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R E S U M O 

 

A Maçonaria é um sistema social fechado, composta por homens livres, de bons costumes, 
que são iniciados na ordem não importando a sua cor, credo e nacionalidade. A arte dos 
pedreiros livres (maçons), se relaciona misticamente à construção do templo de Jerusalém, 
onde os símbolos e rituais se referem à arte de construir, chamada arte real. O presente estudo 
teve por objetivo analisar a simbologia maçônica e suas manifestações de ordem sociológica, 
filosófica e cientifica. Utilizou-se como metodologia a etnografia, que consistiu na coleta 
direita e minuciosa de determinados símbolos e uma linguagem muda que fala àquele que é 
iniciado, objetivando a descrição dos fenômenos observados nos “Pedreiros Livres” e na Loja 
Maçônica Cavaleiros de Salomão, situada na cidade de João Pessoa-PB, filiada ao Grande 
oriente da Paraíba. As questões foram formuladas com os participantes e elaboradas com base 
em uma reflexão racional desses símbolos e linguagens. Concluímos que existe uma 
Maçonaria Operativa na Franco-Maçonaria contemporânea, alimentada por símbolos, com 
origem transcendental, que estabelecem os segredos da iniciação, que por sua vez estão 
ligados a determinados objetos. Possuindo, assim, um perfil exclusivo, uma base cientifica 
que emerge de um pensamento laico, nela o amor e a verdade são pontos focais, seguidos do 
bem e da beleza e que foi criada a partir de sedimentações de conhecimentos que 
ultrapassaram séculos e se apóia na transcendentalidade da criação. 

Palavras –Chaves: Maçonaria, Ritos, Rituais e Simbolismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

A B S T R A C T 
 
 

Freemasonry is a closed social system, comprised of free men, morality, which are started in 
order regardless of colour, creed and nationality. The art of Free Masons (Freemasons), 
relates mystically the construction of the Temple of Jerusalem, where the symbols and rituals 
relate to the art of building, called real art. The present study objective was to analyze the 
Masonic symbology and its manifestations of order sociological, philosophical and scientific. 
Used ethnography as methodology, which consisted in collecting right and thorough of 
certain symbols and language changes that speaks to him who starts, Objectifying the 
description of the phenomena observed in "Free Masons" and Masonic Knights of Solomon, 
situated in the city of João Pessoa-PB, affiliated to the Grand Orient of Paraíba. The questions 
were formulated with participants and compiled on the basis of a rational reflection of 
symbols and languages. We found that there is an Operative Masonry in Franco-contemporary 
Freemasonry, fuelled by symbols originating transcendental, which lay down the secrets of 
initiation, which in turn are linked to certain objects. Possessing a unique profile, a scientific 
basis which emerges from a secular thought, love and truth are focal points, followed by good 
and beauty, and that was created from sedimentations of knowledge that past centuries and 
relies on the transcendentalidade of creation.  

Key - words: Freemasonry, Rites, rituals and symbolism 
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INTRODUÇÃO 

 

Considerada como uma das maiores e mais antiga irmandade do mundo, a Maçonaria, 

ou Franco-Maçonaria, cujo nome deriva do francês franc-maçonnerie – em inglês,  

freemason, em alemão freimaurer; em latim, Sculptores Lapidum Liberorum – que significa 

pedreiro-livre, construíram a maior parte das catedrais góticas e outros prédios públicos na 

Europa continental e na Grã-Bretanha.  Os manuais maçônicos afirmam que “ na ocasião em 

que não havia escolas capazes de ensinar as técnicas da construção em pedra, utilizadas 

principalmente em catedrais”, esse tipo de artífice tinha conhecimentos privilegiados, que não 

eram encontrados em poder de outros obreiros. 

De confrarias que reuniam trabalhadores manuais (“Maçonaria Operativa”), essas 

corporações passaram a prestar serviços onde houvesse uma grande construção, reunidos nas 

corporações denominadas guildas; assim, mestres e aprendizes partilhavam a ciência do talhe, 

discutiam o andamento das obras e apresentavam propostas para defender o seu ofício, como 

em um sindicato. Entre eles eram mantidos em segredo certos conhecimentos profissionais.   

Assim, a Maçonaria apresenta, como organização, elementos tomados da tradição 

medieval, que vão produzir o substrato para sua estruturação na base das  tradições de 

sociabilidade, defendendo, segundo suas tradições, “a liberdade de pensamento e o 

racionalismo”, surgindo, nesse contexto, uma dualidade axiomática entre um idealismo, 

enquanto prática, e um conservadorismo, enquanto teoria. Assim, o caráter sigiloso da 

instituição vai criar um mito em torno do seu segredo.  

Os pedreiros livres, abrigados pela cortina desse segredo, vão buscar uma forma social 

própria, baseada nos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, que distinguirão os 
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preceitos maçônicos dos que eles chamam de profanos (que não foram iniciados na ordem 

maçônica.), rumo ao que eles chamam de uma harmonia entre as “sombras” e as “luzes”. 

Trata-se de uma referência à Revolução Francesa – as luzes contra as trevas da ignorância – 

que a Maçonaria prega nos seus rituais, seja qual for o rito adotado. 

A não compreensão de seus propósitos por parte de uma grande parte das pessoas e a 

relação polêmica e conflituosa com a Igreja Católica foram garantindo à instituição muitas 

referências, inclusive reveladoras, da forte presença de um imaginário de obscuridade para o 

público em geral. No caso brasileiro, a presença da Maçonaria na historiografia acadêmica é 

quase inexistente enquanto objeto específico de pesquisa, à exceção de inúmeras e rápidas 

referências, sobretudo, em dois momentos específicos da nossa história política: a 

Independência e a Questão Religiosa de 1872-1875. 

A Maçonaria permanece anônima, nebulosa e obscura em razão da própria 

marginalização a que essa historiografia acadêmica a relegou, o que permitiu que a visão 

bipolarizada  – oriunda, de um lado, da história escrita pelos próprios maçons e, de outro, dos 

seus inimigos, quase sempre religiosos –  se tornasse predominante. Do ponto de vista da 

literatura maçônica brasileira de origem acadêmica, é importante mencionar que a instituição 

aparece, quando isso ocorre, sobremaneira, no âmbito da história política.  

O vínculo direto entre Maçonaria e política pode ser uma das razões das dificuldades 

em se abordar a temática. Dito de outra forma: as referências sobre a Maçonaria, por ficarem 

restritas à esfera da história política, acabaram apresentando muitos dos problemas que 

levaram a que esse gênero histórico fosse marginalizado por boa parte da historiografia 

mundial a partir da década de 1930. 

Um desses fatores foi a falta de explicação para o fato de uma instituição 
com influência sobre os acontecimentos políticos não possuir uma coerência 
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política, visto que partidários de grupos e partidos diferentes sempre atuaram 
no espaço comum das lojas maçônicas. A Maçonaria, no país e no estado, 
desenvolveu características e particularidades em relação a outras, nacionais 
e internacionais, o que é revelado de forma bem nítida na documentação 
maçônica (os rituais). As referências sobre a presença maçônica são, na 
maioria das vezes, genéricas, fragmentadas, dispersas e unilaterais. Mesmo 
assim, a matéria tem suscitado trabalhos, caracterizados pela polêmica, 
“onde parecem equilibrar-se obras de exaltação e de reprovação”, 
(MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA MAÇONS, 2002, p. 13) 

O ritual dos maçons Adonhiramitas (1930) define a Maçonaria como "um sistema de 

moral velada por Alegorias e ilustrada por Símbolos”, o que nos leva a notar a presença de 

elementos que merecem ser definidos. Consideramos no presente estudo a origem da 

Maçonaria relacionada a instituições similares e a outras realidades históricas. Contudo, não 

se trata de compreender uma única Maçonaria, universal e homogênea, e sim, explicar as 

diversas formas e características com as quais a sociedade apareceu nos contextos históricos 

em que esteve presente. 

Para contextualizar o presente estudo, observamos os elementos universais, como 

ritos, símbolos, aspectos jurídicos e particulares, que compõem a historicidade da instituição e 

lhe conferem uma complexidade histórica muitas vezes ignorada. A natureza da instituição 

impôs que se definissem um conceito, seus objetivos e motivações, a caracterização 

socioeconômica de seu quadro de filiados e, especialmente, as divergências internas e seu 

alcance na sociedade.  

O simbolismo na Maçonaria se apresenta carregado de lições morais, o que vai ligar 

essa ciência (simbolismo) como a mais antiga do mundo e o método de instrução dos homens 

primitivos, com os ritos e rituais maçônicos. É graças a ele que a Maçonaria tem 

conhecimento, hoje, da sabedoria dos povos antigos e dos filósofos. O acervo religioso, 

cultural e folclórico da humanidade está preservado por meio do simbolismo, desde a Pré-

História. 
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No primeiro capítulo, abordaremos os Pedreiros Livres e a Maçonaria, a partir de sua 

transformação de operativa a especulativa, quando ganhou muito em nível intelectual. Este 

crescimento intelectual trouxe, principalmente nos séculos XVIII e XIX, novas e importantes 

conotações cientificas para a ordem. Mostramos a importância e a rigidez dos  Landmarks 

para a sociedade maçônica. A presença da mulher e de Deus na maçonaria é tratado, fazendo 

uma conexão entre os manuais e minha própria opinião de maçom, consultando os mais 

destacados escritores maçônicos. 

Esses escritores maçônicos são as vezes desconhecidos do grande público, mais as 

opiniões e conceitos por eles emitidas, é considerada de grande valia e referência dentro da 

ordem iniciatica, são pesquisadores sérios, com vasto conhecimento sobre  temas 

determinados. Outro aspecto relevante é a referência que é feita dos manuais de iniciação, nos 

graus de: aprendizes, companheiros e mestre, essas são de propriedade exclusiva daqueles que 

são iniciados, cuja opinião pessoal sobre eles, é disponibilizado em diversos sites, com 

diferentes formas, ou não, dizendo de outra forma, as referências feitas dos manuais é de 

domínio daqueles que foram iniciados no respectivo grau. 

No segundo capitulo, trataremos da simbologia maçônica, apresentando um contexto 

histórico, para depois falar sobre os principais símbolos, principalmente daquele que a 

maçonaria trata como instrumento de trabalho dos maçons e dos hermenêuticos, para 

contextualizar de que forma a ética e a solidariedade contrubuem para a formação social da 

maçonaria. 

Essa formação social é  de natureza ética, tratada como uma teoria ou a ciência do 

comportamento moral dos homens em sociedade, ou seja, “ética é a ciência de uma forma 

específica de comportamento humano,” ou, simplesmente, “a doutrina dos costumes”. A ética 

maçônica, paralelamente ao conceito geral de ética, é bem menos ampla e menos exigente. 
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Tem por fundamento os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade como máxima no 

relacionamento humano, a concretização ou realização dos valores do homem iniciado 

maçom e a observância das regras morais consuetudinárias ou inscritas nos rituais e 

regulamentos maçônicos. 

No terceiro capitulo, falamos sobre a metodologia, mostrando como feita a pesquisa, o 

número de participantes, campo de investigação e a descrição da Loja Cavaleiros de Salomão. 

Fizemos um estudo etnográfico nesse local, onde se reúnem os maçons que ali praticam seus 

rituais. Eles são dirigidos por um mestre maçom experimentado, chamado venerável mestre. 

Suas cerimônias são sempre realizadas em honra e homenagem a Deus, ao qual denominam 

de Grande Arquiteto Do Universo, (G.'. A.'. D.'. U.'.). Seus ensinamentos são transmitidos por 

meio de símbolos, dando assim um conhecimento hermenêutico profundo e adequado ao nível 

intelectual de cada indivíduo. 

No quarto capitulo, analisamos os dados, com base nas falas, nos rituais  e nos 

manuais de instrução maçônico e nos permitiu, de um modo geral, constatar que  a Maçonaria 

não é uma religião no sentido de seita, mas um culto que une homens de bons costumes. Ela 

não promove nenhum dogma que deva ser aceito taticamente por todos, mas inculca nos 

homens a prática da virtude, não oferecendo panaceias para a redenção de pecados. 

Finalmente, o trabalho trata, em suas conclusões, de um dos componentes 

fundamentais do grupo, o processo ritual. Nele, os ritos e as cerimônias permeiam todo o 

grupamento social, desde as sociedades primitivas até as modernas sociedades pós-industriais 

e que existe uma Maçonaria Operativa na Franco-Maçonaria hodierna, sustentada por 

símbolos, com uma genealogia transcendental, que institue os segredos da iniciação, que por 

sua vez estão ligados a determinados objetos. 
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CAPÍTULO I - OS PEDREIROS-LIVRES E A MAÇONARIA 

 

1 – A MAÇONARIA NO CONTEXTO DOS LANDMARKS 

A história da maçonaria está ligada à história dos construtores medievais, neste 

aspecto, a sua origem é paradoxal, há milhares de opiniões sobre isso e cada opinião tem seus 

partidários, assim, enquanto os escritores maçônicos falam de uma sociedade fechada, secreta, 

com segredos que só são traduzidos pelos maçons,  os escritores não-maçônicos retomam 

esses textos pelo avesso, dando-lhe na maioria das vezes um outro sentido, pela sua condição 

de não iniciados. 

Ainda na Idade Média, os construtores de catedrais e palácios eram beneficiados, por 

parte das autoridades eclesiásticas e seculares, com inúmeros privilégios, tais como: 

franquias, isenções, tribunais especiais e outros. Daí a denominação francesa de franc-maçon, 

traduzida como pedreiro-livre. A arquitetura constituía, então, a Arte Real, cujos segredos 

eram transmitidos somente àqueles que se mostrassem dignos de conhecê-los. 

Desde a Antiguidade, os construtores que detinham conhecimentos especiais 

constituíam uma espécie de aristocracia, em meio das demais profissões, e formavam uma 

espécie de colégios sacerdotais. A Maçonaria, herdeira das mais antigas tradições, da 

cosmogonia, dos mistérios retomados da Idade Média, é uma sociedade de pensamentos que 

sempre teve uma repercussão sobre a sociedade em todos os tempos. 

 O simbolismo da construção de que falam os maçons é muito antigo, pois em cada 

época os homens edificam, não apenas para se abrigar, mas também para embelezar a sua vida 

e desafiar o tempo. Os manuais maçônicos afirmam que “ nas corporações , também 
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chamadas guildas, aprendizes e mestres dividiam a ciência do talhe e se reuniam, após o 

expediente, para discutirem o andamento das obras e defenderem sua profissão”. 

Acrescenta ainda que “ levavam às reuniões os instrumentos de trabalho – esquadro e 

compasso – utilizados na composição dos projetos arquitetônicos, ou na atividade braçal 

(avental, malho e cinzel) “. Assim surgia a “Maçonaria Operativa”, preocupada com coisas 

práticas e restritas ao ofício. 

Segundo Aslan1 (2000), “a Maçonaria, tal como a conhecemos hoje, segundo o 

Dicionário da Maçonaria, de Joaquim Gervásio de Figueiredo, no verbete Franco-maçonaria, 

foi fundada em 24 de junho de 1717, em Londres".  A origem da instituição está ligada às 

lendas de Isis e Osiris, Egito; ao culto a Mitra, vindo até a Ordem dos Templários e à 

Fraternidade Rosa Cruz. 

Em 1721, algumas lojas Inglesas divergiam quanto à formação, critérios, 

interpretações, dentre outros e, a solução para sanar tais questões foi solicitar ao maçom 

James Anderson, ministro da Igreja Presbiteriana, para copilar e organizar os preceitos e 

regulamentos maçonicos, estabelecendo uma especie de “regra para os maçons”, cujo trabalho 

foi feito de forma coletiva e, em 1723, publicou as Constituições da Maçonaria, com o título “ 

The Constitutions of Free Masons”, sendo aprovada por um comitê composto por 14 maçons 

e sancionada pelo Duque de Wharton, que era grão-mestre da ordem desde 1722 e pelo 

deputado maçom, o também pastor presbiteriano Désagul,  sendo estes documentos 

universalmente aceitos até hoje como base de todas as lojas maçônicas. 

O trabalho apresentado por Anderson foi devidido em 4 partes, assim distribuídas: 

                                                 
1 Nicola Aslan, nasceu na Grácia, de nacionalidade Italiana, é um dos mais eruditos entre os escritores 
maçônicos brasileiros, filosofo, membros da Academia de Letras Maçônicas, onde ocupou a cadeira nº 
6, que tem como patrono Joaquim Gonsalves Ledo. 
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1) Síntese da história da maçonaria, desde a criação do mundo; 

2) Os antigos deveres ou leis fundamentais; 

3) As obrigações ou regulamentos gerais; 

4) Quatro cânticos maçonicos: o hino do mestre, do vigilante, dos aprendizes e dos 

companheiros. 

Naquela época algumas lojas não se conformaram com o resultado da copilação de 

Anderson, criando uma oposição que passou a se chamar “maçonaria dos antigos”; essa 

reação durou até 1815, quando houve uma fusão entre “antigos” e “modernos”. Para isso, foi 

preciso adequar a  legislação maçônica às exisgencias das duas partes, de forma que cada uma 

cedeu em alguns aspectos. 

