nossa cultura como em nossa 

organização social, política, urbanística e em todas as outras áreas e 

domínios, embora sempre aclimatadas às peculiaridades específicas de um 

país tropical e de seu povo ainda em formação, em plena infância de sua 

existência como nação autônoma. Por esta razão a elite brasileira, que 

sonhava com os avanços europeus e até procurava imitá-los e segui-los a 

cada passo, sentiu necessidade de encontrar, senão criar ou inventar, as 

Venezas, as Parises, as Amsterdãs e as Atenas brasileiras, assim como os 

nossos Humboldts, Laplaces, Newtons, Leibnitz, Victor Hugos, Tassos, 

Camões, Dantes, Byrons, Voltaires e Plutarcos brasileiros. Ou, mais 

particularmente, maranhenses. (MARTINS, 2009, p. 669). 

 

Devemos, no entanto, atentar para as influências do Romantismo nesse período 

histórico, e uma das características dessa escola literária era a originalidade, a 

valorização das coisas que existiam no Brasil, a singularidade da cultura brasileira, a 

promoção das belezas naturais para que a cada momento o povo brasileiro pudesse se 

sentir ainda mais feliz pelo fato de ser brasileiro.  
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O cenário intelectual brasileiro oitocentista não admitia críticas, a partir do 

momento em que alguém criticava ideias de algum homem de prestígio da época, 

significava uma ofensa pessoal ou até mesmo um insulto à pessoa, já que alguns se 

julgavam acima de qualquer desconfiança sobre suas capacidades intelectuais, o 

indivíduo criticado passaria a atacar e desqualificar moral e intelectualmente a pessoa 

que o criticou e isso gerava muitos conflitos e inimizades.  

Mesmo diante de tudo isso, Frederico José Correia não se omitiu e criticou Leal, 

Gomes de Souza e outros maranhenses, talvez tivesse os seus motivos, como já exposto 

anteriormente, algo que tivesse ocorrido e que não tenha sido do agrado de Correia.  

Correia (1878) afirma: 

 
Parece-me pois ter provado que toda a fama do Dr. Joaquim Gomes de Souza 

foi adquirida à custa do mais audaz charlatanismo, concorrendo tambem elle 

efficaz e directamente para essa improbidade litteraria, como o prova a 

celeberrima Anthologia. [...] Agora vou eu dizer justamente o que elle foi, 

como sempre uso faze-lo. O Dr. Souza, que n’outros paizes onde abundão os 

grandes talentos e os verdadeiros sabios, não passaria de uma vulgaridade, foi 

entre nós um talento fora do commum, de mui facil comprehensão, de uma 

intuição clara e methodica, tanto na synthese como na analyse. [...] Enquanto 

elle se limitasse à ler e à aprender, tudo iria bem; mas, logo que elle quizesse 

ultrapassar essa deveza imposta ao seu entendimento e entrar no mundo das 
creações, ahi estava o talento à fraquear-lhe e à revelar a sua incapacidade, 

cahindo no vago, no imaginario e no indefinido. Foi por isto que elle, dando-

se tanto ao estudo e á meditação, nada foi capaz de criar nem innovar; e pois 

pode-se concluir que, sendo elle um belo talento, desconheceo as suas forças 

e deixou-se transviar pelo amor da celebridade, julgando-se superior ao que 

realmente era; para o que principalmente contribuirão as lisonjas e 

exagerações dos seus admiradores. (p. 148-149) 

 

Por meio da escrita da História, percebemos que, muitas vezes, a postura de 

quem a escreve diante da representação do passado pode transformar várias formas de 

ver os acontecimentos. Como lidar com o prestígio de alguns diante de determinados 

grupos e registrar fatos, em que são personagens principais, sem elevá-los à condição de 

herói ou mito?  

A valorização de determinados personagens na História pode conduzir a 

imaginação a momentos pontuais dos registros históricos, remetendo à construção de 

narrativas que levam às tradições, aos indivíduos e obras respeitáveis, sem levar em 

conta fatores que proporcionaram esse prestígio. 

 

[...] todo discurso manifesto repousaria secretamente sobre um já-dito; e que 

este já-dito não seria simplesmente uma frase já pronunciada, um texto já 

escrito, mas um “já-mais-dito”, um discurso sem corpo, uma voz tão 

silenciosa quanto um sopro, uma escrita que não é senão o vazio de seu 

próprio rastro. Supõe-se, assim, que tudo o que o discurso formula já se 
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encontra articulado nesse meio-silêncio que lhe é prévio, que continua a 

correr obstinadamente sob ele, mas que ele recobre e faz calar. O discurso 

manifesto não passaria, afinal de contas, da presença repressiva do que ele 

diz; e esse não-dito seria um vazio minando, do interior, tudo o que ele diz. 

(FOUCAULT, 2008, p. 28). 

 

O livro Pantheon Maranhense: ensaios biográficos dos maranhenses ilustres já 

falecidos contribuiu também para que, mesmo depois de alguns anos, a ideia de que 

Joaquim Gomes de Souza teria sido um grande intelectual brasileiro continuasse se 

propagando, como podemos perceber nas referências escritas nos séculos XX e XXI. 

Todo esse prestígio dado a Gomes de Souza influenciou a criação da Academia 

Maranhense de Letras em agosto de 1908, em São Luís, tendo como patrono da cadeira 

de número oito Joaquim Gomes de Souza.  

A linguagem utilizada nas descrições de Leal colocava o biografado em uma 

posição de gênio, criando sobre a pessoa algo envolto em um mundo de fantasias. Isso 

pode ser percebido quando ele fala do aprendizado de Souzinha quando ainda estava no 

primeiro ano do curso de Medicina: 

 

Em toda a fisiologia vegetal, em suma, a classificação dos orgânicos mais 

superiores, as leis da física experimental, a mecânica, o calórico, a 
eletricidade, a óptica e a acústica, o estudo da botânica, da antropologia e as 

teorias das forças naturais deliciavam-no e ocupavam-lhe tanta atenção que 

se não contentava unicamente com estudar as lições explicadas pelos 

professores, e ia com sofreguidão lendo para adiante, de modo que em um 

mês já tinha estudado os Elementos de botânica de Richard, e os de Zoologia 

de Milne Eduards, e depois passou-se aos de Pouillet, e entregou-se de todo a 

física, matéria de sua particular predileção. (LEAL, 1987, p. 112)  

 

No Diccionario Bibliographico Portuguez são encontrados estudos de 

Innocencio Francisco da Silva (1810-1876), aplicáveis a Portugal e ao Brasil, que foram 

continuados e ampliados por Brito Aranha (1833-1914), tomo décimo segundo, quinto 

do suplemento J, publicado em Lisboa na Imprensa Nacional no ano de 1884, 6 páginas 

que se dedicam a contar a história de Joaquim Gomes de Souza e cita como principal 

referência a obra de Antônio Henriques Leal.  

Nos dados referentes a Souzinha, encontrados no Diccionario Bibliographico 

Portuguez, há uma citação retirada do que ele chama de autobiografia feita por Joaquim 

Gomes de Souza antes de morrer, na qual deixa claro o desejo de ter o seu trabalho 

reconhecido pela História brasileira, como podemos perceber em suas próprias palavras: 

 

Bem que eu tenha estudado mathematicas dúrante muitos annos, e saiba 

melhor analyse mathematica que qualquer outro ramo de conhecimentos 

humanos; bem que actualmente seja considerado como financeiro e tenha 
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tomado parte viva nos nossos debates políticos, o meu trabalho de 

predilecção, aquelle que eu considero como o fim da minha vida e pelo qual 

sobretudo espero merecer alguma cousa dos meus contemporâneos, se é que 

eu terei de merecer alguma cousa, é pela obra que eu preparo com o título de 

Leis da natureza, código de legislação em que, passando em revista o 

universo inteiro, pretendo expor as leis fixas, geraes e invariaveis que 

presidiram á sua organização. (SILVA, 1884, p. 52) 

 

Constatamos, por meio de sua fala, como ele se reconhece em relação aos seus 

conhecimentos e como o fato de ter se enveredado por outros caminhos pode ter 

prejudicado a sua principal vocação, que era a Análise Matemática. A princípio dá a 

entender que quer ser reconhecido, mas, em seguida, faz a correção “se é que terei de 

merecer alguma coisa”, essa frase leva a imaginar que ele não era tão pretensioso como 

Correia (1878) afirmava, porém julgava estar terminando um trabalho magnífico fora da 

área que ele considerava como de maior talento.  

Antônio Henriques Leal afirma em seu livro que Gomes de Souza não teve 

tempo de concluir essa obra que planejara, pois havia muita coisa para ser provada. Nos 

fragmentos que ele deixou, não se encontra nenhum vestígio de que tenha ocorrido essa 

publicação.  

O fato de registrar esses dados em sua autobiografia sobre uma futura 

publicação, que não ocorreu, favoreceu a ideia do gênio que não teve tempo de concluir 

a sua grande obra, a que iria revolucionar uma determinada área. Observando dessa 

forma, podemos perceber melhor que há intenções por traz desse discurso, ao mesmo 

tempo em que ele se mostra humilde em relação ao seu reconhecimento, deixa 

transparecer que esse novo trabalho seria algo grandioso e ainda não havia nenhuma 

análise de tal material. 

No Diccionario Bibliographico Brazileiro, quarto volume publicado em 1898, 

no Rio de Janeiro, pela Imprensa Nacional, escrito por Augusto Victorino Alves 

Sacramento Blake, são dedicadas duas páginas e meia a Joaquim Gomes de Souza, em 

que se evidencia em grande parte a genialidade dele, relatando as suas publicações e 

detalhando seus estudos na Europa, afirmando que ele “não fazia alarde dos muitos 

títulos scientificos de universidades e das academias de Londres, Berlim e Vienna 

d’Austria, das quaes era sócio”. (1898, p. 142)  

Esse Diccionario cita como referências o livro de Antônio Henriques Leal e o 

Diccionario Bibliographico Portuguez; entre os elogios que aparecem nos relatos do 

Diccionario ele afirma que o apelido de Gomes de Souza era de “genio mathemático” 

(1898, p.142). Mais uma vez percebemos a forma de apresentação dos dados 
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concernentes ao matemático, pois em nenhum momento o autor questiona alguma 

incoerência em relação às publicações diversificadas, que são citadas no Diccionario, 

apenas contribui para enaltecer a imagem de Souzinha. 

Euclides da Cunha (1999) emite sua opinião sobre Joaquim Gomes de Souza em 

sua obra póstuma ‘A Margem da História’, em que evidencia a sua admiração:  

 

Fora deste círculo, outros adversários ou adeptos, mas crescendo no ambiente 

propício que se formara: José Antônio Saraiva, Sales Torres Homem, J. 

Maria do Amaral, Teixeira de Freitas, Fernandes da Cunha, Cansansão de 

Sinimbu, Justiniano da Rocha, e, sobre todos, se não o afastasse a morte 

prematura, um gigante intelectual, a nossa mais completa celebração no 

século, Joaquim Gomes de Souza, o “Souzinha”, jurista, médico e poeta, 

legando-nos sobre o cálculo infinitesimal páginas que ainda hoje 

sobranceiam toda a matemática. (p. 175-176) 

 

O discurso de Euclides da Cunha comprova o seu entusiasmo e respeito por um 

matemático que se destacou em várias áreas, apesar de ter vivido pouco, e confirma a 

sua projeção em relação a outros, como maior intelectual dentre os nomes destacados 

por ele, evidencia aqui a ideia do gênio nacional que morreu cedo e não teve tempo de 

contribuir ainda mais para as áreas a que se dedicou. 

Segundo Foucault (2008): 

 

Podem-se finalmente descrever, entre diversos discursos, relações de 

delimitação recíproca, cada um deles apresentando as marcas distintivas de 

sua singularidade pela diferenciação de seu domínio, seus métodos, seus 

instrumentos, seu domínio de aplicação [...]. Todo esse jogo de relações 

constitui um princípio de determinação que admite ou exclui, no interior de 

um dado discurso, um certo número de enunciados: há sistematizações 
conceituais , encadeamentos enunciativos, grupos e organizações de objetos 

que teriam sido possíveis (e cuja ausência não pode ser justificada no nível de 

suas regras próprias de formação), mas que são excluídos por uma 

constelação discursiva de um nível mais elevado e de maior extensão. (p. 74) 

 

Foucault mostra por meio de suas concepções que todas as coisas faladas, 

escritas ou pensadas estão vinculadas a relações de poder e saber, já que são 

relacionadas a práticas sociais que envolvem instituições, textos, percepções diversas 

voltadas e ancoradas às diferentes formas de poder que estão em constante atualização.  

Leal (1987) afirmou que a entrada de Souzinha na política atrapalhou as suas 

pesquisas. Quando atuava como professor na Escola Militar que se tornou Escola 

Central, ele se dedicava muito aos estudos, estava sempre em contato com novas 

pesquisas, mas a partir do momento em que foi nomeado, por volta de 1852, para 

ocupar o cargo de Secretário da Comissão Diretora da Construção e do Regime Interno 

da Casa de Correção da Corte, deixou de se dedicar só às pesquisas. 
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Foi nesse cargo que surgiu a oportunidade de viajar à Europa com a desculpa de 

ir conhecer e analisar o sistema penitenciário europeu, com o objetivo de reformar o 

sistema brasileiro, mas como era professor iria aproveitar para estudar os observatórios 

astronômicos na França e na Inglaterra. 

Podemos perceber que Souzinha gostava de se ocupar de muitas atividades, já 

que ele tinha uma missão de funcionário público e estava sempre se dedicando às 

pesquisas matemáticas e físicas e, ainda, teve tempo de concluir na França o curso de 

Medicina que iniciou no Rio de Janeiro, sem contar que tinha seus problemas de saúde. 

Foram encontrados em uma carta escrita, em 1857, por João Francisco Lisboa, 

endereçada a Antônio Henriques Leal, comentários sobre a postura de Joaquim Gomes 

de Souza diante de alguns fatos. Ele escreveu após Gomes de Souza visitá-lo em 

Portugal, quando estava vindo ao Brasil tomar posse do cargo de deputado. 

 

[...] Entretanto algumas proposições que me soaram mal, a fé que ele tem na 

sensação que há de produzir no mundo, sobretudo com um livro que pretende 

publicar sobre ciências naturais e sociais, fisiologia, literatura, etc, etc. e que 

diz que há de concorrer muito para emancipar ainda mais o espírito humano 

do jugo da autoridade: a rápida e para mim inesperada transição das suas 

abstrações matemáticas para todos estes assuntos tão complexos – a 

singularidade de seu casamento em oito dias, [...] a ignorância de tudo quanto 

se passava no Maranhão – umas certas distrações e indiferenças quando a 

conversa se desvia da vereda dos seus pensamentos. [...] (LISBOA apud 

SOUZA, 2008, p. 188) 
 

Em outros trechos da carta, Lisboa evidencia que Gomes de Souza tinha hábitos 

de pessoa solitária, apresentava ser muito tímido, introspectivo, falava em tom baixo, 

chega a afirmar que: “No todo tem seus ares de uma moça delicada e tímida” (LISBOA 

apud SOUZA, 2008, p. 188), gostava de conversar sobre temas que interessava a ele e 

não era de perder tempo com assuntos fora do seu contexto.  

Apesar de ter um perfil de intelectual compromissado com suas pesquisas e não 

de político, ficou contente em ser eleito deputado, mesmo estando morando fora do 

Brasil foi indicado e se elegeu por três mandatos (1857 a 1860), (1861 a 1863), (1864 a 

1867), mas não conseguiu cumprir o último mandato por causa da sua saúde debilitada e 

consequente falecimento.  

Depois que assumiu o seu cargo como deputado, não tentou fazer mais nenhuma 

publicação, percebemos que sua entrada na política atrapalhou seus objetivos de 

cientista, apenas gerando uma expectativa muito grande por parte de seus admiradores, 

mas não se concretizando nada de fato. 
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Um questionamento feito por um colega do estudioso na Câmara evidenciava 

que Joaquim Gomes de Souza de fato estava apaixonado pela carreira parlamentar, pois 

foi acusado por outro parlamentar de ter planos para disputar uma vaga no Senado. A 

essa acusação ele nada respondeu, pois de fato tinha interesse, porém não tinha idade, 

naquela época só era possível disputar uma cadeira no Senado a partir dos 40 anos de 

idade. Ele tinha tudo para conseguir essa vaga, como podemos observar na seguinte 

afirmação: 

 

[...] é bem provável que realmente tivesse sido nomeado para o senado 

quando tivesse a idade exigida; mesmo porque, além da sua competência nos 

mais diversos assuntos políticos, tinha a seu favor o fato de ser sobrinho do 

maranhense Joaquim Vieira da Silva e Souza (1800-1864), Conselheiro 

Honorário, Senador do Império, Ministro do Supremo Tribunal de Justiça, 

Cavaleiro fidalgo, Comendador da Ordem de Cristo e membro honorário da 

Academia Imperial de Medicina. (SOUZA, 2008, p. 210)  

 

Os parentescos e os apadrinhamentos contavam muito naquele momento, é 

possível que isso tenha influenciado nas indicações para as três eleições em que ele 

concorrera a deputado. Não estamos pondo em dúvida a sua competência, porém há 

indícios de alguns privilégios, pelo fato de manter um bom relacionamento com o 

Império. 

 

Quero dizer que em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer 

sociedade, existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam 

e constituem o corpo social e que estas relações de poder não podem se 

dissociar, se estabelecer nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, 

uma circulação e um funcionamento do discurso. Não há possibilidade de 

exercício do poder sem uma certa economia dos discursos de verdade que 

funcione dentro e a partir desta dupla exigência. (FOUCAULT, 1979, p. 101) 

 

Souzinha se destacou como parlamentar, defendeu vários projetos, inclusive 

alguns voltados aos problemas ligados à Educação, saiu em defesa da mudança do 

extenso currículo da Escola Militar, lançou dois aditamentos propondo a concessão de 

duas loterias em favor da Escola Politécnica de Agricultura do Maranhão e duas em 

favor do Estabelecimento dos Educandos Artífices do Maranhão. 

Lutou pela fixação das pessoas no trabalho rural, defendeu um exército forte 

para cuidar da segurança interna e externa do Brasil, demonstrou zelo com os gastos 

públicos, lutou pelo fim da submissão do Brasil aos países estrangeiros, participou da 

Comissão de regularização da navegação na província do Espírito Santo, da Comissão 

de Instrução Pública, participou, também, da Comissão de orçamento e contas. 
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Passou a ter contato mais com a sua província sentindo o gosto de conviver com 

pessoas que o admiravam, conversava com os eleitores, discutia problemas locais e 

regionais. Atravessou dois momentos tristes, quais sejam, a morte de sua esposa e um 

ano depois a de seu filho, sem conseguir diagnosticar o problema da morte de seu único 

herdeiro.  

Joaquim Gomes de Souza tinha tuberculose e fez de tudo para aliviar os seus 

problemas de saúde, tomava medicação adequada, mudou para regiões de serra no Rio 

de Janeiro, mas não conseguiu resistir por muito tempo, licenciou-se de um dos 

mandatos, casou novamente para ter alguém que cuidasse melhor dele, porém não 

conseguiu cumprir o último mandato e faleceu em Londres em mais uma tentativa de 

tratamento para melhorar as suas dificuldades respiratórias. 

Após sua morte muitas homenagens foram feitas a Gomes de Souza. O primeiro 

tributo, em forma de busto, foi inaugurado em 1873. O requerimento enviado à Câmara 

Municipal de São Luís foi proposto por Antônio Henriques Leal em 1871, o objetivo da 

proposta era a construção de um monumento a Antônio Gonçalves Dias, no centro do 

Largo dos Remédios, em cujo pedestal deveriam constar os bustos de Odorico Mendes, 

João Francisco Lisboa, Sotero dos Reis e Gomes de Souza, mesmo tendo como 

principal homenageado Gonçalves Dias, Souzinha aparece entre os nomes que são 

considerados importantes na história do Maranhão.  

Em relação a Joaquim Gomes de Souza, foram encontradas em Itapecuru Mirim 

– MA, cidade onde ele nasceu, bem como em São Luís – MA, Itaocara – RJ, Hulha 

Negra – RS, Rio de Janeiro – RJ e até em São Paulo – SP, homenagens presentes em 

nomes de escolas, nomes de ruas, nome de praças, monumentos, bustos e outros. 

Em São Luís, capital do Estado do Maranhão, encontra-se na Praça do Panteon 

uma homenagem a alguns homens que se destacaram na história maranhense, dentre 

eles há o busto de Joaquim Gomes de Souza, construído em 1940. Logo abaixo do busto 

foi colocado o seguinte registro:  
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Figura 4: Busto de Gomes de Souza – Praça do Pantheon – São Luís – MA  

 

Fonte: http://www.google.com.br/search/joaquimgomesdesouza 

 

Precoce e de inteligência fulgurante que lhe deu a reputação de gênio e sábio, 

Gomes de Souza, o Souzinha, tornou-se aos 17 anos de idade, bacharel em 

Ciências Matemáticas e Físicas e, quatro meses depois, mediante defesa de 

tese, doutor pela Academia Militar do Rio de Janeiro, da qual se tornou 

catedrático, após memorável concurso. Doutor em Medicina pela 

Universidade de Paris foi distinguido por Universidades e Academias 

científicas de Viena, Londres e Paris. Capitão-engenheiro do Exército; 

deputado geral pelo Maranhão. Autor de diversos trabalhos de Matemática, 

de Astronomia e de memórias científicas, publicou a Anthologie universelle 
(Leipzig, Brockaus, 1859), onde reúne cerca de uma centena e meia de poetas 

de 16 línguas. Patrono na Academia Maranhense de Letras, da Cadeira 8.  

 

Quem ler essas afirmações não terá dúvidas de que se trata de um “gênio 

nacional”, alguém com uma inteligência fora do comum, porém há muitas lacunas 

deixadas em cada uma dessas passagens, como já fora observado por meio de algumas 

críticas feitas a Souzinha anteriormente e de algumas questões que ficaram sem 

respostas em relação a todos os seus feitos.  

Em Itapecuru Mirim – MA, há a escola chamada Gomes de Souza, essa 

homenagem é justificada pelo fato de ele ter nascido na cidade, e também pudemos 

detectar a existência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Gomes de 

Souza, localizada na cidade de Hulha Negra – RS e a Escola Municipal Joaquim Gomes 

de Souza, na cidade do Rio de Janeiro, o que indica o prestígio que ele teve em 

diferentes regiões do Brasil. 

http://www.google.com.br/search/joaquimgomesdesouza
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Na cidade de Itaocara – RJ há um monumento dedicado à Matemática, 

constituído por duas pirâmides hexagonais entrelaçadas, simbolizando a mútua 

subordinação entre as civilizações que se desenvolveram no Vale do Nilo: Fenícios, 

Caldeus, Persas, Hebreus e Árabes. As pirâmides estão sobrepostas sobre três discos 

circulares e cercadas por uma esfera, um cone e um cilindro.  

 

Figura 5: Monumento à Matemática Itaocara – RJ  

 

Fonte: http://www.itaocararj.com.br/index.php 

 

O monumento dedicado à Matemática está localizado na confluência das 

avenidas Presidente Sodré e Frei Tomás, com frente voltada para a praça Rui Barbosa, é 

feito de pedra polida, tem três metros de altura e é revestido de figuras geométricas, 

fórmulas matemáticas e alguns nomes de matemáticos famosos, embora possa se notar a 

ausência de alguns nomes de matemáticos árabes, persas e hindus. 

Na primeira face são homenageados matemáticos gregos (Thales de Mileto, 

Pitágoras, Platão, Aristóteles, Euclides, Arquimedes, Apolônio e Ptolomeu); na segunda 

face matemáticos da alvorada Matemática Moderna (Neper, Fermat, Descartes, Pascal, 

Newton, Leibnitz, Euler, Lagrange e Comte); na terceira face sete matemáticos 

modernos (Hamilton, Galois, Hermite, Riemann, Dedekind, Cantor e Poincaré); seis 

matemáticos brasileiros estão na quarta face (Joaquim Gomes de Souza, Roberto 

Trompowsky Leitão de Almeida, Oto de Alencar Silva, Eugênio de Barros Raja 

Gabaglia, Manoel do Amoroso Costa e Theodoro Augusto Ramos); na quinta face, 

http://www.itaocararj.com.br/index.php
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homenageiam-se as mulheres que se destacaram na Matemática (Hipasia, Maria Agnesi, 

Sofia Germain e Sofia Kovalevski) e, na sexta face, apresentam-se os símbolos e as 

fórmulas matemáticas. 

A cidade de Itaocara fica ao norte/noroeste do Estado do Rio de Janeiro, é uma 

cidade que foi traçada geometricamente, pois foi idealizada por frades capuchinhos que 

possuíam muitos conhecimentos em Arquitetura. Inspirado na Arquitetura da cidade, o 

prefeito resolveu fazer essa homenagem à Matemática, sendo considerado o primeiro 

monumento no mundo, com suas linhas gerais, dedicado à Matemática e que foi erguido 

no Brasil.  

Esse monumento foi idealizado em 1943 pelo prefeito da época de Itaocara – RJ, 

que procurou o professor de Matemática Júlio César de Mello e Souza (Malba Tahan), 

que ocupava a cátedra de Matemática da Escola Nacional de Belas Artes da 

Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), para que 

esse ficasse responsável em fazer o projeto de um monumento à Matemática. Ele 

promoveu um concurso com seus alunos do curso de Arquitetura com uma premiação 

de quinhentos mil réis doados pela Prefeitura ao vencedor.  

Esse é mais um registro que comprova a admiração que Malba Tahan tinha por 

Gomes de Souza. Ao ter a oportunidade de ser o organizador da construção desse 

monumento, colocou Souzinha no meio de matemáticos que tiveram destaque em vários 

momentos importantes da História da Matemática, destacando-o como o mais 

importante matemático brasileiro.  

Na cidade de São Paulo há uma rua denominada Dr. Joaquim Gomes de Souza, 

está situada no bairro do Butantã. Ela inicia a 20 metros abaixo da Rua João Batista 

Pereira e termina na Avenida Marechal Fiusa de Castro, entre a Rua Moacir Miguel da 

Silva e Estrada da Represa. 

A lei que oficializou a existência do local da rua foi a de n°. 5.969 de 1962, o 

decreto de oficialização do nome da rua foi o de n°. 11.700 de 1975, o decreto 15.635 

de 1979 oficializou o leito e denominou o logradouro público. Na gestão do prefeito 

Miguel Colasuonno, de 28 de agosto de 1973 a 16 de agosto de 1975, foi aprovada a 

denominação da rua.  

De acordo com dados retirados da história das ruas de São Paulo organizado pela 

Prefeitura, em 1975 as autoridades notaram que a cidade de São Paulo precisaria 

organizar um sistema de cadastro de logradouros eficiente, utilizando computadores que 

permitissem adquirir informação rápida e com segurança nos dados, já que 
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aproximadamente das 45 mil ruas que existiam em São Paulo, provavelmente, 20 mil 

não possuíam nomes, gerando muitos problemas para as pessoas, empresas públicas e 

particulares se localizarem. 

Na gestão do prefeito Osvaldo Setúbal, de 17 de agosto de 1975 a 11 de julho de 

1979, foi instituído um grupo de trabalho para enfrentar essa situação, o grupo era 

constituído por nove representantes da Secretaria de Vias Públicas, Companhia de 

Processamento de Dados do Município, Coordenação das Administrações Regionais e 

Divisão de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, com o objetivo de 

classificar, cadastrar, modernizar, definir as regras de denominação, emplacamento das 

ruas e, ainda, montar uma lista de nomes históricos para serem atribuídos às ruas e 

praças sem nomes. 

A partir do momento em que a Prefeitura de São Paulo resolveu organizar e dar 

nomes às várias ruas que estavam sem nome ou com denominações dadas por 

moradores, foi constituído um banco de nomes composto por sugestões registradas 

eletronicamente pela Companhia de Processamento de Dados do Município em fichas 

individuais, cada uma trazia o nome sugerido, a justificativa da escolha daquele nome, a 

história por traz do nome indicado e as fontes de referência. 

Por meio da união dos resultados e conclusões dos grupos de trabalho – havia 

também um projeto denominado: “Projeto Cadastro de Logradouros”, que estava sendo 

desenvolvido no Departamento de Rendas Imobiliárias e – a Prefeitura criou o sistema 

de banco de nomes. Foram responsáveis pelo estudo e pela sugestão dos nomes o 

arquiteto Benedito Lima de Toledo, o professor Flávio D’Giorgi e o jornalista Lauro 

Machado Coelho.   

A equipe responsável por escolher os nomes dos logradouros públicos tinha 

como base vários temas, tais como: América do Sul, Artes Plásticas, Astronomia, 

Biografias, Botânica, Cinema, Folclore, Geografia Universal, História da Arquitetura, 

História do Brasil, História da Ciência, História da Dança, História da Igreja, História 

da Música, História do Paraná, História do Teatro, História Universal, Linguística, 

Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa, Literatura Universal, Mineralogia, 

Mitologia, Música, Música Popular Brasileira, Nobiliarquia, Química, Sociologia, 

Topônimos e Zoologia. 
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Figura 6: Placa da Rua em São Paulo – SP. 

 

Fonte: Foto tirada da placa da rua na cidade de São Paulo pela autora (2010). 

 

Observando a legislação pertinente, percebemos que cada placa de logradouro na 

cidade de São Paulo deve conter os seguintes dados: tipo do logradouro, nome do 

logradouro, numeração do primeiro e do último imóvel da quadra, número do Código de 

Endereçamento Postal, número do Cadastro de Logradouros e, geralmente, o título para 

homenagear o nome colocado na placa.  

Cada placa azul que representa o nome de uma rua em São Paulo recebe uma 

designação para homenagear a pessoa que deu o nome à rua. No parágrafo único do 

decreto que denomina a Rua Dr. Joaquim Gomes de Souza consta que a placa da rua 

deveria conter o seguinte: “Catedrático – 1829 – 1864”, o adjetivo catedrático era 

conferido para personagens que se destacaram na função de lente, cientista, mestre, 

doutor, professor, etc. 

