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Resumo 
O trabalho propõe abordar a questão das redes de clientela que se formaram dentro e fora da família Gusmão, no 
final do século XVII e início do XVIII. Esta família, ao longo de suas vidas, trilhou diferentes caminhos os quais 
os levaram a lugares diversos. Os filhos de Francisco e D. Maria, contaram com a ajuda do jesuíta Alexandre de 
Gusmão; este importante religioso "apadrinhou" os filhos de seu amigo, proporcionando a eles a base para um 
completo processo do desenvolvimento intelectual. 
Palavras-chave: História do Brasil, História Colonial, História da Família, Século XVIII. 

Abstract 
The purpose of the present paper is to approach the issue of customers net, which was formed into and out of 
Gusmão family, at the and of 17lh century and at the beginning of 18th century. This family, during their journey 
found different ways that took them to several places. Francisco e Mrs. Maria's sons were helped by the jesuit 
Alexandre de Gusmão; this important religious man "subsidized" his friend's sons, giving them the base to a 
complete intellectual development process. 
Keywords: Brazil History, Colonial History, Family History, 18"1 Century. 
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Família Gusmão 
Do colégio jesuítico às idéias ilustradas do século XVIII 

Vanessa Albuquerque 

A . família Gusmão estabelecida na Vila do Porto de Santos, hoje cidade de Santos era numerosa. 
Teve como seus progenitores Francisco Lourenço, original do Porto, cirurgião-mor do presídio desta vila, 
e D. Maria Alvares, original da própria vila do Porto de Santos, ambos eram de origem cristã-velha. Desta 
união nasceram doze filhos, sendo eles do mais velho ao mais moço: Domingas Gonçalves (nascida em 
1680), Simão Álvares (1682), Maria Gomes (1683), Bartolomeu Lourenço (1685), Joana Gomes (1688), 
Patrício de Santa Maria (1690), Paula Maria (1692), Arcângela da Conceição (1693), Alexandre de Gusmão 
(1695), Brígida Monteiro (1698), Inácio Rodrigues (1700), João Álvares de Santa Maria (1703). 

Francisco Lourenço mais tarde homenageou o padre Alexandre de Gusmão dando seu nono filho 
para este batizar. Como prova de sua gratidão, ainda deu ao menino, o seu nome: Alexandre de Gusmão. 
Posteriormente, outros três membros passaram a usar o sobrenome Gusmão. Jaime Cortesão faz uma 
importante análise genealógica da família de Alexandre de Gusmão. Ao fazer um estudo sobre o lado 
materno de Alexandre, Cortesão diz haver possibilidade de um longínquo parentesco do jesuíta Alexandre 
de Gusmão com a família de D. Maria Álvares: 

Devemos, admitir, por conseqüência, que o nome de família Gusmão já existia na sua ascendência e que, 
possivelmente, sua avó materna era aparentada com o célebre Pe. Alexandre de Gusmão, desvelado protetor 
dos filhos de Francisco Lourenço e Maria Alvares [...] que Alexandre fosse Gusmão por sua avó materna, pode 
explicar a proteção do grande jesuíta, seu padrinho, e explica que vários dos filhos de Maria Alvares viessem 
mais tarde a tomar aquele mesmo nome de família.1 

Estas são pistas que possibilitam o entendimento da forte presença deste jesuíta neste grupo familiar, 
que fez com que a Família Lourenço, em apenas em uma geração, passasse a ser conhecida como Família 
Gusmão. Os laços de amizade que unem esses dois homens fazem do padre Alexandre um segundo pai 
desta prole, tendo em vista que não eram providos de tantos bens. 

Ao progenitor desta família, Francisco Lourenço, em várias biografias de Alexandre e Bartholomeu 
atribui-se a profissão de cirurgião-mor2 da Vila de Santos, no entanto, Jaime Cortesão contesta tal afirmação 
ao dizer que 

Devemos, não obstante, advertir que, no processo de encarte, nenhuma das sete testemunhas ouvidas sobre o pai 
de Alexandre alude àquele cargo, sendo que uma delas, Bernardo da Silva Ferrão, morador do Rio de Janeiro, 
afirma que 'seu pai era homem de negócio na dita vila de Santos'; e outra, o Pe. Martinho Borges, que fora 
Reitor do Colégio da Companhia na mesma vila (1724-25), refere igualmente que 'ouviu dizer que o Pai do dito 
Alexandre de Gusmão vivera de negócios.3 