Essas modificações se tornaram quase imperceptiveis, mas criaram novas 

possibilidades de convivênvia entre “antigos” e “modernos”; porém, as discurssões continuam 

em menor escala, já se passaram três séculos e as controversias ainda não foram totalmente 

solucionadas. 

Para que a maçonaria não fosse constantemente modificada, a instituição criou os 

Landmarks, que representam para os maçons uma fronteira, um limite, uma regra e fugura no 

artigo XXXIX dos  “ RGM - Regulamentos Gerais da Maçonaria”, sabe-se que depois de 15 

anos de sua compiulação, em 1723, se tornou “regra”e “estatuto” nas constituições de 1738 e 

passa a se tornar uma regra muito rigida no mundo maçonico. 

O mundo exterior a maçonaria passa por significativas modificações ao longo do 

tempo, sem que com isso esses Landmarks fossem, nem pudesse ser modificados, o que lhe 

torna ultrapassado, com uma linguagem inadequada para a época. Com isso enseja 
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interpretações divergentes e, mais dificil ainda, no mundo acadêmico, objeto desse estudo, 

pois cada um tem a possibilidade de ter uma visão sobre um tema determinado. 

O Maçom quando de sua iniciação, recebe um ritual, que lhe pertence, que é seu, 

podendo ser usado, interpretado e utilizado, de acordo com o seu rito, o que não pode é ser 

dissociado, assim não basta ler o ritual, é  preciso acompanhar o rito, é a regra geral da 

maçonaria. O Manual é do maçom, tem seu nome, quando iniciado,  o texto é de seu dominio, 

o segredo está no texto acompanhado do seu rito. 

Recebem ainda os Landmaks, que são textos que não podem ser modificados, são 

regras rigidas e fixas, que limitam o poder das “potências” ou qualquer pessoas, em mudar os 

textos e termos fundantes, disponiveis em sites, livros, internet, sendo estas de domínio 

púplico; porém, só aos maçons cabe utilizá-lo como seu e, interpretá-lo de acordo com a 

dicotomia Ritual x Rito. 

Assim quem não foi iniciado conhece o ritual, mas não conhece o rito; portanto, não 

pode ou não deve entrar no campo maçonico, apenas nas questões de ordem acadêmicas, 

históricas, sociológicas, filosoficas, o que torna o presente trabalho pretencioso, em querer 

atingir o máximo o entendimento maçonico para os não macons. O pesquisador tem 

consciênciencia das criticas de ambos os lados, mas permanece fiel ao entendimento de que a 

ousadia é a menor distância entre o sujeito e o objeto de estudo 

 Para pesquisar este complexo tema faz-se necessário examinar algumas lendas 

enraizadas no imaginário maçônico, para as quais não existe nenhuma comprovação 

documental. A primeira delas descreve o nascimento da Maçonaria Especulativa como sendo 

a descendente direta da guilda de ofício correspondente, que teria deixado entrar os não-

operativos ou aceitos em suas lojas. 
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Aqui, também, devemos ressaltar que não existe nenhum documento das lojas 

operativas que ateste a existência de qualquer tipo de mistério que não fosse aquele ligado aos 

segredos de profissão, do mesmo tipo que se podem encontrar em qualquer outra corporação 

do gênero. 

A definição de maçonaria sustenta que os não-operativos foram atraídos para a 

corporação devido aos segredos esotéricos que esta possuía. 

 A Maçonaria é uma associação de caráter universal, cujos membros 
cultivam a filantropia, justiça social, humanidade, os princípios da liberdade, 
democracia  e igualdade, aperfeiçoamento intelectual e fraternidad. É assim 
uma associação iniciatica, filosófica, filantropica e educativa. Os maçons 
estruturam-se e reúnem-se em células autônomas, designadas por oficinas, 
ateliers ou Lojas, "todas iguais em direitos e honras, e independentes entre 
si".Sendo uma associação iniciática, utiliza diversos simbolos, dos quais 
apenas alguns são geralmente conhecidos. (ASLAN, 2000, p.8).  

 Na maçonaria o homem,antes de abordar as grandes leis cósmicas, pretende em 

primeiro lugar ter conhecimento de si mesmo, de sua natureza profunda e íntima , de sua 

consciência. Assim ele descobre a origem de seu pensamento, o sentido sagrado 

Ele não deve mais deixar se enganar pela ilusão. Ele marcha em direção a 
um absoluto, pois a tradição em si possui a verdade; ela é presença constante 
e eterno movimento ; ela é a origem e o porvir, principio último e perfeição 
final. Se quisermos nos realizar espiritualmente, se queremos encontrar o 
homem cósmico, o homem universal, é preciso poder se ligar à unidade 
divina. (BAYARD, 2004, p. 115). 

Na Maçonaria simbólica, a busca do conhecimento é uma ardua tarefa, pois é preciso 

incorporar as lições de seus manuais, não de forma intelectual, porém absolver pelas fibras do 

corpo, a mesnsagem dos textos sagrados, para melhor contextualizar esse aprendizado, 

atualemnte cada loja maçônica é composta confome disposto na tabela 1 
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Tabela 1 – distribuição de cargos e funções numa loja maçônica 

     

  CARGO 

                    

FUNÇÃO 

Venerável Mestre  Preside e orienta as sessões 

Primeiro Vigilante Conduz os trabalhos e trata da organização e disciplina em 

geral 

Segundo Vigilante Instrui os aprendizes 

Orador Sumariza os trabalhos e reúne as conclusões, é coadjuvado 

pelo Secretário.  

Secretário Redige as atas e trata da sua conservação, sendo 

responsável pelas relações administrativas entre a loja e a 

obediência,  junto com o Venerável Mestre 

Mestre de Cerimônias Introduz os maçons na loja e conduz aos seus lugares os 

visitantes,  ajuda o Experto nas cerimônias de iniciação 

Tesoureiro Recebe as quotizações e outros fundos da loja e vela pela 

sua organização financeira 

Guarda do Templo Vela pela entrada do Templo 

 fonte: pesquisa do autor 

 Com essa formação a maçonaria fica situada num plano regulamentar, onde a 

regularidade provém da loja, como uma única célula e, como em qualquer organização, a 

maçonaria precisa hierarquizar os maçons, dando a uns um poder superior sobre outros para 

poder se manter enquanto ordem universal.  

A Maçonaria se esforça para constituir uma liga internacional de homens dedicados a 

viverem em paz, harmonia e afeição fraternal, dando-lhe um aspecto religioso,embora não 

seja: 

 

Embora os componentes da loja admitam que a maçonaria e a religião andem 
em caminhos separados, notamos que há um aspecto religioso naquele espaço, 
pois ele é sacralizado na sua inauguração e durante os trabalhos fazem uma 
espécie de oração, pedindo harmonia em seus propósitos, bem como para 
abrir as portas d´alma para ajudar a construir uma sociedade mais justa e mais 
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humana e clamam a todo instante por um amor fraternal. (ASLAN, 2001, 
pag. 34) 

Segundo Eliade (1974), o ato religioso, em si, é sempre convertido:  

Quanto mais religioso o homem mais se separa da irrealidade, de um vir a 
ser sem significação, razão porque tende sempre a consagrar sua vida 
inteira”. Neste aspecto, todo ato é possível de se converter em um ato 
religioso, da mesma forma que um objeto cósmico pode se converter em 
uma hierofania (ELIADE, 1974, pag. 21).  

Para melhor situar a maçonaria no Brasil, é preciso conceituar Potência Maçônica 

como o nome que se dá ao organismo maçônico representante nacional da Grande Loja Unida 

da Inglaterra ou de um organismo maçônico também de caráter nacional e que possua com a 

Grande Loja Unida da Inglaterra o “Tratado de Mútuo” reconhecimento e que seja por esta 

declarada como um organismo regular. Tal conceito difere daquele de Obediência Maçônica, 

que geralmente é concedido aos representantes regionais, estaduais ou provinciais daquela 

Potência Maçônica. 

Administrativamente os maçons estão subordinados a três grandes potências, sobre as 

quais estão subordinados e devem obediência hierárquica em relação a sua filiação: Grande 

Oriente do Brasil, com os seus Orientes Estaduais; Confederação da Maçonaria Simbólica do 

Brasil, representados pelas Grandes lojas Estaduais e Confederação Maçônica do Brasil, 

concebidos pelos Grandes Orientes Independentes dos Estados, embora existam outros de 

menor expressão, frutos de dissidências internas, cujas características são apresentadas na 

tabela 2 
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Tabela 2 – Principais potências reconhecidas no Brasil 
 

Grande Oriente do Brasil 

 

Confederação da Maçonaria 
Simbólica do Brasil 

 
 
Confederação Maçônica do 
Brasil - COMAB 

Fundada em 1822 Fundada em 1927 Fundada em 1973 

Possui federações em todos 
os estados brasileiros, 
conhecidos como Grandes 
Orientes estaduais 

Reúne uma Grande Loja 
autônoma e independente de 
cada estado brasileiro. 

Reúne os Grandes Orientes 
Independentes e congrega 
Grandes Orientes Estaduais 
autônomos em cada estado da 
Federação. 

Reconhecida pela UGLE 
Tratado de amizade com as 
Grandes Lojas do Brasil 

Tratado de amizade com o 
Grande Oriente do Brasil
Algumas de suas Grandes 
Lojas são reconhecidas pela 
UGLE 

Em sua maioria possuem 
ótimas relações fraternais 
com as Lojas filiadas ao GOB 
e CMSB, mesmo sem que 
haja tratados de 
Reconhecimentos em todos 
os Estados, pois se trata de 
Maçonaria Regular 
(COMAB). 
 

Fonte: Disponível em http://pt.wikipedia.org 

Não é objeto de nosso estudo a discussão dos conceitos de Regularidade e 

Reconhecimento, mas, a deixar clara uma afirmação: o termo "maçonaria" é de domínio 

público, também não pretendemos dizer que só é "maçom" quem faz parte das três 

Associações Maçônicas acima, pois existem associações que fazem trabalho sério baseado na 

filosofia maçônica, mas, seja por vício de origem seja por não atenderem plenamente às 

Antigas Tradições, seus membros não são considerados maçons. 

 

1.1 – A MAÇONARIA E A MULHER 

As Constituições de Anderson, em seu artigo 3, preceitua que, no que se refere às 

Lojas: 

Art. 3 - As pessoas admitidas como membro de uma loja devem ser 
homens de bem e leais, nascidos livres de idade madura e discretos, nem 
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escravos, nem mulheres (grifo nosso), nem homens imorais e escandalosos, 
mas de boa reputação. 

Em 1938, houve uma modificação na sua forma, cuja leitura passou a ser a seguinte: 

Art. 3 – Os homens recebidos maçons devem ter nascidos livres (e 
não escravos), de idade madura e de boa reputação, robusto e são, sem 
deformação nem mutilação no momento de sua admissão, mas nem 
mulheres (grifo nosso), nem eunucos. 

Alem das referências acima, a Grande Loja Unida da Inglaterra em 1929 declara que 

“A Grande Loja e as Lojas particulares serão exclusivamente compostas por homens e que 

nenhuma Grande Loja manterá relações maçônicas com Lojas mistas ou com corpo que 

admitam mulheres na qualidade de membros”. Encontra-se na literatura maçônica numerosos 

autores favoráveis e desfavoráveis à presença da mulher na maçonaria, em geral, as 

obediências são exclusivamente masculinas. 

Para Silva (2008, p. 45) não existe uma precisão teórica de gênero, porém quando se 

trata das relações entre homens e mulheres, enquanto construção cultural, o que se vê é uma 

predominância dos atributos masculinos em relação ao feminino, para ele 

O conceito de gênero, apesar de sua imprecisão teórica, diz respeito a 
construção cultural e simbólica das relações entre homens e mulheres”. No 
Ocidente, desde os gregos e passando pelos iluministas, o valor máximo é a 
razão clara, objetiva,  considerada atributo masculino, em confronto com a 
subjetividade obscura, identificada ao feminino.  

A Maçonaria se define como uma sociedade filantrópica, tradicionalmente masculina, 

que tem por finalidade assegurar a evolução espiritual da humanidade por meio de ações 

coletivas2, sendo um dos últimos redutos masculinos na atualidade. Como um movimento 

espiritual e também iniciático milenar, assume características rituais e simbólicas de caráter 

sagrado, expressas em Landmarks fixados desde o início do século XVIII. Diz-se Regular ou 

Tradicional, a Maçonaria que exprime a sua crença espiritual no Grande Arquiteto do 

                                                 
2 Para muitos maçons, reunir-se com irmãs é uma experiência inédita. 
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Universo, no respeito pela Regra dos 12 pontos3, e que, sendo masculina, exerce em exclusivo 

a jurisdição sobre as suas lojas num determinado território onde é reconhecida 

internacionalmente. 

 Todavia, segundo os rituais maçônicos a natureza da maçonaria é humana e como tal, 

um produto essencialmente estável, em que se pode depositar confiança sob qualquer 

circunstância. Portanto, existe uma contradição nessa natureza, quando exclui a mulher. 

Assim, para ela somente no âmago do coração do homem, mora o princípio da justiça e da 

equidade. 

Silva4 (2008) trata da pessoa na sociedade maçônica, desvinculando o gênero 

masculino ou feminino, estabelecendo com muita propriedade uma relação bem determinada 

com seus valores com os seus valores,  independente de ser chamado homem ou mulher: 

 A Maçonaria não pode conceber o homem vivendo isoladamente, mas 
dentro de uma comunidade que deve ser mantida e preservada, sendo a 
pessoa um produto do meio, não se pode falar em igualdade, excluindo a 
mulher, assim a relação de sobrevivência, o bom andamento do grupo, as 
inter-relações, os interesses do indivíduo determinam uma grande classe de 
valores, independentemente do gênero. (SILVA, 2008,  p. 35). 

A Maçonaria acredita que seu trabalho consiste, principalmente, no desbaste das 

arestas do “eu interior”, ou seja, no crescimento interno do homem, e porque não da mulher?  

Os acontecimentos do cotidiano, as várias associações dos mesmos interesses, sejam eles 

profissionais, filosóficos, religiosos, financeiros, políticos ou sociais, possibilitam a abertura 

de novos horizontes na ordem maçônica.  

Em tese, a universalidade da Maçonaria é espiritual e consiste na igualdade de ideais, 

para servir e melhorar a sociedade. O sujeito envolvido na ação maçônica deve trabalhar 

                                                 
3 Os 12 pontos seriam os 12 landmarks na Maçonaria, que é a constituição que rege a fraternidade 
4 Gilvando Estevam da Silva, é físico, sociólogo, advogado, mestre em Ciências das Religiões ,  
escritor maçônico,  membro efetivo da APAMALAC. 
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muito na identificação de seus próprios defeitos, procurando desbastar suas asperezas, 

desenvolvendo, assim, a capacidade de elevar seus pensamentos para a sabedoria na conduta 

da vida, a força do Criador e a beleza de Sua obra, e isso independe de gênero.. 

 

1.2 – DEUS, O SAGRADO E O PROFANO NA MAÇONARIA 

 A partir de 1729 a maçonaria, através da Grande Loja Unida da Inglaterra, estabelece 

oito princípios que dão norte ao reconhecimento daquela potência. Destes vamos destacar 

aqueles que dizem respeito ao tema  de que estamos tratando: 

1) A crença no Grande Arquiteto do Universo (G. A. D. U.) e sua vontade revelada são 

condições primordiais para que novos membros sejam aceitos pela ordem; 

2) Todo o homem iniciado tem que prestar juramento sobre o livro da Lei sagrada; 

3) O Livro da Lei; o Esquadro e o Compasso foram acatados pela maçonaria como as três 

grandes Luzes; serão sempre expostos nos trabalhos maçônicos, sendo considerado o 

principal deles o Livro da Lei Sagrada. 

A ordem maçônica comunga e congrega em seu meio homens que professam credos 

diferentes, através da crença no GADU, que é entendido como um ideal regulador no sentido 

não exclusivo, embora tenha cuidado ao assumir a acepção deísta do Grande Arquiteto do 

Universo, não assume a idéia de um deus maçônico especifico, transformando-se desse modo 

numa religião. 

O ser Supremo é compreendido como um ser regulador, capaz da dar sentido ou 

validade à tensão moral do homem,  o que nos permite afirmar que ele não existe, senão em 
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função da regularidade, como é, fundamentalmente, de transcendência em relação ao homem, 

nesse sentido: 

A maçonaria põe o Brande Arquiteto do Universo como ideal regulador, 
como condição mínima para que todo o maçom o conceba, o que permite 
com essa condição da não exclusão, que a ordem esteja aberta aos homens 
de qualquer religião, fechando para os ateus estúpidos. (SCHÜLER5, 2000, 
p. 30) 

O mesmo pesquisador trata da antropologia maçônica, afirmando que ela ela está 

definida pelo regularismo não exclusivo, o que significa entendê-la como uma uma sociedade 

de homens duais: maçons reguladores e maçons religiosos que, pela tolerância, negam 

qualquer forma de integrismo. 