No caso de Gomes de Souza, por ter sido homenageado em uma cidade distante 

do Maranhão e pelo fato da história em torno de seu nome não mostrar que ele tenha 

passado por São Paulo, possivelmente a homenagem se justifica em sua dedicação às 

Ciências Físicas e Matemáticas e à Astronomia, bem como por ter sido lente e 

pesquisador. Nesse período, já havia a biografia de Souzinha, livros e artigos sobre ele 

publicados. 

No guia: História das Ruas de São Paulo, disponível na internet (26/10/2010), 

entre os dados históricos dos logradouros, encontramos a seguinte informação: 

 

O Dr. Joaquim Gomes de Souza, nasceu no Sítio da Conceição no Maranhão, 

no ano de 1829. Alistou-se no exército, para satisfação dos pais, estudou um 

ano na Academia Militar. Dando baixa do exército, estudou o 1º ano de 

medicina na Corte, sem deixar as matemáticas. Recebeu o grau de doutor em 

Ciências Físicas e Matemáticas, sendo Lente substituto e mais tarde Lente 

Catedrático da mesma Academia. Seguiu, mais tarde para Paris, onde na 
Clínica do Hotel Dieu, especializou-se em ginecologia. De volta ao Brasil, 

em 1857, foi eleito deputado pela sua província, em três legislaturas. 
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Escreveu: O modo de indagar novos astros sem auxílio das observações 

diretas, em 1858; Resolução das Equações Numéricas, em 1850; Fisiologia 

Geral das Ciências Matemáticas, em 1882; Leis da Natureza e Código de 

Legislação, em 1859. Faleceu no ano de 1864.       

 

Com essa biografia disponível no Guia é possível supor que a escolha do nome 

dele se deu pelo fato de ter sido um homem de grande inteligência, de ter contribuído 

para a ciência brasileira, o que mais uma vez permite perceber o efeito das palavras 

registradas sobre ele, possivelmente os dados biográficos citados podem ter sido 

retirados de livros inspirados no Pantheon Maranhense ou nos próprios escritos de 

Antônio Henriques Leal.  

Na Encyclopedia Science Technology, and Society, publicada em 2005 pela 

OXFORD University Press, na parte que trata da História da Ciência, encontramos um 

trecho dedicado a Joaquim Gomes de Souza, comentando as suas notas publicadas na 

Académie des Sciences de Paris, na Royal Society, e o livro publicado depois de sua 

morte: Mélanges de Calcul Integral.  

No Webster’s Online Dictionary - Brockaus Webster’s Timeline History 1772-

2007, tendo como editor o professor Ph.D. Philip M. Parker, publicado em 2009, foram 

dedicadas algumas linhas a Joaquim Gomes de Souza comprovando a publicação de 

1859, qual seja, “Anthologie Universelle choix des meilleures poésies lyriques de 

diverses nations dans les langues originales”. 

Quem encontrar o nome de Gomes de Souza nessas publicações históricas 

internacionais, sem levar em conta outros dados em torno das suas produções e dos 

questionamentos que surgiram, poderá construir uma imagem de alguém com muito 

prestígio em vários países, a ponto de ter o seu nome gravado nesse tipo de publicação 

estrangeira, o que poderia não corresponder ao que de fato ele foi. 

Para Veyne (2008): 

 

A história torna-se história daquilo que os homens chamaram as verdades e 

de suas lutas em torno dessas verdades. Aí está, pois, um universo 

inteiramente material, feito de referentes pré-discursivos que são 

virtualidades ainda sem rosto; práticas sempre diversas engendram nele, em 

pontos diferentes, objetivações sempre diversas, rostos; cada prática depende 

de todas as outras e de suas transformações, tudo é histórico e tudo depende 

de tudo; nada é inerte, nada é indeterminado e, como veremos, nada é 

inexplicável. (p. 268) 

 

Livros, dicionários, revistas, artigos, redes sociais e blogs são espaços capazes 

de promover e enaltecer muitos nomes, perceber o prestígio de uma pessoa apenas pelo 



42 
 

registro em um desses meios não pode ser considerado suficiente, pois as fontes 

históricas que proporcionaram esses dados devem ser levadas em consideração.  

No próximo capítulo, faremos as considerações sobre a diferenciação dos 

discursos segundo o ponto de vista da História e da Linguística. Expomos, também, as 

visões de Foucault e Bakthin sobre elementos que compõem a Análise do Discurso 

Francesa (ADF) e suas relações com a construção da imagem de uma pessoa. 
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CAPÍTULO 2 

 

FOUCAULT, BAKHTIN E OS DEBATES TEÓRICOS 

ENVOLVENDO A ANÁLISE DO DISCURSO NA HISTÓRIA 

 

 

Este capítulo tem por objetivo trabalhar na interface da Linguística e História 

com vistas a refletir sobre a noção de discurso, de sentido, de enunciado e de 

significação, para compreender como foi construída uma imagem biográfica de Joaquim 

Gomes de Souza em textos escolhidos que discorrem sobre ele. A análise do discurso 

está ligada a vários tipos de textos e discursos que também se apresentam no campo da 

História. Para os historiadores, o enunciado de um discurso está relacionado à noção de 

documento, texto e acontecimento discursivo.  

O presente estudo vale-se de uma relação entre aspectos do campo da história e 

da linguagem, entendendo que com isso seja possível refletir sobre dados que envolvem 

enunciado, sentido, significação e discurso dentro das noções que englobam a análise do 

discurso. 

As diferentes formas de linguagem e comunicação têm sido discutidas desde o 

século XVIII por diferentes perspectivas teóricas. Ao pensarmos em como ocorrem a 

interpretação, a assimilação, a explicação e a especificação dos discursos nas mais 

diversas circunstâncias, percebemos a necessidade de conhecer as contradições que há 

nas diferentes formas de comunicação.  

Nesse terreno complexo, da busca da compreensão do discurso e de seus 

sentidos, levantamos questões como: Sob qual ponto de vista seria possível identificar 

algo verdadeiro nos fatos narrados? O que a verdade do discurso, o que as afirmações 

nele presentes podem significar?  

Convém registrarmos que é preciso, desde o início, ir além da aparente 

transparência da linguagem e da expectativa de uma interpretação (única ou completa) 

de tudo que é falado e escrito. Fugindo dessa percepção da transparência da linguagem e 

da ilusão do entendimento das variadas formas de expressões que se dão por meio dos 

códigos linguísticos, estudamos várias teorias presentes na História, Filosofia e 

Linguística, que nos auxiliaram na busca de formas de como lidar com as noções 

discursivas, sua significação e seu sentido. 



44 
 

Na concepção de enunciado, para a História, buscamos elementos de textos, 

como documentos e acontecimentos discursivos. Para a Linguística, procuramos 

entender a concepção de língua, frase, ato de fala e discurso. 

Para Brandão (2004), pesquisadora da Análise do Discurso Francesa (ADF): 

“Discurso é o efeito de sentido construído no processo de interlocução (opõe-se à 

concepção de língua como mera transmissão de informação)” (p. 106). Ainda segundo a 

autora, “Para a análise do discurso, não existe um sentido a priori, mas um sentido que 

é construído, produzido no processo de interlocução, por isso deve ser referido às 

condições de produção (contexto histórico-social, interlocutores...) do discurso.” (p. 

109) 

Todo estudo que envolve, de alguma forma, a compreensão da linguagem tem 

por base as ideias de quem iniciou e assumiu as primeiras concepções teóricas sobre o 

desenvolvimento da Linguística, que foi Ferdinand de Saussure (1857-1913). Tendo 

como referência inicial Saussure, levamos em conta a concepção dicotômica entre 

língua e fala, apesar de ter que considerar que os resultados de pesquisas linguísticas 

mostraram os limites dessa dicotomia em decorrência dos problemas que envolvem a 

exclusão da fala.  

Apesar de Saussure ter feito o arremate indispensável para a definição de 

sistema linguístico no século XX, ou seja, tenha indicado os elementos operacionais 

para os estudos linguísticos, as bases para a construção da linguística já estavam dadas. 

As ideias de Saussure surgiram a partir de suas críticas ao psicologismo individualista e 

ao historicismo dos neogramáticos
2
, considerando os aspectos que envolvem a língua 

como um acontecimento social, pois ela nasce da necessidade de comunicação.  

Orlandi (1986) e Brandão (2004) em suas pesquisas sobre análise do discurso 

consideram o marco inicial para o surgimento da Linguística o ano de 1786, com a 

apresentação do trabalho de William Jones (1746-1794) sobre as semelhanças entre o 

sânscrito, o latim, o grego, o céltico, o gótico e o persa na Sociedade Asiática de 

Bengala. Esse trabalho abriu caminho para muitas pesquisas semelhantes, pois ele 

assegurava que as semelhanças que havia entre as línguas não poderiam ter aparecido ao 

acaso, mas que apontavam a possibilidade de uma origem comum entre elas.  

Em 1816 ocorreu a publicação de Bopp (1791-1867), uma pesquisa comparativa 

delineando correspondências metódicas da morfologia verbal entre as línguas. A obra de 

                                                             
2 Um grupo de jovens linguistas do último quarto do século XIX, ligados à Universidade de Leipizig. 
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Jacob Grimm (1785-1863) sobre a gramática das línguas germânicas, publicada em 

1819, mostrou que havia uma relação entre o sistema de correspondência, as línguas e o 

fluxo histórico, visando a uma regulação nos procedimentos de transformação 

linguística. 

O século XIX foi marcado por pesquisas comparativas, com a criação de 

pequenos subgrupos de línguas, cada um com a sua especialização, enfatizando o 

conceito de que a língua poderia ser um sistema organizado.  

O Curso de Linguística Geral escrito por Bally (1865-1947) e Sechehaye (1870-

1946), que tem como fundamento os três cursos de Linguística ministrados por Saussure 

na Universidade de Genebra, é uma obra com grande poder heurístico que permitiu um 

número de possibilidades de pesquisas, embora tenha deixado alguns pontos sem 

respostas. 

A força dessa obra ficou patente a partir de 1928, com o Primeiro Congresso 

Internacional de Linguística ocorrido em Haia, com o Primeiro Congresso de Filólogos 

Eslavos ocorrido em Praga no ano de 1929 e com a Primeira Reunião Fonológica 

Internacional que ocorreu em Praga em 1930. 

Saussure evidencia em suas pesquisas que a Linguística é uma ciência que vive 

no limite entre duas frentes que são: os sons e os conceitos que se ajustam entre si, 

sendo esse acordo capaz de produzir uma forma e não uma substância, pois os signos da 

Linguística são como conceitos que unem uma representação acústica.    

Ao explicarmos a forma de apresentação do signo em relação ao mundo, 

devemos considerar a relação entre significante e significado, já que seu 

estabelecimento é algo social e não natural. As chances de o signo mudar ou 

permanecer igual são as mesmas, pelo fato de aceitarmos que as características da 

língua são passadas de geração para geração, sofrendo diferentes influências de todos os 

que se expressam por meio dela.  

Para Bakhtin (1895-1975), o signo ideológico é a palavra, pois ela nasce a partir 

da interação social e tem como características vários valores, que se transformam em 

um lugar privilegiado para o aparecimento da ideologia; retratando as distintas formas 

de expressar fatos reais, de acordo com os rumores e os pontos de vista de quem os 

utilizam.     

Ao trabalharmos com a concepção de que o sentido pode ser mudado de acordo 

com o momento e com a interpretação do leitor, afirmamos que cada nova leitura de um 

texto pode estabelecer novos entendimentos e gerar novos conhecimentos; podendo até 
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transformar fatos históricos, desde que seja possível perceber as intenções dos novos 

sujeitos que os interpretaram e os passos que os levaram a chegar à determinada 

conclusão.   

 

Na perspectiva da análise do discurso, a noção de sujeito deixa de ser uma 

noção idealista, imanente; o sujeito da linguagem não é o sujeito em si, mas 

tal como existe socialmente, interpelado pela ideologia. Dessa forma, o 

sujeito não é a origem, a fonte absoluta do sentido, porque na sua fala outras 

falas se dizem. (BRANDÃO, 2004, p. 110) 

 

Os debates em torno da noção de discurso no campo da História têm sido feitos a 

partir de abordagens diferentes, já que as ideias dos discursos são parecidas com 

algumas noções de textos; existem tendências em relacionar a definição de discurso com 

os debates em torno do conceito de documento e de acontecimento discursivo. O 

discurso, nesse caso, seria analisado a partir de documentos escritos e de fatos ocorridos 

que influenciaram a escrita de tais textos.    

Todas as definições que podem ser atribuídas ao termo discurso partem de 

diferentes pontos de vista da História. As diferentes formas de fazer uso deles tornam o 

seu entendimento difícil, já que os discursos muitas vezes aparecem como gênero 

discursivo, textos, prática discursiva ou como posição social e ideológica.  

Para a compreensão de como a linguagem e o discurso têm sido debatidos na 

História, foi preciso conhecer alguns fatos que contribuíram para o uso desses termos 

por historiadores.  

As concepções presentes no Racionalismo trouxeram influências para a História. 

Entende-se Racionalismo como uma linha da Filosofia que considera a razão o caminho 

mais adequado para chegar à verdade. As ideias racionalistas sustentam o princípio de 

que a experiência que é dada pelos sentidos é insuficiente para se chegar ao 

conhecimento. O pensamento racionalista acredita que o conhecimento pode ser 

considerado verdadeiro se for logicamente necessário e totalmente válido. 

O Racionalismo pode ser considerado como um marco para as mudanças na 

forma de se conceber a História. A partir daí ela abandona o legado de ser somente 

usada para descrever os fatos e dá início à valorização da necessidade de esclarecimento 

dos eventos ocorridos. O historiador assumiu o papel de crítico em relação aos 

documentos, passou a haver muitos debates sobre os relatos, discordâncias em relação 

aos diferentes testemunhos e as formas como determinados fatos ocorreram.  
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Podem-se resumir esses problemas em uma palavra: a crítica do documento. 

Nada de mal-entendidos: é claro que, desde que existe uma disciplina como a 

história, temo-nos servido de documentos, interrogamo-los, interrogamo-nos 

a seu respeito; indagamos-lhes não apenas o que eles queriam dizer, mas se 

eles diziam a verdade, e com que direito podiam pretendê-lo, se eram 

sinceros ou falsificadores, bem informados ou ignorantes, autênticos ou 

alterados. (FOUCAULT, 2008, p. 7) 

 

Ao pensarmos nos registros históricos e refletirmos sobre a noção de documento, 

surgem dúvidas: como olhar para algo e vê-lo como um documento importante? Como 

ele se transformou em documento histórico? A partir do momento em que utilizamos 

um registro aceito na sociedade como documento, muitas vezes não fazemos uma 

reflexão ou discussão em torno da ideia de como ele se transformou em um documento.  

De acordo com Cordeiro Jr. (2009), Michel Foucault e Jacques Le Goff (1924- ) 

foram os primeiros, no final da década de 1960, a realizar pesquisas buscando delinear 

uma inovação nas proposições sobre documento.    

A valorização dos discursos na História começa a existir a partir do momento 

que iniciam debates e críticas sobre as formas de concebermos os documentos como 

testemunho histórico e a partir da preocupação com o problema das fontes e dos 

procedimentos de análise,  

 

É preciso desligar a história da imagem com que ela se deleitou durante 

muito tempo e pela qual encontrava sua justificativa antropológica: a de uma 

memória milenar e coletiva que se servia de documentos materiais para 

reencontrar o frescor de suas lembranças; ela é o trabalho e a utilização de 

uma materialidade documental (livros, textos, narrações, registros, atas, 
edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, objetos, costumes etc.) que 

apresenta sempre e em toda a parte, em qualquer sociedade, formas de 

permanências, quer espontâneas, quer organizadas. O documento não é o 

feliz instrumento de uma história que seria em si mesma, e de pleno direito, 

memória; a história é, para uma sociedade, uma certa maneira de dar status e 

elaboração à massa documental de que ela não se separa. (FOUCAULT, 
2008, p. 7-8) 

 

De acordo com Foucault, as pesquisas em História, geralmente, trataram as 

noções de documentos como algo objetivo, modesto, por meio do qual buscamos 

reconstituir o que foi feito ou dito pelas pessoas, vinculando a um fato histórico 

definido. Pesquisadores usaram a crítica ao documento para responsabilizar o 

historiador pela escolha do material, porém sem sucesso, é por isso que as diferentes 

formas de textos podem servir de fontes mais confiáveis a partir do momento em que é 

feita a análise desses escritos.  

Foi no século XIX que as críticas aos documentos passaram a evidenciar 

métodos científicos, com grande influência dos franceses e dos alemães, apresentando 
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uma nova abordagem metodológica a partir do uso da erudição desenvolvida no campo 

filológico.    

A análise do discurso como objeto teórico e sua contextualização histórica como 

acontecimento discursivo ocorreram a partir de 1950. O trabalho de Harris (1909-1992), 

representante da Linguística americana, intitulado de Discourse analysis (1952), que 

evidenciou a possibilidade de superar as análises limitadas à frase, e o trabalho sobre a 

enunciação, de Jakobson (1896-1982) e Benveniste (1902-1976), representantes da 

Linguística europeia, são os primeiros a se configurarem dentro dessa nova área.  

Orlandi (1986) menciona duas direções que marcaram as formas de pensar a 

teoria do discurso, uma que corresponde à perspectiva americana, que a entende como 

uma extensão da Linguística, e a outra na perspectiva europeia que considera a 

constituição da análise do discurso como um indício de um conflito interno da 

Linguística, principalmente na área da semântica. 

O surgimento da Análise do Discurso Francesa (ADF), tendo como base a 

interdisciplinaridade, ocorreu nos anos de 1960 e 1970, sendo resultado da influência da 

cultura intelectual francesa, fundamentada na reflexão sobre texto e história, já que era 

essa a grande preocupação de psicólogos, linguistas e historiadores.   

As duas linhas de pensamento que influenciaram o quadro teórico que alia o 

linguístico ao social e histórico na ADF são os conceitos de ideologia e de discurso, já 

que o conceito de ideologia está vinculado às influências de Althusser (1918-1990), e o 

de discurso está ligado às ideias de Foucault.  

Para Pêcheux (1988), pesquisador da ADF, as influências vindas de Althusser 

têm como nascedouro a obra ‘Ideologia e os aparelhos ideológicos de Estado’ (1970), 

na definição do termo “formação ideológica”. De Foucault, o livro Arqueologia do 

Saber (1969) traz a expressão “formação discursiva” da qual a ADF se apropriou para 

compreender os procedimentos para a análise do discurso nas diferentes áreas. 

Como já percebemos, a teoria do discurso está presente nas pesquisas de 

Foucault. Suas inquietações, também, estavam voltadas para a análise do discurso, 

evidenciando as questões relacionadas com o sentido e conferindo seus elementos de 

discurso e enunciado com os rudimentos da língua, frase e ato de fala contidos nos 

trabalhos da Linguística.  

Ao buscarmos a compreensão para o entendimento dos diferentes discursos, é 

preciso levar em consideração algumas condições indispensáveis definidas por 

Foucault, que afirmou que, para entender as regras do jogo dos discursos e seus efeitos, 
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necessário se faz analisarmos as seguintes condições: “interrogar a nossa vontade de 

verdade; restituir ao discurso o seu caráter de acontecimento; finalmente, abandonar a 

soberania do significante” (FOUCAULT, 2002, p. 14). 

Por meio das ideias de Foucault percebemos que as ligações que devem existir 

entre a vontade de verdade, o saber, o poder, os acontecimentos só podem ser 

entendidas se forem levadas em conta as relações que há entre a história, o discurso, os 

sujeitos e a reflexão sobre a produção de sentido. 

Segundo Foucault (2002), há certas exigências de que o seu método necessita 

para ser validado em diferentes situações, como por exemplo: um princípio de inversão, 

um princípio de descontinuidade, um princípio de especificidade e um princípio de 

exterioridade, cada um desses princípios apresentam as suas características.   

É importante, também, observarmos como se comporta o discurso e suas 

características nos princípios estabelecidos por Foucault (2002):  

Princípio de inversão: 

 
Onde julgamos reconhecer, segundo a tradição, a fonte dos discursos, onde 

julgamos reconhecer o princípio da sua fusão e da sua continuidade, nessas 

figuras que parecem desempenhar um papel positivo, como a do autor, a da 

disciplina, a da vontade de verdade, é necessário reconhecer nelas, em vez 

disso, o jogo negativo de um recorte e de uma rarefação do discurso. Mas, 
uma vez desvendados os princípios de rarefação, uma vez que os deixamos 

de considerar como instância fundamental e criadora, o que é que se descobre 
debaixo deles? Será necessário admitir a plenitude virtual de um mundo de 

discursos ininterruptos? É aqui que é necessária a intervenção de outros 

princípios de método. (p. 14). 

 

Princípio de descontinuidade: 

 

Que haja sistemas de rarefação não quer dizer que aquém deles, ou para-além 

deles, reine um grande discurso ilimitado, contínuo e silencioso, discurso 
que, por via desses sistemas, se encontraria reprimido ou recalcado, e que 

teríamos de reerguer, restituindo-lhe a palavra. Não é necessário imaginar um 

não dito ou um impensado que percorre e entrelaça o mundo com todas as 

suas formas e todos os seus acontecimentos, o qual teríamos de articular, ou, 

finalmente, pensar. Os discursos devem ser tratados como práticas 

descontínuas que se cruzam, que às vezes se justapõem, mas que também se 

ignoram ou se excluem. (p. 14) 

 

Princípio de especificidade:  

 
Não dissolver o discurso num jogo de significações prévias; não imaginar 

que o mundo nos mostra uma face legível que apenas teríamos de decifrar; 

ele não é cúmplice do nosso conhecimento; não há uma providência pré-

discursiva que o volte para nós. É necessário conceber o discurso como uma 

violência que fazemos às coisas, em todo o caso como uma prática que lhes 
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impomos; e é nessa prática que os acontecimentos do discurso encontram o 

princípio da sua regularidade. (p. 14) 

 

Princípio da exterioridade:  

 

Não ir do discurso até ao seu núcleo interior e escondido, até ao centro de um 

pensamento ou de uma significação que nele se manifestasse; mas, a partir do 

próprio discurso, do seu aparecimento e da sua regularidade, ir até às suas 

condições externas de possibilidade, até ao que dá lugar à série aleatória 

desses acontecimentos e que lhes fixa os limites. (p. 15) 

 

A esses princípios Foucault adicionou quatro elementos reguladores da análise: a 

ideia de acontecimento, a de série, a de regularidade e a da condição de possibilidade. 

Essas noções se opõem as que, por muito tempo, dominaram as histórias tradicionais 

das ideias, quais sejam: significação, originalidade, unidade, criação, que tinham como 

objetivo buscar o ponto da criação, a unidade de uma obra, de uma época ou de uma 

temática, a marca da originalidade individual e o valor indefinido das significações 

ocultas.  

Foucault (2008) evidencia que, a partir do momento em que se utilizam as 

definições conceituais de descontinuidade, de ruptura, de limiar, de limite, de série, de 

transformação, passamos a colocar em algumas investigações problemas teóricos que 

ajudam a validar as pesquisas e não somente pontos de procedimentos.  

Para entendermos como se explica o problema da história das ideias, 

encontramos em Foucault (2005) uma explanação coerente com suas convicções, que 

mostra dois expedientes que, segundo ele, são de fácil compreensão:  

 
1) Utilizam-se conceitos que me parecem um pouco mágicos, como a 

influência, a crise, a tomada de consciência, o interesse conferido a um 

problema, etc. Todos utilitários, eles não me parecem operatórios. 

2) Quando se encontra uma dificuldade, passa-se do nível de análise, que é o 

dos próprios enunciados, para um outro, que lhe é exterior. Assim, diante de 

uma mudança, uma contradição, uma incoerência, recorre-se a uma 

explicação pelas condições sociais, pela mentalidade, pela visão de mundo 
etc. (FOUCAULT, 2005, p. 65) 

 

Foucault tentou desviar-se desses expedientes, apresentando os enunciados ou 

grupos inteiros de enunciados, em busca de emergir relações de implicação, de 

oposição, de exclusão, que pudessem ligá-los novamente para além dos debates 

relacionados à Arqueologia, à origem e à história das ideias, defendendo a noção de que 

a História não se afasta dos fatos, amplia-os ao deparar com novas camadas mais 

superficiais e mais profundas, num ponto de vista de que:  
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A história não considera um elemento sem definir a série da qual ele faz 

parte, sem especificar o modo de análise da qual esta depende, sem procurar 

conhecer a regularidade dos fenômenos e os limites de probabilidade da sua 

emergência, sem se interrogar sobre as variações, as inflexões e o 

comportamento da curva, sem determinar as condições de que elas 

dependem. (FOUCAULT, 2002, p. 15) 

 

Em séculos anteriores, a História não buscou entender os fatos pelas vicissitudes 

das causas e dos efeitos, para não correr o risco de encontrar estrutura anterior alheia e 

contrária ao acontecimento. Para Foucault a História deve valorizar e instituir as 

diferentes linhas que se cruzam, às vezes divergentes, mas nem sempre independentes, 

capazes de cercar os fatos ocorridos às margens do evento e evidenciar as condições 

favoráveis para a sua manifestação.  

Por isso que: 

 

As noções fundamentais que agora se impõem não são as da consciência e da 

continuidade (com os problemas da liberdade e da causalidade que lhes são 

correlativos), já não são as do signo e da estrutura. São as do acontecimento e 

da série, com o jogo de noções que lhes estão ligadas; regularidade, acaso, 

descontinuidade, dependência, transformação; é por intermédio deste 

conjunto de noções que esta análise do discurso se articula com o trabalho 

dos historiadores e de maneira nenhuma com a temática tradicional que os 
filósofos de ontem tomam ainda por história "viva". (FOUCAULT, 2002, p. 

15-16) 

 

Ao observarmos os elementos que compõem a teoria de Foucault, notamos que 

as relações entre verdade, poder e saber só podem ser entendidas caso valorizemos as 

relações entre o discurso, a história, os sujeitos e a produção de sentido. 

Ao tentarmos compreender o sentido de um texto, é preciso compreender as 

diferentes formas de enunciado. Além de o texto se relacionar com outros enunciados, 

ele está ao mesmo tempo em contato direto com o passado e com o futuro, pois depende 

dessas relações para denotar um enunciado. 

Foucault (2008) afirma que:  

 

O enunciado não é, pois, uma estrutura (isto é, um conjunto de relações entre 

elementos variáveis, autorizando assim um número talvez infinito de modelos 

concretos); é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos 
signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela 

intuição, se eles "fazem sentido" ou não, segundo que regra se sucedem ou se 

justapõem, de que são signos, e que espécie de ato se encontra realizado por 

sua formulação (oral ou escrita). (p. 98)   

 

Ao analisarmos a afirmação anterior, observamos que na definição de enunciado 

não aparecem critérios estruturais de unidade, mas é notável que exista implícito uma 
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função que atravessa um campo de estruturas e de unidades capazes de abranger 

conteúdos visíveis no tempo e no espaço. Portanto, é necessário conhecer as regras que 

o controlam e o momento em que ocorreram esses enunciados.  

Todo enunciado necessita de um referente, isto é, do espaço e do tempo ao qual 

está correlacionado, podendo ser vinculado a um mundo imaginário, a um mundo real, a 

uma obra de ficção, a um romance, a uma narrativa de viagem e etc. Em suma, podemos 

dizer que, a partir do momento em que estiver clara a proposição e o seu referente, 

teremos um enunciado passível de ser analisado. 

Segundo Bakhtin (1997): 

 
A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 

concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 

atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as 

finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e 

por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua — 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais —, mas também, e sobretudo, 

por sua construção composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, 
estilo e construção composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do 

enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de 

comunicação. (p. 179) 

 

Uma frase com o seu sentido só pode ser assinalada se estiver no interior de uma 

relação enunciativa determinada e bem estabilizada. Se tomarmos uma frase no nível 

enunciativo e não encontrarmos nela sentido, temos que buscar correlações para 

compreender a sua referência nas diversas possibilidades, já que um mundo imaginário 

ou de sonhos pode permitir muitas interpretações. A partir do momento em que se 

considera uma frase como enunciado, encontramos nela um significante e ela passa a se 

relacionar com algum fato por mais estranho que possa parecer.  

 

O referencial do enunciado forma o lugar, a condição, o campo de 

emergência, a instância de diferenciação dos indivíduos ou dos objetos, dos 

estados de coisas e das relações que são postas em jogo pelo próprio 

enunciado; define as possibilidades de aparecimento e de delimitação do que 

dá à frase seu sentido, à proposição seu valor de verdade. (FOUCAULT, 
2008, p. 103) 

 

Foucault desenvolveu um papel muito importante para a História e para a análise 

do discurso; como historiador ampliou uma teoria do discurso encarando a questão do 

sentido e significado nos fatos discursivos. Como analista e crítico do discurso, ao tentar 

apresentar as práticas discursivas que compõem os diferentes saberes, ele propôs uma 

nova metodologia para a História. 
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O estudioso reafirmou que uma das características da análise do discurso é fazer 

as análises a partir de um arquivo que possa ligar vários enunciados a outros grupos de 

enunciados; novas informações estarão sempre ligadas a fatos já observados, ou seja, 

toda forma de discurso que surge no momento da pesquisa está vinculada ocultamente a 

outra já pronunciada e encontrada, e esta, por sua vez, estaria ligada a outra frase já dita 

anteriormente.  

 

Em todo o caso, há pelo menos uma coisa que deve ser sublinhada: assim 

entendida, a análise do discurso não vai revelar a universalidade de um 

sentido, mas trazer à luz do dia a raridade que é imposta, e com um poder 
fundamental de afirmação. Raridade e afirmação, raridade da afirmação — e 

de maneira nenhuma uma generosidade contínua do sentido ou uma 

monarquia do significante. (FOUCAULT, 2002, p. 19)  

 
Tudo o que é estabelecido pelo discurso, provavelmente, é visível e está ligado a 

outros dados que ainda permanecem em silêncio, mas cabe ao historiador articular essas 

informações para ser conduzido ao fio que vai permitir revelar todos os subsídios 

envolvidos nos acontecimentos discursivos. 

As regras que podem determinar uma formação discursiva se apresentam como 

um sistema de relações entre objetos, tipos enunciativos, estratégias e conceitos, eles a 

caracterizam em sua singularidade e permitem a passagem da disseminação para a 

regularidade.  