Sendo cirurgião-mor ou homem de negócios, o que se pode afirmar é que Francisco não tinha muitas 
posses4 e que a relação de amizade e compadrio que o unia ao padre Alexandre de Gusmão foi a responsável 
pelo início da formação educacional e religiosa dos homens desta família. Ao amigo foi confiada a educação 
de vários dos seus filhos, que passaram parte importante de sua formação no Seminário Jesuítico de Belém, 
na Freguesia de Cachoeira na Capitania da Bahia. Cabe salientar a importância da educação jesuítica no 
Brasil Colônia descrita por Arno Wehling e Maria José Wehling: "A educação foi, em grande parte obra 
dos jesuítas. Os colégios da Cia de Jesus - 21 ao todo no século XVIII, mais sete seminários para formação 
de sacerdotes - ensinavam gramática, aritmética e os demais ensinos básicos... Mas a avaliação do ensino 
jesuítico quase sempre foi feita de modo passional, contra ou a favor, como aliás muito do que se refere a 
atuação da ordem no Brasil".5 

O Padre Alexandre de Gusmão foi o fundador do Seminário de Belém que " foi uma das mais notáveis 
e beneméritas instituições educativas da Companhia de Jesus, no Brasil"6, segundo Cortesão. Foi lá que 
os homens deste grupo familiar iniciaram seus estudos, lá estudaram gramática e as humanidades. Após 
estes primeiros anos de estudo foram para o Colégio das Artes da Bahia, lá os meninos da família Gusmão 
tiveram o primeiro contato com a Filosofia, disciplina que era proibida no Seminário de Belém7. 
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No entanto, parte importante da formação intelectual de vários membros deste grupo familiar, não 
resultou apenas da formação jesuítica que tiveram ainda no Brasil. Muitas das idéias e pensamentos dos 
irmãos Gusmão, foram provenientes dos estudos que os homens desta família, mais tarde, terminaram em 
Coimbra.8 

A família Gusmão assume um caráter particular, não por ter a maioria de seus filhos pertencentes 
ao clero, o que era comum na época. Nem por ser uma família de poucas posses, "apadrinhada "por um 
grande jesuíta, que possibilitou estudo aos seus membros, pois as relações de compadrio também eram 
comuns na sociedade colonial. Mas sim, pelo fato de quase todos dos doze filhos de Francisco, após os 
primeiros contatos com as letras, terem se desenvolvido de forma significante nas mais diversas áreas do 
saber. 

Muitos deles se destinaram ao clero, outros se desenvolveram na literatura, nas ciências, como a física 
e a matemática, na filantropia e ainda conseguiram penetrar nos mais altos postos do governo Joanino. 
Estes fatores fizeram da família Gusmão uma das mais importantes do Império Lusitano durante a primeira 
metade do século XVIII, principalmente até a morte de D. João V, em 1750. Neste período, Alexandre de 
Gusmão exercia um dos cargos mais importantes do Império Luso, o de secretário particular do rei. 

Dos doze irmãos, dois foram os que mais se sobressaíram. Bartholomeu Lourenço de Gusmão, o 
quarto numa escala cronológica de doze, nascido em 1685, foi o responsável por "abrir" os caminhos na 
Europa aos demais irmãos. Conhecido como "padre voador" por ter inventado um aparelho voador em 
1709, denominado passarela, hoje conhecido como "balão de São João". Padre Bartholomeu foi um grande 
inventor e conhecedor da física e da matemática de seu tempo. Terminou sua vida junto a seu irmão mais 
novo Frei João Álvares de Santa Maria, na Espanha em 1724, fugindo da perseguição do Santo Ofício.9 

Apesar deste trágico fim, este padre manteve por muito tempo uma forte ligação com D. João V. Tal 
fato, ampliou a possibilidade de inserção de seus demais irmãos nos mais altos cargos eclesiásticos, sociais 
e políticos deste governo. Alexandre de Gusmão é o maior exemplo deste caso, pois foi o único homem 
desta família que não seguiu uma vida religiosa, no entanto, foi um dos principais personagens do governo 
joanino. 

Os outros irmãos de Alexandre mesmo seguindo uma vida religiosa, não se separaram da política e da 
sociedade. Bartholomeu e Santa Maria foram exemplos de como religiosos estavam ligados à política e às 
instituições literárias, pois o primeiro fora membro da Academia Real de História Portuguesa e Santa Maria 
fora por muito tempo secretário particular de Alexandre. Desta forma, pode-se perceber como era comum a 
ligação que os religiosos desta época tinham com as artes, a literatura e a política da época, num momento 
onde a Igreja e o Estado por muitas vezes se confundiam. 