Schüler (2000, p.57), trata do GADU como “a fonte originária da espiritualidade 

maçônica que é universal e que surge na crença de um Ser Supremo” e fala de uma 

antropologia maçônica, para explicar os objetos da religião e da maçonaria: 

A antropologia maçônica de que trata o autor, se reduz a cinco pontos: 
liberdade, tolerância, fraternidade, transcendência e segredo iniciático, 
enquanto a antropologia cristã está reduzida a três: fraternidade, 
transcendência e salvação, assim a religião fala de salvação, enquanto a 
maçonaria fala de aperfeiçoamento.  

.Outro ponto a ser considerado, é que na maçonaria não há “mestre” ou “guru”, é a 

própria loja que provoca a egrégora6, o clima próprio à evolução espiritual para isso é usada 

uma linguagem simbólica, que provém da antiga atividade profissional e corporativa dos 

pedreiros medievais.  

 A linguagem simbólica ou metafórica é característica das sociedades iniciáticas, pois 

se exige do intérprete dos símbolos, na maioria das vezes, um conhecimento que somente será 

                                                 
5 Olacilio Schüler, é economista, advogado, ex-reitor da Universidade de Santa Catarina, doutor pela 
Georgetown University, de Washington. 
6 Assim como os vigilantes do Monte Hermon, as egrégora-vigilantes do livro de Enoch e de Daniel, “o ser de 
coesão desperto” se liga a uma atmosfera coletiva, uma força de coesão que une em um grupo humano todos os 
membros que o compõe. 
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possível existir se este já for um iniciado naqueles mistérios, cujos símbolos se pretende 

analisar. Este contato possibilita uma maior familiaridade e um convívio mais profundo e 

significativo. E este é, a nosso ver, o caso da Maçonaria.  

Herdeira espiritual das Sociedades Iniciáticas da Antiguidade, a Maçonaria 
perpetua o tradicional método iniciático na ensinança de suas doutrinas. Por 
este sistema que se funda no simbolismo, isto é, na interpretação intuitiva 
dos símbolos, o ensino maçônico torna-se muito pessoal e praticamente 
autodidático. É, com efeito, como tão bem explicou o eminente escritor 
maçom J. Cornelup: ‘ O próprio de um símbolo é de poder ser entendido de 
várias maneiras, segundo o ângulo sob o qual ele é considerado’, de modo 
que ‘um símbolo admitindo apenas uma única interpretação não será 
verdadeiro símbolo’ . (ASLAN, 2000, p.5).  

 Outro aspecto relevante a considerar é que a Maçonaria busca no imaginário uma 

relação intimamente ligada aos seus ritos, mitos e parábolas. Encontramos numa visão da 

antropóloga  Pitta (2005), o fundamento básico desse entendimento: “Imaginar é criar o 

mundo, é criar o universo, seja por meio das artes, das ciências, ou por meio dos pequenos 

atos, profundamente significativos, do cotidiano”. 

 Num estudo de Amos Rapoport (1989, p. 32), algumas questões básicas são tratadas: 

Como os seres humanos dão forma ao seu meio ambiente, ou seja, que 
características dos seres humanos, como indivíduos ou como grupos, são 
relevantes no que tange à construção de meios ambientes particulares. Até 
que ponto, e de que forma, o meio ambiente físico afeta o homem? Que tipos 
de mecanismos relacionam o homem e o seu ambiente de forma biunívoca? 

 Na Maçonaria, os iniciados são chamados de maçons aceitos, em oposição ao termo 

profano, que seriam aqueles não-iniciados, apresentando uma dualidade entre uma espécie de 

“sagrado” na vida maçônica; e o “profano” na vida secular. Buscar estabelecer limites da 

esfera da noção do sagrado é exatamente o ponto onde começam as dificuldades, tanto de 

ordem teórica como prática. 
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  Na ontologia arcaica, o real se identifica, essencialmente, com uma força, uma vida, 

uma opulência, com tudo o que existe plenamente ou manifesta um modo de existência 

excepcional, pelo fato de também se identificar com o estranho, o singular. 

 Ao longo da história da Maçonaria, sempre se tem encontrado objetos ou seres 

considerados sagrados ao lado daqueles tidos como profanos, uma vez que o que converte um 

objeto em sagrado é a revelação ou incorporação deste de algo distinto dele mesmo; é a nova 

dimensão de sacralidade que adquire no marco de seus rituais. 

 

 
1.3 – OS RITOS E RITUAIS MAÇÔNICOS  
 

 O rito, segundo Bayard (1920), “ é uma ordem prescrita das cerimônias que se 

praticam em uma religião. Acrescenta ainda que “os ritos são as próprias cerimônias de um 

culto” e que “ o ritual é o livro que contém o que é relativo ao rito. A ordem maçônica está 

dividida em diferentes ritos conhecidos e aprovados que, embora diversos, saíram da mesma 

fonte e tendem ao mesmo fim. 

 Cada rito tem sua autoridade reguladora e sua hierarquia, sendo eles distintos e 

independentes, no momento de consagração também se chama rito; no caso da maçonaria, a 

consagração é feita pela espada, tendo um valor operativo; ele comunica a energia contida no 

símbolo. 

 Bayard (1920) “afirma que “o rito é um instrumento de utilização interior, ele não e 

imagem, mas ação” e, acrescenta ”O rito tende a tornar presente, a utilizar e realizar o 

conteúdo do mito”.O quadro I mostra os principais ritos utilizados na maçonaria 

contemporânea. 
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Van Gennep (1978, p. 41) separa, antologicamente, os ritos em três grandes 

subdivisões: a) Ritos de separação; b) Ritos de margem  c) Ritos de agregação. Para ele  

Essas três categorias secundárias não são igualmente desenvolvidas em uma 
mesma população nem em um mesmo conjunto cerimonial. Os ritos de 
separação são mais desenvolvidos nas cerimônias dos funerais, os ritos de 
agregação nas do casamento. Quanto aos ritos de margem, podem constituir 
uma seção importante, na gravidez, no noivado, na iniciação, ou se 
reduziriam ao mínimo na adoção, no segundo parto, no novo casamento, na 
passagem da segunda para a terceira classe de idade 

 Se, por conseguinte, o esquema completo dos ritos de passagem admite, em teoria, 

ritos preliminares (separação), liminares (margem) e pós-liminares (agregação), na prática, 

estamos longe de encontrar a equivalência dos três grupos, quer no que diz respeito à 

importância deles, quer no grau de elaboração que apresentam. Além disso, em certos casos, o 

esquema se desdobra, o que acontece quando a margem é bastante desenvolvida para 

constituir uma etapa autônoma. 

Quadro I - Principais Ritos Maçônicos 

Ritos Características 
Adonhiramita Criado pelo barão de Tschoudy, ilustre escritor,  em Paris, França, 

no ano de 1766, de caráter místico e cerimonial, atualmente só em 
funcionamento  no  Brasil. 

Brasileiro Originou-se em 1878, no Recife,  com  o  primeiro  movimento  
maçônico brasileiro, e ficou  adormecido  até  que, em 1976,  por  
iniciativa  de  Lauro Sodré,  grão-mestre,  deu-se o caráter de 
regular,  legítimo  e  legal para o rito.  Este sofreu ainda 
atualizações  para  a  sua forma atual.  

 
Escocês Antigo e 
Aceito 

Derivou-se  do  Rito  de  Heredon. Em 1º de maio de 1786, foram 
fixadas as regras e seus fundamentos, compostos, até hoje, de 33 
graus. Atualmente, é o rito mais difundido nos países latinos.  

 

 

Contunua...
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Francês ou 
Moderno 

A  história  deste  rito se inicia em  1774, com  a  nomeação  de  
uma comissão para se reduzir os graus,  deixando  apenas os 
simbólicos.  No  princípio, houve uma forte oposição. Então, a 
comissão decidiu  deixar  quatro  dos  principais  graus filosóficos, 
e, com o decorrer do tempo,  lojas adotaram o rito.  Hoje  em  dia,  
é  muito praticado  na  França e nos países que estiveram sob sua 
influência.  

 
York (ou Real 
Arco) 

Acredita-se  ter  sido  criado por volta de 1743, tendo sido levado à 
Inglaterra por volta de 1777.  Inicialmente, foi composto de quatro 
graus;  hoje possui 13,  e é o rito mais difundido no mundo.  

 
Schröeder Criado  por Frederick Louis Schröeder, em 1766,  na  Alemanha, 

com a ideia de  a  Maçonaria  conter  apenas  as  suas 
características  fundamentais  iniciais,  sem   nenhum acréscimo. 
Schröeder estudou muito as origens maçônicas para compor este 
rito.  

 
Fonte: Rituais da Maçonaria 

O ritual marca intensamente cada participante, mesmo sem que ele o saiba. Graças ao 

seu aparato, também a suas fórmulas arcaicas, a seu ritmo, o ritual permite a integração do 

iniciado, que se torna uma espécie de ator e o representa na sua vivência como um 

psicodrama; ele deve ser praticado muito escrupulosamente, sendo uma das peças principais 

na cerimônias maçônicas, nesse sentido: 

Os rituais, carregados de sentidos e poderes, permitem ao adepto que se 
concentre; eles provocam uma ruptura com o mundo profano.  Eles não 
podem ocorrer senão em locais consagrados, o templo – ou a Loja -, um 
lugar sagrado aberto para  o mundo exterior. As fórmulas empregadas 
desenvolvem a espiritualidade e lhe comunicam seu desabrochar  (BAYARD 
1920, p. 177). 

Há rituais distintos para cada grau e para cada rito. Deve ser recitado com a voz mais 

anônima possível, sem sotaque, sem estrondo, mais sob a mais normal das cadências, 

participa do ritmo, que está fora do domínio do tempo, para Bayard (1920), ”É chagar a 

concepção do ritmo que provém do universo, o ritmo sem dúvida criador, música das esferas, 

como chama Platão”. Para a maçonaria ai existe uma vibração e é provável que suas ondas 
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atinjam pontos sensíveis do organismo dos maçons, etabelendo um estado de harmonia e de 

serenidade. 

Na maçonaria os rituais sevem para ensinar os preceitos que contêm princípios das 

mais diversas "Artes Iniciáticas", como o hermetismo, a cabala, o simbolismo, além de 

opiniões clássicas sobre as lendas antigas, as cores e os números. Ali se associam o 

simbolismo das iniciações primitivas, dos ensinamentos Rosa-Cruzes do pitagorismo, dos 

templários, do judaísmo, do cristianismo, dentre outros. 

O modelo a ser apresentado para a análise do ritual de iniciação maçônico não será, 

contudo, o de Durkheim (2000),  que escreveu sobre a magia e a religião, por ser o seu foco 

centrado na religião elementar, nas formas mais simples da vida religiosa, como também por 

apresentar uma polaridade rígida entre o sagrado e o profano. 

 O modelo escolhido será, então, o de Van Gennep (1978), no seu famoso Ritos de 

Passagem. Esse autor não toma mais o rito como um apêndice do mundo mágico ou religioso, 

mas como algo em si mesmo. Como um fenômeno dotado de certos mecanismos recorrentes 

(no tempo e no espaço) e também de certos conjuntos de significados, o principal deles sendo 

o de realizar uma espécie de costura entre posições e domínios sociais, pois a sociedade é 

concebida por ele como uma totalidade dividida internamente. 

Se Durkheim (2000) percebe a sociedade composta de um sistema coercitivo de 

regras, sobretudo, as regras penais e religiosas, com uma divisão interna entre o sagrado e o 

profano, Van Gennep (1978) concebe o sistema social como estando departamentalizado, 

como uma casa, com os rituais sempre ajudando e demarcando os quartos e as salas, os 

corredores e as varandas, por onde circulam as pessoas e os grupos na sua trajetória social.   
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Concebendo a sociedade como internamente dividida, Van Gennep (1978) introduz 

um dinamismo no mundo social que nem vitorianos nem durkheimianos foram capazes de 

reconhecer. Se a divisão clássica entre o sagrado e o profano é vista como cerne e raiz do 

mundo social, Durkheim trabalha numa perspectiva dualista do mundo, com um jogo do 

sagrado ao profano, do mecânico ao orgânico, como domínios fixos e mutuamente exclusivos.  

Em suma, Durkheim (2000) é um evolucionista de sequências duais e também um 

sociólogo dos pontos polares, jamais das margens e da posições mais confusas, quando a 

totalidade social não se encontra nem no polo do sagrado nem do profano. Em Van Gennep, o 

sagrado e o profano são totalmente relativos, pois sempre haverá um lado mais sagrado dentro 

da própria esfera tomada como sagrada, o mesmo sendo válido para o profano.  

O sentido não estará equacionado a uma essência do sagrado (ou profano), mas na sua 

posição relativa dentro de um contexto de relações. Van Gennep (1978), na célebre obra, aqui 

citada, estuda diversos ritos, tais como da porta e da soleira, da hospitalidade, da adoção, da 

gravidez e parto, do nascimento, da infância, da puberdade, da iniciação  (aspecto que nos 

interessará mais de perto), da ordenação, do noivado, do casamento, dos funerais, das 

estações, entre outros . 

Embora procure agrupar todos esses ritos e rituais com maior clareza possível, não 

escondo que, tratando-se de atividades, não se poderia chegar nestas matérias a uma 

classificação tão rígida quanto a dos botânicos, por exemplo. Antes de terminar esta parte 

teórica convém tecer algumas considerações sobre o sagrado e o profano.  
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1.3.1 – O sagrado e o profano 

A relação entre a sociedade moderna e as sociedades leigas retrata o que a sociedade 

religiosa trata como sagrado e profano, o que na sociedade maçônica toma uma outra 

dimensão: 

Toda sociedade contém várias sociedades especiais, que são tanto mais 
autônomas e possuem contornos tanto mais definidos quanto menor o grau 
de civilização em que se encontra a sociedade geral. Em nossas sociedades 
modernas só há separação um pouco nítida entre a sociedade leiga e a 
sociedade religiosa, entre o profano e o sagrado. (VAN GENNEP 1978, pag. 
25) 

 Entre o mundo profano e o sagrado há incompatibilidade, a tal ponto que a 

passagem de um ao outro não pode ser feita sem um estágio intermediário. À medida que 

descemos na série das civilizações, sendo esta palavra tomada no sentido mais amplo, 

constatamos a maior predominância do mundo sagrado sobre o mundo profano, o qual, nas 

sociedades menos evoluídas que conhecemos, engloba praticamente tudo. Nascer, parir, caçar 

são, então, atos que se prendem ao sagrado pela maioria de seus aspectos7. 

Por fim, admite que nos lugares em que as idades são separadas, e também as 

ocupações, esta passagem é acompanhada por atos especiais que, por exemplo, constituem, 

para os nossos ofícios, a aprendizagem, e que, entre os semicivilizados consistem em 

cerimônias, porque entre eles nenhum ato é absolutamente independente do sagrado. Toda 

alteração na situação de um indivíduo implica  ações e reações entre o profano e o sagrado, 

ações e reações que devem ser regulamentadas e vigiadas, a fim de a sociedade geral não 

sofrer nenhum constrangimento ou dano. 

                                                 
7 Se em nossas sociedades a solidariedade sexual é reduzida ao mínimo teórico, entre os semicivilizados 
desempenha considerável papel em consequência da separação dos sexos nas questões econômicas, políticas e, 
sobretudo, mágico-religiosas. A vida individual, qualquer que seja o tipo de sociedade, consiste em passar, 
sucessivamente, de uma idade a outra e de uma ocupação a outra. 
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Mircea Eliade (1958, p.9), por sua vez, afirma que “a originalidade do homem 

moderno, sua novidade com respeito às sociedades tradicionais, está precisamente na vontade 

de considerar-se como um ser unicamente histórico, no desejo de viver em um Cosmos 

radicalmente dessacralizado.” Em certo sentido, podemos dizer que, para o homem das 

sociedades arcaicas, a História está fechada, esgotadas em uns quantos acontecimentos 

grandiosos do começo. 

 Ao revelar aos polinésios, in illo tempore, as modalidades da pesca em alto- mar, o 

herói mítico esgotou de uma só vez as possíveis formas desta atividade; desde então, cada vez 

que vão pescar, os polinésios repetem o gesto exemplar do herói mítico: imitam um modelo 

transhumano.  O homem moderno perdeu o contato com o sagrado em muitas ações diárias. 

Frequentemente, viajamos dentro do país e ao exterior como fatos absolutamente corriqueiros.  

Nas sociedades arcaicas, as viagens eram raras, e antes de ocorrerem, realizavam-se 

cerimônias de purificação (rito de separação), para que o viandante não se poluísse ao entrar 

em contato com o estrangeiro. Ao chegar ao destino, o viajor poderia ou não ser recepcionado 

com um banquete (rito de agregação), que significava o seu ingresso em outra dependência do 

sagrado.  

Contudo, por mais profanos que sejamos no mundo moderno, ainda mantemos os 

rituais, na maioria das vezes de forma inconsciente. Observe-se, por exemplo, as despedidas 

dos astronautas em Cabo Kennedy, momentos antes de partir em viagem de exploração8.  

 

                                                 
8 A cerimônia de despedida não deixa de ser um rito de separação, o tensionamento da viagem está inserido num 
rito de margem e quando a viagem é bem sucedida o retorno triunfal se insere num rito de agregação. 
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1.4 – A LOJA MAÇÔNICA 

Simbolicamente, existe na loja maçônica um painel que representa o caminho que o 

maçom deve trilhar, para atingir, pelo trabalho e pela observação, o domínio deles mesmos e 

quando terminar o trabalho de aperfeiçoamento moral, simbolizado pelo desbastar as 

asperezas de uma pedra, que eles chamam de PEDRA BRUTA, transformando numa PEDRA 

POLIDA, apta à construção do edifício imaginário, onde descansa o maço e o cinzel. 

