Carta do editor — 167 anos de Piratininga
Cento e sessenta e sete anos de existência ininterrupta, esta é a história
da Loja Piratininga, fundada em 28 de Agosto de 1850.
Recebeu do Grande Oriente do Brasil em 1992, o título de “A Fidelíssima”,
que hoje ostentamos orgulhosamente também em nosso informativo.
Abolicionista, republicana e fiel aos princípios maçônicos, nossa Loja hoje
possui diversas faces, tais como o perfil administrativo, representado por sua
sociedade civil mantenedora, obviamente sem fins lucrativos e que sustenta
além da Loja Maçônica Piratininga, também a Loja Fraternidade Acadêmica Piratininga, o Capítulo Piratininga, nosso “corpo filosófico” e o Instituto Piratininga.
Atualmente estamos aperfeiçoando os mecanismos de
administração da Associação Civil, no intuito de capacitarlhe melhor desempenho para que possamos agir de forma
mais profissionalizada e eficiente, fazendo assim, frente aos Edifício Barão de Ramalho
novos desafios que o nosso Brasil nos impõe a todos.
Hoje administramos dois edifícios, o “Barão de Ramalho”, este que estamos hoje e o outro, o “Prédio Piratininga” na Praça da Sé. Parabéns à Loja Piratininga e a todos os seus membros, que mais que orgulhosos de pertencer a esta sublime instituição, estamos todos empenhados e comprometidos com sua existência e progresso!
Prédio Piratininga
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A Fidelíssima
....fiel ao Grande Oriente do Brasil desde os seus primórdios...

São Paulo, Outubro de 2017

Ano VI

Palavra do Venerável
É com muita honra que assumo a Venerança desta tão nobre e tradicional Loja.
Não devemos nos esquecer que estamos aqui para evoluirmos e para tanto temos o dever
de estudar. Possuímos nossa própria filosofia e estudo, buscando abrir os horizontes, através da cultura e da leitura, mudando nossas vidas pela mudança de seu pensar, graças à
educação por bons hábitos.
Lapidamo-nos como líderes e sábios! Todos os membros dessa Augusta Oficina recebem
seus “conselheiros” como amigos. Aqui não há verdade absoluta, só o respeito e a amizade. Com o tempo percebemos através de nossos atos e pensamentos, o quanto estamos
progredindo e evoluindo... ou não!
Não nos “apegamos” ao conhecimento: Este é o nosso objetivo! Nesta constante busca pelo saber aprendemos que o conhecimento de nada serve sem sabedoria, e que a aquisição de “bons hábitos” é a chave para obtê-la. Provamos ao Homem que ele pode
“TUDO”, e que tudo o que acontece na sua vida e ao seu redor, está ligado diretamente a
ele, através de seus pensamentos, suas atitudes, suas ações, seus sentimentos, suas emoções, seus desejos e suas vontades… Se aprendermos a entender o seu interior, a nossa missão, saberemos o que podemos, e o que não podemos, nossos limites, e com isto
seremos ajudados ou prejudicados...
Devemos ter em mente que todo grupo necessita de união, de metas e de objetivos e
para que esses objetivos sejam alcançados é preciso que essa união seja em nível de confiança e esta confiança precisa de pureza, caso contrário, reinará a desconfiança... Esta
pureza é sentida nos fundamentos de nossa iniciação e no próprio ato em si, e é exatamente aí que reside toda a essência de nossa irmandade, o laço que nos mantém unidos e
que configura um segredo impossível de ser revelado. Deveríamos aprender a dominar
nossos pensamentos e suas emoções, entendendo que ninguém tem o direito de fazer nos
sentirmos bem ou mal, tristes ou alegres, a não ser que assim o permitamos. Todos vivemos em comunidades, em grupos, em sociedade, por isso é imprescindível que nos entendamos, uns aos outros e principalmente a nós mesmos. O objetivo de aqui estarmos é desenvolver nossos conhecimentos e investigar a sabedoria, tendo nesta caminhada que nos
proteger dos preconceituosos, dos ignorantes, dos maldosos, dos perversos, dos invejosos, dos ardilosos e de tantos outros que desejam evitar que os seres humanos adquiram
conhecimento ou cresçam financeira, intelectual, espiritual e moralmente. Protegendo-nos
e auxiliando-nos mutuamente como reza a Maçonaria, onde cada um é senhor do seu progresso e tendo como seu único inimigo, a si mesmo. Devemos entender
que conhecimento só se obtém com
muita perseverança. Não se oferece
sistema de salvação algum, não há garantia de passagem para o céu, muito
menos para o inferno. Cerquemo-nos
de bons hábitos e bons assuntos, garantindo assim a harmonia desejada
em qualquer loja Maçônica.
Devemos nos lembrar sempre, que fomos nós que escolhemos estar aqui!!!

