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Descrição:
O presente minicurso tem o objetivo de analisar a experiência maçônica de
intelectuais negros na segunda metade do século XIX e suas incursões no
debate abolicionista. A organização iniciática estabelecida em todos os cantos
do país, difundiu-se e consolidou-se como espaço de sociabilidade,
principalmente, entre as camadas sociais mais abastadas da sociedade. A
participação de homens provenientes de camadas mais pobres na organização
ganhou o respaldo da própria legislação maçônica. Para além de discutir a
presença de homens de “cor” na maçonaria, busca-se compreender o
significado social que esses homens atribuíam a organização e como essa
organização se transformou em espaço para a discussão de temas sociais
como a abolição.
Forma de desenvolvimento do curso / Objetivos: O objetivo principal do
curso será antes de mais nada apresentar a instituição maçônica para o público
acadêmico, destacando as problemáticas que envolveram a organização na
segunda metade do século XIX, contexto em que a maçonaria consolidou-se
como espaço de sociabilidade. Lugar onde circularam grandes nomes da cena
política e social do país. Personagens negros como Luiz Gama, Joaquim
Saldanha Marinho, José do Patrocínio, Eutíquio Pereira Rocha e José Ferreira
de Meneses, entre outros que ocuparam cargos de prestígio e lideraram lojas
maçônicas. A participação desses homens na organização permite lançar
novos olhares e construir novas narrativas sobre a organização maçônica e
sobre seus integrantes.
Parte do curso se dedicará a exposição oral, será necessário explicar, ainda
que rapidamente, um pouco sobre a instalação da organização no país e os
principais obstáculos surgidos até que conseguisse se firmar como espaço de
visibilidade. O curso será dividido em três partes: na primeira será abordado o
tema do surgimento e desenvolvimento da organização maçônica no Brasil; na
segunda parte desloca-se o debate para refletir sobre a participação de
intelectuais negros na organização maçônica; na terceira parte será discutido
como as ideias abolicionistas penetraram nas lojas maçônicas e de como
esses espaços mobilizaram os intelectuais negros no debate abolicionista e,
por fim, na última parte há a integração dos temas com a intenção de refletir
sobre o cenário desenhado na segunda metade do século XIX. Como
metodologia será adotado a exposição oral e material visual.
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