 No painel da loja condensam-se todos os símbolos a começar pela forma da loja que é 

um quadrilongo; seu comprimento é do oriente ao ocidente, sua largura de norte a sul; sua 

profundidade, da superfície ao centro da terra; sua altura, da terra ao céu, como se vê é uma 

extensão simbólica muito vasta e representa a universalidade da ordem, significa ainda, que a 

caridade do maçom não tem limites, a não ser os ditados pela prudência. 

 A loja é orientada do oriente ao acidente, ou seja: de leste a oeste, porque segundo a 

maçonaria todos os lugares do culto divino e templos antigos, as lojas maçônicas assim 

devem estar: lº) O sol, que é a maior glória do Senhor, nasce no oriente e se oculta no 

ocidente; 2º) A civilização e a ciência vieram do oriente, espalhando as mais benéficas 

influências, para o ocidente; 3º) A doutrina do amor e da fraternidade e o exemplo da Lei 

vieram, também, do oriente para o ocidente, trazidos pelo Divino Mestre. 

 Outro fator importante é que a maçonaria, através de seus rituais, afirma que: 

A primeira noticia que temos de um local destinado, exclusivamente, ao 
culto Divino, é a do Tabernáculo, erigido, no deserto por Moises, para 
receber a Arca da Aliança e as Tábuas da Lei. Esse Tabernáculo, cuja 
orientação era de leste para oeste, serviu de modelo para a planta e posição 
do Templo de Salomão, cuja construção, por seu esplendor, riqueza e 
majestade, foi considerado como a maior maravilha da época. Eis porque as 
Lojas Maçônicas, representando simbolicamente o Templo de Salomão, são 
orientadas do oriente para o ocidente. 
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 As lojas simbolicamente são sustentadas por três colunas que são chamadas, 

sabedoria, força e beleza. A sabedoria deve o maçom no caminho da vida; a força, para 

animar e sustentar em todas as dificuldade; e, a beleza serve para adornar as ações, o caráter e 

o espírito  maçônico, considera o universo como o templo da divindade, a quem devem servir, 

sua sabedoria é infinita, sua força onipotente e sua beleza manifesta-se em toda natureza, pela 

simetria e pela ordem. 

 No interior de uma loja maçônica são encontrados: os ornamentos, que são 

representados pelo pavimento mosaico, que são quadrados brancos e pretos, mostrando que, 

apesar da diversidade e do antagonismo de todas as coisas da natureza, em tudo reside a mais 

perfeita harmonia, significando que o maçom não deve olhar as diversidade de cores, de raças 

e o antagonismo das religiões e dos princípios que regem os diferentes povos, pois toda a 

humanidade foi criada pra viver na mais completa harmonia e na mais íntima fraternidade. 

 Outros ornamentos são representados pela estrela rutilante, que representa o sol, glória 

do criador e apresenta a caridade e pela orla dentada, que mostra o principio da atração 

universal, representando o amor e sua figura com seus múltiplos dentes, os planetas que 

gravitam em torno do sol. 

 Encontramos ainda os paramentos que é constituído pelo livro da lei, que representa o 

Código de Moral, que cada maçom respeita e segue; a filosofia que cada um adota ; o 

compasso e o esquadro que só se mostram unidos em loja, representam a medida justa que 

devem conter, em tese,  todas as ações dos maçons, as quais não podem se afastar da justiça, 

nem da retidão, 

 A loja apresenta ainda as jóias, que são em número de seis, sendo três  móveis e três 

fixas. As móveis são: o esquadro, o nível e o prumo, assim chamadas porque são transferidas, 
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periodicamente, aos novos veneráveis e vigilantes, com a passagem da administração; as fixas 

são: a prancheta da loja, a pedra bruta e a pedra polida, que simbolicamente, exprimem que o 

mestre guia os aprendizes, no trabalho indicado para ela, traçando o caminho que eles devem 

seguir para o aperfeiçoamento, a fim de poderem progredir nos trabalhos da arte real. 
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CAPÍTULO II – A SIMBOLOGIA MAÇÔNICA 

 

2 – DOS SIMBOLOS 

A Ordem maçônica se refere aos símbolos como uma palavra que deu lugar a 

inumeráveis interpretações, pois na verdade é um valor, ou seja, é uma noção que se aprende, 

mais que não se pode externar e definir, é um estado do pensamento e da língua na qual os 

dogmas são expressos, vai significar a própria coisa ou a idéia materializada que ele evoca, na 

definição de Migne (1960, p. 13) ele não é representado somente por analogia “ele  se impõe , 

mesmo se ele for escolhido de forma arbitrária, pois evoca necessariamente um complexo de 

pensamentos que se projetam nele, e é essa projeção que se impõe a nós” 

Deve-se esclarecer que o presente trabalho pensa a maçonaria, na sua forma clássica, 

ou seja: aquela maçonaria que mantém acesa a chama dos símbolos, dos ritos e dos mitos e os 

laços com as realidades cosmogônicas e metafísicas vindas de tradições primordial, onde a 

maçonaria se encontra inserida como uma de suas ramificações, oferecendo aos seus iniciados 

elementos necessários para que encontre a sua evolução espiritual. Nesse sentido 

A estrutura simbólica e ritual da Maçonaria reconhece numerosas heranças 
procedentes das diversas tradições que foram se sucedendo no Ocidente 
durante, pelo menos, os últimos dois mil anos. E este feito, longe de aparecer 
como um mero sincretismo, revela nesta Tradição uma vitalidade e uma 
capacidade de síntese e de adaptação doutrinal que lhe valeu o nome de "arca 
tradicional dos símbolos (ARIZA, 2003, p. 17) 

Especificamente na maçonaria especulativa que surgiu no século XVII, na Inglaterra, 

vai surgir uma releitura dos símbolos religiosos, que paulatinamente foram introduzidos na 

Instituição, baseados no estudo desses símbolos e em rituais de iniciação, surge na Instituição 

a simbologia mística, criando, dessa forma símbolos de significados particular da ordem, 

como é o caso da Romã, Cadeia de União, Estrela Flamígera, a letra G, Acácia, o Pelicano e 
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outros que passam a fazer parte de sua compilação e que descrevemos os mais significativos 

para o estudo. 

A acácia, que importa uma árvore de muitas jaezes, espalhada no Egito, Arábia e 

Palestin, era a árvore que abastecia com sua madeira aos povos hebreus, era a sagrada e 

aromática madeira Shittim ou Sitim, citada em  Êxodo 30;24. Foi muito empregada na 

construção do Tabernáculo e consagrada nas cerimônias, graus e espírito da maçonaria, como 

símbolo da inocência, iniciação e imortalidade da alma. Na lenda do 3º grau, dos rituais 

maçônicos, o ramo de acácia indica o lugar onde os três companheiros homicidas haviam 

ocultado o corpo doe Mestre Hiram, por eles assassinado no Templo de Salomão. Símbolo de 

imortalidade nos emblemas maçônicos.  

Figura 1 – O ramo da acácia 

 

 
FONTE:  Disponível em http://jaburucab.vilabol.uol.com.br/simbolismo.html 
 

 O avental,  considerado o artefato mais respeitável na maçonaria. Peculiaridade 

cogente do trabalho, sendo o único que dá ao maçom o direito de entrar nos Templos e 

participar das reuniões. Sua forma e cores variam de acordo com os graus e ritos, mas seu 

significado místico é o mesmo. O Avental Branco, sem adornos, do 1º grau, indica a pureza 

da alma, que se supõe tê-la alcançado neste grau, enquanto o azul celeste está associado com a 

dedicação espiritual. Nos graus 1 e 2 não aparecem nenhum metal, pois o maçom esteve, 

teoricamente, se despindo de todos os metais e transmutando-os em riquezas espirituais 
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  Figura 2 – O avental 

 

FONTE: Disponível em http://www.google.com.br/images?hl=pt-br&client 

A cor Azul Safira simboliza a piedade, o equilíbrio, a lealdade e a sabedoria. Cor que 

figura nos graus 3, 4 e 14 do Rito Escocês Antigo e Aceito. É a cor celeste que caracteriza as 

Lojas Simbólicas e os maçons dos três primeiros graus.  

Outro símbolo muito usado na maçonaria é o delta luminoso, que é a quarta letra do 

alfabeto grego, simbolicamente representa o insígnia da Tri-unidade. É visto pelas lojas 

espalhadas no mundo inteiro como o primeiro polígono de cunho esotérico. Tanto nas Igrejas 

Judaico-cristãs como nos templos maçônicos está geralmente envolvida de um “glória”, e 

centrada pela letra G. É o símbolo da tripla Força indivisível e divina que se manifesta como 

Vontade, Amar e Inteligência cósmicos ou ainda os Pólos positivo e negativo e o efeito de sua 

união. É às vezes figurado por tres pontos (\) . O olho inscrito nele, simboliza o sol visível, 

fonte de luz e de vida, nas oficinas fica sempre por traz do venerável mestre. 

  Figura 3 - Delta luminoso com olho 

 

 Fonte: disponível em http://www.solbrilhando.com.br 
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A Maçonaria aceita o Compasso como um de seus grandes símbolos e o coloca sobre 

o Altar da Loja enlaçado com o Esquadro para simbolizar a Macrocosmo, estando geralmente 

por sobre ou na abertura da bíblia, para significar a sabedoria que ilumina e dirige tanto o 

Macrocosmo como o Microcosmo (neste particular o maçom). Como instrumento simbólico, 

é emblema de medida e justiça,  

Figura 4 – O compasso e esquadro sobre a bíblia aberta 

 

 Fonte: Disponível em http://www.google.com.br/images 

A espada flamígera é outro símbolo muito importante nas iniciações e no 

desenvolvimento da ritualística em loja, ela apresenta uma lâmina ondulada, qual língua de 

fogo serpentino. É usada pelo Venerável Mestre representando o poder criador do 

G.A.D.U.(Grande Arquiteto do Universo).  Ao seu triplo tinir com os golpes do melhete 

(simbolo da autoridade, de que o Venerável se acha investido pela constituição maçônica), é o 

recipiendário iniciado e admitido nas fileiras da Ordem. 

 Em alguns países latinos é também usado pelo cobridor que assim guarda o Templo 

qual queribim a “guardar o caminho da árvore da vida” Geneses 3:24). Segundo os manuais, 

existe  outro tipo de espada, essa comum, que é um acessório muito usado nas cerimônias 

maçônicas, geralmente como símbolo do poder e autoridade, e emblema dissipador das trevas 

da ignorância. Nas reuniões de banquetes ritualísticos, é o nome que se dá à faca. É usada 

como jóia do primeiro experto, cobridor Interno e Externo. 
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  Figura 5 - O malhete e a espada flamígera 

 

  Fonte: Disponível em  http://www.google.com.br/images 

           

O pavimento mosaico é um ornamento situado no centro da loja e tem um grande 

poder simbólico durante as sessões, composto de ladrilhos brancos e pretos, simbolizam seres 

animados e inanimados que decoram e ornamentam a criação, a maçonaria acredita que é 

como o enlace do espírito e matéria, da vida e forma por toda a parte, a união dos maçons do 

globo, apesar de suas diferentes cores climas e opiniões particulares.  

   Figura 6 – Pavimento mosaico no interior de uma loja 

 

 Fonte: Disponível em http://www.google.com.br/images?hl=pt-br&client 

A trolha é adotado pela Maçonaria como instrumento simbólico com a qual se aplica a 

argamassa humana destinada a realizar a unidade. Tal qual o pedreiro cimenta as várias pedras 

para formar um todo que é o edifício, nas sessões de iniciação é apresentado ao iniciado como 

instrumento. O intelecto, que sugere o trabalho inteligente para desbastar a pedra bruta da 

personalidade, é representado pelo cinzel. 
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                 Figura 7 -  A trolha 

 

                 Fonte: Disponível em http://jaburucab.vilabol.uol.com.br/ 

A régua é o símbolo da Retidão. Representa a boa administração do tempo que deve 

ser divido no auto conhecimento, meditação, estudo e repouso, esse símbolo procura 

interiorizar nos maçons a responsabilidade na construção da grande obra, que é tirar as 

arestas, transforma a “pedra bruta” numa “pedra polida”, sendo o instrumento que vai medir 

cada realização, mudança, encontro interior e ter a medida certa nas suas realizações, os 

manuais ainda falam do malho, que é tratado da seguinte forma: 

 O malho é a ferramenta de trabalho do Aprendiz, para alegoricamente, 
lavrar a pedra., ou educar a inútil e inculta personalidade para uma existência 
ou obra superior, simboliza ainda a vontade, energia, decisão, o aspecto ativo 
da consciência, necessário para vencer e superar os obstáculos. O nível é 
uma jóia móvel usada pelo Primeiro Vigilante das Lojas Maçônicas 
simbólicas ou azuis. Representa a igualdade e e está em relação com o 
enxôfre e a coluna Jachim. (MANUAL DO RITO BRASILEIRO) 

A estrela de cinco pontas é outro símbolo, muito citado nos diversos manuais 

maçônicos, sendo colocada no Oriente da Loja, na parede acima da cabeça do Venerável, 

chama-se estrela do Oriente ou da Iniciação. Simboliza o homem perfeito, Deus 

manifestando-se plenamente no homem, o Iniciado. O Homem é um quíntuplo ser: físico, 

emocional, mental, institucional e espiritual.  

Encontramos, ainda, a estrela flamígera, que para a maçonaria é: 

 pentagonal que antigamente tinha raios ou pontas ondulantes, tal qual ainda 
aparece em Obediências inglesas e americanas é o emblema representativo 
do grau de companheiro”, onde figura no oriente acima do Venerável ou no 
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Ocidente entre as duas colunas ou ainda acima do pedestal do Segundo 
Vigilante, a sudoeste, segundo o Rito Escocês.(MANUAL DE INSTRUÇÃO 
DO REAA) 

A escada de Jacó é a representação simbólica que norteia os rituais da maçonaria, seu 

texto tem base bíblica  “E Jacó sonhou: e eis que uma escada era posta na terra, porque o sol 

era posto; e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela; e eis que o Senhor estava em 

cima dela” (Geneses 28:12, 13), que os manuais maçônicos tratam como 

A escada mística vista por Jacó simboliza o ciclo involutivo e evolutivo da 
vida, em seu perpétuo fluxo e refluxo, através de nascimentos e mortes, a 
desdobrar-se em hierarquias de seres, potestades, mundos, reinos e vida e 
raças. Segundo as tradições maçônicas, a escada com esse significado consta 
de quatorze degraus. Na verdade seus degraus são tantos quantos sãos 
virtudes necessárias ao aperfeiçoamento de cada um. As três mais 
importantes são a Fé, a Esperança e a Caridade, alí simbolizadas pela Cruz, a 
Âncora e o Cálice. (DISCRIÇÃO DOS MANUAIS MAÇONICOS). 

A letra G sétima letra do nosso alfabeto, foi incorporada a simbologia da maçonaria e 

apresenta os seguintes significados para os maçons: 1) Gravitação, como força primordial que 

rege o movimento e o equilíbrio da matéria; 2) Geometria ou a Quinta Ciência, fundamento 

da ciência positiva, simbolizando a ciência dos cálculos, aplicada à extensão, à divisão de 

terras, de onde surge a noção da parte que nelas compete, na grande partilha da humanidade e 

dos direitos da terra cultivada; 3) Geração,  vida perpetuando a série dos seres. Força Criadora 

que se acha no centro de todo ser e de todas as coisas; 4) Gênio, como a inteligência humana a 

brilhar com seu mais vivo fulgor; 5) Gnose, o mais amplo conhecimento moral, o impulso que 

leva o homem a aprender sempre mais e que é o principal fator do progresso; 6) Glória, a 

Deus; 7) Grandeza, o homem, a maior e mais perfeita obra da criação; 8) Gomel, uma palavra 

hebráica, entende-se os deveres do homem para com Deus e os seus semelhantes. 
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                        Figura 8 – A letra G maçônica 

 

Comumente encontramos três pontos, ao final da assinatura de um maçom, ou em 

outras palavras que são por eles abreviadas, significa o triângulo: símbolo com várias 

interpretações, aliás, conciliáveis: luz, trevas e tempo; passado, presente e futuro; sabedoria, 

força e beleza; nascimento, vida e morte; liberdade, igualdade e fraternidade 

            Figura 9 – Três pontos 

 

 Ressalte-se que os símbolos apresentados, só podem ser assimilados na ordem maçônicas, 

juntando-os, sendo pelo estudo da analogia que se tem acesso a eles, através de uma correspondência 

metafísica se estabelece além da manifestação terrestre, É preciso ser iniciado na ordem para 

compreender que os símbolos para a ordem não deve ter representação temporal, afetiva, estética, eles 

tem para os maçons um comportamento de abstração mais absoluta; eles devem agir por si mesmo, por 

seu próprio “gênio”, o que para Bayard (1920) “todas as concepções intelectuais permanecem 

inoperantes nessa forma de conhecimento, já que são desprovida de significação sagrada” 

 

2.1 – MAÇONARIA: Uma História Simbólica  

A Idade Média foi o período da História em que encontramos os grêmios, ou 

agrupamentos de construtores conhecidos como os free–masons ou franc–maçons, os quais, 
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por estarem isentos do imposto alfandegário, podiam viajar e deslocar-se, livremente, por 

todos os países da cristandade.  Dessa liberdade de movimento lhes era dado, em parte9, o 

nome de "franc–maçons", ou seja, "pedreiros, ou construtores, livres".  