Por talentos e virtudes: trajetória de negros abolicionistas
Renata Ribeiro Francisco
Quando pensamos em inserção social de mulatos livres e libertos no tempo do Império
pensamos rapidamente em arranjos de apadrinhamento e casamentos de conveniências.
Não é preciso um estudo muito apurado para encontrarmos alguns exemplos desse modelo
de sobrevivência social. A sobrevivência social de mulatos dependeu do estabelecimento de
apadrinhamentos, que os habilitava a circularem em certos espaços. Mas, mesmo se valendo de tais arranjos sociais, que pareciam ser eficientes, observamos que o ingresso efetivo
da maçonaria no Brasil no início do século XIX colaborou em certo sentido para a modernização dessas relações. A maçonaria carregava um modelo organizacional assentado na ajuda
mútua, distinguindo-se, por exemplo, das irmandades religiosas por ser iniciática e secreta.
Tínhamos aí um modelo organizacional que atrairia sobremaneira, jovens estudantes e carreiristas iniciantes.
As possibilidades vislumbradas pela maçonaria logo exerceriam
atração sobre nossos mulatos Francisco Gê Acaiaba Brandão de Montezuma (1794-1870), Joaquim Saldanha Marinho (1816-1895), José Ferreira de Meneses (184?-1881), Luiz Gama (1830-1882), José do Patrocínio (1853-1905), Eutíquio Pereira da Rocha (1820-1880) dentre outros,
cujas identidades étnicas maçônicas não foram registradas nos documentos.
O fato é que para esses mulatos constantemente preocupados
José do Patrocínio
em estarem na vanguarda das novas correntes de pensamento, tais como o republicanismo, anticlericalismo e o abolicionismo, de inspiração europeia e norteamericana, a maçonaria serviu como esteio as suas ambições. Ela aglutinava pessoas com
posições políticas distintas, era espaço para o diálogo, ambiente propício para a discussão.
Assim sendo, essas figuras trataram logo de se incorporarem a essa organização. Lá não se
deparariam com as barreiras sociais que experimentaram na vida profana, mas sim, encontrariam espaço para encampar suas bandeiras políticas e sociais, já que “a maçonaria era lugar de circulação de ideias e aprendizado de práticas modernas tais, como: a escolha dos associados, eleição para cargos maçônicos, o debate entre os pares e a deliberação”.
Ao analisar a trajetória dos mulatos abolicionistas Luiz Gama, André Rebouças e José
do Patrocínio, Ângela Alonso entendeu que a experiência de preconceito de “cor” vivida por
esses homens teria os impulsionado a se lançarem mais incisivamente na ação abolicionista.
Do mesmo modo, podemos supor que as ambições maçônicas de nossos mulatos eram também fruto do preconceito de “cor”. Eles buscavam se firmar como lideranças maçônicas a
fim de compensar a inatividade de outros espaços da sociabilidade.
A Experiência de rejeição de Luiz Gama na Academia de Direito de São Paulo ilustra esse sentimento. Foram inúmeras as ocasiões em que Gama mencionou tal episódio com certa
amargura, lançando mão da frase “a inteligência repele pergaminhos”. Tal sensação de mutilação social, contudo, Luiz Gama não carregou consigo, compartilhou com grande público
via artigos de jornais ou através de seus poemas, tais como Barradada e Quem sou eu? Publicados em seu único livro Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, de 1859, que fora reeditado dois anos depois. Com Patrocínio as manifestações de preconceito de “cor” não foram
diferentes. Mesmo valendo-se de uma pequena rede de contatos, herdada de seu pai Patrocínio não conseguiu formar-se médico como era seu desejo, obtendo no lugar o diploma de
farmacêutico.