Foucault enumerou quatro características indispensáveis ao enunciado, 

evidenciando que a primeira está ligada à relação do enunciado com seu correlato a qual 

o autor nomeia como referencial, ou seja, o referencial faz parte do que o enunciado 

exprime. A segunda característica está vinculada à relação do enunciado com o seu 

sujeito.  

Dessa forma, o autor rompe com a tradição que via a História como um discurso 

sucessivo, de uma desenvoltura previsível, e traz para a História uma nova visão com 

rupturas e descontinuidades. 

A terceira característica está ligada à existência de um domínio agrupado ao 

enunciado, interligando-o a um conjunto de enunciados. A quarta característica é a que 

constitui o enunciado, fazendo-o emergir como objeto e o caracterizando como uma 

materialização desse objeto. Foucault sentiu necessidade de diferenciar enunciado e 

enunciação. Para ele, o enunciado ocorre toda vez que uma pessoa emite um conjunto 

de signos, enquanto a enunciação se destaca por apresentar características singulares e 

nunca se repetir.  
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A partir do momento em que se define a existência de um interdiscurso como 

sendo aquilo que registra os diferentes tipos de discurso na organização discursiva da 

qual fazem parte, ou seja, numa constituição discursiva ou num arquivo, percebemos a 

importância do aspecto social com capacidade normativa sobre todas as informações de 

um período histórico e sobre a forma por meio da qual esse domínio absorve o 

conhecimento.  

Ao observarmos a concepção de Bakhtin sobre as diversas formas de discurso, 

foi necessário explicar a relação entre o eu e o tu na elaboração do sentido em um 

discurso, nesse momento entram em cena as contribuições do Círculo de Bakhtin sobre 

o dialogismo. 

A heteroglossia de Bakhtin vem para dar significado ao próprio conceito de voz, 

desde o momento em que há uma interação de várias vozes construídas a partir das 

diferentes posturas que se assumem nas relações sociais. O uso da linguagem e as 

formas de expressão são constituídos com características do convívio, intenções 

distintas e estilos. O falante é marcado pelo local e momento em que vive, influenciado 

em sua fala pelo nível social, a idade, a profissão e tudo mais que o cerca. 

Para melhor compreensão da linguagem é necessário recorrer à concepção de 

dialogismo presentes no círculo de Bakhtin, para esclarecer a articulação da realidade 

das formas de heterogeneidade apontadas no discurso com a realidade da 

heterogeneidade constitutiva do discurso. Para eles, a pessoa humana é inconcebível 

fora das relações que o unem ao outro, ou seja, trabalham com a concepção de que o 

outro desempenha um papel fundamental na formação discursiva.  

 
A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 

variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa 

atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 

diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve 

e fica mais complexa. Cumpre salientar de um modo especial a 

heterogeneidade dos gêneros do discurso (orais e escritos), que incluem 

indiferentemente: a curta réplica do diálogo cotidiano (com a diversidade que 

este pode apresentar conforme os temas, as situações e a composição de seus 

protagonistas), o relato familiar, a carta (com suas variadas formas), a ordem 
militar padronizada, em sua forma lacônica e em sua forma de ordem 

circunstanciada, o repertório bastante diversificado dos documentos oficiais 

(em sua maioria padronizados), o universo das declarações públicas (num 

sentido amplo, as sociais, as políticas). E é também com os gêneros do 

discurso que relacionaremos as variadas formas de exposição científica e 

todos os modos literários (desde o ditado até o romance volumoso). 

(BAKHTIN, 1997, p. 279-280) 
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A teoria da polifonia de Bakhtin mostra, por meio de seus pressupostos, que se 

não existir o outro não vai ocorrer o dialogismo e sem essa característica os discursos 

não poderão ter sentido. Necessitamos do outro para que a palavra não se torne 

monológica, mas, sim, apresente várias utilidades diferentes.  

Para Brandão (2004), a teoria da polifonia foi primeiramente elaborada por 

Bakhtin que a utilizou na literatura, mais tarde foi aproveitada por Ducrot (1930- ) que 

lhe deu um aproveitamento linguístico. Essa teoria “refere-se à qualidade de todo 

discurso estar tecido pelo discurso do outro, de toda fala estar atravessada pela fala do 

outro.” (p. 109) 

Bakhtin criticou a definição de língua que estava presente na Linguística no 

período estruturalista, pelo fato de não conseguir fazer uma articulação nem com a 

História, nem com o sujeito, nem com uma prática social do ser humano. 

No dialogismo do discurso da teoria de Bakhtin, o autor expõe duas orientações: 

uma voltada para os outros discursos, ou seja, “toda palavra é ‘pluriacentuda’; acentos 

contraditórios cruzam-se no seu interior e o sentido se constitui nesse e por esse 

entrecruzamento.” (BRANDÃO, 2004. p. 64). E a segunda orientação é voltada para o 

destinatário da interlocução, tendo na fala entre interlocutores um fator particular para o 

diálogo no discurso, pois “toda enunciação depende ‘bivocalmente’ do locutor e do 

alocutário”. (BRANDÃO, 2004. p. 64).  

Bakhtin evidencia a necessidade de interação entre os interlocutores, 

principalmente quando versa sobre o contexto do enunciado, há a responsabilidade dos 

dois nesta relação discursiva e isso é apresentado por meio de diversas formas capazes 

de intermediar esse diálogo. Nessa concepção, eles não estão interessados apenas nos 

fatos interacionais em si, mas naquilo que acontece dentro dessas relações dialógicas no 

sentido mais amplo. 

Os meios teóricos que organizaram a ADF possibilitaram, tanto para a área da 

Linguística como para o campo da História, pontos a serem encarados pelas duas áreas, 

relacionados a diversos dados que envolvem os acontecimentos discursivos e o sentido 

atribuído aos textos.  

Ao tentarmos demonstrar alguns aspectos, buscando um diálogo entre as 

concepções teóricas, notamos que as concepções de Foucault e Bakhtin, em relação ao 

enunciado, apresentam alguns pontos em comum. 

Observamos que o sentido em um texto depende do que ainda está por vir, pois 

está vinculado à compreensão e à interpretação deste. Para que possamos utilizar as 



56 
 

diversas formas de representação da linguagem, precisamos buscar sua significação e 

seu entendimento, caso contrário, corremos o risco de não compreender as formas de 

comunicação.  

O pesquisador da análise do discurso não pode lidar com o enunciado, o 

documento, o texto, a fonte como sendo o início do significado, é necessário construir 

sua observação na relação que é possível instituir com outros objetos, que aparecem em 

forma de textos, documentos, enunciados que constituem um conjunto de informações.  

Os diversos elementos que compõem um arquivo não aparecem ao pesquisador 

como uma reunião de dados, mas necessitam da interferência e influência das formas de 

trabalho de quem faz a análise e transforma essas informações, confirmando os 

princípios discursivos que deixaram que tais enunciados, textos e documentos pudessem 

ser produzidos.  

Escolhemos elementos da Análise do Discurso Francesa (ADF), sobretudo, os 

estudos de Foucault e Bakthin para efetivar a análise dos textos que compõem os fatos 

históricos nas suas variadas formas, para investigar como é feita a construção de uma 

imagem de Joaquim Gomes de Souza – Souzinha (1829-1864).  

Nos elementos da ADF a imagem de uma pessoa pode ser construída por ela 

mesma por intermédio do seu discurso e de seus feitos, mas também pelas falas de 

outras pessoas que escreveram sobre ela, que construíram sua biografia, narraram fatos 

realizados por ela, por meio das variadas formas de contar a sua história, para isso 

levamos em conta a forma da escrita dessa história, as influências da época, a visão de 

mundo da pessoa que escreveu, seus interesses e sua cultura.  

Relacionamos as teorias que envolvem o discurso e a noção de documento do 

ponto de vista da História, tomando o texto como fonte principal, por isso, a sua 

interpretação implica necessariamente uma concepção teórica da linguagem ou do 

discurso.  

Para construir uma imagem biográfica de Joaquim Gomes de Souza – Souzinha 

foi preciso observar vozes escritas por pessoas diferentes, em períodos distintos, que 

sofreram influências variadas, conhecer vários elementos e concepções que envolvem as 

diversas formas de discurso presentes nos textos estudados sobre esse personagem. Na 

tese, também, utilizamos uma memória escrita por Souzinha em sua autobiografia para 

identificar a Matemática pesquisada por ele. 

No próximo capítulo, expomos e analisamos algumas situações sobre a história 

que envolve Joaquim Gomes de Souza, observando as obras escritas por ele.  
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CAPÍTULO 3 

 

AS OBRAS ESCRITAS POR JOAQUIM GOMES DE SOUZA 

 

 
O objetivo deste capítulo é o de apresentar e analisar os trabalhos de Joaquim 

Gomes de Souza encontrados na revisão bibliográfica realizada para esta tese. São eles: 

a tese de doutorado em Matemática; a publicação na revista Guanabara; a Anthologie 

Universelle e o livro Mélanges de Calcul Integral que é a obra póstuma. Os trabalhos 

são apresentados por ordem cronológica. Essas obras compõem parte do material de 

base para o estudo realizado para esta tese na busca da construção de uma imagem de 

Souzinha, pois, conforme Foucault (2008): 

  

[...] o discurso não tem apenas um sentido ou uma verdade, mas uma história, 
e uma história específica que não o reconduz às leis de um devir estranho. 

[...] mas que ela comporta um tipo de história - uma forma de dispersão no 

tempo, um modo de sucessão, de estabilidade de reativação, uma rapidez de 

desencadeamento ou de rotação - que lhe pertence particularmente, mesmo se 

estiver em relação com outros tipos de história. (p. 144-145) 

 

O primeiro trabalho que aparece na história de Joaquim Gomes de Souza é a sua 

tese para obtenção do grau de doutor em Ciências Físicas e Matemáticas, defendida em 

14 de outubro de 1848, com título: “Dissertação Sobre o Modo de Indagar Novos Astros 

sem o Auxílio das Observações Directas”.  

A tese defendida por ele na Escola Militar é composta por 55 páginas, é um 

trabalho vinculado às questões ligadas à Astronomia, foi julgado e aprovado como 

pesquisa original, possivelmente a sua motivação foi inspirada pela descoberta, em 

1846, do planeta Netuno, sendo o primeiro planeta a ser encontrado por uma previsão 

Matemática.   

Os fundamentos básicos da sua tese estão contidos na obra Mecânica Celeste de 

Laplace (1749-1827) e se inserem no âmbito das descobertas do campo da Astronomia, 

ocorridas na Europa. O objetivo principal da sua tese era tecer algumas considerações 

sobre os cometas, sobre a figura dos astros e o movimento em torno dos centros de 

gravidade e responder alguns questionamentos:  

 

Depois que se tiver achado hum planeta que satisfaça as perturbações do 
planeta conhecido, não he possível achar outro que produza o mesmo que 

elle? Não he possível achar hum systema de planetas que substitua o outro? 
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Se isto tiver lugar quando se procura resolver a questão exatamente não 

haverá equivoco quando se trata de formulas approximadas? A que gráo de 

approximação devemos levar as nossas fomulas para que o equivoco 

desappareça? São estas questões que formão principalmente o objecto desta 

dissertação. Trataremos primeiramente do movimento do centro de gravidade 

dos astros, depois de suas figuras e do movimento em torno do mesmo 

centro. (SOUZA, 1848, p. 1) 

 

Naquele período ainda não existia um padrão para a organização dos trabalhos 

acadêmicos, por isso não há nenhum tipo de referência bibliográfica na tese, nenhuma 

lista de livros que ele poderia ter pesquisado, apenas cita alguns aspectos de obras 

escritas por Laplace e Lagrange (1736-1813). 

Segundo Silva (1999):  

 

A tese em pauta não é um trabalho acadêmico de excepcional qualidade. 

Contudo, é um importante marco para a historiografia da ciência no Brasil, 

porque ela corresponde ao início de uma importante atividade científica, a 

saber, a pesquisa matemática séria em nosso país. Não devemos esquecer as 

dificuldades que tiveram, no Brasil da época, aquelas pessoas interessadas em 

obter livros e revistas especializadas em Matemáticas e publicados no velho 
continente, enfim a dificuldade em obter resultados recentes, face o 

isolamento científico no Brasil de então. (p. 112) 

 

Esse primeiro trabalho apresentado ao público, a sua tese, aparece na História da 

Matemática brasileira como o primeiro trabalho inédito a ser apresentado na Escola 

Militar em forma de tese de Matemática no Brasil. A repercussão causada por essa tese 

se deve possivelmente ao fato de ser inédita e em virtude da pouca idade de Souzinha 

naquele momento, apenas 19 anos. 

Para Antônio Henriques Leal (1987): 

 

Essa tese foi mais um brilhante testemunho de que seus estudos iam muito 

além das matérias exigidas para o curso da Academia Militar, e que tinha 

também prescrutado as maravilhas modernas consignadas nas mais afamadas 
obras de matemática, para assim fundamentar suas opiniões nas de autores 

notabilíssimos. (p. 120)  

 

Em 1850, Joaquim Gomes de Souza publicou um trabalho chamado: “Resolução 

das equações numéricas” no número 5 da revista Guanabara. A revista Guanabara tinha 

periodicidade mensal, posteriormente passou a ser trimestral, era considerada uma 

revista científica e literária, a organização da revista se apresenta da seguinte forma: a 

primeira parte era dedicada à Poesia; a segunda, às Ciências; a terceira era destinada às 

variedades e notícias diversas e a última parte era dedicada à Economia.  
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Os redatores e responsáveis pela revista eram: Joaquim Norberto de Souza Silva 

(1820-1891), Manuel de Araújo Porto Alegre (1806-1879), Antônio Gonçalves Dias 

(1823-1864) e Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882). O endereço da revista era: 

Typografia Guanabarense de L. A. F. de Menezes, situada na Rua de São José nº 45, na 

cidade do Rio de Janeiro. Essa revista circulou no Rio de Janeiro no período de 1849 a 

1856. 

Ao introduzir o trabalho sobre Resolução das equações numéricas, Joaquim 

Gomes de Souza apresenta os motivos que o levaram a escrever esse artigo, qual seja, a 

necessidade frequente de resolver equações numéricas, as dificuldades que elas 

apresentam por causa dos muitos cálculos, principalmente para a separação das raízes, 

isso o levou a procurar meios mais simples para lidar com esse conteúdo matemático.  

Em seguida, ele expõe e esclarece o método de Lagrange sobre o problema de 

aproximação pelo método das substituições sucessivas e apresenta outro método, o seu 

objetivo era que os leitores da revista pudessem comparar os dois métodos, pois ele 

indicava que o método usado por ele era mais simples e não dependia do grau da 

equação.  

Na conclusão do seu trabalho, Gomes de Souza apresenta dados que evidenciam 

a falta de coerência no seu método, reconhecendo que precisava rever alguns conceitos 

e prometeu apresentar o mesmo artigo, com correções, em outra ocasião. 

 

O nosso método não dá limites tão aproximados como os de Lagrange, para 

remediar a isto, quando se quer aproximar das raízes, será conveniente 

empregar em uma primeira aproximação, o método de D. Bernoulle (o das 

séries recorrentes). O método exposto, não obstante este pequeno 

inconveniente, é, creio, o mais simples que se possa imaginar. Considerando 

as vantagens de um método tão expedicto, eu talvez trate este objeto com 

mais detalhes em outra ocasião para utilidade dos Engenheiros práticos e dos 
alunos da Escola Militar. (SOUZA, 1850, apud SOUZA, 2008, p. 106)  

 

Na publicação de número 6 da revista Guanabara, Gomes de Souza cumpriu o 

que havia prometido e apresentou a mesma publicação, mas com várias correções 

observadas por ele mesmo na publicação anterior. Naquele período, a forma de 

apresentar trabalhos para divulgação de pesquisas era denominada de Memória. 

Entre os anos de 1851 e 1854, Souzinha publica na revista Guanabara a 

“Primeira memória sobre métodos gerais de integração” (1851) – expomos na íntegra o 

texto no capítulo 5 desta tese – organizada e publicada em três partes, como se fosse 

uma série de artigos, e em cada número da revista ele apresentava a continuação do que 
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constava na parte anterior. Em cada parte da memória há a definição bem clara de 

introdução, desenvolvimento e conclusão, apesar de que ainda não havia um padrão a 

ser seguido que organizasse essas publicações.  

Na primeira memória, Gomes de Souza explica as dificuldades encontradas por 

vários matemáticos em suas tentativas para encontrar os métodos gerais de integração, 

evidencia a opinião de Lagrange sobre a “impossibilidade humana”, em virtude das 

dificuldades de se chegar a essa descoberta, pois naquele momento o Cálculo 

Diferencial e Integral ainda estava em seus primeiros resultados. Ele apresentou e 

detalhou todos os métodos existentes naquele período, como o usado por: Euler (1707-

1783), Laplace, Liouville (1809-1882), Fourier (1768-1830) e Jacobi (1804-1851).  

Segundo Souza (2008): 

 

Desta primeira memória sobre métodos gerais de integração, somente seriam 

publicadas três partes ficando pela metade. A terceira parte ficou solta sem 

continuação, embora tenha afirmado que continuaria, não o fez. Em nenhum 

momento posterior, Gomes de Souza teceu alguma explicação sobre o porquê 

de ter deixado o artigo incompleto. (p. 110) 

 

Joaquim Gomes de Souza não concluiu o trabalho da primeira memória, porém 

voltou a publicar novamente na revista Guanabara outra memória em 1851, com o 

seguinte título: “Extrato muito sucinto de uma memória sobre a integração das equações 

diferenciais parciais”.  

Nessa memória, afirmou que já o havia escrito há muito tempo e justificou que 

começou estudar essas equações a partir do momento em que queria resolver o 

problema da propagação do som, no caso da gravidade constante. Para isso Gomes de 

Souza fez menção a ter estudado um teorema de Fourier, mas não apresentou nem citou 

qual foi e assegurou que, com base nesse teorema, deduziu a integral da equação 

diferencial solução desse problema.  

Ainda citou na memória que, depois de estudar o teorema de Fourier, percebeu 

que ele não representava o que ele precisava, por isso teve que abandonar o teorema e 

tentar elaborar o seu próprio. Com isso, criou o seu próprio método de resolução. 

Em relação a essa publicação, Souza (2008) afirma que: 

 

Ficam bastante evidentes os erros capitais cometidos por Gomes de Souza; o 

fato de não especificar qual o teorema de Fourier a que se referia, e o 

enunciado do seu teorema sem a devida demonstração. A única justificativa 

que lhe restou foi o pequeno espaço dado pelos redatores da revista. Se bem 

que esses erros apontados são do ponto de vista de uma linguagem científica, 
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que não existiam normas tão rigorosas como as da atualidade. O fato é que 

ele sabia do que estava falando e sabia demonstrar o seu teorema. (p. 112) 

 

Souza (2008) está disposto a fazer uma crítica sobre a forma de organização da 

memória apresentada por Joaquim Gomes de Souza, porém tenta justificar o fato, 

deixando clara a competência matemática de Souzinha e a falta de padrões daquela 

época.  

 

[...] o autor fica sob o domínio do herói cuja orientação emotivo-volitiva 

material, cuja postura cognitivo-ética no mundo possuem tanto prestígio para 

o autor que este não pode ver o mundo e as coisas a não ser pelos olhos do 

herói e não pode viver sua própria vida a não ser pelo interior do herói; o 

autor não encontra, entre seus próprios valores, um ponto de apoio estável e 

convincente fora do herói. Claro, para que o todo artístico, ainda que 
inacabado, possa mesmo assim se concluir, serão necessários fatores de 

acabamento, e, por conseguinte, o autor deverá necessariamente encontrar um 

meio de situar-se fora do herói [...]. (BAKHTIN, 1997, p. 38) 

  

Na publicação subsequente da revista Guanabara, aparece mais uma divulgação 

de Joaquim Gomes de Souza, é uma continuação do extrato anterior, ou seja, a segunda 

memória. Ele a iniciou lamentando pelo fato de que a revista estava prestes a sair de 

circulação, deixando evidente que ainda tinha muitas coisas para serem publicadas em 

um meio de comunicação como esse.  

Em seguida expõe o método que havia apresentado na publicação anterior e 

sugere outro método mais completo e simplificado de fazer, a integração por integrais 

definidas, mas afirma que ainda não tivera tempo de redigir essa memória. Ele também 

faz várias referências aos estudos envolvendo integrais obtidas pelos métodos de 

Laplace e Poisson (1781-1840), porém, novamente, não apresentou nenhum desses 

métodos e afirma que o seu novo método é muito mais abundante e, para tornar mais 

compreensiva a sua explanação, apresenta um exemplo particular. 

Souza (2008) critica essa situação: 

 

Esta é mais uma das graves falhas cometidas em seus primeiros trabalhos; 

outrossim, não se pode, do ponto de vista da matemática, pretender 

generalizar um método tomando um exemplo particular. Mesmo assim, do 

ponto de vista histórico, ainda que ele quisesse não poderia ter encontrado 

um método geral sobre a integração das equações diferenciais parciais, como 

pretendia, sem o conhecimento das séries, que nesta época ainda não havia 

sido concluído. (p.115) 

  

Ele encerra essa segunda memória divulgando que, na próxima publicação, faria 

uma apresentação resumida das consequências importantes que havia deduzido do seu 

teorema, para serem usadas nas funções arbitrárias aplicadas à Física, Matemática e à 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1781
http://pt.wikipedia.org/wiki/1840
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Mecânica. Essa informação, leva-nos a concluir que as suas pesquisas estavam bem 

evoluídas, uma vez que prometeu para outras ocasiões publicar trabalhos amplos sobre 

o cálculo integral das diferenciais totais, cálculo inverso das diferenças e cálculos das 

diferenças mistas, bem como sobre novos ramos da Análise.  

Podemos ponderar que Gomes de Souza foi um pouco descuidado e pretensioso 

nos primeiros trabalhos, pois divulgou resultados com algum tipo de falha, ao mesmo 

tempo em que deixou trabalhos sem conclusão, como foi o caso da primeira memória. 

Ele fez, ainda, promessas de publicações grandiosas.  

Em 1855, já como membro da Academia Francesa de Ciências, apresentou um 

trabalho, para ser avaliado, com o título de: “Memórias sobre a determinação de funções 

incógnitas que entram sob o sinal de integração definida”. Vinte e oito dias após 

apresentou a mesma Academia mais duas Memórias, intituladas: “Memórias de Análise 

Matemática e Memória sobre a teoria do som”. 

A partir do momento em que a Academia recebeu a primeira memória, nomeou 

uma comissão para fazer a avaliação. Os matemáticos que faziam parte dessa comissão 

eram: Joseph Liouville, Gabriel Lamé (1795-1870) e Iréneé-Jules Bienaymé (1796-

1878). Essa mesma comissão recebeu as outras duas Memórias.  

Passado um ano da entrega da primeira memória à Academia, em 1856, Gomes 

de Souza apresentou um adendo a ela, chamando-o de: “Adição a uma memória sobre a 

determinação das funções incógnitas que entram sob o sinal de integração definida”. 

Junto com esse adendo, Gomes de Souza solicitou permissão para retomar a primeira 

memória e alterá-la.  

Segundo Portela (1975), a partir da apresentação desses dois adendos, em 1856, 

a comissão da Academia passou a ser composta também pelo matemático Augustin 

Cauchy (1789-1857). A explicação para a entrada dele na comissão está ligada ao fato 

de que Gomes de Souza estava insistindo para que a comissão apresentasse o resultado 

da avaliação, pois deveria voltar ao Brasil. Ele havia ido para a Europa a trabalho 

porque fora nomeado pelo Imperador Pedro II com a missão de estudar o sistema 

penitenciário europeu e estudar os observatórios astronômicos.  

No primeiro semestre de 1857, Gomes de Souza envia novamente à Academia a 

primeira memória com as novas alterações. Ainda em 1857, saiu a decisão da comissão. 

Ela não aceita publicar os trabalhos, justificando que eram muito extensos e levaria 

muito tempo para encontrar um espaço no Comptes Rendus da Academia.  

Segundo D’Ambrosio (2008):  
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Na troca de correspondência entre os avaliadores do trabalho, são apontados 

erros e dificuldades para entender as notações e as sequências de 

demonstração. Desse modo os editores justificam a reação negativa à 

publicação. Essa reação foi atribuída, por Gomes de Souza, “à la petite 

jalousie”. (p. 51)   

 

Em 1856, Gomes de Souza submeteu um extrato ao Proceedings of the Royal 

Society, por meio de um resumo apresentado à Real Sociedade de Ciências de Londres, 

intermediado pelo professor e físico inglês Stokes (1819-1903), cujo título era 

“Memórias sobre a determinação das funções incógnitas que entram sob o sinal de 

integração definida”. Enquanto aguardava a decisão, enviou mais uma vez uma adição a 

essa memória.  

Para D’Ambrosio (2008):  

 

Assim como na Académie des Sciences, a troca de correspondência entre os 

avaliadores do trabalho de Souzinha na Royal Society indicam contra-

exemplos, reclamam da utilização de notação confusa e de falta de clareza. A 
troca de correspondência com Souzinha deixa claro que o trabalho não seria 

aceito. A negativa foi dada a ele de forma muito sutil tentando não ofendê-lo. 

(p. 52)   

 

Em 1859, Joaquim Gomes de Souza publicou em Leipzig na Alemanha, 

impressa pela editora F. A. Brokhaus, o livro: Anthologie universelle: choix des 

meilleures poésies lyriques de diverses nations dans les langues originales. Foram 

apresentadas nessa obra 500 poesias em 17 línguas e nações diferentes, organizadas em 

2 páginas de capa e contracapa, uma página para a dedicatória, 4 páginas dedicadas ao 

prefácio, 18 páginas destinadas ao índice mostrando a nação a que pertencia cada poeta 

e o título de suas poesias, ao todo são 943 páginas só de poesias. 

Não foi encontrada a informação de quando e onde foi iniciada e concluída essa 

obra, porém ela foi alvo de algumas críticas, já citadas e discutidas no primeiro capítulo 

deste trabalho. 

Souza (2008) tenta explicar como Souzinha pode ter organizado esse livro sem 

ter o domínio de todas as línguas, mas esclarece que:  

 

Apesar de ser um estudioso em línguas, só encontramos registros do seu 

completo domínio, além do Português, do Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, 

Alemão e do Latim. [...] Mesmo que alguns duvidem que Gomes de Souza 

falasse fluentemente todos aqueles idiomas, com certeza, pelo menos possuía 

conhecimentos suficientes que o tornou capaz de entendê-las em sua 

profundidade, [...]. (p. 160)  
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Para entender melhor os objetivos de um matemático que planejava e tinha a 

intenção de publicar memórias matemáticas em centros europeus e publica uma obra 

voltada para poesias de várias nações diferentes, vale a pena observar o que ele escreveu 

no prefácio desse livro. 

Expomos na íntegra algumas partes traduzidas do prefácio do livro Anthologie 

Universelle: choix des meilleures poésies lyriques de diverses nations dans les langues 

originales, que foi escrito em francês. O prefácio, em francês e traduzido, encontra-se 

no anexo I desta tese.  

Joaquim Gomes de Souza (1859) iniciou o prefácio desse livro com a seguinte 

afirmação: 

 

Com o desenvolvimento crescente da civilização e a extensão que tem 

tomado nossos conhecimentos, estabeleceu-se um tal laço de fraternidade 

entre as nações, que não há mais quem possa contentar com a literatura do 

seu próprio país, e que transpondo os limites físicos do lugar em que nasceu, 

não se esforce por colher, em outros climas e sob outros céus, as flores e os 
frutos da árvore da ciência que o espírito humano tem semeado, por toda a 

parte na terra, como traços de sua origem divina. Quantas vezes ainda, o 

homem verdadeiramente amigo da arte literária tem sentido nos momentos de 

solidão, em que o espírito tem necessidade de uma diversão depois de 

reflexões muito sérias, e de uma ocupação tranquila, o desejo de ter em mãos 

uma reunião do que as literaturas de todas as nações possuem de mais 

perfeito, a fim de deixar divagar seus pensamentos e encontrar sentimentos 

que correspondam às disposições do seu espírito? (p. VII-X, Tradução nossa) 

 

Observando o momento em que o Brasil estava vivendo em relação ao número 

de pessoas analfabetas, é difícil compreender um pensamento como o exposto, pois para 

seguir essas ideias o nível cultural da pessoa deveria ser muito alto, talvez ele tenha 

nivelado os futuros leitores dessa obra a seu nível intelectual, e não se têm dados 

suficientes para afirmar que ele tinha domínio dessas 17 línguas.  

Se uma pessoa quisesse de fato ou tivesse condição intelectual de ler poesias tão 

importantes como ele cita, poderia procurar livros desses poetas em suas nações, não 

havia necessidade de publicar um livro tão volumoso com tais poesias. Ao mesmo 

tempo em que ele quer se aproximar das pessoas que sentem necessidade de ter 

disponíveis obras de outras nações, ele acaba se distanciando do povo de seu país.  

 
Existem, é verdade, coleções de poesias para a maior parte das línguas, mas 

não existe ainda uma que reúna em uma só obra, de plano restrito, tudo que a 

poesia das diversas nações possui, em certos limites, de mais belo e de mais 

perfeito. Compor, então, um livro que possa satisfazer este desejo, fazendo 
uma escolha das melhores produções poéticas de todos os povos na língua 

original, é o fim a que nos temos proposto. (SOUZA, 1859, p. VII-X, 

Tradução nossa) 
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A justificativa apresentada por Souzinha dá impressão de que não importa quem 

vai utilizar o livro, o importante é que se trata de uma obra inédita, que talvez pudesse 

dar-lhe um destaque, não só no Brasil, mas em todas as nações registradas no livro.    

 
A impossibilidade em que nos encontramos de apreciar, por nós próprios com 
a conveniente, capacidade, todas as línguas que, no nosso pensar, devem ser 

apresentadas na nossa obra, levou-nos a pedir assistência de pessoas 

competentes, sob todos os aspectos. Esta ajuda nos era duplamente 

necessária, porque semelhante escolha, não importa por quem seja 

empreendida, guardará sempre o sinal de um caráter individual, que não 

poderia satisfazer ao gosto da generalidade dos leitores. (SOUZA, 1859, p. 