O 'maçom franco' é, sobretudo, o artesão mais hábil e mais competente, o homem 

livre de espírito e que se libera da matéria por sua arte. Em numerosos textos medievais, o 

franco–maçom é o oposto ao simples pedreiro, que não conhecia a utilização prática e 

esotérica do compasso, do esquadro e da régua. Assim, esses "maçons francos" possuíam seus 

mistérios iniciáticos e suas técnicas do ofício relacionadas com a construção, e expressavam 

na ordem concreta das coisas a realização efetiva desses mistérios. 

 Em grande medida, os maçons operativos haviam herdado essas técnicas 
diretamente dos Collegia Fabrorum romanos, ou seja, dos agrupamentos de 
construtores e artesãos cujas origens remontavam ao legendário rei Numa. 
Assim como ocorreu com a Maçonaria, os Collegia Fabrorum também 
recolheram a herança simbólica de tradições desaparecidas, a mais notável 
das quais foi a tradição Etrusca, cuja cosmologia passou ao Império Romano 
através desses colégios. É interessante ressaltar que os Collegia Fabrorum 
veneravam muito especialmente ao deus Jano Bifronte, chamado assim 
porque possuía dois rostos, um que olhava para a esquerda (ao Ocidente, ou 
lado da escuridão), e outro para a direita (ao Oriente, ou lado da luz), 
abrangendo dessa maneira o mundo inteiro. (ARIZA, 2003, p. 11) 

Embora o simbolismo pertencente a esta divindade romana seja bastante complexo, 

sabe-se, com segurança, que estava relacionado com os mistérios iniciáticos, concretamente 

com os ritos de "passagem" ou de "trânsito".  Na Maçonaria operativa medieval, esses 

mesmos atributos passaram a fazer parte dos dois São João, cujo nome é idêntico ao de Jano. 

Mais ainda: por intermédio dos Collegia romanos, a Maçonaria recebeu a cosmologia dos 

pitagóricos, baseada, como já se mencionou, nas correspondências simbólicas dos números e 

da geometria, ciências e artes sagradas que precisamente têm na arquitetura suas aplicações 

mais perfeitas. 

                                                 
9 Dissemos "em parte", porque, como acertadamente escreve Christian Jacq: "O franc‐maçon é o escultor da 
pedra franca, ou seja, da pedra que pode ser talhada e esculpida. 
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 Entre os personagens conhecidos que facilitaram esse trabalho de 
transmissão da cosmologia pitagórica (e também platônica) ao período 
Medieval, merece destaque, no século VII, Boecio, chamado o "último dos 
romanos" e autor da Consolação da Filosofía. Os estudos de Boecio sobre 
astronomia, geometria, aritmética e música foram realmente decisivos para o 
enriquecimento das "sete artes liberais", divididas no trivium e no 
cuadrivium, de suma importância nos ensinamentos da Maçonaria operativa. 
Por outro lado, a filosofía de Boecio influenciou notoriamente a literatura e o 
pensamento esotérico da Maçonaria tradicional dos séculos XVIII e XIX, 
por exemplo, em autores como Louis Claude de Saint Martin e José de 
Maistre. (ARIZA, 2003, pag 13) 

Seguindo com esta ordem de idéias, existiu uma lenda difundida entre os maçons de 

língua inglesa, segundo a qual um tal Peter Grower, originário da Grécia, levou aos países 

anglo-saxões determinados conhecimentos relativos à arte da construção. Alguns autores, 

entre eles René Guénon, afirmam que este personagem não era senão Pitágoras, ou melhor, a 

ciência dos números e a geometria que, por meio dos pitagóricos foram introduzidas nas ilhas 

britânicas, ao mesmo tempo que em todo o continente.  

Em outros manuscritos, diz-se que  Euclides foi discípulo de Abraão, o que, do ponto 

de vista da cronologia histórica, é totalmente sem nexo, pois, como se sabe, Euclides viveu no 

Egito durante o século III a. C., e Abraão, aproximadamente dois mil anos antes. Mas, tendo 

em conta que se trata de história sagrada, e não simplesmente profana, o que em verdade se 

quer dizer com esta lenda é que Euclides foi o discípulo que recebeu o saber que o Patriarca 

encarnava, que era em si o monoteísmo hebraico em sua expressão cosmogônica e metafísica. 

O legado da cosmologia greco–romana, unida à espiritualidade cristã, deu como 

resultado a criação da catedral gótica, edificada pelos grêmios de construtores. Uma catedral, 

ou um monastério, é um compêndio de sabedoria; nela, gravada na pedra,  materializam-se 

todas as ciências e todas as artes, assim como os diferentes episódios bíblicos que fazem a 

história da tradição judaico–cristã. 
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Ali aparecem os diversos reinos da natureza, o mineral, o vegetal, o animal e 
o humano, da mesma forma que as hierarquias angelicais que circundam o 
trono onde mora a deidade. Tudo isso converte a catedral em um livro de 
imagens e símbolos herméticos reveladores da estrutura sutil e espiritual do 
cosmos. Essas colunas que se elevam verticalmente até outro espaço, unindo 
a parte inferior (a terra) à superior (o céu), esses arcos e abóbadas que se 
assemelham a cristalizações dos movimentos circulares gerados pelos astros, 
essa luz solar que ao penetrar através do colorido policromado dos vitrais se 
transforma em um fogo sutil que a tudo inunda; todo isso, dizemos, nos 
permite reconhecer a existência de um espaço e um tempo sagrados e 
significativos. (ARIZA, 2003, pag 14) 

Este conjunto de equilíbrios, módulos e formas harmoniosas10 se gera a partir de um 

ponto central, que, por sua vez, é o "traço" de um eixo vertical invisível, mas cuja presença é 

onipresente em todo o templo. Este ponto central não é senão o "nó vital"11 que promove a 

coesão do edifício inteiro, e para onde conflui e se expande, como se se tratasse de uma 

respiração, toda a estrutura do mesmo.  

Essa estrutura do cosmos–catedral, imperceptível aos sentidos comuns,  percebe-se 

graças à intuição intelectual e às formas visíveis do céu e da terra, que estão simbolizadas pela 

abóbada e pela base quadrangular ou retangular, respectivamente. Daí que a Maçonaria 

conceba o Cosmos como uma obra arquitetônica, e, a divindade, como o Grande Arquiteto do 

Universo, também chamado, em outras tradições, Espírito da Construção Universal.  

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Que por refletir a Beleza da inteligência divina se constitui em "resplendor do verdadeiro", como diria Platão.  
11 Era bem conhecido pelos mestres de obra, que viam seu reflexo no umbigo, sede simbólica do "centro vital" 
do templo-corpo humano. 
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  Figura  10 - A PLUMADA: imagem equilíbrio e da verticalidade 

 

 

 

Perto das catedrais em construção, encontravam-se as oficinas ou lojas, nas quais se 

traçavam e desenhavam os planos, repartiam-se as obrigações, falava-se dos detalhes da obra, 

e se celebravam os ritos e cerimônias de iniciação. Estas oficinas eram autênticos centros de 

ensino tradicional, onde, além das técnicas do ofício, transmitiam-se os conhecimentos 

cosmogônicos. Realmente, nas oficinas maçônicas se conjugavam a arte e a ciência, a prática 

e a teoria, seguindo, assim, o famoso adágio escolástico, segundo o qual a "ciência sem arte 

não é nada". 

 Cada loja ou oficina estava sob a autoridade de um mestre arquiteto, que tinha às 

suas ordens os oficiais companheiros que, por seu lado, vigiavam e dirigiam os trabalhos dos 

aprendizes. Esta estrutura ternária e hierarquizada de aprendiz, companheiro e mestre se 

encontram com os mesmos ou diferentes nomes unanimemente repartida em todas as 

organizações iniciáticas e esotéricas, pois tal hierarquia expressa um modelo do processo 

iniciático íntegro, que reproduz, exatamente, o desenvolvimento cosmogônico das "trevas à 

luz", do "caos à ordem".  

Um dos poucos testemunhos que se conservaram dos desenhos realizados 
pelos maçons operativos é o álbum do arquiteto francês Villard de 
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Honnecourt, ao qual pertence também o traçado de um labirinto, cuja forma 
é idêntica a de todos os labirintos iniciáticos: uma série de dobras 
concêntricas que conduzem, depois de um longo trajeto que começa na 
periferia, ao centro do próprio labirinto, ou ponto de contato com o eixo 
vertical por onde se produz a comunicação com os estados superiores e a 
"saída" definitiva do cosmos, ou seja dos limites determinados pelo tempo – 
e seu porvir cíclico – e o espaço.  (ARIZA, 2003, pag 14) 

Junto aos maçons operativos encontramos os sábios alquimistas e astrólogos, perfeitos 

conhecedores das ciências da natureza aplicadas como símbolos vivos do processo iniciático e 

regenerador. Eles dotaram a catedral de numerosos símbolos baseados nas correspondências e 

analogias entre o macro e o microcosmo, o céu e a terra, a divindade e o homem, 

considerando-se os legítimos herdeiros da ciência sagrada de Hermes Trismegisto.  

A "pedra bruta" que os maçons poliam e talhavam para a construção, símbolo das 

imperfeições do espírito que o maçon deve procurar corrigir; e também, da liberdade total do 

Aprendiz e do maçom em geral 

Figura 11 – A pedra bruta 

 

 Representava, ao mesmo tempo a "matéria caótica" dos alquimistas: uma imagem da 

substância plástica indiferenciada, na qual estão contidas, em estado não desenvolvido e 

potencial, todas as possibilidades de manifestação de um mundo ou de um ser. A pedra estava 

viva, não era simples matéria inerte, e, ao mesmo tempo, sua dureza e estabilidade 

simbolizavam a imutabilidade e firmeza do Espírito.  

Um detalhe não deve passar despercebido: os alquimistas tinham a Santiago, 
o Maior, como santo padroeiro, que junto com São João Evangelista 
(padroeiro dos maçons) e São Pedro (fundador da Igreja), assistiu aos 
mistérios da Transfiguração de Cristo no Monte Tabor.  A partir de então, 
um "laço" fundamentado em um "Segredo" devia unir, acima das diferenças 
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formais, a todos aqueles que estavam sob a proteção desses santos cristãos, 
uma mostra do que foram as fraternais relações que se viviam durante as 
edificações das igrejas–catedrais. (ARIZA, 2003, p. 11) 

Essa fraternidade entre alquimistas e maçons deveria perdurar ainda até o século 

XVIII. A liberdade de movimento de que gozavam os maçons francos facilitaria os 

intercâmbios de conhecimentos com outros grêmios de artesãos, dentre os quais se destaca o 

chamado Companherismo, que agrupava diversos ofícios (entre eles os entalhadores de pedra 

e escultores), e que, da mesma forma que os maçons, tinham seus graus e segredos de 

iniciação. 

 Dessa forma, esses intercâmbios se deram com as diversas ordens monásticas e 

cavalheirescas. Não há que se fazer, portanto, um excessivo esforço de imaginação para 

formar-se uma idéia do clima espiritual que se respirava naquela fecunda e luminosa época. 

Poder-se-ia dizer, sem temor de exagerar, que ali o saber não tinha fronteiras. 

 E mais: a cordial convivência existente entre as organizações iniciáticas e esotéricas, e 

aquelas de caráter religioso e exotérico, testemunhava o vigor e a saúde da tradição. Os 

cavaleiros templários, esses monges guerreiros que eram também construtores, e cujas regras 

foram inspiradas por São Bernardo, mantinham sob sua proteção numerosas lojas maçônicas. 

 E isso não deve passar inadvertido, pois quando esta organização do esoterismo 

cristão desapareceu como tal em circunstâncias sangrentas12,  dentre as lojas merece destaque 

a Grande Loja Real de Edimburgo, fundada pelo rei Robert Bruce, que se opôs à extinção da 

Ordem do Templo, combatendo ao lado dos Templários.  É significativo que o ano de 

constituição da Ordem Real da Escócia seja o de 1314 (quando se extinguiu a Ordem dos 

                                                 
12 Devido a um acordo do sinistro rei francês Felipe, o Formoso, com o Papa Clemente V, essas mesmas lojas, 
sobretudo as da Inglaterra e Escócia, acolheram em seu seio muitos dos templários sobreviventes, que traziam 
consigo certos conhecimentos iniciáticos de sua Ordem, e que acabariam por se integrar, definitivamente, na 
estrutura simbólica e ritual da Maçonaria. 
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Templários), e que esta teve como Loja Mãe a Ordem Heredom de Kilwinning, cujos alguns 

dos rituais eram de inspiração templária. 

 E esta palavra, heredom, significa "herança", que é a mesma recebida pelos 

templários.  Não existem documentos escritos que atestem a realidade desse legado simbólico, 

ainda que seja evidente que ele aconteceu. Por se tratar de transferências sagradas, estas têm 

lugar, primeiramente, no plano estritamente espiritual e metafísico, concretizando-se no 

âmbito humano por mediação de individualidades (pouco importa, neste caso, que sejam 

conhecidas ou anônimas) que as realizam de maneira efetiva.  

Um fio sutil e luminoso une o mundo superior ao inferior, e o inferior ao 
superior, e a manutenção dessa comunicação é uma das principais funções 
que sempre tiveram as organizações tradicionais e iniciáticas. Recordemos, 
neste sentido, que a palavra "tradição" procede do latim tradere, que 
significa "transmitir" (e por, extensão, herança), e transmissão de uma 
verdade, voltamos a repetir, que remonta às próprias origens da humanidade, 
e que todas as civilizações consideraram como a fonte de seu saber e cultura. 
(ARIZA, 2003, p. 7) 

Essencialmente, os templários transmitiram à Maçonaria a idéia da edificação do 

templo espiritual "que não é feito por mãos de homem", segundo a mensagem evangélica. Tal 

idéia ficou materializada com a criação de certos altos graus, complementares ao mestrado, de 

procedência templária.  

Um dos mais notáveis, por sua riqueza simbólica , é o grau de Royal Arch do 
Rito Inglês de Emulação. A Ordem do Temple (ou do Templo), em seu 
núcleo mais interno era de essência johannica , pois se inspirava nos 
mistérios contidos no Evangelho e no Apocalipse de São João. Dessa forma, 
os "Cavaleiros de Cristo"  tinham como uma de suas principais missões a 
proteção do Santo Sepulcro e a manutenção das relações com a "Terra 
Santa", ou seja, com o "Centro Supremo" ou "Centro do Mundo".  (ARIZA, 
2003, p.10) 

Com o desaparecimento do Templo, a Maçonaria tradicional, do mesmo modo que a 

ordem hermética da Rosa–Cruz, continuaria mantendo para o Ocidente os vínculos com essa 

"Terra Santa", também chamada em outras culturas de "Terra dos Imortais" ou "Terra dos 
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Bem-aventurados". Durante o Renascimento, encontramos a mesma ausência de documentos 

escritos sobre as relações que o hermetismo cristão e alquímico manteve com a Maçonaria. 

Graças à recuperação da filosofia platônica, impulsionada na Itália por Marsilio Ficino e Pico 

da Mirandola, assiste-se, nessa época, a um novo ressurgimento da tradição e do saber 

hermético, onde há que se incluir a Magia Natural e a Cabala cristã. 

Em tudo isso há algo importante a assinalar: devido à fraternidade que se criou, no 

período medieval, entre os agrupamentos herméticos e os grêmios de construtores, era 

perfeitamente normal que, em uma época como o Renascimento – onde o suporte de uma 

civilização tradicional estava já bastante debilitado – esses vínculos se fortalecessem com o 

fim de salvaguardar os valores da tradição e da doutrina. 

 

2.2  – OS PRINCÍPIOS SIMBÓLICOS  NA MAÇONARIA 

A Ordem Maçônica baseia os seus muitos princípios e os seus diversos ensinamentos 

em símbolos e rituais. Neste aspecto, a instituição maçônica apresenta, como uma das suas 

principais características,  justamente aquela de procurar velar e proteger os seus muitos 

segredos dos olhos daqueles que ainda sejam considerados profanos.  

Campanha (2003) demonstra esse entendimento, acrescentando que é nos símbolos e 

nas metáforas que se estabelece uma linguagem tipicamente maçônica: 

A maneira encontrada pela Ordem Maçônica para ministrar os seus muitos 
segredos e ensinamentos aos seus Iniciados é procurar sempre fazê-lo 
utilizando-se de símbolos e metáforas, para tanto mister se faz compreendê-
los de uma maneira pré estabelecida pela linguagem maçônica. 
(CAMPANHA, 2003, p.38) 
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Esta simbologia maçônica, sua interpretação e o seu entendimento são as ferramentas 

utilizadas pelos maçons para o seu constante escavar de masmorras ao vício e no seu 

permanente edificar e levantar de templos às virtudes: 

Para tornar sua doutrina mais facilmente assimilável, como também para 
inspirar conceitos mais amplos, a Maçonaria transmite seus ensinamentos 
por meio de símbolos. Cada maçom vê nestes símbolos conforme o seu grau 
de evolução, sem contudo afastar-se dos fundamentos da doutrina (...)” 
(GRANDE LOJA DO PARANÁ, 2000, p.3).  