Alexandre de Gusmão, foi um grande diplomata e por estar ligado fortemente à D. João V, uma vez 
que era seu secretário particular, pode influir em muitas decisões. Seu grande feito foi a elaboração do 
Tratado de Madri. Até a morte de D. João V (1750), Alexandre esteve inserido em praticamente todas as 
articulações políticas do Império Luso.10 

Alexandre de Gusmão, filho de Francisco Lourenço e D. Maria Alvarez nasceu em 1695, no Brasil, na 
Vila do Porto de Santos, foi o nono filho de doze irmãos. Desde criança contara com a ajuda de seu padrinho 
o jesuíta Alexandre de Gusmão, a quem além do nome deve todo o início de sua educação. 

Ainda criança Alexandre iniciara seus estudos no Brasil, seu padrinho era o reitor do seminário de 
Belém, na Capitania da Bahia, assim como ele, seus irmãos homens, também estudaram lá. Apesar de todos 
terem tido a mesma base educacional, Alexandre e Bartholomeu foram os que mais se sobressaíram. Com 
o ensino inaciaciano ele e a maioria de seus irmãos saíram "munidos duma base segura para os estudos 
superiores, mas não devotos da Companhia"." 

Alexandre foi o único homem de sua família, que não seguiu a vida religiosa, no entanto, o fato de 
assim como ele a maioria de seus irmãos não terem permanecido na Companhia de Jesus é atribuído, 
segundo Cortesão à "disciplina quase monástica, imposta a jovens, de caráter muito diversos, havia de 
provocar forçosamente nos educandos reações tanto mais fortes e duradouras, quanto mais se opusesse a 
personalidade, ainda que em germem, já independentes."12 

Mas, estudos contemporâneos contestam a afirmação de Cortesão, pois, sabe-se que no século XVIII, 
a Companhia estava se adaptando aos novos pensamentos que fluíam pelo mundo, e tal fator foi a razão de 
seu enfraquecimento13. Juntando-se a isso, o fato de Alexandre ter concluído seus estudos em Coimbra, num 
momento em que as idéias iluministas começavam a soprar pela Europa, é possível entender o motivo que 
levou o afastamento da Alexandre da ordem de Loyola. 

Alexandre, apesar de sua pouca idade, mas já conhecido pela sua inteligência, foi secretário do Conde 
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da Ribeira na Embaixada Portuguesa em Paris do ano de 1715 á 1719, período onde, principalmente se 
dedicou aos estudos. Quando retornou à Portugal em 1719 recebeu o grau de doutor em Direito Civil 
pela Universidade de Coimbra, a partir daí não deixou de prestar serviços à Coroa. Em 1720, em Roma 
conseguiu que o papa cedesse o título de fidelíssimo ao rei D. João V, pois, segundo o Próprio Alexandre: 
"V. Magestade desejava ser tratado (desta forma) para que lhe não levassem nisso vantagem os monarcas 
de França e Espanha".14 

Finalmente, em 1730 passou a ocupar um dos cargos mais cobiçados do Império Português, o de 
secretário particular do rei. Como nos diz Salvatori S. Nigro: "O secretário era o formador do Príncipe".15 

Seu grande feito foi a elaboração do Tratado de Madri, em 1750. Até a morte de D. João V, também em 
1750, Alexandre esteve inserido em praticamente toda articulação política das duas últimas décadas do 
governo deste monarca. Pois, "A grande inteligência que tinha dos interesses políticos dos Soberanos, o 
fez capaz de ser agente dos negócios desta Coroa nas cortes de Paris e Roma praticando com tanto desvelo, 
e fidelidade estes ministérios, que mereceu as estimações dos mais eruditos da Europa, não somente pela 
judiciosa industria com que concluía os negócios mais difíceis, mas pela ciência das línguas mais polidas 
da Europa".16 

Assim, Alexandre desde muito moço, fez parte dos altos círculos políticos e sociais da época. Sua 
ligação com D. João V era bastante próxima, em uma carta direcionada ao rei, Alexandre menciona todos 
os serviços prestados à coroa desde sua juventude. Nesta carta, o histórico descrito por ele, tem a finalidade 
de um aumento de salário, pois, segundo Alexandre, de acordo com os serviços prestados, merecia bem 
mais do que ganhava.17 

Devido sua dedicação ao governo Português, em 13 de março de 1732, fora eleito membro daAcademia 
Real de História Portuguesa. Para Alexandre, assim como os demais membros da elite da sociedade da 
época, participar daAcademia Real era um prestígio inestimável, segundo ele: 

A insigne honra dc ser admitido no vosso número que estaria depois de grandes produções por único prêmio 
aos varões mais eruditos, me concede hoje a vossa benignidade, sem ter mais provada minha suficiência, que a 
notícia de haver em mim uma suma veneração às letras, e um desejo ardentíssimo de vir a merecer nela algum 
nome. Porém, tanto teria de oportuna esta recomendação para me aeutares por discípulo vosso, quanto é ineficaz 
[sic.] para alcançar o glorioso título de Vosso Colega. 