VII-X, Tradução nossa) 

 

Ele reconheceu a sua incapacidade de realizar um trabalho dessa envergadura 

sozinho, porém não expressa e não dá crédito às pessoas que o ajudaram. Nesse 

momento poderia ter assumido que não tinha domínio de todos os dezessete idiomas e 

que foi necessário pedir ajuda a algum poeta amigo seu. Quem ler em sua biografia 

sobre a organização dessa obra, sem ler o seu prefácio e verificar que ele teve o auxílio 

de alguém, sem saber quanto tempo levou para organizar essa publicação, vai julgá-lo 

como um gênio. 

Gomes de Souza demonstra muita sensibilidade em relação a poesias líricas, mas 

acredita que várias pessoas podem sentir o mesmo, ou seja, vários trabalhadores sentem 

necessidade de obras como essa, como uma saída para esquecer os problemas e viajar 

em uma leitura cultural de várias nações diferentes. Provavelmente, ele pode ter 

planejado uma coletânea para intelectuais de outro país e não para os brasileiros, pois 

naquela época a maioria não sabia ler nem a língua portuguesa, como poderia ter tanta 

cultura para ler uma coleção de poesias em dezessete línguas diferentes.   

O autor centralizou toda essa organização na sua pessoa, não dando crédito para 

nenhum dos seus amigos. É possível que tenha sido influenciado por Gonçalves Dias, 

que também estava na Alemanha nesse período. Ficou registrado na sua história que a 

edição dos “Cantos” de Gonçalves Dias foi feita pela editora Brockhaus em 1857.  

Foi transcrita no tomo 12º, nas páginas de 47 a 52, do Dicionário Bibliográfico 

Português, uma autobiografia de Joaquim Gomes de Souza. Nessa autobiografia, há a 

afirmação de que Gomes de Souza entregou, em 1857, ao editor F. A. Brockhaus uma 

obra com mais de 350 páginas, com o título de: “Requeil de Memoires d’analyse e 

physique Mathematiques”, mas não foi publicada. Esse material deixado por ele é o que 

está no livro: “Mélanges de Calcul Intégral” e só foi publicado em 1882. 
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Com a morte de Gomes de Souza, iniciou o debate entre seus amigos sobre a 

necessidade da publicação da obra supracitada. Depois que foi confirmada a existência 

desse material na editora Brockhaus, na Alemanha, foi aprovado um projeto de lei que 

permitia a publicação financiada pelo governo brasileiro. 

O projeto foi aprovado da seguinte forma:  

 

Art. 1º: O governo é autorizado para despender até a quantia de 5:000 $ com 

o fim de indenizar ao editor Brochkaus, em Leipzig, da impressão das 
memórias matemáticas do Dr. Joaquim Gomes de Souza. 

Art. 2º: Para esse efeito poderá o governo, na falta de sobras da receita sobre 

a despesa orçada, usar de qualquer operação de crédito. 

Art. 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário. (SOUZA, 2008, p. 

255) 

 

No início do ano de 1881, o ministro do Brasil, em Berlim, foi encarregado de 

fazer todos os procedimentos para que a obra fosse financiada. Por isso, entrou em 

contato com o bibliotecário da Universidade Sorbonne na França, Charles Henry, que 

também era amigo de Gomes de Souza, para que ele fizesse o prefácio do livro com 

alguns dados biográficos. Também foi solicitada ao professor de matemáticas especiais 

do Liceu de Saint-Louis, Édouard Anatole Lucas (1842-1891), uma revisão geral dos 

cálculos, para que a obra fosse publicada em 1882. 

Os registros históricos encontrados sobre Joaquim Gomes de Souza não 

conseguiram afirmar com clareza o que foi mudado nesse livro com as revisões do 

professor de matemáticas especiais e se ele retirou alguns dados e se acrescentou 

alguma coisa, já que havia passado muitos anos que Souzinha escrevera os textos, muita 

coisa poderia ter sido descoberta na matemática nesse período, mas não há nenhuma 

informação sobre isso, pois não foi encontrada nenhuma pesquisa que tivesse feito uma 

análise matemática da obra. 

O livro “Mélanges de Calcul Integral” foi escrito em francês, é uma obra 

póstuma, possui 280 páginas, sendo 4 folhas de prefácio, escritas por Charles Henry, 2 

capas, 2 folhas de contracapas, 1 página de sumário, 1 folha de errata, notas explicativas 

sobre como ocorreu a publicação e, nas demais páginas, foi exposto o conteúdo 

matemático.   
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Figura 7: Sumário do livro Mélanges de Calcul Integral 

 

Fonte: Foto tirada pela autora (2010); Livro encontrado na biblioteca de obras raras da PUC/SP  
 

Os títulos dos capítulos apresentados na Figura 7 revelam que o livro é composto 

dos materiais que Gomes de Souza havia apresentado na Academia de Ciências de 

Paris, na Real Sociedade de Ciências de Londres e que não foram aceitos para 

publicação, não é possível afirmar que houve mudanças significativas feitas pelo 

professor que revisou o material deixado por Souzinha. 

No próximo capítulo, apresentamos a análise de algumas pesquisas sobre 

Joaquim Gomes de Souza, evidenciando as influências que motivaram as pesquisas e a 

presença de linguagem indicativa de uma imagem da pessoa de Gomes de Souza. 
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CAPÍTULO 4 

 

AS OBRAS SOBRE JOAQUIM GOMES DE SOUZA 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar e analisar os textos escolhidos conforme 

critérios indicados na introdução desta tese. Os textos são artigos, livros e dissertações 

de mestrado que tratam da vida e obra de Joaquim Gomes de Souza, os quais compõem 

parte da literatura utilizada nesta tese para criar a imagem desse personagem, em 

consonância com objetivos de Foucault (2008) relacionados às diferentes formas de 

discursos: 

  

[...] gostaria de mostrar que os "discursos", tais como podemos ouvi-los, tais 

como podemos lê-los sob a forma de texto, não são, como se poderia esperar, 

um puro e simples entrecruzamento de coisas e de palavras: trama obscura 

das coisas, cadeia manifesta, visível e colorida das palavras; gostaria de 

mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou de 

confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento entre um léxico 
e uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, que, 

analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços 

aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um 

conjunto de regras, próprias da prática discursiva. (p. 54-55) 

 

Foucault evidencia que todo discurso produzido é baseado em relações que 

envolvem interesses de poder, mesmo aqueles que demonstram a ideia de que o 

discurso é característico da realidade vivida e que pode gerar vários saberes envolvidos 

na intenção de cada discurso. 

O material bibliográfico apresentado neste capítulo foi analisado na ordem 

cronológica da publicação. Observamos diferentes pontos de vista para verificarmos 

como os autores tratavam os temas relacionados a Joaquim Gomes de Souza.   

Escolhemos, usando o critério indicado na introdução desta tese (p. 10), doze 

publicações sobre o tema, há relatos sobre a vida pessoal de Souzinha, há discussões 

sobre as diversas características de sua carreira. Muitas dessas publicações apresentam 

uma linguagem carregada de elogios e admiração ao matemático, e uma delas é 

destinada a levantar questionamentos e críticas sobre sua atuação. Apresentamos a 

seguir os textos e as respectivas análises. 
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4.1 Pantheon Maranhense: ensaios biográficos dos maranhenses 

ilustres já falecidos (1873-1875) 

 

A obra “Pantheon Maranhense: ensaios biográficos dos maranhenses ilustres já 

falecidos” foi escrita por Antônio Henriques Leal, nascido no Maranhão, na mesma 

cidade em que nasceu Joaquim Gomes de Souza. Essa obra foi publicada originalmente 

em quatro volumes pela Imprensa Nacional de Lisboa, no período de 1873 a 1875, e 

tinha como principal objetivo colaborar para a preservação da memória dos talentos da 

província do Maranhão que tiveram participação nos destinos políticos e literários da 

Pátria, dentro ou fora do Estado. 

No primeiro desses volumes considerado como uma das mais importantes fontes 

para estudar a história das letras e de alguns letrados brasileiros, constam as biografias 

de Manuel Odorico Mendes (1799-1864), de Francisco Sotero dos Reis (1800-1871), de 

José Cândido de Moraes e Silva (1807-1832), de João Inácio da Cunha (1781-1834) e 

de Antônio Pedro da Costa Ferreira (1778-1860).  

O segundo volume apresenta as biografias de Feliciano Antônio Falcão (1810-

1855), de Joaquim Franco de Sá (1807-1851), de Joaquim Vieira da Silva e Sousa 

(1800-1864), de João Pedro Dias Vieira (1820-1870), de Joaquim Gomes de Sousa 

(1829-1864), de Antônio Joaquim Franco de Sá (1836-1856), de João Duarte Lisboa 

Serra (1818-1855), de Trajano Galvão de Carvalho (1830-1864), de Belarmino de 

Matos (1830-1870) e de Francisco José Furtado (1818-1870).  

O terceiro volume foi totalmente dedicado a Gonçalves Dias (1823-1864), e o 

último volume a João Francisco Lisboa (1812-1863), Antônio Marques Rodrigues 

(1826-1873) e ao frei Custódio Alves Serrão (1799- 1873). 

Segundo Martins (2009):  

 
Embora todos os biografados tenham sido literatos ou jornalistas e 
intelectuais, de todos esses nomes, os que ainda despertam real interesse para 

a história das letras brasileiras são Odorico Mendes, Sotero dos Reis, 

Joaquim Gomes de Sousa, Trajano Galvão de Carvalho, Belarmino de Matos, 

Gonçalves Dias, João Francisco Lisboa e Antônio Marques Rodrigues. O 

restante foi uma deferência de Antônio Henriques Leal a políticos e 

eclesiásticos. (p. 633) 

 

Essa obra de Antônio Henriques Leal, com o propósito de biografar alguns 

homens que marcaram uma época no Maranhão oitocentista, também se caracterizou 

pelo fato de ele ter conhecido e convivido com os biografados. Outro ponto importante 
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a destacar é que essa é a obra mais antiga encontrada no levantamento bibliográfico 

realizado para esta tese, em que há referência a Joaquim Gomes de Souza. É possível 

que seja a primeira e principal referência sobre Souzinha e que tenha inspirado todas as 

demais que expomos neste capítulo. Os dados sobre Gomes de Souza estão no tomo II 

do Pantheon Maranhense.  

Leal apresenta o Maranhão desse período com uma linguagem enaltecedora, 

com entusiasmo patriótico, com orgulho em biografar homens que eram considerados 

como “ilustres”. O Maranhão passava por um bom momento político e econômico que 

algumas pessoas o consideravam como “Atenas Brasileira”, fazendo referência à cidade 

da Grécia, como simbologia aos intelectuais e literatos que se destacavam na época.  

Martins (2009) afirma que:  

 

O Pantheon Maranhense de Antônio Henriques Leal é um panegírico, e que 

sua obra é laudatória e comprometida com o engrandecimento dos 

biografados do começo ao fim de suas páginas, não se pode duvidar da 

honestidade intelectual do biógrafo maranhense, que praticamente a cada 

afirmação e consideração que faz apresenta uma prova documental, um 

registro qualquer em jornal, em livro, uma carta ou ainda um testemunho 

devidamente escrito e registrado, o que é bastante elucidativo de seu 

empenho em provar, à luz de atestados de veracidade, todo o seu 
impressionante, bem escrito e extremamente fundamentado relato. O seu 

arsenal de documentos, mais que uma garantia para a sustentação de uma 

narrativa verídica e confiável, é o alicerce de uma construção sólida e com 

ares inexpugnáveis, desafiando a capacidade crítica daqueles que desconfiam 

da honestidade do que é contado. (p. 648) 

 

Diante dessa afirmação, nossa atitude foi a de observar a obra em epígrafe por 

dentro e verificar a forma adotada no discurso que ela evidencia e como foi feita a 

seleção de documentos escolhidos, pois notamos no próprio título da obra que se tratava 

de algo que consistia em mostrar as coisas boas feitas pelos biografados, chamados de 

“ilustres”.  

Essa obra marcou uma época e se tornou uma grande referência para a área de 

Letras. Nela Leal (1987) apresenta Souzinha como possuidor de um admirável espírito 

científico e detentor de uma “portentosa aptidão [...] para todo o gênero de 

manifestações da intelectualidade” (p. 249), com talento análogo a Humboldt, Laplace, 

Newton e Leibnitz, finalmente, o modelo completo de uma verdadeira inteligência. Por 

essa razão admitimos que é com base na obra supracitada que surgem afirmações sobre 

Joaquim Gomes de Souza, chamando-o de gênio. 

Leal mostra todos os momentos da vida de Souzinha, desde o seu nascimento, e 

todas as passagens da sua existência, com autoridade de quem conviveu com ele, pois 
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moraram juntos no Rio de Janeiro e nasceram na mesma cidade no Maranhão. Leal 

discorre sobre as dificuldades, as alegrias, as vitórias, as perdas, a entrada para a 

política, as publicações, os casamentos, sobre tudo, como muita riqueza de detalhes, 

com admiração de um amigo e de um patriota que reconheceu só qualidades no 

companheiro.  

É nesse livro que Leal (1987) deixa transparecer que a grandiosidade de 

Souzinha foi interrompida em virtude da morte precoce, quando afirma que:  

 

Assim, com trinta e cinco anos, finou-se quem encheria o mundo com o seu 

nome, se perseverasse na carreira tão bem estreada e houvesse ao menos 

terminado e dado à luz os trabalhos que havia concebido e rascunhado. 

Acharam-se-lhe apenas as memórias sobre matemáticas puras que havia lido 

nas Academias de Ciências da Inglaterra e no Instituto de França, e que 

começara a imprimir em Leipzig; a importantíssima obra sobre ciências 

naturais, sociais e filosóficas, a que só faltavam a introdução e a conveniente 

redação. É no gênero do Cosmos de Humboldt, e havia por certo de produzir 
muita sensação no mundo científico, atentas as luzes que derramariam de si. 

Deixou mais algumas memórias esboçadas e outros escritos científicos; mas 

tudo no mesmo estado em que ficara aquela obra. (p. 254)   

 

A possibilidade de ter terminado uma obra importante para a pesquisa científica, 

mas não ter tido tempo suficiente para a publicação, gerou ainda mais expectativa sobre 

a figura de Joaquim Gomes de Souza e aumentou a sua fama de personagem inteligente 

que não teve tempo de obter a consagração por algo que poderia ter sido feito. Isso 

consolidou no entendimento das pessoas a ideia de que, de fato, Souzinha foi alguém 

que merece ser lembrado e reconhecido com muito orgulho.  

Bakhtin (1997) afirma que:  

 

O texto é a expressão de uma consciência que reflete algo. Quando o texto se 

torna objeto de cognição, podemos falar do reflexo de um reflexo. A 

compreensão de um texto é precisamente o reflexo exato do reflexo. Através 

do reflexo do outro, chega- se ao objeto refletido. [...] Partindo de um texto, 

perambulam-se nas mais variadas direções, recolhendo-se fragmentos 

heterogêneos na natureza, na vida social, no psiquismo, na história, que serão 

unidos numa relação ora de causalidade, ora de sentido, confundindo-se a 
constatação e os valores. Em vez de designar o objeto real, é indispensável se 

proceder a uma nítida delimitação das coisas que se prestam a um estudo 

científico. O objeto real é o homem social (e público), que fala e se expressa 

por outros meios. (p. 341-342) 

 

Uma obra como a de Leal, por um lado favoreceu a criação da imagem, 

extremamente valorizada, de alguns maranhenses do século XIX, e, por outro, 

contribuiu para cumprir a sua função principal de divulgação de fatos. A 

correspondência entre a obra e a vida dos maranhenses fez com que o personagem da 
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literatura e o ser humano se misturassem e até se confundissem como em uma narrativa 

repleta de aventuras e eventos importantes, divulgando feitos de alguns homens que de 

alguma forma contribuíram para a nação.  

 

4.2 Um livro de crítica  

 

A obra “Um livro de crítica” foi escrita pelo maranhense Frederico José Correia 

em 1878 e, como o próprio título já revela, o objetivo desse livro é tecer críticas sobre 

algumas publicações da época e especialmente sobre a obra de Antônio Henriques Leal: 

o “Pantheon Maranhense: ensaios biográficos dos maranhenses ilustres já falecidos”.  

“Um livro de crítica” gerou grande polêmica na época, por isso foi rica em 

subsídios para as análises desta tese. 

Segundo Martins (2009): 

 

Correia demonstra-se indignado com o fenômeno que ele denomina de 

coterie, ou, em uma tradução atual, de “panelinha” ou conciliábulo. Como 

quer que seja, Correia revela-se o primeiro crítico independente do 

Maranhão, inimigo público das igrejinhas e compadrios literários até então 

hegemônicos nas letras locais. O seu Um livro de crítica tem um alvo 

específico: um grupo de intelectuais sediados no Maranhão que ele reputa 

como um conventículo de amigos e confrades que praticam o elogio mútuo e 
monopolizam os mecanismos de prestígio e consagração em sua província. 

No pequeno mundo literário maranhense da época, feito de conveniências, 

acordos tácitos e velados sobre a mediocridade alheia, o levante crítico de 

Correia constitui uma audácia fora do comum que, mesmo nascida de mágoas 

e ressentimentos pessoais, dá demonstração de uma rara capacidade de 

realismo e objetividade. Além disso, condena veementemente o habitus, entre 

os escritores e literatos locais, de submissão intelectual ao lusocentrismo e 

promoção de falsas vaidades. (p. 650) 

 

Os comentários de Frederico José Correia sobre esses grupos de intelectuais que 

se autopromoviam, provavelmente, tinham um fundo de mágoa, pois seu nome não 

consta da obra, apesar de ele ter sido um homem público bem sucedido. Ele foi 

nomeado prefeito interino de Caxias, cidade do Maranhão, onde nasceu, e deputado 

provincial por alguns anos; seu nome é citado como um dos poetas do Parnaso 

Maranhense na antologia local, editada pelo tipógrafo Berlarmino de Matos em 1861, 

seguindo o modelo do Parnaso brasileiro de Pereira da Silva. 

A hipótese da mágoa se reforça, pois Correia concorda com Leal na inclusão e 

elogios feitos a um dos biografados.  
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Frederico José Correia foi o primeiro a tecer críticas sobre os feitos de Souzinha, 

citados por Leal, chegando a chamá-lo de charlatão, muitas vezes usando um linguajar 

de deboches, ironias, etc.  

 

Quem ler o Pantheon e não souber a falsa sciencia que reina neste paiz, o que 

muito facilita a impostura litteraria, concluirá que o dr. Joaquim Gomes de 

Souza foi um prodígio de intelligencia, um dos maiores genios que tem 

produzido a humanidade, o primeiro sabio que tem tido o Brasil e um dos 

maiores que tem visto o mundo! Mas esta illusão não pode durar muito para 

quem attender á falta absoluta de provas escritas. (CORREIA, 1878, p. 138) 

 

As críticas feitas por Correia sobre a genialidade de Souzinha, descritas no 

Pantheon, fundamentam-se na ausência de livros que possam comprovar suas 

capacidades, afirmando que outros sábios como Newton e Laplace, bem mais jovens 

que Souzinha, já haviam produzido grandes contribuições para a Ciência.   

Frederico José Correia (1878) apresentou em destaque, por meio de 

questionamentos, dois dos seus pontos de vista, fundamentando ainda mais as suas 

críticas e indagando se Joaquim Gomes de Souza foi autor das memórias que apresentou 

às academias europeias e se, na possibilidade de ser verdade o que ele descobriu e 

escreveu, essas descobertas poderiam ser de outros, apenas repetidas por Gomes de 

Souza, ou apresentavam avanços significativos para a Ciência. Na opinião de Correia, 

Souzinha não tinha capacidade para descobrir tais dados matemáticos presentes nas 

memórias.  

As justificativas dadas por ele sobre esses questionamentos estão vinculados ao 

fato de as memórias de Souzinha terem sido recusadas para publicação, na França, na 

Inglaterra e na Alemanha.  

Correia criticou a publicação, na Alemanha, da obra: “Anthologie Universelle. 

Choix des meilleures poésies lyriques”, que foi uma coleção de poesias de 17 nações 

diferentes na língua pátria; ele evidencia que seria impossível uma obra dessa ser 

aproveitada por alguém, pois essa pessoa deveria dominar 17 idiomas, bem como 

afirmou que não houve organização na obra, nem todas as poesias são do gênero lírico e 

não há uma justificativa para a escolha dessas poesias. E observa, ainda, que não há 

universalidade nas poesias, pois ele não colocou nenhum poeta do Oriente, da América 

do Norte e da América do Sul; apresentou poetas brasileiros como se fossem poetas 

portugueses.  

Correia afirma que:  
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Em verdade, o que é a Anthologia? [...] O unico trabalho que ella custou foi 

colligir e copiar: trabalho inglorio para qualquer homem vulgar, quanto mais 

para um sabio da polpa do dr. Souza! E ainda assim, é preciso notar que elle 

foi nisso ajudado por outros, [...]. A Anthologia offerece mais este ponto, 

importante, á resolver. Sabia Souza, o russo, o polaco, o sérvio, o bohemio, o 

maggyar, o hollandez, o dinamarquez, o sueco e o grego moderno? É 

possivel que algum bolonio o affirme, mas é difficil que alguem o acredite. 

Elle sabia tanto essas linguas, como eu as sei [...]. (Correia, 1878, p. 142-143) 

 

“Um Livro de Críticas” leva o leitor a perceber fatos e conceitos que eram 

valorizados no século XIX, bem como o que era importante para ser considerado gênio 

em um período em que grande parte da população era analfabeta. Saber uma língua 

estrangeira, publicar algo nessa língua, fazer cursos extraordinários, tudo isso poderia 

fazer alguém se tornar muito importante para a nação, pois uma pessoa com esse perfil 

contribuía para aumentar a autoestima do povo brasileiro que era explorado por pessoas 

estrangeiras.  

Martins (2009) reforça as críticas de Correia quando argumenta que: 

 

No caso de Liouville, a justificativa oferecida por Gomes de Sousa é a 

precariedade de sua saúde. O tom, entretanto, de seu texto endereçado ao 

colega francês, além de queixume, é o de uma chantagem sentimental muito 

bem escrita no idioma de seu confrade. O fato é que após essa justificativa 
apresentada pelo matemático brasileiro, Liouville realiza a publicação das 

duas notas no Compte-Rendus de l’Académie des Sciences de Paris, [...]. 

Todavia, o texto transparece, ao longo de sua exposição de motivos, 

sobretudo no final, que a única preocupação de Gomes de Sousa era ver 

finalmente o seu nome estampado no periódico daquela instituição. Ademais, 

o tom de chantagem empregado por Sousa fornece a base para essa suspeita. 

(p. 663) 

 

A citação anterior se refere à forma como Souzinha escreveu a Liouville, 

dizendo-o para que apressasse a comissão responsável por avaliar seus trabalhos 

enviados à Academia de Paris, usando um tom de intimidação relacionado a seus 

problemas de saúde. Convém destacarmos que, em um meio científico, não se admite 

esse tipo de pressão.  

 

4.3 O famoso Dr. Souzinha  

 

O artigo “O famoso Dr. Souzinha” foi escrito por José Teixeira de Oliveira, 

publicado no dia 25 de julho de 1948, no suplemento de divulgação científica “Ciência 

para Todos”, do Jornal “A Manhã” (1926-1952). 
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Esse artigo, em onze folhas, apresenta o relato de alguns momentos da vida de 

Joaquim Gomes de Souza, contando detalhes sobre acontecimentos importantes. O 

autor inicia comentando sobre a decisão dos pais de enviá-lo para estudar Direito, com a 

intenção de encaminhá-lo para a vida política, e também que ele foi mesmo para a 

Escola Militar a fim de seguir a carreira militar. Comenta que não teve sucesso na 

carreira militar por ser franzino e doente, que ele inicia o curso de Medicina e, antes de 

terminar, apaixona-se pelas Ciências Físicas e Matemáticas e segue carreira. 

No artigo são descritos percurso da vida de Joaquim Gomes de Souza, suas 

conquistas no campo acadêmico, seus esforços para conseguir o grau de bacharel em 

Ciências Matemáticas e Físicas, bem como o de doutor obtido e uma cadeira na Escola 

Central. Nele são relatados alguns depoimentos de algumas pessoas sobre Souzinha, 

como por exemplo, Humberto de Campos, Cândido Batista Pereira, Antônio Henriques 

Leal, Pantoja Leite, Venâncio Filho, Euclides da Cunha, Fernando de Azevedo e Mucio 

Leão.  

Nesse artigo, encontramos a referência da nomeação de Souzinha como membro 

da comissão diretora da construção e do regime interno da casa de correção, ocupando 

cargo de secretário. Observamos, também, que nessa função, implantou o que havia de 

mais moderno no sistema penitenciário.  

No artigo em tela é, ainda, narrada a ida de Souzinha para a Europa, 

mencionados os cursos que realizou, o encontro com Cauchy
3
, o término do curso de 

Medicina, o envio a academias de alguns trabalhos para avaliação e a publicação do 

livro Anthologie Universelle, em que retrata 17 literaturas diferentes reproduzidas nas 

línguas de origem. Nele é exposta a forma como se deu o seu casamento e a eleição para 

deputado, a sua morte e tudo o que ficou imortalizado na pessoa de Joaquim Gomes de 

Souza, assim como a obra que foi publicada após sua morte. A data da morte de 

Souzinha aparece como sendo o dia 1º de junho de 1863.  

                                                             
3 Conta-se que, em uma aula, a certa altura o grande mestre apresentou uma equação como não 

integralizável. Miúdo, franzino, desajeitado, um tanto timidamente, levantou-se o brasileirinho, o nosso 

“Souzinha”: - Dá licença? – perguntou diante do espantado auditório que bebia as palavras do mestre, 

seguindo-lhe os raciocínios, acompanhando as equações que se desdobravam na pedra, o brasileirinho 

tomou o giz e, como a pedir desculpas, assinalou onde por duas vezes, o sábio Cauchy enganara-se, sendo 

levado a concluir falsamente pela não integralização. Comovido e admirado, Cauchy abraçou o jovem 

brasileiro, de quem veio a tornar-se grande amigo. (OLIVEIRA, 1948, p. 5).   

 

 



76 
 

Esse artigo, como os vários publicados depois, evidencia e enaltece a pessoa de 

Gomes de Souza como alguém muito importante não só para a Matemática, mas para 

vários setores da política e economia brasileira, bem como apresenta um retrato muito 

respeitável de Souzinha no papel de deputado e menciona suas atuações fora do Brasil.   

 

4.4 Souzinha por Malba Tahan  

 

No site http://www.geocities.ws/ommalbatahan/spmt.html, é divulgado que o 

artigo “Souzinha por Malba Tahan” foi extraído da coleção “Antologia da Matemática – 

1º volume” de Malba Tahan, publicado em 1967 pela Editora Saraiva (São Paulo). O 

autor do livro afirma que a coleção estaria incompleta se não apresentasse algo sobre a 

vida do matemático Joaquim Gomes de Souza, tecendo elogios à sua pessoa, chamando-

o de “genial matemático maranhanse” e um dos “maiores geômetras do século XIX”.  

Nesse artigo, Malba Tahan apresenta o relato da vida de Souzinha feito pelo 

jornalista Humberto de Campos, retirado do livro “Carvalhos e Roseiras”, publicado em 

1923, com o título “Souzinha, o matemático”.   

Esse relato é composto por sete páginas e descreve a vida de Joaquim Gomes de 

Souza desde a sua infância no Maranhão, passando pela ida para o Rio de Janeiro; 

apresenta detalhes inclusive do número de horas que Souzinha dedicava ao seu 

descanso, apenas quatro horas, as demais eram dedicadas ao estudo; nele é comentado 

sobre o momento em que conheceu o imperador D. Pedro II, sobre o seu primeiro 

concurso, os problemas de saúde e o retorno ao Maranhão para repousar, bem como 

sobre a ida para a Europa; relata o encontro de Souzinha e Cauchy
4
, o término do curso 

de Medicina, os trabalhos apresentados na Europa, seu primeiro casamento, a vida 

parlamentar, a morte da esposa e do filho, o segundo casamento e a sua morte. 

                                                             
4 Entra, nesta parte final, um pouco da fantasia de Humberto de Campos. O matemático Cauchy, além de 

invejoso, era egoísta e rancoroso. Dois outros geômetras notáveis foram vítimas de Cauchy: Abel e 

Galois. Cauchy fez tudo que pôde para impedir que Abel e Galois se tornassem conhecidos. (nota escrita 
por Malba Tahan, 1967, em resposta ao fato citado na nota de rodapé anterior nº 3). Souza (2008), 

também comenta o encontro de Souzinha e Cauchy: É bem verdade que ele já vinha trabalhando na 

tentativa de encontrar métodos gerais de integração, que também era uma das especialidades do mestre 

Cauchy, e é possível que também em algum momento, os dois tenham discutido de alguma forma um 

problema desta natureza; entretanto, imaginar o velho Cauchy, considerado pelos franceses como a maior 

glória da Sorbone, conhecido por se negar a ajudar a qualquer iniciante e, às vezes, até de tentar 

atrapalhar a vida de alguns deles, reconhecer perante a platéia que se enganou, abraçar um estrangeiro e 

tornar-se seu amigo, por apontar-lhe os erros, é um pouco de exagero. (p. 123)  

 

http://www.geocities.ws/ommalbatahan/spmt.html
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Nesse trabalho, Humberto de Campos afirma que a morte de Souzinha foi em 1º 

de junho de 1863. Podemos perceber que os dados desse artigo foram escritos primeiro 

que o artigo anterior “O famoso Dr. Souzinha”, mas a obra de Malba Tahan também foi 

escrita depois. É possível que José Teixeira de Oliveira tenha usado como referência no 

seu artigo o texto de Humberto de Campos. Esse artigo citou algumas partes da obra de 

Antônio Henriques Leal.  

 

4.5 Gomes de Souza e a sua obra 

 

O livro “Gomes de Souza e sua obra” foi escrito por João Bacelar Portela (1906-

?) e publicado pela Universidade do Maranhão em 1975, possui 155 páginas e foi 

organizado em 7 capítulos. 