Em seu Dicionário de Maçonaria, Figueiredo (1998, p.231) nos coloca uma 

interessante definição da Ordem Maçônica, em que procura destacar a importância da 

utilização de símbolos para a difusão dos princípios maçônicos:  

A Maçonaria é um sistema sacramental que, como todo sacramento, tem um 
aspecto externo visível, consistente em seu cerimonial, doutrinas e símbolos, 
e acessível somente ao maçom que haja aprendido a usar sua imaginação 
espiritual e seja capaz de apreciar a realidade velada pelo símbolo externo  

Na Maçonaria, a maior parte dos símbolos e metáforas que são utilizados provém da 

antiga atividade profissional e corporativa dos pedreiros medievais. Construtores que eram, 

principalmente de igrejas, grandiosas catedrais, sólidos castelos e fortalezas, os pedreiros 

medievais, organizados em uma corporação, constituíam a Maçonaria Operativa, que evoluiu 

para as Organizações Maçônicas Simbólicas e Especulativas contemporâneas. 

Em relação às corporações, Koshiba (2000) afirma que os instrumentos necessários à 

execução de cada etapa da obra indicam, na Ordem Maçônica, simbolicamente, os diversos 

graus que nela existem. 

O  termo "corporação" não foi utilizado na Idade Média. Em seu lugar 
empregava-se mesteres ou guildas. Apesar das controvérsias sobre a 
origem das associações profissionais da Idade Média, os historiadores 
procuram filiar as corporações de oficio às instituições antigas ou ás 
confrarias religiosas da própria Idade Média. Contudo, as corporações 
tinham bases próprias e não poderiam ser consideradas continuação de 
uma tradição antiga ou religiosa. (KOSHIBA, 2000, p. 173) 
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Podemos, com base no trabalho desenvolvido pelos pedreiros medievais, concluir 

que existiam três diferentes grupos de instrumentos operativos. Cada um destes instrumentos 

estava ligado a uma das fases da construção. Cada fase exigia do construtor um nível diferente 

de conhecimento para a sua execução e finalização: 1)  A medição ou especificação do 

tamanho e do formato das pedras; 2)  O desbaste, adequação das formas e o polimento para 

dar o acabamento adequado às pedras;  3) A aplicação e o assentamento das pedras na 

construção.  

Estes conjuntos de instrumentos necessários à execução de cada etapa da obra 

indicam na Ordem Maçônica, simbolicamente, os diversos graus que nela existem. Cada grau 

representa, dentro da organização de cada rito maçônico, todo um conjunto de conhecimentos 

que são considerados necessários ao aperfeiçoamento e ao crescimento moral e ético dos 

maçons.  

Para qualquer maçom, e até mesmo para aqueles que da Maçonaria não façam parte, 

mas que assim mesmo possuam sobre ela algum parco conhecimento, o esquadro e o 

compasso, quando justapostos ou entrelaçados, passam a significar e acabam por representar, 

praticamente, a própria instituição da Maçonaria:  

 O símbolo da Maçonaria remete aos instrumentos dos trabalhadores 
que, na Idade Média, dominavam as técnicas de construção em pedra: 
O COMPASSO, que desenha círculos perfeitos, representa a busca da 
perfeição pelo homem; a letra G, no centro de tudo, vem de GOD, 
‘Deus’ em inglês. Para os maçons, é Ele o Grande Arquiteto do 
Universo; O ESQUADRO,  que forma ângulos retos, lembra que o 
homem deve levar uma vida igualmente reta: ética e Honesta 
(SUPERINTERESSANTE, 2001, p.39)  

A linguagem simbólica ou metafórica é característica das sociedades iniciáticas, pois 

se exige do intérprete dos símbolos, na maioria das vezes, um conhecimento que somente será 

possível existir se este já for um iniciado naqueles mistérios, cujos símbolos se pretende 
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analisar. Este contato possibilita uma maior familiaridade e um convívio mais profundo e 

significativo. E este é, a nosso ver, o caso da Maçonaria.  

Herdeira espiritual das Sociedades Iniciáticas da Antiguidade, a Maçonaria 
perpetua o tradicional método iniciático na ensinança de suas doutrinas. Por 
este sistema que se funda no simbolismo, isto é, na interpretação intuitiva 
dos símbolos, o ensino maçônico torna-se muito pessoal e praticamente 
autodidático. É, com efeito, como tão bem explicou o eminente escritor 
maçom J. Cornelup: ‘ O próprio de um símbolo é de poder ser entendido de 
várias maneiras, segundo o ângulo sob o qual ele é considerado’, de modo 
que ‘um símbolo admitindo apenas uma única interpretação não será 
verdadeiro símbolo’ (...). (ASLAN, 2000, p.5).  

Os símbolos, aliados às metáforas e à prática da analogia, sempre foram utilizados na 

transmissão de informações e mensagens, principalmente aquelas que são consideradas 

religiosas ou até mesmo esotéricas. Assim foi com o cristianismo ao longo de sua evolução, e 

também com a imensa maioria das religiões que existem na atualidade ou que já existiram. 

Uma cerimônia religiosa ou ritual é um exemplo prático da riqueza representada pelos 

símbolos, bem como da sua utilização, assunto a que fazemos referência neste trabalho.  

 A cerimônia religiosa desempenha um papel importante em todas as 
religiões (...) invoca-se ou louva-se um deus ou vários deuses, ou 
ainda manifesta-se gratidão a ele ou a eles. Tais cerimônias religiosas, 
ou ritos, tendem a seguir um padrão bem distinto, ou ritual.  
(HELLERN, op. cit., p. 25)  

A interpretação dos símbolos maçônicos,  aponta na direção de que devemos sempre 

procurar analisá-los justamente do ponto de vista maçônico. A Maçonaria nos coloca algumas 

tradições, princípios e significados gerais que devem ser sempre respeitados, caso contrario, 

seriam desvirtuados os objetivos da  Ordem:  

 A Loja Maçônica não é lugar de psicanálise, onde cada um interpreta os 
Símbolos como lhe aprouver. Esta é a resposta que damos aos que afirmam 
que os Símbolos Maçônicos são livremente interpretados subjetivamente e 
livremente, isto é, licenciosamente [ ] É importante assinalar que o Símbolo 
Maçônico é sempre ideológico e não simplesmente ideográfico. [  ]  O 
símbolo Maçônico se distingue por sua universalidade e como expressão de 
ideias pacificamente aceitas pela humanidade civilizada.(VAROLI FILHO, 
2000, p. 57) 
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Prossegue ele: 

Por conseguinte, o maçom não deve ‘particularizar’ o Símbolo a seu 
gosto. Todo Símbolo Maçônico é de comunicação nos âmbitos da 
Sublime Instituição, ainda que, por motivos históricos, não seja 
originário da Maçonaria, mas de tradições morais profanas. Assim, o 
Maçom licencioso prejudica a comunicação iniciatória universal. É 
Obreiro pernicioso e vaidoso, ainda que invoque a liberdade de 
opinião a seu favor, a sua falsa maneira de defender-se e de impor as 
suas inventivas pessoais. Ainda, todo Símbolo Maçônico requer 
interpretação coerente, lógica, e inspiradora de lições morais. 
(VAROLI FILHO, 2000, p.17-18)  

A Ordem Maçônica, atuando como uma autêntica escola provedora dos mais 

profundos ensinamentos éticos e morais, necessita, como nenhuma outra instituição, procurar 

continuadamente afirmar, reafirmar e, principalmente, procurar repassar os seus diversos 

princípios aos seus membros e também à sociedade em que ela se insere. Devido às suas 

origens corporativas, desde os mais remotos tempos, a Maçonaria procurou sempre traçar 

paralelos e estabelecer analogias entre os seus princípios morais e ensinamentos éticos, 

utilizando-se como base os instrumentos laborais dos pedreiros medievais.  

 Embora não haja documentação que o comprove, deve-se admitir que os 
Maçons Operativos, os franco-maçons, usavam seus instrumentos de 
trabalho como símbolos de sua profissão, pois caso contrário não se teria 
esse simbolismo na Maçonaria Moderna. A existência desse simbolismo é a 
mais evidente demonstração de que houve na Inglaterra, contatos diretos 
entre os Maçons Modernos e os franco-maçons profissionais, e demorados o 
suficiente para que essa transmissão se consolidasse.  (PETERS, 2003)  

A Simbologia Maçônica, sua interpretação e o seu entendimento são as ferramentas 

utilizadas pelos maçons para desenvolverem seus trabalhos nas diversas oficinas, sendo estes 

livres para investigar a verdade, podendo discordar ou discutir os princípios maçônicos, 

notadamente, porque as instruções maçônicas não têm natureza dogmática (verdades 

absolutas). 
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O mistério da maçonaria, é desvendado por um simbolismo próprio, que apesar de 

cheio de epifania, que vai estabelecer dimensões de significados num mundo que tratado 

como cósmico:  

Símbolo é todo signo concreto evocando, por uma relação natural, algo 
ausente ou impossível de ser percebido. É uma representação que faz 
"aparecer" um sentido secreto. Ele é a "epifania de um mistério". Ele se 
divide em duas partes: uma visível (o significante), à qual Paul RICOEUR 
atribui três dimensões : cósmica (pois toma os elementos da figuração no 
meio ambiente), onírica (pois tem suas raízes nas lembranças, nos gestos que 
emergem nos sonhos) e poética (pois recorre à linguagem em formação); 
uma invisível (o significado), e indizível, que constitui uma espécie lógica à 
parte. (PITA, 2005, P. 13) 

Por este motivo, o símbolo tende a se repetir: é o fenômeno de redundância, "não que 

um só símbolo não seja tão significativo quanto todos os outros, mas o conjunto de todos os 

símbolos sobre um tema esclarece os símbolos uns pelos outros, lhes soma uma 'potência' 

simbólica complementar". Prossegue  Pitta (2005):  

 Os símbolos podem ser classificados em: símbolos rituais (relativos aos 
gestos), símbolos iconográficos (imagem visual) e aqueles relativos à 
palavra (os mitos) "Ou ainda digamos que o símbolo coloca as imagens que 
possuem um espaço sensível, os significantes, na perspectiva de um sentido, 
de um significado cuja indizível singularidade, cuja ausência de localização 
necessitam precisamente o trânsito por um significante perceptível". "De 
fato, o símbolo é um sistema de conhecimento indireto onde o significado e 
o significante anulam mais ou menos o 'corte' circunstancial entre a 
opacidade de um objeto qualquer  e a transparência um pouco vã do seu 
'significante'(...)" Ou seja, o conhecimento pelo símbolo dispensa a 
necessidade analítica de separar significado e significante. 

Partindo do princípio que o símbolo só é significativo quando inserido em um 

contexto, a experimentação deverá ser feita por meio da criação individual (no caso) deste 

contexto, e, para que isso ocorra, é necessário criar as condições experimentais, assim a 

imagem só se torna real e concreta no interior de um campo significativo. 

O conjunto das imagens não gratuitas e das relações de imagens que 
constituem o capital inconsciente e pensado do ser humano. Este capital é 
formado pelo domínio do arquetipal – ou das invariâncias e universais do 
comportamento do gênero humano – e pelo domínio do idiográfico, ou das 
variações e modulações do comportamento do homem localizado em 
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contextos específicos e no interior de unidades grupais. (COELHO, 1997, 
pag. 212) 

A atuação do símbolo e da imaginação forma o campo do imaginário. Deve-se 

salientar que este termo possui muitas acepções e nem sempre é bem definido. Nesta 

concepção, utiliza-se a definição baseada em  Durand (1997), na qual o imaginário é um 

conjunto de imagens que ele vai especificar.  

 

2.3 – O SIMBOLISMO: Da Solidariedade e da Formação Social da Maçonaria 

O tema da solidariedade é retomado nas últimas décadas do século passado por 

vários autores, todos preocupados com a crise da sociedade de trabalho e com o seu corolário 

– o crescimento incontido da “exclusão social”. A exclusão social torna-se, dessa forma, “a 

nova questão social” (Rosanvallon, 1995), remetendo ao “disfuncionamento da sociedade 

industrial emergente” e à crise do Estado-providência. 

 Mesmo admitindo uma renovação do conceito a partir de uma perspectiva que o 

afasta de uma ação meramente caritativa, é possível dizer que a solidariedade sempre esteve 

presente, desde os tempos mais remotos, em toda a formação social. O mesmo pode ser dito 

sobre a dádiva, até porque a natureza da doação é essencialmente solidária. 

 Como observa Caillé (2002, p.204), “o primeiro passo da solidariedade é aquele 

pelo qual os homens se reconhecem membros da mesma sociedade, da mesma politie e, neste 

sentido, têm a obrigação de olharem uns pelos outros”.  Nessa mesma linha de análise, Morin 

(2000) adverte que o mundo não apenas está em crise, mas em agonia – onde forças de vida e 

de morte se encontram. A consciência de ser solidários com a vida e morte unem, a partir de 

agora, os humanos uns aos outros. MORIN (2000, pag. 85 e 93) 
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Portanto, um destino comum liga os homens de seu tempo, fato que exige a 

(re)criação conjunta de regras de convivência – de dádiva, de solidariedade, de punição, de 

controle – capazes de assegurar o grande pacto social planetário. Permeia, dentre as 

preocupações aí inclusas, que as saídas para as grandes “agonias” contemporâneas – a 

sustentabilidade ambiental e a exclusão social – precisam ser geradas pelo conjunto da 

humanidade e não mais simplesmente serem pensadas como soluções isoladas. 

A ideia-chave do tema solidariedade repousa na noção de reciprocidade. Esta 

entendida como uma troca indissociável das relações humanas e fonte de sociabilidade, que se 

traduz no sentimento não apenas de pertencimento à humanidade, mas de dívida em relação às 

sociedades passadas e compromisso em relação às gerações futuras. 

Assim, a ideia delegada para as gerações futuras está tão presente no tema 

sustentabilidade como no de solidariedade. “ O trabalho e a divisão social do trabalho se 

apresentam no cerne dessas preocupações, remetendo tanto à questão da estruturação das 

atividades produtivas como à consolidação democrática por meio de uma efetiva participação 

da coletividade “ (LAVILLE,1994, p. 17).  

A crise social exige uma reformulação na ordem social e na ordem maçônica, para 

tanto mister se faz uma reformulação de ordem política, para que os reflexos da ordem social 

possa ser percebida pela ordem maçônica: 

A crise social exige uma reformulação do “pacto político central”, 
decorrente das mutações do mundo salarial, de tal modo que não mais se 
limite ao direito de cidadania aqueles trabalhadores estáveis e em tempo 
integral. Caillé propõe, para isso, três medidas: 1) diminuição do tempo de 
trabalho, organizando, ao mesmo tempo uma redistribuição ativa dos 
empregos; 2) incentivo do ponto de vista jurídico, simbólico e financeiro a 
expansão das atividades associativas, especialmente daquelas que 
contribuem para o dinamismo do ‘terceiro setor’ ou da ‘economia solidária’ 
e; 3) estabelecimento de uma rede de “confiança entre todos para com todos, 
dos mais favorecidos em relação aos menos favorecidos e reciprocamente, 



63 
 

de todos em relação ao Estado e do Estado relativamente à população (...) 
(CAILLÉ, 2002:204). 

A idéia de superação do problema da escassez de trabalho está presente na literatura 

como “um problema de bem coletivo ou de solidariedade” (OFFE,1989: 9), que tem como 

base a inclusão de um maior contingente de trabalhadores no mercado de trabalho por meio da 

redução do tempo do trabalho e do salário.  

O "direito à inserção" (Rosanvallon, 1995), mediante diversas formas de trabalho – e 

que extrapolam a questão do emprego – está no cerne das discussões atuais. Para Offe (1989), 

a crise do mundo do trabalho ultrapassa o mercado de trabalho, atingindo toda a sociedade, na 

medida em que “o trabalho remunerado formal perdeu sua qualidade subjetiva de centro 

organizador das atividades humanas, da auto-estima e das referências sociais, assim como das 

orientações morais”. 

 Com efeito, a idéia de superação da crise social está presente entre os autores que 

promulgam uma nova ética societária, o que para Offe (1080)  “a partir de valores imateriais, 

como bondade, participação, doação, criatividade, estética e subjetividade – capazes de 

exaltar o ser sobre o ter ou sobre o homo donator versus homo economicus”. 

A sociedade moderna assiste, cada vez mais, ao crescimento da onda avassaladora do 

profano em relação ao sagrado. Os núcleos de sacralidade são como pequenas ilhas no imenso 

oceano do profano. Tem razão Mircea Eliade (1958) quando afirma que “uma das 

características do mundo moderno é o desaparecimento da iniciação”. De capital importância 

nas sociedades tradicionais, a iniciação é, praticamente, inexistente na sociedade ocidental de 

nossos dias. É bem verdade que as distintas confissões cristãs conservam, em diferentes graus, 

vestígios de um Mistério iniciático. 