Como membro da Academia Real de História, Alexandre nunca escreveu nenhuma grande obra, no 
entanto, sempre se fez presente com poemas, orações e alguns escritos políticos e literários, bem como a 
tradução de obras francesas para o teatro.A esta incapacidade foi atribuída a falta de fontes que pudessem 
ser confiáveis, pois eram "escassas as impressas e guardadas tantas vezes com 'avareza' as manuscritas".18 

No entanto, existe uma tentativa de cumprir esta tarefa, ainda muito pouco conhecida dos estudiosos 
do período. Intitulada de Resumo Histórico, Cronológico e Político do descobrimento da América'9, nesta 
obra Alexandre de Gusmão faz uma descrição das terras, rios e dos índios que aqui moravam, localizándo-
os geograficamente do sul do Brasil até o Amazonas. 

Em cada capitania que apresenta, comenta suas particularidades naturais, econômicas e populacionais. 
Na parte inicial do pequeno texto que contém 18 fólios, o autor narra sobre os primeiros anos de dominação 
portuguesa na América: 

Feitas estas expedições até o ano de 1516 mandou o governador e capitão general da América Portuguesa huma 
pouca dc tropas e em outra gente para descobrirem as terras da outra parte do Rio da Prata e chegaram com 
efeitos as margens dele, onde hoje chamando-o Paraguai, e aqui tomaram mil índios da nação guarani e passaram 
até o Peru donde trouxeram algum ouro e metal prata.2" 

Desta forma, segue o documento analisando cada capitania do Brasil. Este não é o único escrito 
histórico de Alexandre, que também escreveu sobre a genealogia do Império Português, defendendo a teoria 
de que não poderia haver pessoa alguma que tivesse sangue puro em Portugal, visto a relação estreita direta 
mantida por vários séculos entre seu reino e os mouros. 

Mesmo Alexandre não tendo se destacado na Academia, sempre se mostrou como um grande amante 
das letras. Escrevendo cartas oficiais "bem como os múltiplos projetos e pareceres que teve de redigir" não 
deixou de armazenar e produzir correspondências pessoais, fez traduções e adaptações do teatro francês, 
assim como compôs poesias e reflexões sobre a moral. 

Alexandre tornou-se integrante de uma "nobreza civil ou política", pois, apesar de sua origem humilde, 
ele conseguiu participar dos mais altos cargos e decisões do governo de D. João V. Maria Fernanda Bicalho 
reflete sobre esta nova classe que surgiu em todo Império Português durante o Antigo Regime, no qual os 



pertencentes desta nova classe, não eram necessariamente membros da nobreza, mas, ainda assim, também 
não eram considerados como pessoas de pouco valor ou poder: 

[...] para atribuir um estatuto diferenciado aos titulares dessas novas funções sociais, a doutrina jurídica criou, 
ao lado dos estados tradicionais, um 'estado intermediário' ou 'estado privilegiado' equidistante da antiga 
nobreza ao povo mecânico [...] abarcando aqueles que, embora de nascimento humilde, conquistaram um grau 
de enobrecimento devido as ações valorosas que obraram ou a cargos honrados que ocuparam [...]."21 

Desta forma, é possível colocar a Família Gusmão dentro desta nova ordem social, na qual Bartholomeu 
e Alexandre, não estiveram sós. Houve outros membros que desempenharam importantes funções de cunho 
intelectual e filantrópico, tanto em Portugal, quanto no Brasil, dentre os quais podemos citar Padre Inácio 
Rodrigues, um eloqüente e elegante pregador, segundo Afonso de Taimay." Também é digna de nota a 
quantidade de sermões, textos científicos, escritos políticos deixados pela maioria de seus membros.23 

Assim, o estudo da Família Gusmão deve ir além da genealogia, que tem seus méritos, mas que se torna 
incapaz de promover uma visualização de toda uma rede estabelecida dentro e fora desta unidade familiar. 
Estudar a Família Gusmão é estudar uma família plenamente urbana, com laços ainda não detectados, com 
o meio rural. Estudar a Família Gusmão é encontrar em dados momentos uma característica da família 
patriarcal analisada por Gilberto Freyre^, quando a mesma estabelece redes complexas de parentescos e 
lealdades25, podendo ser caracterizada como uma forma de instituição, com seus valores, seus códigos de 
conduta e seus ritmos. Estudar a Família Gusmão é proporcionar através de um estudo de uma biografia 
familiar, um maior conhecimento da conjuntura política, social e cultural da primeira metade do século XVIII, 
período, de certa forma, com muitas de suas particularidades deixadas de lado pela nossa historiografia. 
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