No livro de Bacelar Portela (1975), encontra-se a afirmação de que ele pesquisou 

a história de Souzinha cerca de 10 anos, por isso se sentiu pronto para organizar e 

escrever essa obra, visando a dois objetivos principais: 

 

Primeiro um estudo elementar das suas “Memórias de Matemática e física”, 

apresentadas à Academia da França; dos seus discursos na Assembleia onde, 

a despeito de tudo, derramou a sua extraordinária cultura em assuntos vários, 

especialmente em Direito e Economia; da Antologia Universal – uma 
coletânea da poesia lírica de dezessete línguas [...]; da sua autobiografia – 

publicada na íntegra no Dicionário de Inocêncio [...]. Como segundo objetivo 

visei ao de apresentá-lo do modo mais singelo, em termos elementares, às 

presentes e às futuras gerações brasileiras, especialmente as gerações de hoje 

e de amanhã, como um exemplo de amor ao estudo, ao trabalho e a pertinácia 

na pesquisa. (p. 17-18)  

 

Bacelar Portela trouxe um resumo da biografia de Souzinha, apresentou os seus 

discursos parlamentares, comentou sobre o livro Anthologie universelle: choix des 

meilleures poésies lyriques de diverses nations dans les langues originales, mas não fez 

referência às críticas feitas no livro de Frederico José Correia e expôs a autobiografia 

feita por Gomes de Souza. 

Há uma parte do livro que Bacelar Portela trata da Matemática de Souzinha, ou 

seja, dos métodos gerais de integração, de um teorema sobre o Cálculo Integral e suas 

aplicações à Física. Nessa parte ele colocou a memória sobre o som e quatro memórias 

que Souzinha considerou como “menores”. Percebemos que ele registrou na íntegra as 

memórias publicadas por Souzinha na revista Guanabara e as enviadas às academias 
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europeias, apenas fazendo alguns comentários relativos à forma de escrita, não havendo, 

de fato, uma análise sobre os conceitos matemáticos envolvidos.  

Bacelar Portela (1975) deixou registrado um apelo para as novas gerações 

maranhenses que influenciou outros pesquisadores da história de Souzinha: 

 

Apelo, por fim, para a mocidade maranhense, em nome da nossa cultura, em 

nome das tradições que nos iluminam, dos que agora se ralam e se queimam 

nas lides intelectuais, no sentido de que todos procuremos dar, à memória de 

Gomes de Souza, o testemunho mais firme e mais elevado da nossa 

admiração pela obra que realizou e do nosso reconhecimento pela marcada 

posição que nos deu na contextura histórica da cultura brasileira. (p. 18) 

 

No livro “Gomes de Souza e sua obra”, não foram apresentadas referências 

bibliográficas. Segundo o autor, foram retiradas algumas informações do Diccionario 

Bibliographico Portuguez de Inocêncio Francisco da Silva e do livro de Antônio 

Henriques Leal. A leitura de Portela nos faz inferir que ele utilizou as publicações de 

Souzinha na revista Guanabara e que teve contato com os dois livros publicados por 

Gomes de Souza, isso porque ele repete as mesmas ideias contidas nessas obras.  

 

4.6 Souzinha: Biografia de Joaquim Gomes de Souza 

 

O livro “Souzinha: biografia de Joaquim Gomes de Souza” foi escrito por 

Leopoldo Corrêa (1908-?) e publicado pela editora Littera Maciel em 1984. A obra 

possui 210 páginas e foi organizada em 44 unidades, mais prefácio, notas e bibliografia, 

para apresentar a reconstituição da vida e da obra de Joaquim Gomes de Souza. 

Leopoldo Corrêa conduz seus escritos com fragmentos da história brasileira, 

como por exemplo, a revolução que ocorreu no Maranhão em 1839 e os detalhes sobre 

as eleições parlamentares no Império. Apresentou Joaquim Gomes de Souza, utilizando 

depoimentos de pessoas que ele afirma serem testemunhas de suas contribuições à 

cultura brasileira. 

Leopoldo Corrêa, médico, amante da Literatura e da História, deixou claro que, 

sendo mineiro, não apresenta nenhuma relação com o Estado do Maranhão. Ele afirma 

que conheceu a vida de Souzinha e passou a admirá-lo por meio da obra de Humberto 

de Campos e por contatos em reuniões da Biblioteca Nacional de que ambos 

participavam. Dessa forma, ele percebeu que Gomes de Souza era alguém de rara 
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sabedoria, por isso elaborou esse livro na tentativa de assegurar-lhe um lugar na História 

do Brasil. 

O livro descreve um pouco sobre a infância de Souzinha indicando que não 

conseguiu dados suficientes para detalhar como foi o início de sua formação escolar. O 

autor discorre sobre a vida militar, os esforços para conseguir o grau de bacharel e de 

doutor em Ciências Matemáticas e Físicas; descreve sobre a vida pessoal de Souzinha 

quando fala sobre os dois amores, o nascimento e morte do filho; relata sobre o período 

que passou na Europa, fala sobre as Memórias que ele apresentou para serem avaliadas 

no Instituto de Matemática de Paris; apresenta comentários sobre a seleção das poesias 

líricas de diversas nações nas línguas originais, que foi publicada em 1859 na 

Alemanha.  

O livro dedica 114 páginas à entrada de Gomes de Souza na política e apresenta 

pela primeira vez a comparação de Souzinha a Newton, chamando-o de Newton do 

Brasil, fazendo referência à forma como Souzinha se destacava no parlamento. Comenta 

sobre os principais debates de que ele participou quando era deputado; destaca o seu 

falecimento, que nessa obra aparece como sendo no dia 1º de junho de 1864; menciona 

uma homenagem póstuma que ocorreu na Assembleia quando ficaram sabendo da sua 

morte. 

Reforçamos a admiração e o respeito que grande parte dos autores têm por 

Souzinha. A forma como Leopoldo Corrêa faz a reconstituição dos aspectos que 

envolveram a vida de Souzinha deixa transparecer a necessidade de revelar a todos os 

leitores que não há dúvidas da brilhante personalidade do matemático. Os pesquisadores 

não conseguem mostrar os fatos sem explicitar a ideia de um herói que foi injustiçado 

em alguns momentos de sua carreira como matemático.  

Algumas pessoas que dão depoimentos elogiosos sobre Souzinha, citadas por 

José Teixeira de Oliveira no artigo “O famoso Dr. Souzinha”, aparecem também nesse 

artigo: Euclides da Cunha, Humberto de Campos e Antônio Henriques Leal. Isso se 

explica no fato de Leopoldo Corrêa afirmar que leu os livros de Euclides da Cunha e de 

Antônio Henriques Leal, além do artigo de Humberto de Campos, todos relatando fatos 

da vida e obra de Souzinha.  
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4.7 Joaquim Gomes de Souza e as Controvérsias sobre o uso das Séries 

Divergentes no Século XIX 

 

O artigo “Joaquim Gomes de Souza e as controvérsias sobre o uso das séries 

divergentes no século XIX” foi escrito em 1999 por Carlos Sanchez Fernandez da 

Universidade de Havana (Cuba) e Cícero Monteiro de Souza da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, publicado pela revista Ideação número 3, ano III, do Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Filosofia de Feira de Santana. 

O artigo foi apresentado em vinte e sete folhas e tratou das relações entre as 

obras matemáticas de Souzinha e as controvérsias em torno do uso adequado de séries 

divergentes no século XIX. Os autores começaram com uma breve apresentação sobre a 

vida de Joaquim Gomes de Souza, para em seguida descreverem, concisamente, as 

características da polêmica sobre o uso de séries divergentes e, ainda, mostram no artigo 

as considerações críticas de alguns matemáticos sobre o uso dessas séries em seus 

trabalhos, especialmente, considerações críticas sobre o uso de séries divergentes por 

Souzinha.  

É evidenciado pelos autores o período em que Joaquim Gomes de Souza foi 

eleito representante de sua província pelo Partido Liberal, em três legislaturas 

consecutivas (1857-1869, 1861-1864, 1864-1867), porém eles afirmam que Souzinha 

não conseguiu cumprir o seu último mandato, em virtude de problemas de saúde e de 

sua morte em junho de 1864 em Londres. Essa data apresenta um ano de diferença em 

relação à data apresentada em artigos anteriores.  

O artigo faz uma revelação sobre a entrada de Gomes de Souza na carreira 

parlamentar. Os autores afirmam que:  

 

Sua entrada na política encerra sua fase de investigações científicas, mas este 

fato não o privou de continuar como professor, agora, catedrático da 

disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. Mesmo assim, não encontramos 

nenhum registro de trabalhos científicos escritos por ele depois de 1857. 

(SOUZA E FERNANDEZ, 1999, p. 134) 

 

Conforme os autores, mesmo sendo deputado, Souzinha ainda enviou a Paris um 

extrato de sua primeira Memória, mas recebeu a resposta de que, por ser muito extensa, 

não poderia ser publicada nos Comptes Rendus da Academia (foram colocados como 

anexo do artigo os textos em francês enviados por Souzinha).  
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Eles comentaram, também, sobre a publicação, em 1859 na Alemanha, de uma 

"Anthologie Universelle: choix des meilleures poésies lyriques de diverses nations dans 

les langues originales", afirmando que essa obra literária foi escrita no período em que 

Joaquim Gomes de Souza permaneceu na Europa. 

O artigo apresenta de forma resumida como foi o processo para a publicação, em 

1882, da obra "Mélanges de Calcul Intégral", financiado pelo governo brasileiro, e 

registra que “grande parte de seus escritos já haviam se perdido”. (p.135). 

Os autores encerraram o artigo afirmando que valeram a pena os esforços de 

Souzinha, pois toda a sua ousadia inspirou e abriu caminhos para os matemáticos Otto 

de Alencar e Amoroso Costa.  

 

4.8 Joaquim Gomes de Souza, o “Souzinha” (1829-1864) 

 

O artigo “Joaquim Gomes de Souza, o ‘Souzinha’ (1829-1864)” foi escrito por 

Ubiratan D’Ambrosio (1932- ) e publicado em 2004 nos anais do 3º Encontro de 

Filosofia e História da Ciência no Cone Sul, realizado em Campinas.  

Esse artigo possui oito páginas, nas quais são evidenciadas considerações sobre 

a atuação e a importância de Joaquim Gomes de Souza na ciência e na política 

brasileira.  

O autor inicia comentando sobre o cenário brasileiro no século XIX, as primeiras 

publicações na área de Matemática, a criação da Academia Real Militar que depois 

passou a se chamar Academia Militar da Corte, a instituição do grau de doutor em 

Matemática e a afirmação da necessidade de um estudo detalhado sobre Souzinha, pois, 

segundo esse autor, ainda não foi feito.  

D´Ambrosio descreve sobre a vida de Souzinha, a sua produção científica, a tese 

que defendeu (apresentou a capa da tese), o período que viveu na Europa, as tentativas 

de publicação e a publicação na Alemanha da Anthologie Universelle: choix des 

meilleures poésies lyriques de diverses nations dans les langues originales. 

Esse autor comenta sobre o problema com a data da morte de Joaquim Gomes de 

Souza, e que esse erro se originou e foi incorporado à História da Matemática brasileira 

quando Antônio Henriques Leal publicou, em 1873, no Pantheon Maranhense, Ensaios 

biográficos dos Maranhenses ilustres já falecidos, que a morte de Souzinha fora em 1º 

de junho de 1863.   
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4.9 Uma história concisa da Matemática no Brasil 

 

O livro “Uma história concisa da Matemática no Brasil” foi escrito também por 

Ubiratan D’Ambrosio e publicado pela editora Vozes em 2008; o livro possui 127 

páginas e foi organizado em nove capítulos, mais nota explicativa, prefácio, introdução, 

conclusão, bibliografia, índice onomástico e analítico e índice geral. 

Segundo o autor, a finalidade desse livro consistiu em apresentar a inter-relação 

de eventos e indivíduos, de fatores políticos, econômicos e ideológicos, que 

acompanham fatos e personagens da História da Matemática no Brasil, possibilitando 

uma visão panorâmica e crítica de como se deu a recepção de um pensamento 

concebido e produzido na Europa e que foi trazido pelo colonizador para o Brasil.   

Analisamos, nesta tese, apenas o item 4 do capítulo 5 que tem como título 

“Joaquim Gomes de Souza, o ‘Souzinha’”. O autor colocou esse tópico dentro do 

capítulo que discute a consolidação do Brasil como colônia, a chegada da família real, a 

independência e o Império, os primeiros estudos matemáticos e a influência da Escola 

Militar e de suas sucedâneas.    

Esse item foi organizado em nove páginas e comentou sobre o fato de Joaquim 

Gomes de Souza ser considerado o primeiro matemático a receber o título de doutor em 

Matemática no Brasil, com defesa pública de tese em 1848. 

O autor fez comentários sobre a vida de Souzinha, seus estudos, a atuação 

política, suas publicações no Brasil, sua ida a Europa, detalhou os problemas que ele 

teve na tentativa de publicar suas Memórias na Academia de Ciências de Paris. 

D’Ambrosio citou que o mesmo problema ocorreu na tentativa de publicar na 

Royal Society na Inglaterra; apenas citou que as respostas, negando a publicação a 

Souzinha, ocorreram de forma mais sutil, tentando não ofendê-lo. Ele atribuiu esse fato 

ao prestígio que D. Pedro II possuía nas academias europeias.  

Comentou o autor sobre a publicação, considerada por Souzinha como sendo a 

catalogação das melhores poesias da literatura universal, em 1859 na Alemanha, 

argumentando que, possivelmente, nesse mesmo período tenha sido entregue à mesma 

editora o manuscrito da obra matemática, que havia sido apresentada em Paris e em 

Londres, e que foi mencionada em sua nota autobiográfica. Essa obra nunca foi 

encontrada.  
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Nesse artigo D´Ambrosio também comenta sobre o erro da data da morte de 

Gomes de Souza, repetindo o que dissera no artigo anterior. D´Ambrosio afirma que as 

fontes e as informações que ele obteve sobre Souzinha foram retiradas da obra de 

Inocêncio Francisco da Silva, Dicionário Bibliográfico Português, 22 vols, Imprensa 

Nacional, Lisboa, 1858-1923; do livro de Antônio Henriques Leal, Pantheon 

Maranhense, Ensaios biográficos dos maranhenses ilustres já falecidos, publicado em 

São Luís em 1873, e do livro de João Bacelar Portela, Gomes de Souza e sua obra, 

publicado em São Luís, em 1975.  

Para D´Ambrosio, o livro Mélanges de Calcul integral é muito importante para a 

História da Matemática no Brasil. D’Ambrosio citou também em sua bibliografia o livro 

de Cícero Monteiro de Souza: “Joaquim Gomes de Souza – discursos parlamentares de 

um matemático no Império”, publicado no ano 2000. 

É possível perceber com esse texto as contribuições de D’Ambrosio para a 

história de Souzinha. No seu artigo anterior publicado em 2004, não aparecem dados tão 

precisos como o publicado nesse livro. Ele reconhece a importância desse matemático 

para a Matemática brasileira, porém, evidencia, por meio das respostas dadas pelos 

avaliadores da sua obra matemática, alguns dados confusos que envolviam as memórias 

de Joaquim Gomes de Souza. 

É importante evidenciar que D’Ambrosio não analisou matematicamente as 

obras de Souzinha, mas trouxe relatos de documentos que comprovam as dificuldades 

que os avaliadores franceses e ingleses tiveram no momento de avaliação das obras de 

Joaquim Gomes de Souza. 

 

4.10 O Newton do Brasil: a biografia do cientista brasileiro Joaquim 

Gomes de Souza 

 

O livro “O Newton do Brasil: a biografia do cientista brasileiro Joaquim Gomes 

de Souza” foi escrito por Cícero Monteiro de Souza e publicado pela editora da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco em 2008. O livro possui 286 páginas, foi 

organizado em 12 capítulos, mais prefácio, introdução e referências, e teve por objetivo 

resgatar a história de Joaquim Gomes de Souza.  

Cícero Monteiro de Souza afirma em seu livro que pesquisa sobre a história de 

Souzinha, há 15 anos ou mais, e que teve o primeiro contato com o nome dele por meio 



84 
 

de um livro didático de Matemática, porém não imaginava que havia tantas coisas 

relacionadas a Joaquim Gomes de Souza. 

Na contracapa do livro o autor explica o porquê do título, diz que fez uma 

referência ao discurso pronunciado em 1857, na Câmara dos Deputados no Rio de 

Janeiro, no qual o representante da província de Minas Gerais Antônio Cândido da Cruz 

Machado (1820-1905), reconhecendo as qualidades acadêmicas de Joaquim Gomes de 

Souza, comparou-o ao cientista britânico Sir Isaac Newton (1643-1727).  

O livro descreve um pouco da História do Maranhão no início do século XIX. 

Fala da chegada da família Gomes de Souza à cidade de Itapecuru Mirim, comenta 

sobre seu nascimento, a ida para São Luís, Olinda e Rio de Janeiro para estudar, expõe 

sobre o funcionamento da Escola Militar. Menciona o ingresso dele no curso de 

Medicina, a defesa da tese, os seus primeiros trabalhos, a ida para a Europa e o uso das 

séries divergentes no século XIX. Trata de sua vida parlamentar, sua morte e de seu 

reconhecimento pelo povo maranhense, discorre sobre a luta dos maranhenses para 

manter viva a memória dele, destaca a publicação do livro Mélanges de Calcul Integral, 

as opiniões sobre tal livro e alguns monumentos que homenageiam Joaquim Gomes de 

Souza. 

Cícero Monteiro de Souza deixa claro que a morte de Souzinha ocorreu no dia 1º 

de junho de 1864, mas a notícia só chegou ao Maranhão no dia 06 de julho de 1864, 

isso porque ele morreu em Londres em busca de melhores condições para a sua saúde.  

As referências bibliográficas desse livro indicam que o artigo mais antigo citado 

por ele foi escrito por Miguel Vieira Ferreira, com o título “o doutor Joaquim Gomes de 

Souza e suas obras”, publicado em 1865, um ano após a morte de Souzinha. Ele 

também cita o livro de Antônio Henriques Leal, com o título “Pantheon Maranhense; 

ensaios biográficos dos maranhenses ilustres já falecidos”, publicado em 1873.  

É citado, também, nas referências o livro “Carvalhos e roseiras” de Humberto de 

Campos, publicado em 1923, que também traz um relato da vida e da obra de Joaquim 

Gomes de Souza, o mesmo que foi utilizado por Malba Tahan para homenagear 

Souzinha. 

Nas referências, o autor trouxe, também, o livro “Souzinha” (1984) de Leopoldo 

Corrêa, analisado neste trabalho. Vale ressaltarmos que Cícero Monteiro de Souza não 

faz nenhuma menção a Ubiratan D’Ambrosio, nem ao seu artigo ou ao livro, 

provavelmente não teve contato com a obra: “Uma história concisa da matemática no 

Brasil” (2008), pois os dois livros, tanto o de Cícero Monteiro de Souza como o de 
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D’Ambrosio, foram publicados no mesmo ano. Não foi possível descobrir qual foi 

publicado primeiro.  

Cícero Monteiro de Souza é um admirador de Gomes de Souza, fica 

comprovado seu interesse pela história dele por meio do número de artigos e livros que 

publicou sobre Souzinha. Já analisamos um artigo desse autor nesta tese, com o título 

“Joaquim Gomes de Souza e as controvérsias sobre o uso das séries divergentes no 

século XIX”, publicado em 1999. Ele ainda tem mais cinco publicações, sendo duas 

publicadas com o mesmo título, mas em datas e lugares diferentes, uma delas é a que foi 

publicada em 1997, na Espanha, obra que escreveu em conjunto com Carlos Sanches 

Fernandes (já citada nesta tese); a outra publicação é o artigo “o pioneirismo das 

pesquisas matemáticas no Brasil nos trabalhos de Joaquim Gomes de Souza (1829-

1864)”, publicado em 2001, nos anais do IV Seminário Nacional de História da 

Matemática, e republicado em 2007, no livro “Tópicos de história, recreações e didática 

da matemática”. 

Outra publicação de Cícero é o livro “Joaquim Gomes de Souza (1829-1864): 

discursos parlamentares de um matemático do Império”, publicado em sua 2ª edição em 

2002. A mais antiga publicação de Cícero Monteiro de Souza, relacionada a Souzinha e 

que aparece citada em suas referências, é “a história da publicação do Mélanges de 

Calcul integral de Joaquim Gomes de Souza”, publicada em 1995, nos Anais do I 

Seminário Nacional de História da Matemática.  

 

3.11 Joaquim Gomes de Souza e sua proposta de reforma do currículo 

da Escola Central 

 

A dissertação de mestrado “Joaquim Gomes de Souza e sua proposta de reforma 

do currículo da Escola Central”, de autoria de Sebastião Neto, teve como orientador o 

professor Ubiratan D’Ambrosio. O estudo foi realizado como exigência para a obtenção 

do grau de mestre em História da Ciência e a defesa ocorreu em 2008 na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo.   

Essa dissertação foi apresentada em 170 páginas, incluindo capa e contracapa, 

foi organizada em cinco capítulos, tendo como principal objetivo apresentar a proposta 

de Joaquim Gomes de Souza na reforma do currículo da Escola Central. 
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O autor comenta sobre toda a história que envolve a vida de Joaquim Gomes de 

Souza, seus estudos e obras. Discorre sobre as características da Academia Real Militar, 

sua criação, sobre o perfil dos professores e alunos, a transição que ocorreu para a 

Escola Central, sua regulamentação. Descreve, ainda, toda a evolução histórica da 

primeira escola de engenharia do Brasil, a contratação de professores, os alunos, o 

espaço físico, a distribuição do tempo escolar, a matrícula e a separação do ensino 

militar e civil de engenharia. 

Sebastião Neto dedicou um capítulo para debater sobre a proposta de reforma do 

currículo na Escola Central, mencionou a proposta de Joaquim Gomes de Souza e a de 

Silva Paranhos (futuro Visconde de Rio Branco). Os dois eram professores da Escola, 

deputados e amantes da Matemática e tinham posições diferentes. 

Joaquim Gomes de Souza lutava para dar à escola o caráter de escola civil, 

preocupando-se apenas com o ensino da engenharia civil, voltada inteiramente para os 

problemas de formação dos engenheiros, geógrafos e civis, bem como dos técnicos em 

direção de trabalhos industriais, agrícolas e de mineração. No entanto, essa proposta só 

passou a valer em 1874, quando Gomes de Souza já havia falecido. 

 

3.12 Alguns Aspectos da Obra Matemática de Joaquim Gomes de 

Souza 

 

A dissertação de mestrado “Alguns aspectos da obra matemática de Joaquim 

Gomes de Souza” é de autoria de Carlos Ociran Silva Nascimento, e foi elaborada como 

uma exigência para obter o grau de mestre em Matemática e teve como orientador o 

professor Eduardo Sebastiani Ferreira. O trabalho foi defendido em 2008, no 

Departamento de Matemática da Universidade Estadual de Campinas.  

Essa dissertação foi apresentada em 85 páginas e organizada em cinco capítulos, 

tendo como objetivo principal fornecer material para o ensino de Cálculo e História da 

Matemática, tomando como base o resgate da vida e obra do matemático Joaquim 

Gomes de Souza, com foco em uma de suas proposições, a saber: Redução de Funções 

Descontínuas à Forma de Funções Contínuas. 

O autor apresentou um panorama histórico-cultural do Brasil e do Estado do 

Maranhão no século XIX, comentou sobre a vida de Souzinha, seus estudos, sua vida 

profissional, baseando, segundo ele, no livro de Antônio Henriques Leal.  
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Carlos Ociran fez uma análise matemática da “Memoire sur la determination des 

fonctions inconnues que entrent sous le signe d´intégration définie”, que Joaquim 

Gomes de Souza apresentou à Academia des Sciênces de Paris. 

Na dissertação em questão, o autor apresentou um capítulo com o título Joaquim 

Gomes de Souza por ele mesmo, em que é analisada uma autobiografia de Souzinha e as 

pretensões que tinha em relação ao desenvolvimento da Matemática. Carlos Ociran 

apresentou e analisou algumas proposições citadas na autobiografia, relacionando-as 

com as capacidades intelectuais de Souzinha.  

É também inserida a evolução do conceito de função, com o propósito de 

contribuir com informações sobre o conceito de função por meio da sua evolução ao 

longo do tempo e há uma biografia de Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (1815-1897). 

Segundo o autor, a Matemática apresentada no livro Mélanges de Calcul 

Intégral (1882) de Joaquim Gomes de Souza é de bom nível, até mesmo para os padrões 

atuais. As dificuldades quanto ao tratamento matemático se apresentam pela forma que 

é escrita, com saltos e omissões de passagens fundamentais para o entendimento e 

exploração à luz da Matemática de agora. 

Percebemos nessa dissertação a tentativa de estudar uma parte da obra 

matemática de Joaquim Gomes de Souza, buscando sustentação matemática para suas 

memórias, mas o autor afirmou que ainda não foi suficiente a análise da obra 

matemática de Souzinha.   

Foucault afirma que há vários enunciados e relações que o próprio discurso 

falado ou escrito coloca em funcionamento, não há nada escondido que não possa ser 

revelado. Por meio da observação de fatos e da análise de formas de expressões 

discursivas que estão presentes em várias concepções, é possível compreender as 

relações históricas e as práticas envolvidas em cada discurso.  

Algumas das pesquisas citam como referência a obra “Gomes de Souza e sua 

obra”, escrita pelo médico e professor maranhense, João Bacelar Portela, que foi mais 

um admirador de Joaquim Gomes de Souza. Outros citam a obra de Antônio Henriques 

Leal. Esses dois livros foram os que mais apareceram nas referências das pesquisas 

analisadas, juntamente com o Diccionario Bibliographico Portuguez. 

Algumas obras apresentaram, com mais detalhes, vários fatos da vida e das 

obras desse matemático, no entanto seus autores não conseguiram ser imparciais em 

suas falas, pois demonstraram admiração por Souzinha, usando uma linguagem 

carregada de fascínio em relação a ele.  
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Outro detalhe que deve ser destacado é que nenhuma das pesquisas analisadas 

cita a obra de Frederico José Correia, a maioria dos pesquisadores faz referência a 

Antônio Henriques Leal, mas não mencionam se tiveram oportunidade de conhecer 

“Um livro de críticas” ou não quiseram expor esses comentários críticos na construção 

da história de Souzinha. 

Segundo Foucault (2008), ao observar as distintas formas de discursos, devemos 

ficar atentos a:  

 

[...] maneira pela qual esses diferentes elementos estão relacionados uns aos 

outros: a maneira, por exemplo, pela qual a disposição das descrições ou das 

narrações está ligada às técnicas de reescrita; a maneira pela qual o campo de 

memória está ligado às formas de hierarquia e de subordinação que regem os 

enunciados de um texto; a maneira pela qual estão ligados os modos de 

aproximação e de desenvolvimento dos enunciados e os modos de crítica, de 

comentários, de interpretação de enunciados já formulados etc. (p. 66) 

 

Para compreendermos todos os fatos envolvidos nos diferentes discursos, 

precisamos antes de tudo abandonar explicações únicas, pois cada acontecimento 

produz suas próprias interpretações. É necessário, ainda, compreender o sentido das 

palavras por meio da verdadeira intenção, ou seja, buscar o sentido oculto das coisas 

procurando relações entre elas. 
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CAPÍTULO 5 

 

A MATEMÁTICA PRESENTE NA AUTOBIOGRAFIA DE 

JOAQUIM GOMES DE SOUZA 

 

 

Expusemos nas páginas anteriores alguns fatos sobre as obras publicadas por 

Joaquim Gomes de Souza, sobre as obras escritas sobre ele e, neste capítulo, 

apresentamos uma análise sobre a autobiografia encontrada no Diccionario 

Bibliographico Portuguez de Innocencio Francisco da Silva (1884).  

É na autobiografia que Souzinha dá mais informações sobre as suas Memórias 

Matemáticas, por isso escolhemos alguns pontos em suas Memórias para discutir 

conceitos matemáticos envolvidos. Expomos na íntegra tudo o que foi registrado na 

autobiografia encontrada no Diccionario Bibliographico Portuguez. Em seguida, 

escolhemos uma Memória para debater questões matemáticas.  

Joaquim Gomes de Souza evidencia em sua autobiografia uma “Coleção de 

Memórias de Análise e de Física Matemática” que foi entregue à tipografia Brockaus 

em Leipzig, em 1857 e 1858, com mais de 350 páginas, na qual se incluem diversos 

trabalhos apresentados da seguinte forma:  

I – Memória sobre os métodos gerais de integração, apresentando-a em 69 

páginas.  

 

Nessa memória eu reduzo o problema geral de integração à determinação da 

função )(x entrando sob o característico de integração definido na 

equação:  



 )()(),( xFdxxf  que resolvo de diversas maneiras 

me apoiando em séries, cuja convergência não é demonstrada ou não pode 

existir de uma maneira geral, mas que elimino depois dos cálculos, 

demonstrando que os resultados devem ser independentes das séries 
empregadas, e por consequência, corretos. Resolvo a mesma equação ou 

problema mediante integrais definidas e sem passar por séries. 

O problema acima escrito aplica-se propriamente à integração das equações 

lineares (de ordem qualquer), a duas variáveis; ao tratar depois de duas 

questões análogas: uma compreendendo equações lineares de mais de duas 

variáveis, porém lineares; outra aplicável às equações não lineares. Deste 

modo abranjo o círculo todo. 

Como questões incidentes, dou algumas fórmulas somatórias; a 

demonstração de alguns teoremas gerais conhecidos da análise como o de 

Burmann (a propósito do uso das séries divergentes), e a soma da série de 
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Loyravy (já dadas por outros geômetras); (SOUZA apud SILVA, 1884, p. 

47) 

 

Souzinha faz uso de séries sem dar importância se há convergência ou não e 

afirma que chegaria sempre a resultados corretos. No século XVIII, a partir do trabalho 

de Euler, o uso de séries divergentes foi recebendo maior importância, já que no século 

XVII não havia debates sobre esse assunto. Com o desenvolvimento da Análise, os 

matemáticos percebiam a necessidade de usar séries divergentes para conduzir a 

resultados mais satisfatórios. Por isso, causa espanto que Joaquim Gomes de Souza 

ainda apresentasse trabalhos sem a necessidade de verificar a convergência ou não de 

uma série. 

No livro de Bacelar Portela (1975), há a afirmação de que a I Memória Gomes 

de Souza abrangia o Cálculo todo, porém no Diccionario Bibliographico Portuguez não 

aparece essa afirmativa.  