Os exemplos mencionados acima indicam que nossos mulatos brigaram incessantemente por espaço na sociedade dispondo das armas que tinham, enquanto que na maçonaria
sentiam que podiam construir trajetórias de sucesso. Nela, não se tornaram alvo
dos mesmos embargos que estavam sujeitos no mundo profano. No interior do círculo maçônico a posição hierárquica do irmão era determinada segundo os graus
maçônicos, seguido de acordo com os ritos adotados por suas respectivas Lojas. O
rito Escocês Moderno e aceito, trazido e difundido por Montezuma, era o mais professado. Dividido em 33 graus, cada qual conferia um nível de sabedoria ao irmão.
As possibilidades de ocupar cargos dentro da Loja também eram determinadas pelos graus maçônicos, um maçom recém-iniciado não poderia concorrer aos cargos
Montezuma
de importância na Oficina: venerável. 1º e 2º vigilante, orador, tesoureiro, etc.
Esse conjunto de valores foi convenientemente incorporado por nossos mulatos que entendiam
então que a maçonaria era espaço de privilégio acessível a um grupo restrito de pessoas e que tal sociabilidade poderia ajuda-los a encampar suas bandeiras sociais e políticas.
Ocupar cargos estratégicos na maçonaria tinha também sentido político e social, já que os nossos
maçons mulatos perceberam que ao se tornarem lideranças em suas Lojas teriam maiores facilidades de
encampar suas bandeiras e articular apoio para colocá-las em prática fora do círculo maçônico. Francisco Gê Acaiaba Montezuma foi expressão máxima nesse quesito. Mulato, baiano e exímio articulador político do Império tratou de ampliar seus espaços de influência compondo a cúpula responsável pela criação do Supremo Conselho, em 5 de agosto de 1835. Nela Montezuma exerceu o cargo de Grão-Mestre e
ajudou a difundir o rito Escocês Antigo e Aceito, segundo mais seguido pelas Lojas maçônicas brasileiras.
Luiz Gama soube como ninguém articular seus interesses abolicionistas e republicanos com seus compromissos maçônicos na Loja América, a qual figurava desde 1868. No mesmo ano em que ingressou na
Loja América Gama destacou-se como membro da comissão para manumissão de africanos ilegalmente
escravizados e como 2º vigilante, terceiro cargo mais importante dentro da hierarquia maçônica.
O funcionamento da Loja dependia da distribuição desses cargos. Passada a eleição e o ritual de
posse, os irmãos escolhidos assumiam seus postos e deliberavam sobre as sessões maçônicas. Na eleição de 1874, foi quando Luiz Gama assumiu a vaga de venerável pela primeira vez, repetindo a experiência nos anos de 1876, 1878, 1879, 1880, 1881 e 1882. Sua atuação na Loja América era conhecida
dentro e fora do círculo maçônico. Gama nunca escondeu sua filiação à maçonaria e, na ocasião de sua
demissão, do cargo de amanuense, no ano de 1869, tratou de evoca-la: “sou gente da Loja América em
questão de manumissão, e, com eficaz apoio dela, tenho promovido muitas ações perante os tribunais”.
Ao revelar sua identidade maçônica Luiz Gama estava preocupado em
informar seus inimigos de que não estava sozinho em suas ações e contava com o apoio e a proteção maçônica. A experiência maçônica serviu
de esteio às bandeiras encampadas por Luiz Gama e, ao mesmo tempo
assegurou ao maçom negro a possibilidade de exercer sua cidadania.
A trajetória pessoal de Luiz Gama diferia dos demais maçons mulatosde que tratamos até aqui, porque Gama viveu na pele a experiência
da escravidão. Condição ao qual se viu imerso pela vontade de seu próprio pai, quem o vendeu como escravo a fim de quitar as dívidas de jogo
Luiz Gama
contraídas. Luiz Gama nasceu na Bahia em 1830, era filho de uma africana livre e de um português remediado. Além de ter de lidar com o preconceito de cor como os outros
mulatos, Gama ainda padecia com a experiência de ter vivido por 8 anos na condição de cativo, dois estigmas sociais que pareciam não ter relevância em espaço maçônico dada a posição que alcançou nela.
A maçonaria como organização de ajuda mútua serviu de espaço para instrumentalizar Bandeiras políticas e sociais. Socialmente marginalizados, os mulatos Saldanho Marinho, José do Patrocínio, Eutíquio
Pereira Rocha, Francisco Gê Acaiaba Montezuma, José Ferreira de Meneses e Luiz Gama encontraram
na maçonaria espaço para a sobrevivência social e moral, que muitas vezes não encontraram na vida
profana.

