ABREU, Berenice. Intrépidos Romeiros do Progresso: maçons cearenses no Império.
Fortaleza: Museu do Ceará/Secult, 2009. 187 p.
Gustavo Magno Barbosa Alencar

Visões e revisões já foram empreendidas no campo historiográfico, mesmo assim
ainda se podem encontrar certos temas à margem destas produções, temas que não se ousaram
elucidar devidamente. Cada vez mais historiadores vêm atentando-se para estas questões e
produzindo estudos que abarquem estas áreas. É neste contexto que podemos inserir a obra
Intrépidos Romeiros do Progresso: Maçons cearenses no Império da historiadora cearense e
atual professora da UECE Berenice Abreu.
Fruto de sua dissertação de mestrado apresentada em 1998, Intrépidos Romeiros
do Progresso foi publicado no ano de 2009, integrando a coleção Outras Histórias,
organizada pelo Museu do Ceará. A autora também possui a obra Do Mar ao Museu: a saga
da Jangada São Pedro (parte de sua tese de doutorado) publicada nesta coleção em 2001.
O livro aqui abordado trás à tona um tema que frequentemente passa, ou passou,
ao largo das análises historiográficas brasileiras: a Maçonaria. Composto por quatro capítulos,
o livro Intrépidos Romeiros do Progresso nos mostra como se desenvolveu a Maçonaria na
província cearense durante o período imperial. Motivada pela atmosfera de mistério que
envolve até hoje a instituição maçônica, Berenice resolveu analisar a sociabilidade maçônica
nos anos de 1870, período de disputas travadas no campo político e intelectual entre maçons e
membros da Igreja Católica cearense, como fruto da chamada Questão Religiosa.
Logicamente que ao analisar os aspectos que envolvem estas disputas, o estudo também
engloba as práticas de inserção na sociedade e de divulgação de seus ideários, frutos da já
mencionada sociabilidade vivenciada pelos membros da instituição maçônica, tendo como
ponto partida (ou melhor, de chegada) a análise sobre o jornal Fraternidade, que veiculava
em suas linhas as idéias defendidas pela Maçonaria. Berenice também analisa as
representações simbólicas e ritualísticas nas lojas maçônicas por ela abordadas (a
Fraternidade Cearense e a Igualdade e Caridade).
No primeiro capítulo, intitulado A Maçonaria alimentando utopias de liberdade e
fraternidade universais, a autora nos apresenta o cenário em que se desenvolve a Maçonaria
cearense no século XIX, onde encontramos a composição social dos maçons locais,
caracterizados como um grupo de intelectuais emergentes que passaram a enxergar na
imprensa um meio de propagar seus ideários, sua visão de sociedade e o papel da Maçonaria,
inserindo-se aí a criação do periódico Fraternidade. Esta época também foi marcada pelo

conflito desencadeado pela Questão Religiosa, eclodindo a luta entre maçons (divulgadores
das idéias progressistas) e ultramontanos (membros da Igreja Católica e mantenedores do
pensamento conservador). Destacamos aqui a peculiaridade, ressaltada pela autora, do
contexto cearense desta disputa, tendo em vista vários clérigos católicos pertencerem à
Maçonaria, onde apreendemos que esta disputa, mesmo tendo uma dimensão nacional,
processou-se diferentemente em cada região.
Berenice nos fala ainda sobre as origens da Maçonaria (que surgiu com as
corporações de ofício medievais), onde nos remete às vinculações que são feitas pelos maçons
a um passado mítico, um passado inventado, tendo como função a legitimação de práticas,
rituais e formas de pensar presentes. E aqui a autora nos lança uma idéia que irá desenvolver
no último capítulo: o fato desta instituição propagar um discurso liberal-ilustrado e em seu
seio ter uma carga de valores e práticas que a tradição impõe como absolutas.