II – Adição à Memória sobre métodos gerais de integração, 13 páginas dedicadas 

a essa Memória;  

Nesta segunda Memória, Souzinha afirma que “há nova solução das questões 

precedentes.” (SOUZA, apud SILVA, 1884, p. 48) 

III - Sobre a determinação das constantes que, nos problemas de Física 

Matemática, entram nas integrais das equações diferenciais parciais, em função do 

estado inicial do sistema, 4 páginas; Gomes de Souza faz a seguinte afirmação:  

 

Demonstro que um problema particular sobre fenômenos termo-elétricos, que 
Duhamel resolveu nos jornais da escola politécnica, e que ele considerava 

como muito difícil, depende pura e simplesmente ou pode ser obtido 

aplicando o método geral dado para esse fim por Fourier e aperfeiçoado por 

Poisson. Liouville que escreveu um artigo sobre a solução de Duhamel, nada 

diz a esse respeito. (p. 48) 

 

Gomes de Souza demonstra uma valorização exagerada de suas pesquisas e 

desfaz do artigo de Liouville, mas não apresenta detalhes sobre o assunto em questão, 

não debate e nem confronta os resultados. 

IV – Demonstração de alguns teoremas gerais para a comparação de novas 

funções transcendentes, 8 páginas. 

V – Memória sobre um teorema de Cálculo Integral e suas aplicações à solução 

de problemas da Física Matemática, 70 páginas; 

 

Este teorema sobre a composição das funções arbitrárias nas integrais das 

equações diferenciais parciais é um daqueles poucos de que nunca se poderá 
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fazer abstração, porque ele expressa verdades fundamentais que nunca 

poderão ser expressas por outra. Muito útil na análise de diversos ramos de 

física matemática, ele é, sobretudo decisivo nas questões gerais de 

propagação do movimento nos meios elétricos resolvendo de uma maneira 

facílima questões até hoje intratáveis pelas suas dificuldades analíticas. Ele 

me permitiu enunciar no fim da Memória este teorema geral, que encerra 

uma bela lei da natureza, a saber: que a propagação nos meios elétricos não 

depende de modo algum das forças que solicitam as moléculas do meio. E 

fundo também sobre ele dois métodos de integração, um para integrais 
ordinárias, outro para integrais definidas, mediante as quais se pode obter, 

por um processo uniforme, as diferentes integrais conhecidas até hoje, 

obtidas por diferentes tentativas dirigidas ao acaso ou processos 

incongruentes. Como exemplo, dou as belas integrais dadas por Poisson no 

tomo III das M. do instituto e Jornal da escola politécnica. Este foi o primeiro 

teorema que eu descobri, em fins de 1849 ou princípios de 1850, e que me 

permitiu escrever logo duas memórias sobre a integração das equações 

diferenciais parciais e sobre a teoria do som, de 80 pag. em 4° cada uma, 

memórias que foram apresentadas à congregação dos lentes da escola militar, 

e sob proposta deles mandada imprimir na litografia pelo governo. Uma delas 

o foi quase inteiramente, mas tendo sido interrompida a impressão por algum 
tempo por trabalhos de arquivo, eu não me inquietei mais de continuá las, 

tendo já o projeto de as publicar na Europa. (p. 48) 

 

Souzinha apresenta outros temas, demonstra muita confiança no que está 

fazendo, expõe o seu primeiro teorema, dá crédito a Poisson e aos professores da Escola 

Militar e mostra as suas intenções de ir à Europa para publicar os seus trabalhos, com a 

certeza que teria êxitos por lá como teve ao apresentar aos professores da Escola 

Militar. 

VI – Memória sobre a determinação das funções desconhecidas que entram sob 

o sinal de integração definida, 64 páginas. 

 

Esta Memória, que encerra questões compreendidas como casos particulares 

naqueles de que se ocupa a primeira, foi naturalmente escrita antes dela. Não 

se acha de todo prejudicada, ou mesmo de modo algum, porque os métodos 
da memória atual aplicando-se a casos muito mais particulares, são muito 

mais simples e devem consequentemente, nesses casos, serem preferidos aos 

métodos gerais do outro. Além disso, trata-se nele de muitas questões 

incidentes dignas de interesse.  

A determinação das funções )(x entrando nas equações: 

 



 )()()]()([ 1 xFdxxff  

)()()]()([ 1 xFdxxff 



 , em que )(),(),( 1 xFff  são 

funções absolutamente quaisquer, de um dos problemas tratados na Memória. 

Ora, essas questões vão já muito além de tudo quanto se havia feito na 

matéria, pois que os trabalhos de Liouville e Abel sobre a matéria (V. jornais 

da Escola Politécnica e livros completos de Abel) não chegaram senão a 

compreender as duas equações:  




 
0

1 )()( xFdx  
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 ; isto é, casos muito particulares das fórmulas 

mencionadas. 

Das questões acima escritas, assim como de outras mais gerais, eu dei um 

grande número de soluções, baseadas, ou em séries convergentes, ou em 

métodos inteiramente independentes de séries, deduzindo sempre como caso 

particular das minhas fórmulas as soluções de Liouville. Esta memória (a 
menos importante talvez das que tenho escrito) foi apresentada ao instituto de 

França, que até hoje ainda não quis dar parecer, sendo Liouville o relator; o 

que tenho direito, creio, de atribuir à Ia petite jalousie5, tendo-me o célebre 

Lamé, um dos comissários a quem eu instigava para que a comissão desse 

parecer, escrito uma carta em que me dizia : J'ai lu votre mémoire: il prouve 

que vous êtes um bon analyste; je vous salue comme tel et pense que mes 

collègues ne seront pas d'une autre opinion6. 

Esqueci-me dizer mais acima que a 1ª Memória, quando estava ainda em 

embrião, e quando ainda se fazia uso de séries divergentes, tinha sido 

apresentada na sociedade real de Londres e que dela acha-se um pequeno 

extrato nos Proceedings of the Royal Society, ano de 1856. 
Como questões incidentes, trato:  

1º da redução das funções f(x) à forma 




  dfe xh )(1
, sendo constantes 

finitos ou infinitos, reais ou imaginários. 

2º da redução das funções f(x) à forma  
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que me conduz a este 

teorema notável. Toda função f(x) que posta em lugar de y satisfaz a 

equação: 08)"""()''(
2

2
2 

dx

yd
xcxba

dx

dy
xbaay  pode 

sempre ser redutível à forma  
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constantes. 

3ª construção de fórmulas somatórias e aplicação das diferentes séries 

encerradas na Memória. 

4ª Redução das funções inexplicáveis de Euler e outras funções descontínuas 

à forma das funções contínuas. 

5ª Determinação da lei de atração, segundo a qual o pólo de um imã atrai 

cada elemento de uma corrente elétrica indefinida. 

6ª Determinação da lei, segundo a qual os elementos de duas correntes 

elétricas se atraem mutuamente. Estas últimas duas questões tinham sido 

tratadas por Laplace e Ampère; porém ambos para simplificar os cálculos, 

começaram por admitir que a atração fosse função unicamente das distâncias, 
o que podia deixar alguma dúvida sobre a generalidade da lei dada por eles. 

Liouville, que veio depois, tratou da questão, porém mediante o seu cálculo 

diferencial de índices fracionários, o qual, segundo a opinião dos geômetras 

deixa sempre alguma incerteza sobre os resultados obtidos por seu 

intermédio. Convinha então tratar a questão de novo. Foi o que fiz. Na 

primeira questão todos concordam em achar para o valor da função 

procurada, 
2x

a
, tendo-se a distância do pólo à molécula atraída; porém na 

segunda, eu e Liouville, achamos para o valor da função procurada )(x  

este 
2)2(2

3
)(

xk

a

x

C
xf

k 



onde C é uma constante arbitrária, em vez 

                                                             
5 Pequena inveja. (tradução nossa) 
6 Eu li a sua memória; ela prova que você é um bom analista; quero cumprimentar-lhe como tal e acho 

que meus colegas não serão de outra opinião. (tradução nossa) 
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do resultado 
²)2(2

3
)(

xk

a
xf


 dado por Ampère. Liouville supõe então 

que a experiência donde partia Ampère não bastava para determinar a função 

)(x , pois que ela deverá conduzir à expressão acima escrita, em que entra 

a arbitraria C, e consequentemente não se pode hoje afirmar que a lei da 

atração dos elementos da corrente elétrica seja a que deu Ampère. Eu porém 

faço ver que a experiência deste cálculo físico implicitamente supõe C nulo, 

ou faz ver que ele deve ser nulo, e assim justifico sem fazer suposição 

alguma a priori sobre a natureza da incógnita, lei exata da natureza, tal qual o 

tinha citado o grande físico, partindo da suposição que ele devesse ser função 

unicamente de distância.  

7ª Integração completa da equação: 







 z

x

b

dx

dz

x

a

dx

xd
C

dt

zd
22

2
2

2

2

em 

todas as suposições feitas sobre os seus coeficientes C, a e b; e que ainda não 

tinha sido objeto dos trabalhos de Euler, Legrye, Poisson e ultimamente de 

Solutho. Eu faço de mais ver como, mediante os métodos que dei 

anteriormente, pode-se determinar completamente as funções arbitrárias que 

entram nas suas integrais. 

8ª integração da equação: 0)()(
2

2
2  fy

dx

dy
cdx

dx

yd
cbxax  já 

tratado por Liouville mediante o seu cálculo diferencial de índices 

fracionários, que tanta incerteza deixa nos seus resultados. É a minha teoria 

de redução das funções à forma  



 


dx

x m)(

)(
 que me conduz à integral 

dessa equação. E aplico o mesmo método a equações quaisquer. (p. 48-51) 

 

Temos a impressão de que Gomes de Souza faz algumas generalizações de 

resultados de forma precipitada, demonstrando em suas comparações que está bem à 

frente dos matemáticos citados e até mesmo dos avaliadores do seu trabalho. Apresenta 

as suas hipóteses de forma vaga e não esclarece quais funções descontínuas ou que tipos 

de funções descontínuas podem ser reduzidas em funções contínuas.  

VII – Memória sobre a analogia entre equações diferenciais lineares e as 

equações algébricas ordinárias, 28 páginas.  

“Muitas aplicações à teoria das integrais definidas e à teoria das funções 

elípticas. Alguns teoremas sobre a natureza das transcendentes encerradas nas equações 

diferenciais lineares, de coeficientes algébricos.” (p. 51) 

De acordo com a sua autobiografia encontrada no Diccionario Bibliographico 

Portuguez, essas Memórias estavam prontas e as que iremos enunciar em seguida ainda 

estavam sendo organizadas para juntar ao material anterior a fim de ser publicadas. 

VIII – Memória sobre a teoria do som. 

 

Ninguém até hoje tinha tratado de determinar o movimento ou vibrações do 

ar, considerando as coisas como elas são em a natureza: todos têm feito 

abstração da gravidade, exceto Poisson que a considera no caso de se mudar 
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o ar em um tubo retilíneo. Ele tentou depois aplicar a sua solução ao caso em 

que o ar tem três dimensões, porém assim como eu o demonstro o seu 

raciocínio é inteiramente errôneo. O seu raciocínio é este: a velocidade do 

som é proporcional á raiz quadrada do quociente da elasticidade e densidade 

do ar, no caso em que não se consideram forças; ora, no caso destes, diz ele, 

essa relação não muda; então a velocidade deve ser constante. Porém, donde 

deduziu ele a lei acima da propagação do som? De uma certa equação 

diferencial, cuja forma muda profundamente da outra a que ele pretende, 

aplicável às conclusões tiradas da primeira, o que é um absurdo monstruoso 
que só por descuido podia ter-lhe escapado. Eu então é que pela primeira vez 

trato o problema com todo o rigor. Os geômetras, que têm tratado da teoria 

do som, a fim de simplificar as fórmulas, supõem todas as vibrações das 

moléculas do ar muito pequenas. Eu as suponho quaisquer: as equações 

deixam então de ser lineares, mas eu resolvo completamente a questão. Eles 

também têm suposto a temperatura do ar sempre uniforme. Poisson foi o 

único que considerou o movimento no caso da temperatura variável como 

existe em a natureza, porém tratou somente do movimento em um tubo 

retilíneo. Eu, porém considero o caso de tubos curvilíneos e de quaisquer leis 

de variação de calor. (p. 51) 

 

Gomes de Souza demonstra muita certeza dos conceitos que apresentava, 

criticou as descobertas de Poisson, evidenciando erros na forma que ele conduziu o 

trabalho. Deixa claro que há necessidade de rigor na demonstração da teoria e que 

consegue apresentar suas conclusões com muito rigor, resolve questões que ninguém 

conseguiu resolver e vai além dos trabalhos apresentados por Poisson.  

IX – Memória sobre a propagação do movimento nos meios elásticos, 

compreendendo o movimento dos meios cristalóides e teoria da luz. 

X – Memória sobre a vibração nos meios elásticos. 

XI – Memória sobre resoluções algébricas ou transcendentes por integrais 

definidas. 

 

Trato, primeiro, de achar uma raiz, problema já resolvido em alguns casos 

por Parceval e Cauchy (no caso de ser convergente a série de Logrie e das 

funções que ele resolve). O meu método, independente de séries, aplica-se a 

uma função qualquer. Em segundo lugar, faço depender a determinação de 

todas as raízes (questão de um gênero quase totalmente novo em Análise) da 

determinação de uma certa função )(n , em que dando-se a n a série de 

valores 1, 2, 3, etc, obtém-se todas as raízes. Isso depende de uma questão de 

cálculo integral que os meus métodos ensinam a resolver. (p. 51) 
 

XII – Memória sobre duas espécies de cálculos novos, compreendendo toda a 

teoria das características, e sobre os princípios fundamentais da Análise geral. 

XIII – Filosofia geral das Ciências Matemáticas. Uniformização dos métodos 

analíticos. 

XIV – Sobre o cálculo dos resíduos. 
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XV – Memória sobre a aplicação da Análise à Física Matemática, com 

aplicações a muitas questões gerais. Construção das fórmulas analíticas como 

representando fenômenos físicos.  

As oito primeiras Memórias citadas são as mesmas que aparecem no livro 

Mélanges de Calcul Integral publicado depois da morte de Souzinha, as demais 

Memórias não foram encontradas em publicações, possivelmente foram extraviadas nos 

arquivos familiares, assim como foi perdido outro livro que ele estava planejando 

publicar que é citado na sua autobiografia. 

A obra que Gomes de Souza afirma em sua autobiografia que estava preparando, 

tinha como título “Leis da Natureza”. Essa obra que não foi encontrada despertou mais 

admiração por parte de quem teve contato com a autobiografia, especialmente Antônio 

Henriques Leal. 

O objetivo principal dessa obra era apresentar um suposto código de legislação 

em que ele, a partir da observação do universo inteiro, pretendia expor leis fixas, gerais 

e invariáveis responsáveis pela sua organização. Gomes de Souza considerava que as 

coisas mais complexas do universo seriam resolvidas como um só fato, tudo seria 

interligado. A obra desenvolveria o seguinte programa: 

 

Ela se comporá de três partes, formando ao todo sete volumes em 8°, de 500 
a 600 pag. cada um, distribuídos do modo seguinte:  

1ª Parte: Os três reinos da natureza, 2 vol. — Trato de todas as ciências; 

físicas, orgânicas e biológicas. Deve sair à luz brevemente.  

2ª Parte: Espírito humano. — Trato dos princípios constitutivos do espírito 

humano, das questões que são do domínio da metafísica e de todas as 

ciências que derivam do espírito do homem (ciências jurídicas, sociais, belas 

artes; ciências de observação, contemplação da natureza, etc). É nos nossos 

tempos o que Bacon fez no seu com um plano totalmente diferente. Nesta 

obra passo em revista todos os sistemas de filosofia. 3 vol.;  

3ª Parte: História — Tratada não como ciência de observações, porém como 

consequência rigorosa dos conhecimentos adquiridos anteriormente, exponho 

tudo de um modo sintético, banindo todo arbítrio e fazendo ver a lógica 
imperiosa dos acontecimentos. Ele então me deve explicar como partindo de 

um só ou de um pequeno número de raças primitivas, o gênero humano, 

considerado como uma mesma matéria prima, atuando diferentemente pelo 

meio que o cerca, da ocasião ou formação dos diferentes caracteres nacionais, 

o que me leva a achar relações íntimas entre os fatos os mais insignificantes 

de um mesmo país e os mais importantes. 2 vol. (SOUZA apud SILVA, 

1884, p. 52) 

 

Com todas as informações que Souzinha deixou escrito na sua autobiografia, 

parecia que ele resolveria todos os problemas que ainda não tinham sido resolvidos, mas 

concretamente não foi encontrado nada para ser aproveitado em alguma publicação, 

provavelmente seus manuscritos tenham se perdido em algum arquivo. 
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A obra que não se concretizou foi a que mais teve repercussão nos escritos de 

Antônio Henriques Leal e constitui-se de descobertas que Souzinha não teve tempo de 

publicar, as quais poderiam ter revolucionado todas as descobertas.   

Gomes de Souza viajou em um sonho, que era algo que todos os que buscavam 

novos conhecimentos planejavam, era a busca por um só método científico, ou seja, 

uma só Ciência, em que fosse possível englobar todos os ramos do conhecimento 

humano como se fossem aspectos particulares de um pequeno código de leis, rigorosos, 

corretos e imutáveis. 

Por meio de suas Memórias, Souzinha procurou eloquentemente provar a 

validade de suas teorias para alcançar um só método. Em sua autobiografia afirmou que 

na obra ‘Leis da Natureza’ apresentaria: “Um código de legislação em que, passando em 

revista o universo inteiro, pretendo expor as leis fixas, gerais e invariáveis que 

presidiram à sua organização. O complexo das coisas existentes seria tratado como um 

só fato.” (SOUZA apud SILVA, 1884, p. 52)  

Encontramos três opiniões sobre as Memórias escritas por Joaquim Gomes de 

Souza. A primeira escrita em 1879 por Benjamin Constant (1836-1891) formado em 

Engenharia pela Escola Militar e ex-aluno de Souzinha. Outra em uma Conferência 

sobre o matemático Otto de Alencar (1874 − 1912), proferida pelo matemático 

Amoroso Costa (1885-1928) e publicada na Revista de Didática da Escola Politécnica, 

nº 13 em 29 de abril de 1918. Encontramos também na Revista da Sociedade Brasileira 

de Ciência, 1918, página 65, um trabalho de Manuel Amoroso Costa sob o título: Sobre 

um Theorema de Cálculo Integral, em que discorre sobre a Memória que Gomes de 

Souza apresentou à Acadèmie des Sciences, de Paris. 

Expomos a seguir alguns trechos da opinião de Benjamin Constant sobre os 

trabalhos de Gomes de Souza relacionados à: 1ª Integração geral das equações 

diferenciais de qualquer ordem; 2ª Determinação das constantes nos problemas de 

Física Matemática que entram nas integrais das equações diferenciais parciais em 

função do estado inicial do sistema; 3ª Demonstração de alguns teoremas gerais para a 

comparação de nossas funções transcendentes; 4ª Um teorema de Cálculo Integral e 

suas aplicações à solução dos problemas de Física Matemática; 5ª Analogia entre as 

equações diferenciais lineares e as questões algébricas ordinárias.   

 

[...] Os assuntos tratados compreendem as mais elevadas, complexas e 

importantes questões de análise transcendente das quais dependem não 

somente o maior grau de aperfeiçoamento, que esta análise comporta em seu 
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domínio abstrato, como em todas as numerosas, variadas e utilíssimas 

aplicações, que constituem o seu vasto domínio. O cálculo habilmente 

manejado ali se apresenta em todo o seu gigantesco desenvolvimento, 

realizando suas condições nas elevadas regiões da ciência, onde em idênticas 

e tão ousadas tentativas naufragaram os mais vigorosos talentos matemáticos, 

que tem honrado a ciência e a humanidade. [...]. Eis em perfunctório esboço o 

estado em que se achava a – análise transcendente – na época em que o muito 

ilustre Dr. Joaquim Gomes de Souza, escreveu o trabalho a que me estou 

referindo. Todas as questões gerais estavam apenas iniciadas, ou para me 
exprimir com mais rigor, tais questões somente podiam ser resolvidas em 

casos infinitamente particulares. Sua solução completa e geral era até então 

completamente desconhecida; e muitos geômetras importantes como 

Lagrange, por exemplo, a consideravam até como absolutamente impossível 

de obter-se. Tal operação parecia àqueles geômetras, superior aos maiores 

esforços de que é susceptível, o entendimento humano. Tinham razão, não 

para considerarem aquela proposição no sentido absoluto que lhe deram, mas 

relativamente ao estado atual da teoria geral de nossas funções abstratas. [...]. 

Há com efeito algumas memórias em que os respectivos assuntos foram 

cabalmente tratados e elevados a soluções definitivas, e, em todas as 

memórias, considerações filosóficas de imenso valor, pontos de vista novos, 
infinitas questões interessantes incidentemente tratadas e resolvidas, largos e 

úteis desenvolvimentos sobre as séries convergentes e disconvergentes, seu 

emprego e suas principais questões gerais etc. Eis o que posso dizer em 

relação a este utilíssimo trabalho que considero um verdadeiro título de glória 

para seu mui digno e ilustrado autor, que por seu elevado caráter, talento e 

ilustração soube recomendar seu nome ao respeito dos homens e à gratidão 

da pátria. (CORRÊA, 1984, p. 69-74)       

 

Benjamin Constant é mais um admirador de Souzinha, não fez uma análise dos 

trabalhos dele, apenas expôs alguns dados sobre os conceitos matemáticos que já 

haviam sido demonstrados, afirma, também, que não é capaz de fazer um exame preciso 

das memórias de Gomes de Souza: “[...] não posso dizer em relação a este 

importantíssimo ponto; não basta para isso uma simples e rápida leitura. É questão essa 

do mais subido valor matemático e que merece ser cuidadosamente examinada por 

pessoas competentes.” (CORRÊA, 1984, p. 74)  

Mostramos a seguir fragmentos da Conferência enunciada por Amoroso Costa 

sobre Otto de Alencar e publicada na Revista de Didática da Escola Politécnica, nº 13 

em 29 de abril de 1918. 

 

Otto de Alencar, em 1901 publicou no Jornal da Sciencias Mathematicas e 

Astronomicas do Porto, uma memória intitulada: De l’action d’une force 

accélératrice sur la propagation du son. N’esse trabalho, cujo thema é um 
bello problema de Physica mathematica. Elle se utilisa constantemente de 

methodos e resultados propostos por Gomes de Souza, cuja obra injustamente 

esquecida procura fazer reviver. (...) Suas obras mathematicas foram 

publicadas em Leipzig, no anno de 1882, por iniciativa do governo brasileiro, 

sob o titulo: Mélanges de calcul integral. Constam de sete memórias e alguns 

fragmentos, e sua leitura nada tem de fácil; o que mais espanta n’esses 

trabalhos é o modo magistral pelo qual Gomes de Souza manejava o 

instrumento algebrico; é de lamentar que as demonstracões careçam muitas 

vezes de rigor; o próprio auctor reconhece haver usado frequentemente de 
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séries cuja convergência é hypothetica. Elle pertencia evidentemente à classe 

dos geometras nos quaes predomina a intuição, e que consideram essencial a 

conquista, às vezes precária, de novos resultados; como quer que seja, muito 

há a aprender no seu livro. Assim é que Otto de Alencar foi encontrar n’elle a 

solução do problema seguinte, que constitue o assumpto da sua memória: A 

velocidade do som em um meio indefinido sofre alguma modificação quando 

se leva em conta a força acceleradora da gravidade?  

 

O matemático Otto de Alencar utilizou dados dos trabalhos de Souzinha em suas 

pesquisas, possivelmente ele analisou algumas memórias e fez uso de informações que 

julgou útil para suas investigações. Observou que Souzinha não foi rigoroso em suas 

demonstrações, apesar de usar muito a intuição seus trabalhos apresentavam valor 

científico.  

Otto de Alencar reconheceu os esforços de Gomes de Souza, a complexidade de 

seus trabalhos, a falta de rigor e o uso excessivo da intuição, mas demonstrou acreditar 

no seu potencial, assumindo que utilizou dados de suas memórias para suas pesquisas 

em Física Matemática.    

A Revista da Sociedade Brasileira de Ciência publicou em 1918, na página 65, 

um trabalho de Manuel Amoroso Costa sob o título: Sobre um Theorema de Cálculo 

Integral, na qual discute sobre a Memória que Gomes de Souza apresentou à Academie 

des Sciences, de Paris. 

 

Os argumentos das funcções arbitrarias, que entram na integral geral de uma 

equação às derivadas parciaes, linear em relação às derivadas de ordem mais 

alta; dependem unicamente dos termos dessa ordem. (...) decorre 

immediatamente de uma proposição mais geral, devido a Ampère. (...) 

Comprehende-se que este corollario do theorema pode fornecer úteis 
indicações na integração das equações, sem contudo conduzir a um methodo 

geral applicavel a taes equações, como pretendia Gomes de Souza. Como 

quer que seja, o theorema em si é interessante e merecia ser tirado do olvido, 

o que constiue o objecto desta nota. 

 

Amoroso Costa dá algumas indicações sobre as pesquisas de Souzinha. Ele deve 

ter conhecido o trabalho dele, evidenciou que há significado em suas pesquisas, porém, 

o problema de Gomes de Souza era querer generalizar o seu método, mas estava no 

caminho certo, necessitava de mais rigor em suas demonstrações, valorizar outras 

pesquisas sobre o assunto, dar crédito a outros matemáticos e não seguir só a intuição. 

Não há indícios nas pesquisas que envolvem a história de Souzinha sobre a 

possibilidade de ter discutido suas ideias matemáticas com outro matemático antes de 

publicar as suas memórias, talvez por achar que não havia alguém do nível intelectual 
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dele, na época, no Brasil ou não querer expor ideias inéditas por falta de confiança no 

outro. 

Passamos agora a conhecer e refletir sobre a primeira Memória que Gomes de 

Souza escreveu em sua autobiografia: Memória sobre os métodos gerais de integração. 

Ele dedicou a essa Memória 69 páginas, apresentou alguns itens confusos e de difícil 

interpretação, vejamos na íntegra como ele escreveu a Memória. 

 

Nesta Memória eu me proponho a ir muito mais longe porque eu vou dar a 

solução da equação muito geral  



 )()(),( xFdxxf ; onde 

),( xf  é uma função qualquer de x e θ, F(x) uma função x, α e β, 

constantes ou mesmo funções quaisquer de x. Mas se os métodos de que 

tenho feito uso na “Memória” citada são inteiramente rigorosos, o mesmo 

não se pode dizer de todos os que tenho usado aqui, pois que me servi de 

certos desenvolvimentos em série cuja convergência não é demonstrada, e 
cujo emprego não é consequentemente muito legítimo, para alguns 

geômetras. Mas se passarmos por cima destas dificuldades que, alguns anos 

antes, não existiam e que não existem, mesmo hoje, para vários geômetras; 

todos ou quase todos, fazendo uso de séries cuja convergência não é provada 

ou não pode ser demonstrada (como, por exemplo, na integração das 

equações diferenciais parciais, onde se começa por encontrar uma série 

provindo segundo as derivadas sucessivas de uma função arbitrária, série cuja 

convergência, consequentemente, não pode ser demonstrada, e que se reduz 

depois à forma finita por meios de integrais definidas, e de que se procura em 

seguida as funções geradoras); se passarmos, digo, por cima destas 

dificuldades, ver-se-á que temos resolvido o famoso problema cuja solução 

tem sido inultimente procurada desde duzentos anos. Com efeito a equação 
acima depende da integração da equação geral linear de uma ordem qualquer 

“n” e cujos coeficientes são funções quaisquer da variável independente, e, 

consequentemente, o Cálculo Integral todo inteiro”. Devo ainda ajuntar que 

depois de ter dado à equação várias soluções baseadas em desenvolvimento 

em série chego finalmente a resolvê-la, pondo inteiramente as séries de lado, 

e apoiando-me nas integrais definidas, e assim dando à solução todo rigor 

desejável. Começarei, portanto, por expor os métodos fundados em séries, 

não só porque olho as séries como um excelente e poderoso meio de 

exploração, como porque, resolvendo de maneira rigorosa o problema a que 

as aplicamos, enquanto são convergentes, nos indicam quase sempre como 

resolver o problema em outros casos; empregá-las-ei ainda porque, quando se 
trata de questões tão importantes como as de que nos ocupamos aqui, é muito 

útil fazer uso de vários métodos, e fazer ver, em seguida, quase acordam nos 

seus resultados. Quando se dá a solução de um problema geral por meio de 

integrais definidas, pode acontecer algumas vezes que esta solução seja 

ilusória, quando para alguns valores particulares de uma função dada f(x) que 

entra sob o sinal de integração, a integração se torna indeterminada. Ora, se 

se tem, então uma outra solução em série será suficiente para levantar a 

indeterminação da outra. Antes de ir mais longe, diz, entramos em algumas 

considerações sobre as séries divergentes, sobre o uso que se pode fazer delas 

na solução dos problemas gerais da Análise, e especialmente do gênero 

destes que temos tratado. Se temos a série infinita 
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e se ela é tal que os termos da enegésima mais uma posição e seguintes 

tornam-se tão pequenos quanto se queira, é evidente que se poderá substití-la 
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 etc., ter-se-ão novas quantidades que 

serão sensivelmente iguais à precedente e que se aproximam todas, como se 

sabe, indefinidamente de f(x), que é seu limite. Que sentido, porém, dar a 

série (204) quando seus termos em vez de se desvanecerem para valores 

crescentes de “n”, conservam uma grandeza finita ou crescem de uma 

maneira qualquer, sem ter mesmo outra espécie de limite que o infinito? 

Nenhum; a menos que se faça uma nova convenção. Quando a série (204) é 

convergente, pode-se sempre, por 
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entendendo para a expressão do segundo membro um polinômio da forma 

(205), cujo grau mais ou menos elevado: e podemos sempre que encontramos 

f(x), substituí-la por essa série, eliminá-la se nos convém, por meio da 

equação precedente. 