Nesse sentido acrescenta ele, quando se refere as provas iniciáticas: 



64 
 

A maior parte das provas iniciáticas implica de maneira mais ou menos 
transparente, uma morte ritual a que se seguiria uma ressurreição ou novo 
nascimento. O momento central de toda iniciação vem representado pela 
cerimônia que simboliza a morte do neófito e sua volta ao mundo dos vivos. 
Mas o que volta à vida é um homem novo, assumindo um modo de ser 
distinto. A morte iniciática significa, ao mesmo tempo, o fim da infância, da 
ignorância e da condição profana. (ELIADE, 1958, p. 34) 

Considerando ainda nesse mesmo sentido, prossegue o autor: 

As definições dadas ao fenômeno religioso evidenciam a sua maneira, uma 
característica comum: apresentam uma oposição entre o sagrado e a vida 
religiosa; e o profano e a vida secular. Buscar estabelecer limites da esfera 
da noção do sagrado é exatamente o ponto onde começam as dificuldades, 
tanto de ordem teórico como práticas.  

Isto porque, ao se pretender dar uma definição do fenômeno religioso, é importante 

saber onde se devem buscar os fatos religiosos, em especial, aqueles que podem estar 

relacionados aos estados mais simples ou mais próximos às origens. 

Infelizmente, esta é uma tarefa extremamente difícil, porquanto, quase sempre,  

encontramo-nos diante de fenômenos religiosos complexos, cuja história supõe uma longa 

trajetória evolutiva e, consequentemente, tais fatos não se apresentam accessíveis em 

nenhuma parte, nem entre os chamados primitivos, e nem mesmo entre as sociedades cuja 

história se pode seguir. Certas experiências religiosas superiores, certos místicos, identificam 

o sagrado com o universo inteiro, o que significa que todo o Cosmos constitui uma hierarquia. 

Quanto a ontologia arcaica, que também faz parte do simbolismo na maçonaria, 

existe um aspecto de cunho religioso que é absolvido pela ordem.  

Na ontología arcaica, o real se identifica essencialmente com uma força, uma 
vida, uma opulência, com tudo que existe plenamente ou manifesta um modo 
de existência excepcional; pelo fato de também se identificar com o 
estranho, o singular, etc. Quanto mais religioso o homem mais se separa da 
irrealidade, de um vir a ser sem significação, razão porque tende sempre a 
consagrar sua vida inteira. Neste aspecto, todo ato é possível de se converter 
em um ato religioso, da mesma forma que um objeto cósmico pode se 
converter em uma hierofanía (ELIADE,1974).  
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Assim, pois, a tarefa mais difícil está em compreender e, sobretudo em fazer 

compreensível, a modalidade ou manifestação do sagrado revelada por meio de uma 

determinada hierofania. Mas, conhecer as diferentes modalidades do sagrado é, precisamente, 

uma das maiores capacidades que apresentam os povos das sociedades primitivas, porquanto, 

para estas, o sagrado é o que se opõe ao profano. O homem entra em conhecimento com o 

sagrado porque este se manifesta, mostra-se como algo completamente diferente do profano: 

 Todavia, os modos de ser sagrado e profano dependem das diferentes 
posições que o homem tem conquistado no Cosmos, uma vez que sagrado e 
profano constituem duas situações duas situações existenciais que o homem 
elege assumir ao largo de sua história. (ELIADE, 1967, pag. 38).  

Essa tendência secular de profanização da sociedade tem encontrado, contudo, nos 

últimos tempos, uma busca, por parte de alguns homens, de uma volta ao sagrado, ou um 

revolta contra o monopólio do profano, o que talvez tenha contribuído para que L. 

Kolakowski escrevesse, em 1973, o seu famoso ensaio, A Revanche do Sagrado na Cultura 

Profana.    

 

2.4 – A SIMBOLOGIA DA INICIAÇÃO 

 As sociedade iniciáticas, desde remotos tempos, possuía os seus segredos, 

como forma de proteger a arte de construir, a maçonaria especulativa herdou esses segredos e, 

utiliza nas suas iniciações com o objetivo de conduzir o individuo a penetrar no seu eu 

interior, através de uma luz transcendente, para a maçonaria ali, começa uma nova vida, para 

isso recebe os primeiros conhecimentos de uma sociedade secreta singular, “saindo das trevas 

e recebendo a luz”, conforme preceitua os diversos manuais. 
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Ao adentrar numa sala preparada especificamente para esse fim, O ambiente é propício 

para meditação e pensar sobre a instabilidade da vida humana, assim o iniciado, tem os seus 

olhos vedados, numa alegoria ligada a escuridão, para retratar o conhecimento da realidade 

envolvente, simbolizando a morte para a vida profana e, a espera de um nascimento 

maçônico. Esses atos são geralmente associados aos antigos mistérios, como o de: Mitra, 

Ceres e dos Essênios, na iniciação o símbolo é tratado como uma imagem sensível utilizada 

para exprimir uma idéia oculta, mas analógica - que servem para provocar a iluminação 

através da aproximação analógica.  Ao usar a linguagem tradicional, imemorial e universal 

permite estabelecer, através do tempo e do espaço, a relação adequada entre o sinal e as 

idéias. 

Os manuais de iniciação maçônica dividem os símbolos de iniciação, utilizando as 

seguintes conotações: 

Os símbolos na Maçonaria podem dividir-se em três tipos: 

1. Símbolos religiosos tradicionais: 

1. O triângulo, o delta luminoso, os três pontos: o símbolo evoca, nas suas três 

formas, a idéia da divina Trindade; 

2. O Templo de Salomão e os seus adornos; 

2. Símbolos herméticos e alquímicos: 

1. Os quatro elementos: terra, ar, água e fogo; Os três princípios da Grande Obra: 

enxofre, o sal e o mercúrio; 

2. A fórmula V.I.T.R.I.O.L. - Visita o interior da terra e, rectificando, descobrirás 

a pedra oculta. "Trata-se de um convite à investigação do Ego profundo, que 

não é senão a própria alma humana, no silêncio e na meditação" segundo Jules 

Boucher. 
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3. Utensílios maçônicos: 

1. O compasso: medida na procura; 

2. O esquadro: retidão na ação; 

3. O maço: vontade na aplicação; 

4. O fio de prumo: profundidade na observação; 

5. O nível: atuação correta dos conhecimentos; 

6. Avental: simboliza o trabalho constante. 

Os símbolos são relacionados nos diversos rituais da maçonaria, estabelecendo 

critérios para sua utilidade e dando sentido ao processo iniciático. 

Os ritos não teriam nenhuma utilidade se os seus ensinamentos caíssem 
como água numa ânfora quebrada. O seu objetivo consiste em relembrara o 
iniciado que deve dar cada vez mais predomínio à vida interior do que à 
atração dos sentidos.A promessa do Maçom de ser bom cidadão, de praticar 
a fraternidade não quer dizer outra coisa. Diodoro da Sicília dizia que 
"aqueles que participavam dos Mistérios tornavam-se mais justos, mais 
piedosos e melhores em tudo". Por isto, o primeiro passo da vida iniciática é 
a entrada em câmara ou cripta onde hão de morrer as paixões, para que o 
aspirante possa ser admitido no reino da Luz. Como dizia, faz 
séculos, Plutarco: "Morrer é ser iniciado (Ragon 1989, p. 23), 

 Na iniciação o candidato é submetido a “viagens” imaginárias, onde vai passar por 

diversos processos, que são chamados provas, em que o candidato deve demonstrar coragem 

necessária para enfrentar determinados desafios, pois no momento ele se encontrar vedado, 

não vendo o que se passa em sua volta, sendo conduzido por um maçom (mestre). 

 Simbolicamente esses caminhos são cheios de estorvos, que deverá superá-los, quando 

ultrapassa os obstáculos da primeira viagem, ele é submetido a uma segunda, onde encontrará 

novos desafios, tais como: trovões, tempestades, ruídos de espadas e termina com um lavar de 

mãos, significando que ele está em parte purificado, por esse elemento da natureza que é a 

água, para finalmente ser submetido a mais uma prova, com um trajeto mais tranqüilo e 

silencioso, ele enfrenta agora outra purificação, o elemento da natureza é o fogo, que serve 
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para ativar bem o coração no candidato o amor aos seus iguais, a fraternidade e a caridade. 

Estas provas representam no candidato o seu renascimento e morte para os seus preconceitos, 

erros e ilusões. 
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CAPITULO III - METODOLOGIA 

3 - A PESQUISA 

O trabalho trata a pesquisa como um conjunto de ações que são propostas para melhor 

compreender os procedimentos racionais e sistemáticos da Maçonaria. Trata-se inicialmente 

de um estudo exploratório de caráter indutivo, uma vez que não foi assumido construtos ou 

variáveis a priori.  A Maçonaria foi inserida inicialmente, na tradição de pesquisas 

qualitativas e, mais especificamente, no paradigma da explicação, em que a linguagem é 

entendida como base da construção de sentido e da realidade, objetivando gerar 

conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência 

Para tratar o tema reunimos um conjunto de procedimentos sistemáticos encontrados 

nos diversos manuais da maçonaria, baseados num raciocínio lógico, procurando encontrar 

respostas para as indagações propostas, para tanto os fatos foram observados tal como eles 

ocorrem, procurando não controlar ou isolar variáveis. 

Atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. É 
uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo 
intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de aproximação 
sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação 
particular entre teoria e dados (MINAYO, 1993, p. 13) 

Por outro lado, Demo (1996) insere a pesquisa na condição de atividade cotidiana, 

considerando-a como “uma atitude, um  questionamento sistemático crítico e criativo, mais a 

intervenção competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a realidade em 

sentido teórico e prático”. 

Para Gil (1999) a investigação tem um caráter pragmático, “é processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da busca é 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. Na 
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Maçonaria, há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido 

em números.  

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo 

de pesquisa qualitativa. Não requer, inicialmente, o uso de métodos e técnicas estatísticas. O 

ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. 

É descritiva. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem. 

Pesquisa é a construção de conhecimento original de acordo com certas 
exigências científicas. Para que seu estudo seja considerado científico você 
deve obedecer aos critérios de coerência, consistência, originalidade e 
objetivação. É desejável que uma pesquisa científica preencha os seguintes 
requisitos: “a) a existência de uma pergunta que se deseja responder; b) a 
elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar à resposta; c) a 
indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida” (GOLDEMBERG, 
1999, p.106). 

 Através de um estudo etnográfico identificou-se os fatores determinantes da loja maçônica 

“Cavaleiros de Salomão”, bem como se descreveu as características e os fenômenos 

encontrados nos pedreiros-livres ali encontrados. Para isso, foram utilizadas técnicas 

padronizadas de coletas de dados: questionários e observação sistemática, como uma forma de 

levantamento e para a compreensão das relações entre o mundo real e o imaginário da 

instituição. 

Procurou-se através da observação participante para descrever o grupo social dos 

maçons, tendo sido apropriada uma antropologia descritiva do modo de ser e do 

comportamento da Maçonaria no decorrer do tempo e introduzida como uma descrição social 

científica do grupo, tomando como base a lingüística e o simbolismo maçônico e “assumindo 

as observações como meio de se ter sentido no mundo, sendo ela parte integrante da cultura. 
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Nela, a linguagem e o símbolo são vistos como estando simultaneamente constrangida pela 

cultura, bem como a revelando e sustentando-a” (GIL, 1999, p. 23). 

Para uma melhor compreensão da cultura maçônica, a partir de seus membros e de 

como eles dão sentido às suas experiências, foi preciso estabelecer um parâmetro entre a 

interação verbal entre os maçons e os símbolos, rituais e experiências vividas, onde se 

apreendeu uma comunidade de alocução, onde há compartilhamento de seus membros na 

forma como fazem uso dos signos, lingüísticos ou não, da linguagem.  

Como sugere a tradição etnográfica – e o próprio paradigma interpretativista 
– o pesquisador carregou para o campo seus próprios valores e visão de 
mundo. Nas várias interações em que esteve como observador, apresentou-se 
ao outro em seu papel social relativo ao campo em que estava inserto – como 
maçom. Como trataremos a seguir, este é, de fato, condição sine qua non 
para sua compreensão do fenômeno observado. Apesar disto, potenciais 
limitações, sobretudo ligadas ao próprio envolvimento do pesquisador com 
seus sujeitos observados, devem ser consideradas (GOLDEMBERG, 1999, 
p.106). 

A perspectiva descritiva toma como referência o ponto de vista dos membros nativos 

do grupo (êmica), ainda que feita com categorias científicas do pesquisador (ética); pretende 

ser holística, abarcando uma compreensão global que inclua aspectos históricos, culturais, 

econômicos, religiosos e outros; representativa enquanto procura condensar em um texto o 

significado colhido em um contexto fluente e mutável, cheio de manifestações não-verbais 

intransmissíveis ao texto escrito, como emoções cifradas, entonações e ironias invisíveis às 

quais o pesquisador atribui significado. 

 

3.1 – O CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 

A pesquisa foi desenvolvida nas oficinas Loja Maçônica Cavaleiros de Salomão nº 34, 

filiada ao Grande Oriente da Paraíba – GOPB, nacionalmente agregada à Confederação 
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Maçônica do Brasil – COMAB, situado no Complexo Maçônico Geraldo Nicolau, no bairro 

dos Colibris, na cidade de João Pessoa/PB. 

Foi preciso levar em consideração para duas práticas fundamentais em estudos 

etnográficos: 1) O que se refere às incursões de alteridade do observador entre seu próprio 

universo e o do outro (observado); 2) O que consiste no esforço do observador em analisar 

uma situação que lhe seja familiar como se fosse estranha, condição necessária para sua 

análise.  

A definição de seleção dos grupos observados, no método utilizado, é 
critério de validade. Por outro lado, apesar disto, a análise dos dados 
foi realizada pela dupla de pesquisadores, o que, em qualquer 
metodologia qualitativa, é também critério de validade e 
confiabilidade. (CRESWELL, 2002, p. 23).  

Entendeu-se que havia necessidade de algumas considerações suplementares, pois, 

do ponto de vista de generalização ou no paradigma adotado, não se assume a busca de um 

critério com base em resultados. O material pesquisado foi compreendido como uma 

contribuição para a abrangência de uma realidade social, proporcionando uma visão do todo, 

para isso foi preciso fazer alguns ajustes, tendo em vista a complexidade do mundo maçônico 

Ao todo, o levantamento etnográfico durou aproximadamente um ano, e nos 

propiciou trinta observações. A documentação que serviu de base para o estudo foi feita tanto 

por gravação quanto por notas de campo, de forma complementar. No primeiro caso, o 

gravador – pequeno, na forma de pen drive – esteve sempre no bolso da camisa do 

pesquisador de campo. 

 Era acionado previamente em situações que, antecipadamente, poderiam supor 

oportunidades de interações sociais, basicamente nos momentos que antecediam as reuniões 
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da Loja, sempre às sextas-feiras, bem como, de forma discreta, diante da súbita percepção de 

que uma dada interação se havia iniciado.  

Além do gravador, o pesquisador de campo também carregava consigo um pequeno 

bloco de notas. Imediatamente, no final de cada interação observada, ele procurava um lugar 

em que pudesse ficar sozinho para tomar nota, tanto de impressões gerais, quanto de aspectos 

não-verbais da interação. As observações foram transcritas e a elas acrescentados os dados de 

campo registrados no bloco de notas. 

 Nossa análise foi baseada na idéia de Stillar (1998, p. 37), que assim se expressa 

“considera o discurso social como advindo das falas dos sujeitos, quando em interação, em 

que estes geram significado na medida em que os signos são usados conjuntamente”. 

Portanto, têm sentido para ambas as partes e a fala tem por base uma noção pragmática do 

significado, em que o que é expresso pode ser entendido apenas dentro do contexto da 

situação social em que está sendo proferido. 

 

3.2 – AS PRÁTICAS DE CAMPO 

A amostra foi constituída por 30 maçons, todos devidamente regulares, pertencentes à 

Loja Cavaleiros de Salomão, filiada ao Grande Oriente da Paraíba, ou como visitantes de 

outras oficinas, filiadas à Grande Loja ou ao Grande Oriente  do Brasil, todos selecionados 

conforme os critérios de estar presente nos dias em que foram  realizadas as pesquisas, cuja 

caracterização pode ser vista conforme quadro a seguir: 
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Tabela 3 – Estado Civil dos Pedreiros Livres da LCS 

Estado Civil n % 

Solteiros 5 16,6 

Casados 19 63,4 

Outros 6 20 

TOTAL 30 100 

 

 A loja pesquisada é essencialmente por formada por homens casados, o percentual de 

menos de 17% (dezessete por centos) não serem casados, é apresentado como uma reflexão 

do processo de escolha dos membros para pertencerem a ordem, ser preferencialmente 

casado, embora, os dados mostram que é uma regra, que permite exceção. Para ser admitido 

na ordem é preciso o consentimento das esposas, ou mães (para os solteiros), em relação as 

esposas, mostra que mesmo elas não podendo ser membro/participante, não se opõem em ser 

coadjuvantes. 