O contato dos intelectuais brasileiros com a Maçonaria e seus ideais iluministas
baseados na Razão aconteceu na Europa, junto ao vários locais de sociabilidade que por lá se
espalhavam: cafés, salões, sociedades secretas, universidades etc. Trazidas ao Brasil, tais
idéias configuraram-se na luta pela emancipação política de Portugal, tendo membros da
instituição maçônica atuando em algumas revoltas contra a Coroa. No entanto, Berenice vai
além desta função ideológica da Maçonaria como difusora do ideário iluminista. Esta
instituição representaria um local privilegiado de sociabilidade entre estes homens que
ansiavam pôr em prática aquilo que haviam vivenciado em outras localidades. No cenário
regional podemos situar a Faculdade de Direito de Pernambuco e o Seminário de Olinda
como centros difusores das idéias liberais-iluministas e onde se formaram vários membros da
intelectualidade cearense. Berenice ainda nos apresenta como se desenvolveram as primeiras
lojas maçônicas brasileiras, bem como os momentos de cisões do Grande Oriente do Brasil.
O segundo capítulo, chamado A Maçonaria no Ceará e as Novas Elites urbanas,
Berenice inicia relatando o processo de desenvolvimento das primeiras lojas maçônicas
cearenses, onde tal surgimento atrelou-se ao próprio desenvolvimento econômico e urbano
das cidades pioneiras: Aracati (com sua economia ligada à pecuária e ao charque) e
posteriormente Fortaleza (cujo desenvolvimento se dá ligado ao comércio). Porém, o ponto
principal para a criação das primeiras lojas está associado ao fato de ambas as cidades
apresentarem uma vanguarda intelectual e política emergente, cuja formação se deu
principalmente em Pernambuco. Esta vanguarda buscava um espaço de sociabilidade para a
afirmação das idéias de progresso e civilização e para o debate político.
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Neste contexto, a autora passa a analisar o surgimento, em Fortaleza, desta classe
de indivíduos (comerciantes locais e estrangeiros, farmacêuticos, advogados, médicos etc.)
que iria compor os segmentos da Maçonaria; indivíduos estes, possuidores de certo capital
cultural, que pertenciam à elite e atuavam em vários âmbitos da vida pública local, vendo na
irmandade maçônica um lócus para exercerem o debate político e estar em contato com os
ideais iluministas. Neste ínterim, Berenice destaca a atuação de jornalistas e advogados que
encontravam na Maçonaria um sentido (acima exposto) que posteriormente foi
complementado por clubes e agremiações literárias. Tais profissionais tiveram sua atuação
cristalizada principalmente na imprensa, local de disputas ideológicas e de divulgação de
idéias, onde se insere o jornal Fraternidade, que segundo a autora surgia como um
complemento do debate travado na loja maçônica.
O terceiro capítulo é nomeado Maçons e ultramontanos: o campo de combates, e
trará com maior profundidade o embate que envolveu maçons e católicos no anos 70 do
século XIX. Segundo Berenice, com eclosão deste conflito, que ocorria no campo intelectual,
ambos os adversários viram a necessidade de uma demarcação bem definida de suas posições.
A Maçonaria, através do Fraternidade, enxergava-se como a guardiã dos ideais de liberdade,
progresso e civilidade, sendo a única capaz de levar a humanidade à sua plenitude e de levar o
Brasil à civilização; em contrapartida, atacava os membros da Igreja sob as pechas do
conservadorismo, do fanatismo e do retrocesso; eram considerados os símbolos do
absolutismo, sua presença em certas esferas da sociedade (administração de cemitérios, do
casamento) era tida como perniciosa, por isso os maçons defendiam uma reforma jurídica da
sociedade.
O eixo católico também tratou de delinear sua posição nesta luta, rebatendo as
provocações e acusações veiculadas no Fraternidade através do periódico Tribuna Católica,
jornal onde se defendiam os preceitos católicos. Neste último, os redatores criticavam as
idéias “modernas” pregadas pelos maçons e apontavam contradições existentes naquela
instituição, onde atacavam principalmente seu caráter secreto, em detrimento ao ideal de
liberdade pregado. Relacionavam, também, a Maçonaria a movimentos conspiratórios e
revolucionários e alertavam que esta instituição era contra a religião. Ora, em uma cidade que
ainda resguardava características provincianas, com população ainda arraigada a uma
mentalidade extremamente tradicional e católica, podemos ter a noção do peso de tais
acusações.