Assim, seja a série convergente ou não, fazemos sempre 
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Se o segundo membro é convergente, esta equação é perfeitamente legítima; 

se, porém, não o é, como imaginamos no momento, todas as funções 

possíveis a uma só variável desenvolvidas segundo as potências crescentes de 

)( ax , “a” sendo uma constante indeterminada, cada uma dá lugar a uma 

série, e a uma série só, e que estas séries são sempre diferentes umas das 

outras, se as quantidades que as produzem o são também, resultando disso 

que cada uma conduz consigo a marca ou o caráter da quantidade que 

provém. Estabelecendo a igualdade (208), olharemos a série do segundo 

membro, quando é divergente, como uma espécie de símbolo substituindo a 

função f(x); e isto não tem o menor inconveniente, desde que, no fim dos 

cálculos, substituiremos todas as séries, ou expressões simbólicas deste 

gênero que se encontre, por suas funções geradoras. 

Observo agora que se pode executar com o símbolo 
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                                  (209) 

 

todas as operações que tem para executar com a f(x) como se fosse uma 

função ordinária, e que o novo símbolo que daí resulta coincidirá como 

símbolo da nova quantidade que resulta de f(x) quando esta função se tem 

submetido às mesmas operações. Ou, de outro modo, se se representa por B a 

característica de uma operação qualquer, do gênero daquelas que se chamam 

lineares, tem-se sempre 
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É fácil de ver isto, quando se trata das operações ordinárias de diferenciação, 

de integração, etc. Tomando, por exemplo, o coeficiente diferencial de (209) 

ter-se-á .;
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              (211) 

Ora, este símbolo se acorda com o que se teria obtido desenvolvendo f(a) 
pelo teorema de Taylor. Chega-se ao mesmo resultado se se diferencia ou 

integra um número qualquer de vezes. Se se põe, na equação (210), II em vez 

de B, esta característica sendo definida pela equação (185), pode-se 

facilmente ver que a (209), após a operação II, coincide exatamente com o 

símbolo que convém a )(xf .  

A equação (185) se acha expressa assim: 

., 3

0,0,0,20,0,0,10,0,0 etcDaDaaII v 
  

                      etcDaa  0,0,1,10,0,1,0  

                      .1,0,0,10,1,0,0 etcDafa    

                      .2

0,0,2,01,0,0,0 etcaa                                         (185) 

                                            .0,1,1,0 etcfa   

                                            .2

0,2,0,0 etcfa   

                                            .1,0,1,0 etcfa    

                                              .2

2,0,0,0 etca  

Devemos agora entrar em alguns desenvolvimentos sobre as somações das 

séries a fim de que se possa por o valor encontrado de )(x sob forma finita. 

Para isto, observarei que as séries etcffff  )3()2()1()0(    (58) 

e .)3(
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                            (59) 

podem sempre ser postas sob forma finita qualquer que seja a função )(nf ; 

porque por meio da fórmula de Fourier 
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consequentemente tem-se 
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Não só pode somar as séries (58) e (59) por meio de suas integrais definidas, 

como se acaba de ver, e se há já notado antes, mas, pode-se a isto chegar mui 
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constantemente com a ajuda de uma só integral definida; para isto, porém é 

necessário construir-se antes algumas preliminares. 

Não é somente nos problemas do gênero dos que tenho tratado nesta 

Memória, que as séries divergentes podem ser empregadas sem 

inconvenientes. Efetivamente, se substituirdes uma função qualquer f(x), por 

uma série de exponenciais, podereis demonstrar, com a maior facilidade, 

todos os teoremas conhecidos a respeito da analogia das potências e das 

diferenças, a expressão das diferenças em coeficientes diferenciais, ou, vice-

versa, coeficientes diferenciais finitos, o teorema de Taylor, o teorema de 
Leibniz, e geralmente todos os teoremas gerais da Análise. Deve ter qualquer 

cousa de real e de legítimo no emprego e uso que se faz das séries 

divergentes conquanto não se possa justificar inteiramente o seu emprego. To 

do mundo sabe e concorda em que seria melhor se passar inteiramente sem 

elas; de outro lado, porém, não se pode decidir a pôr de lado o meio mais 

poderoso de demonstração, que as matemáticas possuem, e sobre o qual, 

pode-se dizer, tem sido construído todo o seu edifício. 

Dir-me-ão, porém, que as séries divergentes podem conduzir e conduzem, 

efetivamente, a resultados falíveis, como quereis que se faça uso, como 

distinguir os casos em que os resultados a que chegamos são verdadeiros, dos 

em que são falsos? Primeiramente observarei que as séries divergentes não 
nos conduzem, jamais, a resultados falíveis, enquanto não se lhes aplique 

nenhuma integração definida. É com grande prazer que vejo o sábio professor 

De Morgan, no seu tratado de Cálculo Diferencial e Integral que tenho agora 

sob os olhos, participando da mesma opinião, olhar, com outros geômetras, 

as séries divergentes como um excelente meio de exploração e o uso que 

delas se tem feito, então, como muito legítimo, pelo menos enquanto não se 

lhes aplique nenhuma integração definida. As soluções que temos dado da 

equação (7), nos teoremas I e VII, são pois, muito legítimas, muito justas; 

algumas precauções, apenas, devem ser tomadas para colocá-las sob integrais 

definidas. Acrescento ainda que se lhes podem aplicar integrações definidas, 

se se raciocina somente com funções gerais e se se eliminam todas as séries, 
e não se conservam, no fim dos cálculos, se não as integrais definidas que 

foram demonstradas independentemente de séries. Vê-se isto observando 

que, se aplicarmos operações análogas a cousas idênticas, os resultados 

devem ser análogos. Efetivamente, no segundo método que demos para 

resolver a igualdade (212), chegamos ao mesmo resultado que temos já 

encontrado seguindo um método que de modo algum depende de séries, 

resultado que é perfeitamente rigoroso e solidamente demonstrado. 

Damos agora a solução fundada em séries divergentes. Pomos, no lugar de 

),(  x  seu desenvolvimento dado pela série de Taylor. Substituímos 

também )(),( xFx  por séries divergentes ou símbolo da forma: 

.)( 21

210 etceBeBBx
xmxm
                                                     (222) 

 

.)( 21

210 etceAeAAxF
xmxm
                                                    (223) 

 

Tenho dito séries divergentes, porque, olhando a questão em toda a sua 

generalidade, elas o são. Temos também posto as mesmas constantes 

,,, 321 mmm  nos expoentes das duas séries, porque a sequência dos cálculos 

mostra que se o pode fazer. 

Tomando para abreviar: 
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                                                  (224) 

 

A equação (212), após as substituições que acabamos de indicar, tornar-se-á 

(225): 
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Daí se deduz, por comparação, as equações: 020 )0( AfB   
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que se reduzem à 
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Se se atentar para a equação (224). Tem-se, então: 
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Segundo a equação (219) tem-se 
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A equação precedente tornar-se-á 
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                     (230) 

e como a quantidade que está no parêntese é igual a )( xF  tendo-se em 

vista a equação (223), ter-se-á definitivamente 

 



 ;)()()( 1 dxFfx                                                              (231) 

que se acorda com a expressão )(x que temos dado precedentemente. 

Assim, não obstante as séries divergentes que foram introduzidas nesta 

solução, e as operações que executamos com estes símbolos, o resultado se 

acorda perfeitamente com o outro obtido sem sua intervenção. 

Teorema I: Tendo-se a equação 
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xFdxxf                                               (50) 

em que ),( xf é uma função qualquer de x  e  ; )(xF  uma função 

qualquer de x ; tendo um só valor para cada valor de x ; )(2 xF uma função 
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tal que a equação )(2 xF  não possa jamais existir para valores finitos de 

)(; 1 xFx  uma função tal que as equações  

,)( xF  ,
)(

1

1


xF

                                                                          (51) 

tenham as mesmas raízes; o valor de )(x  que satisfaz é dado por 
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)(1 xf  sendo determinada por 

;),()()( )(1  dxfeaxxf arx

r                                                        (53) 

)( na  sendo uma raiz par múltipla da equação 
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                                                                       (54) 

e ,,, 321 aaa                       etc., são as raízes da equação .0)(1 xF   (55) 

 

Teorema VII: Tendo-se a equação 
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em que  ,),(),,( xFxf  são quatro funções, a primeira de x  e  , as 

três outras de x  somente, tais que a função desconhecida )(x  deve 

satisfazer a condição de se reduzir a zero para valores infinitos positivos ou 

negativos de x , mas o valor de )(x  que satisfaz é dado pela equação: 
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Em que se faz para abreviar 
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))(,())]'(,([ 21 nnaxn aafaxf
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 )( na designando uma raiz não múltipla da equação: 

0))(,(1  nn aaf                                                                              (167) 

 

Depois de expor todas essas ideias sobre os métodos gerais de integração, 

Gomes de Souza fez alguns comentários sobre tudo o que foi exposto. Vejamos na 

íntegra os comentários. 

 

Vede assim o Cálculo Integral Finito, e a solução deste famoso problema de 

encontrar a integral de uma equação diferencial qualquer, definitivamente 

dada e dada da maneira mais simples. Não se deve crer, entretanto, que a 

tenha encontrado tão facilmente como acabo de expô-la. Amando acima de 
tudo as Ciências que têm por objeto o estudo da Natureza, determinei-me a 

estudar Matemática, para melhor conhecê-las. Quando, porém, se começa 

este estudo, para-se a cada momento diante das dificuldades insuperáveis que 
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o Cálculo Integral oferece. Se há, entretanto, alguma cousa verdadeiramente 

sedutora é o estudo deste ramo de Análise. Quereis conhecer a teoria da 

distribuição do calor na superfície dos corpos condutores? Ide parar diante 

dos obstáculos que o Cálculo Integral vos apresenta. Quereis o movimento do 

calor no interior dos corpos sólidos de uma forma qualquer? Vede ainda o 

Cálculo Integral que vos obriga a parar quase no começo da carreira. Quereis 

conhecer a propagação do movimento no interior dos corpos? O estado 

vibratório das moléculas? A teoria das marés? A forma dos planetas que se 

afastam sensivelmente da forma esférica? E lei da variação de sua densidade, 
etc., etc.? Encontrareis o Cálculo Integral diante de vós, imenso, insuperável, 

impassível, resistindo aos esforços combinados de todos os geômetras 

distintos da Europa de que nem um só tem podido evitar de lutar, ao menos 

por algum tempo, corpo a corpo, com ele! Vendo-se todas estas teorias 

dependendo deste Cálculo, e este Cálculo mesmo reduzido a um só problema, 

há alguma cousa que nos impele, que nos arrasta, apesar de nós mesmos. 

Olha-se-o, se o mede e se o crer invencível; mas vamos, porém, para diante, 

possuídos por esta inquieta curiosidade que nos leva nas Ciências a quebrar 

nossa força diante dos obstáculos que sabemos não poder vencer!  

Felizmente, tentativas sem número e um esforço conduzido com a mais firme 

perseverança, depois de ter sido várias vezes desencorajado,depois de ter 
encontrado algumas soluções impraticáveis pelas suas dificuldades, cheguei, 

da maneira mais simples e mais feliz, a obter o que, desde muito tempo, se 

tem visto como inteiramente impossível. Não se pode dizer todas as 

consequências que uma tal descoberta pode ter. As barreiras diante de que 

têm parado, por tanto tempo, todos os ramos da física, Mecânica, 

Astronomia, encontram-se derrubadas e derrubadas de um só golpe. Todo 

problema determinado pode ser resolvido. As dificuldades do Cálculo 

vencidas, podemos voltar mais particularmente nosso espírito à observação 

dos fenômenos da natureza, seguros de que, se encontrarmos uma relação 

qualquer entre o fenômeno e a causa procurada, e outras que se podem ver e 

medir, será sempre possível voltar destas à primeira.  
Meu primeiro fim foi atingido; quando, porém, vou proceder ao segundo, o 

de aplicar estas fórmulas e interrogar a própria Natureza, vejo-me talvez 

obrigado a parar! Métodos gerais de integral foram descobertos, é verdade, 

mas minha saúde está destruída e meu organismo consumido, o estado dos 

meus olhos não me permite talvez mais a me entregar às pesquisas, onde a 

mais profunda atenção e a perseverança mais assídua são absolutamente 

necessárias. Se, porém, sou forçado a parar aqui e não me é permitido ver 

desenrolar diante dos meus olhos a cena a que me a minha imaginação tantas 

vezes tem sido lançada, terei pelo menos o prazer de ter aberto o caminho 

para os outros, e de saber que será permitido agora ao homem ler de uma 

maneira mais profunda no seio do criador.  

 

É perceptível a exaltação de Gomes de Souza sobre os métodos gerais de 

integração. Seu entusiasmo é contagiante, a forma como ele descreve seus feitos é algo 

impressionante, um pouco exagerado, mas isso se justifica pelo fato de transparecer 

alegria, orgulho de ter certeza que provou algo que, na concepção dele, era inédito e ele 

mesmo com sérios problemas de saúde conseguiu resolver as dificuldades do Cálculo 

Integral. 

Quem leu a sua autobiografia até registrará e levará adiante a ideia de gênio, a 

facilidade como Souzinha manipula fórmulas e apresenta como certa a sua descoberta 

garante a sua inteligência fora do comum. A partir do momento em que ele adiciona 
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novos dados à sua memória, ele muda o seu discurso, admite algumas falhas e 

precipitação em algumas afirmações. 

 

Tenho deixado imprimir as palavras que se encontram no fim da memória 

precedente porque eram a expressão do sentimento que experimentava, no 

momento em que acabava de encontrar a solução de um problema que 

procurava de longo tempo, e que me prometia tanto para o progresso das 

Matemáticas assim como o das Ciências em que o Cálculo tem sido aplicado 
ao estudo dos fenômenos da Natureza. Sabia bem que os métodos de que eu 

fazia uso deixavam alguma cousa a desejar em relação ao rigor das 

demonstrações, pois que a tintura mais ligeira das Ciências Matemáticas 

basta para mostrar que toda demonstração fundada em séries divergentes está 

muito longe de ter o rigor do método geométrico dos antigos. Vendo, porém, 

de outro lado, a importância da lei das analogias, que nos leva, nas Ciências 

Matemáticas, quando temos demonstrado qualquer proposição para uma 

função de uma certa generalidade, a estendê-la, em seguida, a outras funções 

mais gerais antes que disso tenhamos conseguido dar uma demonstração, 

estava eu bem convencido da alta importância da solução que acabava de 

encontrar. Uma solução por séries deve ser vista não como a solução 

definitiva do problema proposto, mas, ao menos, como abrindo-nos caminho 
a uma solução mais exata e completa. Todo o edifício das Matemáticas foi, 

por muitos séculos, baseado unicamente nas séries divergentes; e se pode por 

seu intermédio demonstrar exatidão de todos os conhecidos teoremas da 

Análise. Se não é questão de integral definida, os resultados são sempre 

exatos: apenas nos casos em que se têm integrais numéricas a avaliar, alguns 

erros podem ser cometidos; nestes casos, porém, as fórmulas apresentam 

sempre um caráter de manifesto absurdo (como quando uma quantidade que 

devia ser real torna-se igual a uma imaginária, ou ainda, uma positiva a uma 

negativa) que nos conduz a reconhecer o erro e voltar sobre nossos passos. 

Entretanto, se pode sempre pôr de lado estes casos duvidosos, empregando 

apenas séries divergentes que exprimam funções gerais cuja forma não seja 
tomada em consideração na proposição que se quer demonstrar, e que se deve 

eliminar depois. 

 

Um problema que percebemos nos textos matemáticos escritos por Souzinha é a 

falta de rigor em suas demonstrações e a precipitação em concluir um método geral, as 

afirmações dele eram baseadas em grande parte, em suas intuições, dessa forma, na 

visão dele tudo o que fazia estava completo e resolvido.  

Eves (2004) afirma que: “O movimento visando imprimir rigor à Análise teve 

início no século XIX com Lagrange e Gauss. Esse trabalho foi consideravelmente 

ampliado e aprofundado pelo matemático francês Augustin-Louis Cauchy, [...].” (p. 

530) 

Souzinha tinha consciência do abuso que fazia de sua intuição, por isso, nesse 

último texto, admite erros e resultados precipitados, usa os seus problemas de saúde 

para justificar essas conclusões. Se houvesse outro matemático que ele julgasse 

competente para discutir suas pesquisas, as publicações que fez no Brasil e na sua 

autobiografia seriam diferentes, teriam mais consistência.  
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A possibilidade de elevar o nome de um matemático nascido fora da Europa que 

tivesse contribuído para a Matemática do século XIX foi o que impulsionou Souzinha a 

escrever e a chegar as suas próprias conclusões, mesmo que não tivesse todo 

fundamento teórico e rigor necessário.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na investigação para esta tese, em busca da construção de uma imagem de 

Souzinha, analisamos doze textos escritos, os mais presentes nas pesquisas que 

envolvem a história de Souzinha. Entre eles há seis livros (dois do século XIX, dois do 

século XX e dois do século XXI); três artigos publicados no século XX; um artigo e 

duas dissertações de mestrado, escritos no século XXI. Os diferentes discursos presentes 

nesses textos possibilitaram a compreensão dos objetivos que levaram cada autor a 

escrever sobre Souzinha, bem como das influências que tiveram. 

Analisamos, também, a autobiografia de Souzinha e o que ficou registrado na 

matemática presente em suas memórias. O entendimento das diversas formas do uso da 

linguagem na investigação dos fatos históricos, que envolvem a história de Souzinha, 

foi obtido pela utilização dos elementos da análise do discurso francesa. Esse referencial 

teórico-metodológico e as concepções de Foucault e Bakhtin possibilitaram relacionar 

História e Linguística. 

Foi possível, ainda, perceber como foram registrados os fatos que fizeram 

Joaquim Gomes de Souza se tornar nome de rua, nome de escolas e de praças. 

Observamos os motivos que levaram à escrita de livros sobre esse personagem e à 

realização de homenagens públicas presentes em monumentos. 

 

Ninguém pode construir uma auto-imagem isenta de mudança, de 

negociação, de transformação em função dos outros. A construção da 

identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em 

referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de 

credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros. Vale 

dizer que memória e identidade podem perfeitamente ser negociadas, e não 

são fenômenos que devam ser compreendidos como essências de uma pessoa 

ou de um grupo. Se é possível o confronto entre a memória individual e a 

memória dos outros, isso mostra que a memória e a identidade são valores 
disputados em conflitos sociais e intergrupais, e particularmente em conflitos 

que opõem grupos políticos diversos. (POLLAK, 1992, p. 204)  

 

Durante a pesquisa, refletimos sobre acontecimentos que ocorrem normalmente, 

percebemos que, quando alguns são mais destacados nas diversas mídias, 

consequentemente são lembrados mais do que os outros, sendo, com isso, possível 

medir as dimensões e o grau de importância que tornaram as pessoas notáveis para a 

história de um grupo. 
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As diferentes formas de narrar a história de acontecimentos nos fizeram perceber 

a materialização dos valores e das crenças, e que o jeito de apresentar fatos orienta a 

compreensão do presente para uma pessoa ou para um grupo social. Assim, reconstruir 

a forma de narrar esses acontecimentos históricos foi uma maneira de repensar e refletir 

sobre os textos escritos e os fatos relacionados à história de Souzinha.  

Bakhtin (2001) assegura que: “Para entrar na história é pouco nascer 

fisicamente: assim nasce o animal, mas ele não entra na história. É necessário algo 

como um segundo nascimento, um nascimento social”. (p. 11). 

A interação verbal é uma das formas que Bakhtin utiliza para explicar as 

influências que cada sujeito exerce sobre o outro nas relações sociais. Levando-se em 

conta essa referência, observamos e percebemos como ocorre esse nascimento social, 

como acontece e se interpreta a percepção desse fenômeno que está vinculado às 

relações culturais e sociais vivenciadas pelas pessoas.  

Miguel e Miorim (2004) afirmam que: 

 

Ao dialogarmos com a historiografia – acabamos por constituir uma nova 

história, não apenas porque fazemos perguntas novas ao passado, mas 

também, e, sobretudo, porque incorporamos novas fontes, novas vozes a esse 

diálogo; percebemos novas possibilidades de estabelecimento de relações 

entre discursos aparentemente desconexos e incomensuráveis; porque 

impomos ao passado novos deslocamentos, novos focos de descontinuidade e 

novos elos de continuidade, etc. (p. 161) 

 

Debatemos sobre o que tem valor nas diferentes formas de registro da memória 

histórica. Assim, foi considerada a estrutura social vivida por pessoas ou por grupos 

sociais, uma vez que, por meio dessa composição social, formam-se os subsídios para a 

construção da narrativa histórica, que aparece registrada em livros, revistas, 

monumentos, documentos e, até mesmo, em filmes. Tudo isso se vincula em ações 

institucionalizadas como escolas, museus, bibliotecas, casa de cultura, ou mesmo em 

narrativas que representam tradições, como por exemplo, festas populares, homenagens 

orais e outras. 

Os aspectos culturais se tornam atos humanos, a partir do momento em que a 

pessoa nasce e se desenvolve, passam por uma ação que envolve o histórico-cultural que 

compõe o funcionamento psicológico do ser humano. Esse indivíduo se distingue das 

outras pessoas, forma significados que são compartilhados e divididos nos grupos 

sociais, a partir daí é construída sua própria trajetória de desenvolvimento.  
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O significado histórico de uma pessoa para determinados grupos ocorre de forma 

diferenciada, pois uma imagem dessa pessoa pode estar vinculada a vários fatos. O 

conhecimento em relação aos fatos que envolvem esse grupo é uma das formas de 

comprovar como foi desenvolvido o seu carisma e o seu espírito de liderança. 

 
Portanto, o indivíduo é uma produção do poder e do saber. Não é apenas em 

relação às instituições que essa produção pode ser pensada. Acredito que, 
muito antes do ingresso do estudante na instituição, a vigilância é exercida, 

num primeiro momento, pela família que supõe uma ordem que não é nem 

formulada, nem explicada, mas suficiente para propiciar o comportamento 

esperado. Fora dessa ordem primeira e, mais claramente na universidade, o 

indivíduo estará sob fiscalização permanente, que hierarquiza, que produz 

“...aptidões individualmente caracterizadas mas coletivamente úteis.” 

(FOUCAULT, 1979, p. 147)  

 

Foucault considera que a pessoa é resultado de uma forma de cultivo de poder e 

de saber, que só pode ser evidenciada por meio da vigilância e isso não ocorre por 

acaso. 

Uma liderança surge dentro dos grupos, por meio dos códigos que envolvem o 

grau de autoridade, a importância e o prestígio, influenciadas pela vocação que cada 

líder possui, ou seja, aptidão capaz de exercer uma liderança, ter argumentos para 

comandar grupos e decidir sobre fatos e acontecimentos. Essas posturas, em relação aos 

grupos, colaboram para a valorização da pessoa nas narrativas históricas.  

 

Tudo se passa como se os interditos, as barragens, as entradas e os limites do 
discurso tivessem sido dispostos de maneira a que, ao menos em parte, a 

grande proliferação do discurso seja dominada, de maneira a que a sua 

riqueza seja alijada da sua parte mais perigosa e que a sua desordem seja 

organizada segundo figuras que esquivam aquilo que é mais incontrolável; 

tudo se passa como se se tivesse mesmo querido apagar as marcas da sua 

irrupção nos jogos do pensamento e da língua. Há sem dúvida na nossa 

sociedade, e imagino que em todas as outras, com base em perfis e 

decomposições diferentes, uma profunda logofobia, uma espécie de temor 

surdo por esses acontecimentos, por essa massa de coisas ditas, pelo 

surgimento de todos esses enunciados, por tudo o que neles pode haver de 

violento, de descontínuo, de batalhador, de desordem também e de perigoso, 

por esse burburinho incessante e desordenado do discurso. (FOUCAULT, 
2002, p. 14)  

 

Cada instituição ou grupos apresentam características diferenciadas em relação à 

construção de uma imagem de uma pessoa. As universidades, os centros de pesquisa, as 

academias, associações, sociedades científicas, as comunidades religiosas e as 

sociedades civis definem características próprias para constituírem as narrações 

históricas sobre a construção de uma imagem de um determinado sujeito.  
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Ao nos depararmos com monumentos, bustos, fotografias em museus, nomes de 

ruas, nomes de praças, raramente as pessoas se mostram curiosas o bastante para ler ou 

pesquisar sobre determinado homenageado, para saber qual a importância dele, porque 

o nome dele está ali. Muitas vezes a homenagem foi feita com tanta admiração na época 

e hoje em dia é vista apenas como um nome, não há questionamentos sobre esse tipo de 

registro histórico.  

Os fatos do passado que se apresentam por meio de monumentos, bustos, 

estátuas, fotografias, nomes dados a ruas, praças, prédios, órgãos públicos ou 

particulares passam despercebidos, mas são registros importantes da história da pessoa 

homenageada. Os motivos que levaram autoridades a elaborar um projeto para criar 

denominações, ajudam a contar a história daquela pessoa.  

As heranças do passado têm como principal objetivo perpetuar a imagem da 

pessoa que recebeu a homenagem, contribuir para a memória coletiva, permitir que seus 

feitos sejam repassados e que possam servir de exemplo para novas gerações. 

O fato de termos considerado textos escritos, falados, registros em nomes de 

ruas, praças, escolas, bustos, estátuas e outros, fontes históricas, implicou a necessidade 

de uma concepção teórica de linguagem para sua interpretação. Por isso, propusemos 

um entendimento em torno das questões que envolvem o sentido nos discursos, a fim de 

compreender como se constituiu uma imagem de Souzinha.  

No percurso desta pesquisa, verificamos como eram os padrões de referência do 

século XIX, tanto em relação aos letrados, quanto em relação aos intelectuais e 

políticos. Para Del Priore (2009), esses padrões eram baseados em uma concepção que 

se fundamentava em atribuir a alguns homens de destaque uma inteligência incomum, e 

que criava a partir dessas características mitos e lendas sobre determinadas pessoas. 

Com isso, era reforçada a admiração e o respeito da opinião pública.  

Elementos que envolvem a construção de uma imagem de alguém são 

repassados por meio da ação e da reação que são provocadas nas pessoas ou em grupos 

responsáveis por manter vivos os fatos que formaram essa imagem. Toda forma 

possível de admiração, respeito e prestígio dessa pessoa, seguramente estará registrada 

em diversos materiais, noticiários e símbolos, a mesma coisa acontece quando a 

imagem da pessoa é desgastada.  

 

É nesse sentido que um autor modifica todas as particularidades de um herói, 

seus traços característicos, os episódios de sua vida, seus atos, pensamentos, 

sentimentos, do mesmo modo que, na vida, reagimos com um juízo de valor a 
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todas as manifestações daqueles que nos rodeiam: na vida, todavia, nossas 

reações são díspares, são reações a manifestações isoladas e não ao todo do 

homem, e mesmo quando o determinamos enquanto todo, definindo-o como 

bom, mau, egoísta, etc., expressamos unicamente a posição que adotamos a 

respeito dele na prática cotidiana, e esse juízo o determina menos do que 

traduz o que esperamos dele; ou então se tratará apenas de uma impressão 

aleatória produzida por esse todo ou, enfim, de uma má generalização 

empírica. (BAKHTIN, 1997, p. 26) 

 

No século XIX, podemos encontrar, na história brasileira, relatos de que havia 

poucas pessoas que dominavam apenas uma área, geralmente, estavam envolvidas em 

várias frentes intelectuais. Isso pode ser uma explicação para o fato de Gomes de Souza 

ser merecedor de tantos elogios e de ter um prestígio regional muito grande. 

Os historiadores Del Priore e Venâncio (2010) afirmam que:  

 

Por essa época, havia no Brasil pouca especialização da atividade intelectual. 

Um indivíduo podia, ao mesmo tempo, ser magistrado, jornalista, romancista, 
poeta, historiador, arqueólogo, naturalista, transitando, assim, em diversas 

áreas do conhecimento. (p. 176)   

 

Pelo fato de o Maranhão ter sido denominado de “Atenas brasileira”, nome dado 

em virtude de existir um grupo de maranhenses, entre 1832 e 1868, do qual Joaquim 

Gomes de Souza fazia parte, considerados gênios por um projeto regulado por um 

referencial europeu, as gerações que vieram após esse grupo se consideraram herdeiras 

de uma cultura muito importante, comparada à grega. Vale ressaltarmos que o 

Maranhão era apenas uma província, porém se julgava no direito de ser referência 

europeia para as demais províncias brasileiras.  

Para entendermos um pouco mais sobre as situações geradas pelos fatos citados 

no parágrafo anterior, salientamos que grande parte do século XIX foi influenciada 

pelas ideias presentes no Romantismo.  

  

Em linhas gerais, os românticos caracterizavam-se pelo ecletismo filosófico, 

propondo criar um meio-termo entre ciência e religião; estranha combinação 

que, pelo menos entre alguns autores da época, desdobrava-se em uma 
aproximação da ciência com a literatura e a poesia. O romantismo também 

fazia oposição a ideia de que as sociedades tinham a mesma origem, 

evoluindo da mesma maneira, ou ainda que a história humana fosse guiada 

por algum objetivo, como aquele relativo à busca do projeto ou da liberdade. 

Ao contrário das teorias evolucionistas do século XVIII, os românticos não 

classificavam nações como atrasadas, mas sim como diferentes entre si. 

(DEL PRIORE E VENÂNCIO, 2010, p. 176)  

 

O Romantismo no Brasil contribuiu também para a valorização de temas 

brasileiros, especialmente os ligados à exaltação da natureza, criando uma concepção 

paradisíaca da realidade brasileira. Foi nesse período que a História oficial brasileira 
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começou a se organizar. Iniciou-se o processo de identificação, seleção e arquivamento 

de vários documentos para garantir dados sobre a identidade nacional.  

O artigo: “O Plutarco brasileiro, a produção dos vultos nacionais no Segundo 

Reinado”, escrito por Armelle Enders (2000), mostra como foi a forma de recensear e 

homenagear os mortos no Brasil, como já ocorria na Europa. Havia, pois, a necessidade 

de homenagear e respeitar a memória dos grandes homens e valorizar os seus feitos.  

Inicialmente a organização e a busca pelo nome das pessoas que morreram 

ficaram por conta das instituições culturais e artísticas do Império; mais tarde o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) se tornou responsável por essa compilação de 

dados e as publicações já começaram no segundo número da revista do IHGB com o 

seguinte título: "Brasileiros ilustres pelas ciências, letras, armas e virtudes, etc ... " 

 

Essa lista aberta ("etc ... ") se inscreve em uma tradição clássica e universal. 

O "panteão de papel" brasileiro, erigido pela Revista do IHGB e pelos 

numerosos dicionários biográficos publicados durante o reinado de dom 

Pedro II, não é, contudo a simples réplica de um monumento de estilo 
internacional. Conforma-se às leis gerais que orientam a história do Brasil, 

como sucessão de fatos e como narrativa, e que foram definidas por Martius 

em nome do IHGB. O recenseamento dos grandes homens extrapola, além 

disso, o debate acadêmico. A administração da posteridade, por suas 

implicações sociais, produz o encontro da história com a memória, mistura os 

campos intelectuais e políticos. (ENDERS, 2000, p. 42)  

 

Essa forma de homenagem, citada por Enders (2000), é semelhante aos fatos 

descritos no livro de Antônio Henriques Leal: “Pantheon Maranhense: ensaios 

biográficos dos maranhenses ilustres já falecidos”. Leal se inspirou nas ideias da época 

para manter viva a memória de pessoas que foram consideradas importantes. Difícil era 

compreender o grau de importância que cada uma tinha e como se definia uma pessoa 

eminente.  

 

As escolhas biográficas dos historiadores brasileiros conservam do grande 

homem das Luzes, seu caráter coletivo. Os "brasileiros ilustres" são salvos do 

esquecimento sob a forma de dicionários. A seção da Revista do IHGB 

dedicada aos "Brasileiros ilustres pelas ciências, letras, armas e virtudes, 

etc..." não foge à regra. Entre 1839 e 1888, 118 personagens foram aí 

destacados. Embora a seção por vezes desapareça da revista, como entre 

1852 e 1856, isso não impede que sejam publicados artigos biográficos ou 

necrológios minuciosos. A redação da revista não se preocupa em apresentar 

considerações metodológicas para justificar a seção. Na primeira vez que ela 
aparece, é precedida de uma rápida justificativa que insiste no dever 

patriótico de preservar a memória das figuras que se tornaram ilustres. 

(ENDERS, 2000, p. 43) 
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Apresentamos algumas explicações para compreender melhor certos fatos que 

marcaram as formas de registro da história de Souzinha. Como ele nasceu no Maranhão, 

notamos que, durante certo período, esse Estado foi visto como aquele: 

 

Cuja capital foi legitimada historiograficamente em 1612, quando de sua 

suposta fundação, como a única de origem francesa, fundada por Daniel de 

La Touche (Senhor de La Ravardiere), François Rasilly, Yves d’Evreux; 

àquela que se tornou parte da sede administrativa do Brasil, segundo Carta 

Régia de junho de 1621 [...]; lugar onde morou o Padre Antônio Vieira [...], 

cujos sermões seriam no futuro pinçados na recomposição da história literária 

no Brasil e do Brasil; região evocada no século XIX como lugar onde se 

falava o melhor e mais casto português; penúltima fronteira a aderir a 
independência do Brasil; província a ter o segundo teatro brasileiro mais 

antigo e a quarta em aparecimento da imprensa; lugar de eclosão da Balaiada; 

região exportadora de algodão, açúcar e arroz. [...] para assegurar a idéia de 

diferenciação social, foi o lugar de nascimento, adoção, espaço de 

congregação dos literatos [...]. (BORRALHO, 2009, p. 27) 

 

Vários fatos ligados à cultura, à literatura e à política presentes tanto na 

fundação quanto no desenvolvimento do Estado foram observados. Havia a necessidade 

das pessoas, nascidas no Maranhão daquela época, de manter vivas todas as qualidades 

do Estado, especialmente tendo como base a sua capital, São Luís, tudo o que aconteceu 

lá ocorreu com diferenciação, com perfeição, por isso poderia ser considerada como 

“Atenas Brasileira”. 

Foucault (2002) afirma que: “O discurso não é simplesmente aquilo que traduz 

as lutas ou os sistemas de dominação, mas é aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o 

próprio poder de que procuramos assenhorear-nos” (p. 2) 

Para que todo o Brasil pudesse ter acesso à grandiosidade de São Luís, os 

escritores daquele período registraram em livros, jornais, revistas as coisas boas que 

ocorriam por lá. Um dos grandes responsáveis por criar essa ideia de homens símbolos 

do Estado do Maranhão foi Antônio Henriques Leal. 

Frederico José Correia tinha valor reconhecido tanto nos debates políticos como 

nas controvérsias literárias e foi um dos únicos escritores do Maranhão que não adotou 

esta forma literária carregada de elogios para descrever os maranhenses: 

 

Frederico José Correia sustentou por algum tempo discussões politicas na 

imprensa maranhense. Também escreveu artigos de critica litteraria e 

dissertações históricas. Tinha estylo difuso e fazia timbre do mais 

systematico pessimismo. Dir-se-hia que seu prazer especial era ver as cousas 

pelo lado peior, assignalando defeitos sempre que tratava dos homens e dos 

factos. Publicou alguns livros em prosa e verso, que, se revelam um espirito 

illustrado, deixam também em evidencia os apontados defeitos do jornalista: 

dureza de expressão e dureza de idéias. (IGNOTUS (SERRA, 1883, p. 141)) 
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Esse escritor estava na contramão do que ocorria no Brasil. Entravam em cena 

os grupos que publicavam tributos aos seus vultos, a revista do IHGB não foi a única a 

fazer esse tipo de homenagem. De fato, se alguém se sentisse esquecido pela revista 

poderia organizar um livro para honrar quem tivesse contribuído para o País, fosse 

brasileiro ou não.    

Segundo Enders (2000), em meados do século XIX, surgiu no Brasil um gênero 

literário denominado de “brasileiros ilustres”, organizado por escritores que 

colaboravam para a revista do IHGB, e também faziam as suas publicações 

independentes.  

Exemplos dessas publicações são os livros: “O Plutarco brazileiro”, escrito pelo 

historiador e político João Manuel Pereira da Silva (1817-1898) em 1847; “Os varões 

ilustres do Brazil durante os tempos coloniais”, publicado em 1868 como uma revisão e 

ampliação do livro de João Manuel Pereira da Silva de 1847; em 1861 foi publicado em 

dois volumes o livro “Galeria dos brasileiros ilustres (os contemporâneos) (desde 

1822)”, litografado por Sébastien Auguste Sisson (1824 - 1893).  

Em 1862 foi publicado o livro “As brasileiras célebres”, escrito por Joaquim 

Norberto de Souza Silva (1820 – 1891). Em 1871 foi publicado no Rio de Janeiro o 

“Diccionário biographico de brasileiros célebres ‘nas Letras, Artes, Política, 

Philantropia, Guerra, Diplomacia, Indústria, Sciências e Caridade’ desde o ano 1500 até 

nossos dias”.  

Já, em 1876, Joaquim Manoel de Macedo (1820 – 1882) organizou uma espécie 

de calendário denominado “Ano biographico brazileiro” para participar de uma 

exposição nos Estados Unidos. Foi publicado, também, o livro “Pantheon Fluminense 

esboços biográphicos” em 1880 por Prezalindo Lery Santos. Mais tarde em 1898 foi 

publicado o “Diccionario Bibliographico Brazileiro”, escrito por Augusto Victorino 

Alves Sacramento Blake.  

Também faz parte desse período o livro escrito por Antônio Joaquim de Melo 

(1794-1873), “Biografias de alguns poetas e homens ilustres de Pernambuco”, 

publicado de 1856 a 1859, e a obra “Pantheon Maranhense: ensaios biográficos dos 

maranhenses ilustres já falecidos”, de Antônio Henriques Leal (1873-1875). De acordo 

com a biografia de Antônio Henriques Leal, ele também foi sócio-correspondente do 

IHGB.  

Enders (2000) explica que: 
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Algumas obras tratam apenas dos que já morreram, outras misturam 

contemporâneos em plena atividade e vultos do passado. Há mais 

semelhanças que dessemelhanças entre essas obras que se copiam umas às 

outras, buscam suas informações nas mesmas fontes e apresentam as mesmas 

listas de celebridades. Não só esses livros se apresentam como catálogos, 

cujo princípio de classificação, afora a ordem alfabética, é raramente 

explícito, como têm os mesmos objetivos. Declaram lutar contra um defeito 

que é visto como um vício nacional - o esquecimento e a ingratidão dos 

contemporâneos. [...] Com suas notícias, os biógrafos quitam assim uma 

espécie de dívida que a sociedade brasileira contraiu com os grandes homens 

para em seguida fazer um trabalho pedagógico, tornando a história acessível 
ao grande público. (p. 46) 

 

Por meio do livro ‘Pantheon Maranhense: ensaios biográficos dos maranhenses 

ilustres já falecidos’, Leal evidencia a construção de um tipo de memória sobre os feitos 

desses maranhenses ligados aos fatos da história brasileira, como algo tão importante 

que vai além da imortalidade, com o objetivo de apresentar para as gerações futuras, por 

meio das biografias, seu testemunho verídico. 

Leal traça o perfil de Gomes de Souza da mesma forma que Enders (2000), 

como testemunha viva de quem conviveu com ele, participou junto com ele do partido 

liberal e não deixou a memória do seu amigo ser esquecida ou desvalorizada. Ele fez de 

tudo para criar e ampliar a ideia de que Souzinha foi um homem muito inteligente, 

intelectual que atuou bem em várias áreas e que não teve oportunidade e tempo para 

mostrar todo o seu valor e as suas capacidades. A admiração de Leal por Souzinha, foi 

passada a pesquisadores que continuaram levando-a adiante.  

Joaquim Gomes de Souza conseguiu se manter no grupo dos maranhenses 

ilustres porque conseguiu mostrar o seu esforço, destacou-se na Academia Militar, na 

política, era um intelectual respeitado e contribuiu para o plano de conservar o 

Maranhão como um local importante para o Brasil, cheio de pessoas cultas e com 

destaque na Europa.  

A maioria das pessoas que escreveram sobre Joaquim Gomes de Souza cita o 

livro de Antônio Henriques Leal e faz muitos elogios a Souzinha. Para compreendermos 

melhor porque grande parte dos relatos sobre Souzinha é muito parecido ou segue a 

mesma linha de pensamento, encontramos em Bakhtin (1998) a seguinte afirmação:  

 

É suficiente prestar atenção e refletir nas palavras que se ouvem por toda 

parte, para se afirmar que no discurso cotidiano de qualquer pessoa que vive 
em sociedade (em média), pelo menos a metade de todas as palavras é de 

outrem, reconhecidas como tais, transmissíveis em todos os graus possíveis 

de exatidão e imparcialidade (mais exatamente, de parcialidade). (p. 140) 
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Bakhtin evidenciou que a apropriação das palavras de outras pessoas, 

geralmente, resulta de uma adoção de posição que foi previamente avaliada e que 

apresentou um valor social e moral ligados à repercussão do assunto, ou seja, somos 

levados a tomar partido em determinados acontecimentos, seguindo ideias de grupos 

que mostram os fatos.  

Os diferentes meios de comunicação social auxiliam no registro histórico de 

fatos, muitas vezes sendo responsáveis por imagens que enaltecem ou difamam pessoas. 

Os expectadores desses meios são levados a concordar com tudo que é veiculado por 

eles, aceitando os fatos sem discutir os interesses que estão em jogo. 

O livro de Leal registrou de forma tão forte o lado bom dos maranhenses 

ilustres, que a história não permitiu que as críticas que foram feitas por Frederico José 

Correia maculassem o nome de Souzinha e de outros biografados. A única repercussão 

que tiveram essas críticas foi pequena e em nível regional, pois nenhum pesquisador 

que escreveu sobre Gomes de Souza comentou sobre isso. 

 

Em certa medida é uma idiossincrasia, anacronismo, transferir para meados 

do século XIX uma cobrança acerca do que era ser brasileiro e maranhense 

quando os mecanismos de compreensão da nacionalidade, da identidade 

regional, além de estarem em processo de construção, estavam em disputa 
dentre os vários segmentos políticos e sociais com seus respectivos projetos 

de Estado. Entretanto a ação das elites maranhenses em quererem ser Atenas 

Brasileira foi uma opção consciente, posicionada dentre os vários projetos 

que estavam em curso. [...] A exclusão dos setores pobres, livres e cativos 

revela uma opção política e ideológica das elites maranhenses, posto que na 

construção do referencial de sociedade, não compelia construir o edifício 

social ao lado dos sujeitos que sempre foram excluídos, alijados dos 

mecanismos de poder, quer burocrático, quer simbólico, quer da memória 

social ou da inteligibilidade identitária. (BORRALHO, 2009, p. 258) 

 

O projeto da elite maranhense de manter a ideia de que o Maranhão produzia 

cultura e tinha filhos intelectuais de destaque no Brasil e na Europa implicava a 

divulgação, a transformação e a construção da imagem dos intelectuais, para que cada 

vez mais o Maranhão pudesse ser destaque no cenário nacional, a fim de que os 

maranhenses analfabetos tivessem orgulho de morar em um Estado forte e diferenciado.  

 

Sempre foi moeda de troca, um arauto, um salvo-conduto todas as vezes que 

o isolamento geográfico, político e econômico fazia os moradores desta 

cidade se lembrarem de suas condições objetivas. A Atenas era, e ainda é, 

uma idealização do passado, [...] identificação entre os moradores da cidade 

que se sentiam, e ainda se sentem, irmanados por um passado brioso, 

estabelecendo um modus vivendis pautador de ações de políticas públicas, 

desenhos de configuração urbana, criando sentidos de memória e 
pertencimento social. (BORRALHO, 2009, p. 260) 
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Na época de Joaquim Gomes de Souza, a identidade de alguns maranhenses era 

construída com base em uma cultura europeia, refinada e erudita, para firmar a ideia de 

que São Luiz era a única capital fundada por franceses. Esses deixaram muitos traços de 

sua cultura presentes na arquitetura, nos costumes, na arte e nos ideais de civilização, já 

que estavam a dois graus ao sul do Equador, na fronteira sócio-geográfica entre a 

Amazônia e o Nordeste do Brasil; os maranhenses se sentiam mais perto da Europa do 

que da capital brasileira. 

Conforme os princípios estabelecidos por Foucault (2002) quanto ao 

comportamento dos discursos e suas características, entendemos que, por meio do 

princípio de inversão, a história em torno de Souzinha surge a partir do momento em 

que um jovem não consegue se firmar na carreira militar que era algo natural para ele, 

por existir uma tradição familiar de militares, e passa a ter sucesso em um curso de 

Ciências Físicas e Matemáticas, sendo capaz de apresentar uma tese de doutorado 

inédita aos 19 anos.  

Para isso ele contou com admiradores que possuía na Escola Militar, mas 

também enfrentou adversários que discordavam da permissão que deram a ele para 

realizar os exames para a conclusão do curso de bacharelado em Ciências Físicas e 

Matemáticas. A partir do momento em que ele apresentou a sua tese de doutorado, 

conseguiu se tornar professor substituto na mesma Instituição, a partir daí a Escola 

Militar deixou de ser o espaço único de conquistas. 

Com esse brilhantismo e destaque na Escola Militar, ele despertou a atenção de 

D. Pedro II e foi nomeado para ocupar um cargo no Império. Como já estava publicando 

seus artigos na revista Guanabara e o seu cargo exigia a ida para Europa, aproveitou 

para tentar publicar suas Memórias nos melhores centros de pesquisas na França, na 

Inglaterra e na Alemanha. 

Pelo princípio de descontinuidade, percebemos os discursos se entrelaçando, 

apesar de apresentarem ideias contrárias, duas frentes se formaram em torno dele, todos 

passaram a admirar sua precocidade com as realizações na Escola Militar. Nesse 

contexto, a família e os amigos do Maranhão começaram a ter interesse de levá-lo para 

a política, pressentindo que ele poderia obter sucesso nessa carreira. Por outro lado, os 

intelectuais que o conheciam não apoiavam a ideia de sua entrada na política.  

As tradições familiares não foram suficientes para encaminhá-lo à carreira 

militar em virtude de seus problemas de saúde e por causa de seu corpo franzino, 
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porém, a partir da conquista do cargo no Império, abriu-se a possibilidade de se tornar 

um representante político em sua província.  

A opinião de Gomes de Souza não aparece clara nesses discursos, pois não 

deixou escrito em sua autobiografia sua concepção sobre o período em que se tornou 

deputado provincial pelo Maranhão, mas ele foi seduzido pela ideia de ser representante 

de sua região, de merecer a confiança de pessoas poderosas e ao mesmo tempo do povo 

simples que vivia sendo explorado.  

O princípio de especificidade de Foucault (2002) evidencia os discursos que não 

foram ditos, mas que são passíveis de serem percebidos, por isso, por meio dele, 

percebemos a decepção de Souzinha pela não publicação de suas Memórias 

matemáticas em centros de pesquisas europeus.  

Se Gomes de Souza não conseguiu o prestígio que achava ser merecedor na 

Europa, era melhor voltar ao Brasil, trabalhar por seu povo, já que havia sido eleito 

deputado provincial, representante do Maranhão, sem ao menos morar na região que o 

elegeu. Desencadeou em Souzinha a vontade de cumprir o seu mandato de deputado, 

conhecer as formas de se fazer política no Brasil, ser um bom representante, para com 

isso ter a oportunidade de obter prestígio em seu país.  

Ele não revela em seus escritos, mas adquiriu uma grande paixão pela carreira 

política, a ponto de se arriscar para conhecer e manter contato com o povo de sua 

região. Seus problemas de saúde eram visíveis, mas mesmo assim viajou por vários 

lugares. Perdeu a sua esposa e filho nessas andanças. Sempre foi uma pessoa reservada, 

gostava de ficar em sua casa estudando e, depois que se tornou deputado, passou a 

expor as suas convicções, discutindo suas concepções, sem temer seus adversários 

políticos, com o objetivo de mostrar que era capaz de atuar em outros cargos nessa 

carreira que poderia lhe ser muita promissora.  

Não é fácil compreender que alguém que se dedicava às pesquisas em Ciências 

Físicas e Matemáticas e que sonhava em contribuir com as descobertas Matemáticas do 

século XIX, entrou para a política e conseguiu deixar de lado todos esses ideais. O 

princípio de exterioridade de Foucault (2002) possibilita entendermos essa situação, 

pois o discurso de Souzinha sobre o abandono de suas pesquisas na Física e Matemática 

ficou exposto nas entrelinhas, as suas justificativas estão relacionadas ao seu problema 

de saúde e falta de respostas da Comissão que avaliava suas Memórias.   

Todas as especulações sobre Gomes de Souza encerram-se com a sua morte. A 

partir daí passam a existir outros discursos, cada um mostrando o que se conhecia dele, 
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acrescentando algo a mais sobre o que ele poderia ter se tornado se tivesse vivido mais 

tempo. E assim vão se formando uma rede de novos discursos, alguns repetidos, outros 

que se conflitam, são exagerados, críticos, enfim produzidos por pessoas que, antes de 

tudo, admiravam-no e queriam exprimir muito respeito para compensar a sua perda. 

Escrever sobre ele possibilitava torná-lo como exemplo para outras gerações e 

garantir sua valorização e o não esquecimento de alguém que trabalhou por seu país e 

merecia ser lembrado. Os escritores que conviveram com ele e os que não o conheceram 

pessoalmente não conseguiram lidar com a perda de alguém tão jovem que despontava 

como promissor em várias áreas. E, escrever sobre ele, preenchia o vazio que deixou 

com a sua morte tão precoce.   

Diversas intenções e objetivos estavam presentes nos textos escolhidos para esta 

tese. O livro de Antônio Henriques Leal publicado no século XIX faz parte das 

publicações de quem quer prestar um reconhecimento ao amigo que morreu cedo, não 

tendo tempo de provar ao mundo que era um gênio, e se caracteriza com a forma 

literária presente naquele século. No mesmo período surge Frederico José Correia com 

suas críticas, com o intuito de travar uma luta contra Antônio Henriques Leal. Gomes de 

Souza e outros maranhenses biografados foram alvo de suas críticas, das quais algumas 

julgamos injustas. Certas críticas que ele fez a Souzinha têm um fundo de verdade, 

porém o exagero nas afirmações leva-nos a perceber algum tipo de descontentamento 

com grupos maranhenses, da qual ele não fazia parte.  

José Teixeira de Oliveira, Malba Tahan, Humberto de Campos, João Bacelar 

Portela, Leopoldo Corrêa, Cícero Monteiro de Souza e Carlos Sanchez Fernandez 

escreveram seus textos no século XX, foram influenciados pelas ideias do Panteon 

Maranhense e nenhum comenta ou apresenta críticas a Souzinha. Eles apenas 

descrevem vários fatos da vida e da obra de Souzinha, mas também expõem toda 

admiração e respeito que cada um tinha por ele. Do material analisado sobre as obras e a 

carreira política de Gomes de Souza, destacam-se como mais completos, no século XX, 

o livro de Leopoldo Corrêa e o de João Bacelar Portela.  

Ubiratan D’Ambrosio, Cícero Monteiro de Souza, Sebastião Neto, Carlos Ociran 

Silva Nascimento publicaram seus textos no século XXI e apresentaram uma forma 

mais independente de tratar os fatos sobre a história de Souzinha. Mas, muitos dados 

são influenciados por Antônio Henriques Leal e João Bacelar Portela, outras fontes 

foram consultadas, novos focos e dados históricos foram pincelados nessas publicações, 

porém nenhum mencionou as críticas de Frederico José Correia. Ubiratan D’Ambrosio 
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e Cícero Monteiro de Souza foram os que mais dados apresentaram para a história de 

Souzinha neste século.  

Tecer elogios a Souzinha e reivindicar seu reconhecimento também contribuía 

para divulgar os interesses do Maranhão e suas características. Evidenciar a ideia de 

gênio que não teve tempo de mostrar todas as suas capacidades e exigir do Estado uma 

reparação pela falta de valorização de um talento grandioso como ele, isso fez com que 

percebessem as qualidades de Gomes de Souza, por isso lutaram e conseguiram fazer 

com que o Estado pagasse a publicação do livro Mélanges de Calcul Intégral. Ouvrage 

Posthume, porém não foram capazes de promover um estudo sobre os conceitos 

matemáticos descritos na obra. 

Se antes da publicação fosse feito um exame minucioso sobre a Matemática 

presente em suas memórias e publicassem aquilo que de fato tinha passado por uma boa 

análise, Souzinha seria mais respeitado nas academias das Ciências Físicas e 

Matemáticas.  

Apesar de não ter obtido prestígio na História da Matemática do século XIX, ele 

obteve respeito por ter sido um aluno aplicado nas Ciências Físicas e Matemáticas. 

Desenvolveu com êxito a função de funcionário do Império e de professor de 

Matemática, exerceu com zelo o cargo de deputado provincial, lutou contra os seus 

problemas de saúde e morreu antes de realizar todos os seus objetivos de vida.  

Souzinha foi transformado em um homem eminente por seus amigos, 

conterrâneos e pela maioria das pessoas que escreveram sobre ele. Quanto mais lemos, 

escrevemos e falamos sobre ele, corremos o risco de esconder ou descortinar 

determinados aspectos intangíveis e intocáveis de sua trajetória.  

A imagem de uma pessoa não se resume ao que a pessoa de fato produziu em 

termos de obras fantásticas ou perfeitas. Sua inserção na história depende de outros 

fatores que o julgamento posterior fica difícil de compreender completamente. Entram 

em cena fatos, concepções, crenças, prestígio, etc., ou seja, tudo aquilo que possa ter 

significado na memória histórica registrada por uma pessoa ou por um grupo 

determinado.  

Como afirmou Bakhtin (2001), todo o respeito, prestígio e valor histórico, 

conquistados pelas pessoas, são provocados pelas ações vindas do campo social. Não é 

fácil compreendermos como são as pessoas humanas, suas reações e seus atos, essa 

compreensão está presente nas várias formas de interação e nos anseios culturais, 

sociais e históricos, ou seja, dependem do meio em que a pessoa vive. 
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Cada texto, momento histórico, grupo, local, foi responsável por construir uma 

imagem de Souzinha, registrando em sua história um modelo de pessoa diferenciada e 

sem tempo para provar todas as suas potencialidades. Tudo o que Gomes de Souza 

conquistou em vida o fez de maneira intensa, dedicando-se além de suas próprias forças, 

superando problemas, acreditando que era capaz de fazer algo distinto e conseguiu ter 

êxitos ainda em vida.  

Foi possível percebermos, por meio dos discursos presentes nos textos 

analisados nesta tese, que Joaquim Gomes de Souza foi um líder nato, apaixonado pelo 

o que fazia e capaz de ter prestígio por onde passou. Por isso uma imagem que fica 

desse personagem é a de um homem digno de respeito e admiração por todas as coisas 

que realizou. Os trinta e cinco anos de vida, como professor de Matemática, funcionário 

público e parlamentar que conduziu a carreira de forma íntegra, foram suficientes para 

registrar seu nome na História brasileira. 

A imagem construída sobre Souzinha, especialmente por Antônio Henriques 

Leal, de homem digno, político honesto, professor competente, pesquisador dedicado, 

funcionário cumpridor das atribuições de seu cargo e outros, indica a necessidade de 

produzir nas pessoas, que viessem a conhecer a sua história, o reconhecimento e a 

imitação de suas ações.   

Os vários trabalhos biográficos apresentados na revista do IHGB e as várias 

publicações em forma de Panteões que ocorreram no século XIX influenciaram a escrita 

dos discursos na construção de uma imagem de Souzinha. O discurso de Antônio 

Henriques Leal que ficou registrado em seu livro foi muito contundente e foi capaz de 

se sobrepor ao discurso crítico de Frederico José Correia. Uma imagem de Souzinha 

criada por Leal continuou presente nas demais publicações, evidenciando um gênio que 

não teve tempo de realizar tudo o que poderia.   
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ANEXO I: Prefácio na íntegra, em língua francesa do livro Anthologie Universelle: 

choix des meilleures poésies lyriques de diverses nations dans les langues originales 

.  
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Prefácio traduzido do livro Anthologie Universelle: choix des meilleures poésies 

lyriques de diverses nations dans les langues originales. 

 

Com o desenvolvimento crescente da civilização e a extensão que tem tomado 

nossos conhecimentos, estabeleceu-se um tal laço de fraternidade entre as nações, que 

não há mais quem possa contentar com a literatura do seu próprio país, e que 

transpondo os limites físicos do lugar em que nasceu, não se esforce por colher, em 

outros climas e sob outros céus, as flores e os frutos da árvore da ciência que o espírito 

humano tem semeado, por toda a parte na terra, como traços de sua origem divina. 

Quantas vezes ainda, o homem verdadeiramente amigo da arte literária tem 

sentido nos momentos de solidão, em que o espírito tem necessidade de uma diversão 

depois de reflexões muito sérias, e de uma ocupação tranquila, o desejo de ter em mãos 

uma reunião do que as literaturas de todas as nações possuem de mais perfeito, a fim de 

deixar divagar seus pensamentos e encontrar sentimentos que correspondam às 

disposições do seu espírito?  

Para satisfazer esse desejo tão natural, quantas dificuldades se apresentam que 

prendam talvez mesmo o maior número dos mais ardentes! Primeiro a obrigação de 

reunir uma biblioteca volumosa, depois a de ler esta enorme quantidade de livros, 

mesmo quando não se deseja estender as pesquisas além do gênero poético que, mais do 

que qualquer outro, oferece um vasto campo não apenas aos estudos filológicos, mais 

ainda às descobertas do segredo dos sentimentos, dos costumes e dos usos das diversas 

nações.  

Existem, é verdade, coleções de poesias para a maior parte das línguas, mas não 

existe ainda uma que reúna em uma só obra, de plano restrito, tudo que a poesia das 

diversas nações possui, em certos limites, de mais belo e de mais perfeito.  

Compor, então, um livro que possa satisfazer este desejo, fazendo uma escolha 

das melhores produções poéticas de todos os povos na língua original, é o fim a que nos 

temos proposto.  

Posto o tema, resta-nos superar as dificuldades que se apresentam na sua 

execução. Em primeiro lugar é necessário fixar o princípio que deve guiar nossa escolha 

na quantidade de obras primas que se nos oferecem em cada língua! Depois, trata-se 

também de evitar aos nossos leitores o desprazer de ler fragmentos de poesias, que 

mediocremente satisfazem ao espírito. Acreditamos dever conduzir nossa escolha para o 

gênero lírico, reservando-nos o direito de fazer exceções, a fim de poderem figurar, na 



134 
 

nossa coleção, poetas muitos célebres para dela serem excluídos, oferecendo apenas 

fragmentos de suas obras principais, para lembrar nomes como os de Racine, Corneille, 

Moliére, Calderon, etc.  

Fixada esta base, fizemos nossa escolha, deixando nos guiar pelo ponto de vista 

da estética, no que as diversas literaturas nos apresentam de mais perfeito. A 

impossibilidade em que nos encontramos de apreciar, por nós próprios com a 

conveniente, capacidade, todas as línguas que, no nosso pensar, devem ser apresentadas 

na nossa obra, levou-nos a pedir assistência de pessoas competentes, sob todos os 

aspectos. Esta ajuda nos era duplamente necessária, porque semelhante escolha, não 

importa por quem seja empreendida, guardará sempre o sinal de um caráter individual, 

que não poderia satisfazer ao gosto da generalidade dos leitores. Sem querer render 

justiça a nós mesmos e aos amigos que tão obsequiosamente nos prestaram o seu 

concurso, e sem querer dar ao nosso trabalho a autoridade de um código de bom gosto 

literário, esperamos que se reconheça que o plano que nós temos proposto é o único que 

pode satisfazer ao gosto geral.  

Quanto ao espaço que havemos dado às diversas literaturas, não nos temos 

deixado conduzir por uma inclinação particular, mas pelo pensamento bem natural de 

dar mais extensão às que são mais conhecidas.  

Temo-nos dado certa liberdade na ordem seguida pelas línguas, como o 

comporta uma obra que apresenta uma coleção de poesias líricas de diversos povos, da 

mesma forma que para a ordem dos autores e suas obras, não tendo, ao fazer nosso 

trabalho, como havemos dito, outro ponto de vista além do de oferecer ao público uma 

Antologia Universal. (SOUZA, 1859, p. VII-X, Tradução nossa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

ANEXO II: Memórias matemáticas de Joaquim Gomes de Souza 
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ANEXO III: Discursos parlamentares de Joaquim Gomes de Souza 
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