Tal combate, como nos mostra Berenice, não se restringiu somente ao campo das
idéias. A autora nos reporta às disputas que passaram ao âmbito das Irmandades Religiosas
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do Ceará, principalmente quando do início do processo de romanização e da eclosão da
Questão Religiosa, onde a Igreja passou a vetar a participação de maçons na administração
destas Irmandades. Os maiores embates foram travados nas Irmandades de São José e do
Santíssimo Sacramento, que aglutinavam os membros mais ricos da capital da província.
Outro campo a se destacar foi a política, onde no caso da Maçonaria, a defesa de partidos não
acontecia abertamente, dada a heterogeneidade de seus membros. No caso dos católicos,
acabou-se criando um partido próprio (Partido Católico no Ceará).
A educação (campo comumente de gerência da Igreja) também foi tema de
discórdia entre católicos e maçons. Estes criticavam a educação realizada pelos ultramontanos
por reforçarem a ignorância, os maus costumes e o fanatismo do povo cearense. Tal crítica
insere-se no modo de pensar iluminista que os fazia acreditar que para a emancipação da
humanidade era necessária a instrução da população. Percebemos que viam a educação, assim
como os católicos, como modeladora da mentalidade do povo. Os maçons afirmavam seu
caráter de vanguarda na instrução da sociedade através das escolas apoiadas ou criadas pela
Maçonaria, das bibliotecas das lojas maçônicas e da participação em agremiações literáriocientíficas como a Academia Francesa.
O quarto e último capítulo intitula-se A cidade e a Loja maçônica. Ele nos trás
uma discussão a respeito da simbologia resguardada pela Maçonaria. Aqui, Berenice enxerga
a loja maçônica como um local de sociabilidade burguesa, local de promoção da Razão. E é
justamente nestas lojas que se processaram as idéias emancipacionistas (no período colonial)
e posteriormente os ideais de luta contra a Monarquia e a Igreja, ancoradas em seu caráter
secreto. No entanto, ao lado dos debates e exercícios políticos e intelectuais, a loja possuía um
forte caráter ritualístico (que ainda hoje existe). A ritualística perpassa desde a arquitetura e as
salas existentes até reuniões, trabalhos, peças de arquitetura (discursos proferidos pelos
irmãos maçons), vestimentas e gestos. Berenice vê tal ritualística como um meio coercitivo de
que se utiliza a Maçonaria para moldar os indivíduos que ingressam em seus quadros, uma
tradição que se cria com o objetivo de formar o cidadão ideal e legitimar as práticas utilizadas.
A autora encerra sua obra retomando toda a discussão desenvolvida nos capítulos
anteriores com o intuito de reafirmar sua posição em relação à participação e atuação da
Maçonaria nas principais questões políticas e sociais que se travaram no Ceará e
especificamente na capital Fortaleza. Nesta cidade, a Maçonaria nos é apresentada como
espaço fundamental dentro do processo histórico cearense no século XIX, cuja importância
encontrava-se, sobretudo, na sua utilização enquanto local de sociabilidade que permitisse o
debate político e a vivência dos valores iluministas e liberais.
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Berenice nos remete, a partir da utilização do conceito de sociabilidade, a
questões que remontam à atuação dos sujeitos no cotidiano dentro do processo histórico. É a
partir deste conceito que a autora trabalha a difusão e o recebimento dos ideais maçônicos
pelos membros da elite intelectual cearense.
Intrépidos Romeiros do Progresso é uma obra que se insere num contexto de
renovação historiográfica (como já mencionei anteriormente) e que dá a devida credibilidade
a uma instituição tão presente na sociedade e, paradoxalmente, tão pouco enxergada.
Possivelmente isto se deve ao seu caráter secreto e às pechas que lhe são atribuídas, muitas
delas advindas dos embates travados contra a Igreja Católica a partir do final período
Imperial. As disparidades entre estas instituições podem ser percebidas nas linhas do jornal
Fraternidade citadas por Berenice (p. 99): neste trecho, os membros da Igreja são chamados
de “Morcegos da Sachristia”, ou seja, seres que habitavam as sombras do pensamento
intelectual, em oposição às “luzes” do pensamento iluminista veiculado pela Maçonaria; em
contraposição, os maçons se definem como “Batalhadores das Idéias”, ou seja, uma
vanguarda que luta pelo progresso moral e intelectual dos homens.
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