 Procuramos identificar a origem da moradia, pois é relevante saber da disponibilidade 

dos obreiros em se deslocarem e participarem das oficinas, o resultado apresentado foi. 

Tabela 4 – Origem da Moradia 

ORIGEM DA MORADIA N % 

João Pessoa 25 83,3 

Grande João Pessoa 4 13,3 

Outras cidades da Paraíba 1 3,4 

TOTAL 30 100 

 

 Os dados mostram que tende em vista a diversidade de lojas maçônicas na Paraíba, os 

maçons preferem participar das reuniões em sua cidade, pois para praticarem os  

mandamentos de igualdade, fraternidade e liberdade, fica mais fácil na cidade onde tem 
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domicilio, dizendo de outra forma, eles partem com os seus princípios de sua cidade, para que 

possam cumprir o compromisso de assiduidade, em direção a outras cidades, como se vê nos 

dados que apenas pouco mais de 3% (três por cento) tem domicilio em outra cidade da 

Paraíba,  os landmarks assim se expressa: 

Os maçons juntam-se, fora do mundo profano, nas lojas onde estão sempre 
expostas as três grandes luzes da Ordem: um volume da Lei Sagrada, um 
esquadro, e um compasso, para ai trabalhar segundo o rito, com zelo e 
assiduidade e conforme os princípios e regras prescritas pela Constituição e 
os Regulamentos Gerais da Obediência 

 Procuramos relacionar, a idade, a escolaridade e rendimento médio dos pedreiros 

livres da Loja Cavaleiros de Salomão, para tanto utilizamos a regra das cadeias, onde as 

colunas correspondentes as idades estão relacionadas com as linhas correlatas a escolaridade e 

aos rendimentos. 

Tabela 5 – Relação entre idade, escolaridade e rendimento médio entre os sujeitos Pesquisados 

 
              Fundamental          Médio      Superior        TOTAL               > 5 SM*        [6,10] SM*      > 10 SM*        TOTAL 
IDADE N % N % N % N % N % N % N % N % 

[18,25] anos 0 0 2 33,3 3 13,6 5 16,7 2 25 0 0 0 0 2 6,6 

[26,50] anos 1 50 2 33,4 14 63,6 17 56,7 3 37,5 2 22,3 1 7,7 6 20 

> 50 anos 1 50 2 33,3 5 22,8 8 26,6 3 37,5 7 77,7 12 92,3 22 73,4 

TOTAL 2 100 6 100 22 100 30 100 8 100 9 100 13 100 30 100 

*SM = Salário Mínimo 
 

 Os dados mostram que no critério de seleção dos candidatos, levam-se em 

consideração a escolaridade e os rendimentos percebidos, pois apenas 8 sujeitos percebem até 

5 salários mínimos, o que representa pouco mais de 26% (vinte e seis por cento) do total e, 

que 25% destes estão na faixa de 18 a 25 anos, o que significa dizer que podem atingir um 

patamar maior, ressalte-se ainda que esse é um fator médio, que pode representar um desvio 

para mais por para menos. 
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 Mais de 90% (noventa por cento) dos entrevistados se apresentaram com idade 

superior a 50 anos e com ordenado superior a 10 (dez) salários mínimos, o que comprova que 

a seleção era mais rígida, visto que essa população mais idosa, tem mais tempo de maçonaria, 

muitos deles vieram de outras lojas e/ou outras potências. A relação da idade é estabelecida 

pelos landmarks da maçonaria: 

Os maçons só devem admitir nas suas lojas homens maiores de idade, de 
ilibada reputação, gente de honra, leais e discretos, dignos em todos os níveis 
de serem bons irmãos, e aptos a reconhecer os limites do domínio do homem 
e o infinito poder do Eterno. 

 Esses critérios de reputação ilibada e outros aspectos éticos e morais, são estabelecidos e 

decididos pelas próprias lojas, onde seus membros se reúnem em sessão secreta, para avaliar de acordo 

com um questionário, que deve ser preenchida pelo pretenso candidato antes de ser admitido e, de 

acordo com suas respostas a loja define pela aceitação ou não do candidato. 

 Os landmaks  também define a relação pecuniária, como sendo de importância vital para o 

ingresso, tendo em vista, que o maçom deve ter condições de arcar a pecúnia, chamada de tronco da 

solidariedade, para ajudar fraternalmente a quem dele necessitar, de acordo com os landmarks  “Os 

maçons devem mutuamente, ajuda e proteção fraternal, mesmo no fim de sua vida. Praticam a arte de 

conservar em todas as circunstâncias a calma e o equilíbrio, indispensável a um perfeito controle de si 

próprio”. 

 Na loja há uma predominância de profissionais ligados a Lei, como policiais civis, militares, 

federais e advogados, pois 60% dos sujeitos se declaram atuantes nessas profissões, o que demonstra o 

caráter da Instituição esta ligada historicamente a Justiça. A maçonaria prega em seus códigos uma 

emancipação pacífica e progressiva, exercendo poder de coação legítima sobre os cidadãos, 

consagrando entre seus princípios basilares, os postulados universais da instituição, baseados 

na LIBERDADE, IGUALDADE e FRATERNIDADE, que, antes de se constituírem num 

simples lema da Revolução Francesa, são, na verdade, preceitos maçônicos universal. 
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Tabela 6 – Categoria profissional dos obreiros da LCS 

PROFISSÃO N % 
Advogados 8 26,6 
Médicos 2 6,7 
Odontologos 2 6,7 
Professores 2 6,7 
Funcionários Públicos 3 10 
Policiais 10 33,3 
Comerciantes 3 10 
TOTAL 30 100 

Tal como o Direito profano, o Direito Maçônico é um complexo orgânico, cujo 

conteúdo é constituído pela soma de preceitos, regras e leis, com as respectivas sanções, que 

regem as relações do homem maçom, dentro da Sociedade Maçônica.  

Ainda, como o Direito profano, o Direito Maçônico pode ser escrito ou 
consuetudinário. O primeiro é aquele que, originado do Poder Legislativo 
Maçônico, se encontra consignado nos textos, legalmente promulgados. O 
segundo, originado do Latim, diz respeito aos usos e costumes que, na 
Maçonaria, como no mundo profano, não necessariamente carecem da 
escrita, uma vez que a expressão “usos e costumes” faz parte da cultura de 
um povo, no nosso caso, do Povo Maçônico. (FIGUEIREDO, 2000, p. 12) 

 Procuramos saber a religião que os obreiros da Loja Maçônica Cavaleiros de Salomão, 

já que eles por meio de sua constituição, são obrigados a crer num principio criador, cujo 

resultado apresentamos a seguir: 

Tabela 7 _ Religiões  

RELIGIÃO N % 
Católica 10 33,3 
Protestante 10 33,3 
Espíritas 8 26,6 
Religiões Afro 2 6,8 
TOTAL 30 100 
 

 Os dados mostram um certo equilíbrio, entre as religiões católicas, protestantes 

(sentido genérico) e espíritas, ficando a menor parte com as religiões afro, com um percentual 

inferior a 7% (sete por cento), o que demonstra um certo ecletismo religioso, para a maçonaria 

não importa a denominação religiosa a que pertença, mas crença num ser superior, que é por 
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ela denominada Grande Arquiteto do Universo, nesse sentido estabelece uma relação intima 

com o direito. 

A Maçonaria e o Direito andam de mãos dadas. Não se nega naquela o que 
está contido naquele. Se aquela prega a existência de um princípio criador, 
sob a denominação de G.´. A.´. D.´. U.´., aquele se funda  em muitas das 
suas regras, tanto quando regula a conduta dos indivíduos na sociedade, 
quanto a disciplina, em verdadeiros princípios que nos foram legados por 
Jesus Cristo. Se não houvesse iluminação do G.´. A.´. D.´. U.´., as nossas leis 
por certo seriam bizarras, desproporcionais e arrogantes. Tudo o que os 
nossos juristas e jurisconsultos fazem para enriquecer o Direito, fornecendo 
subsídios aos nossos legisladores, advém de permissão intelectual do Criador 
do Universo. (FIGUEIREDO, 2000, p. 13) 

Os dados apresentados demonstram que o comportamento dos seres humanos é 

multifacetado. Os maçons desenvolvem, dentro de uma loja, diversas ações que pertencem ao 

seu simbolismo, às suas alegorias ou às parábolas pertinentes à ordem. São vários os 

costumes, porém, nem todos eles pertencem ao domínio da ética, porque nem todos têm 

significado ético. É muito difícil estabelecer um parâmetro e dizer quais os comportamentos 

morais que seriam objeto de uma reflexão ética, e que comportamentos não constituem tal 

coisa. 
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CAPÍTULO IV - A LOJA CAVALEIROS DE SALOMÃO 

Enquanto uma Ordem Universal, iniciática, filosófica, a Loja Cavaleiros de Salomão é 

formada por aproximadamente 40 obreiros, nela, os elementos são acolhidos por suas diversas 

qualidades com a finalidade de evoluírem, física e espiritualmente.  A loja fica situada no 

conjunto habitacional Geisel, mas especificamente na comunidade dos Colibris, num templo 

construído com a finalidade dos maçons se reunirem semanalmente, funcionando no mesmo 

tempo outras lojas. 

Ali a Franco-Maçonaria e sua simbologia são mencionadas no mundo dos maçons, 

onde se destacam os verbetes mais gerais sobre a acácia, a coluna, o compasso, o triângulo, 

Hirão e outros, colocados na loja, que também é chamada oficina. Os quadros reproduzidos 

permitem resumir, de modo sintético, a simbologia da corporação. No centro da loja, 

encontra-se um pavimento mosaico, com quadrados brancos e pretos, que significa: apesar da 

diversidade e do antagonismo de todas as coisas da natureza, em tudo reside a mais perfeita 

harmonia. 

De acordo com os manuais da maçonaria, isso representa uma espécie de lição para 

que não se olhe para as diversidades de cores e de raças e o antagonismo das religiões e dos 

princípios que regem os diferentes povos, senão e apenas com uma exterioridade de 

manifestação. Segundo a tradição, toda a humanidade foi criada para viver na mais perfeita 

harmonia e na mais íntima fraternidade. 
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                           Figura 12 – Pavimento Mosaico 

 
        

No início dos trabalhos, observa-se um painel13,  existindo um por cada grau da 

denominada Maçonaria Azul: o da Loja de Aprendiz, o da Loja de Companheiro  e o da Loja 

do Mestre. Nos graus filosóficos, normalmente não se usa a denominação painel, mas sim, 

emblema ou escudo. O seu conceito simbólico encontra-se relacionado a todos os elementos 

da Natureza, que nele estão desenhados. Então, iremos comparar o desenho do templo e as 

suas duas colunas, acrescidas das romãs, dos lírios e das correntes, ao Templo Maçônico e ao 

Templo de Salomão. 

                                                 
13 No painel estão desenhados todos os símbolos maçônicos, necessários ao desenvolvimento dos trabalhos do 
respectivo grau. A sua colocação na loja indica que continua viva toda a simbologia que orienta os trabalhos; 
indica, também, que nenhum trabalho seja iniciado sem que antes tenha havido um planeamento das atividades. 
Por outro lado, todos os participantes, ao entrarem no templo e ao olharem para o painel, estarão cientes do grau 
em que os trabalhos estão a ser realizados. 
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Figura 13 – Painel de aprendiz 

 

 Em obediência ao que eles chamam de regras basilares, as normas se  materializam 

quando o relógio marca as 20 horas, e os pedreiros adentram o átrio14, formando fileiras, 

ordenadas, paralelamente, conforme o grau, começando os trabalhos ritualísticos. No 

encerramento dos trabalhos, o painel é retirado com um ritual  semelhante ao da abertura. 

Disciplina, pontualidade e companheirismo são atributos naturais daquela oficina.  

Vislumbramos a presença de vários homens com suas vestimentas talares e devidas 

insígnias, ternos a rigor exigidos pela ordem maçônica. O ambiente é alegre, descontraído. 

Observamos, nesse espaço de tempo, que são colhidas assinaturas dos presentes, vistoriadas 

carteiras de identidade, emitidos recibos de suas pecúnias com a loja. 

                                                 
14 Lugar de entrada que antecede aos momentos do início da reunião, é o local onde se reencontram os maçons, 
depois de algum tempo sem se avistarem. Também é usado para dar e receber notícias referentes aos mais 
variados assuntos. 
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                 Figura 14 - Vista interna de uma Loja Maçônica 

 

 

  O passo seguinte é adentrar a antecâmara da Sala dos Passos Perdidos, onde se faz 

uma reflexão com a finalidade da preparação para a Egrégora. No passo seguinte, notamos 

que o Mestre de Cerimônia, paramentado, verifica se os maçons também se encontram 

devidamente paramentados com suas insígnias. Observa-se, nesse instante, um silêncio, 

enquanto cada um eleva seus pensamentos, dirigindo suas preces à divindade que eles 

chamam de Grande Arquiteto do Universo, rogando-Lhe proteção para os trabalhos que serão 

realizados.  
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                                                      Figura 15 – Sala dos Passos Perdidos 
 

 

                      Em seguida, o mestre de cerimônia, uma espécie de guardião dos rituais, 

determina que se forme a procissão de entrada no templo, obedecendo a uma hierarquia, do 

menor grau para o maior, até a entrada do Venerável Mestre e outras autoridades, 

devidamente paramentadas, ou seja,  vestidas com trajes maçônicos. Com toques 

regulamentares, é solicitada a entrada ao templo. Nesse instante, o Guarda Interno da Loja15 

responde com os toques, de acordo com o grau que a oficina vai funcionar, conforme 

solicitação do mestre de cerimônia; ato e palavra, o guarda interno entreabre a porta e 

pergunta: “Quem é?”. O mestre de cerimônia responde com as batidas relativas ao grau. Em 

ato seguinte, o guarda interno abre a porta, permitindo que os irmãos, em procissão, 

transponham o pórtico da entrada do ambiente mais sagrado da Maçonaria, o interior do 

templo. 

Guarnecendo a entrada do templo, estão fincadas duas colunas, onde estão gravadas 

duas letras sobrescritas, “J” e “B” . Na parte superior destas colunas vemos a romã. Na 

abóbada, ornada com afrescos que lembram o firmamento e, em suas arestas superiores existe 

uma corda com oitenta e um nós, que simbolizam a união que deve existir entre os maçons. 

                                                 
15 Oficial que tem a incumbência de não permitir a entrada de não-maçons ao templo. 
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  Na parte oposta à porta de entrada, encontramos uma mesa em forma de altar, que os 

maçons chamam de Trono de Salomão. Ocupa aquela mesa o dirigente material e espiritual, 

que é denominado de Venerável. O formato quadrilongo do templo permite uma visualização 

instantânea da disposição da cadeia hierárquica das autoridades que comandarão aquela 

solenidade. 

Figura 16 – Visão parcial de uma loja maçônica ao fundo o trono de Salomão 

 

 

 Observa-se que tudo naquele ambiente reflete o Rito e o Ritual, como se 

desenvolverão os trabalhos. É deveras importante dizer que o Templo é dividido em duas 

partes, havendo uma divisão física entre o Trono de Salomão, e a sala do meio. No primeiro, 

acomoda-se, além do Venerável, o secretário que o assessora. Os trabalhos são desenvolvidos 

segundo os atos e palavras proferidos durante o oficio, pelo orador oficial, responsável pela 

fiscalização dos trabalhos,  denominado de fiscal da lei. Posteriormente, são chamadas as 

autoridades convidadas, de acordo com sua hierarquia, ocasião em poderão ter assento 
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naquele Oriente16. Na parte oposta ao altar, ficam o primeiro e o segundo vigilantes, para 

guarnecer as colunas do Norte e do Sul. 

 

4.1 - DESCRIÇÃO DO TEMPLO SEGUNDO O RITUAL DA LOJA 

 O ritual da loja, assim se refere a Salomão “foi o rei de Israel no século X a.C. e  

também o sábio dos sábios, capaz de controlar os espíritos do mundo visível. E mais, diz a 

Bíblia que ele sucedeu Davi, organizou muito bem Israel, projetou e construiu seu Templo, 

juntamente com Hiram, rei de Tiro, e auxiliado por Hiram Abiff, o grande arquiteto-

construtor”. 

  É bíblica a saga do rei Salomão. Esta sabedoria foi introduzida na Maçonaria para que 

os seus componentes compreendessem quão difíceis são a arte e a nobreza que um maçom 

tem que adquirir na sua longa caminhada, até alcançar uma sabedoria que o acompanhará em 

toda a sua trajetória como membro da instituição. 

  Do mito ao rito, do ritual ao símbolo, da ritualística como forma de conduzir as 

solenidades que passará do conhecimento do aprendiz ao companheiro e deste ao mestre, 

todos têm a obrigação de apreender, em seus mínimos detalhes, o cerimonial, tendo como 

pano de fundo todo o entendimento de como se fundamenta a história, a geografia, pois o 

quadro da loja traz o conhecimento das cerimônias mais antigas das sociedades secretas de 

que a humanidade tem conhecimento.  

                                                 
16  Parte onde se encontra o Venerável Mestre para a direção dos trabalhos.  
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 Esse conhecimento se fundamenta na antropologia, quando estuda os primeiros passos 

do homem na busca de sua identidade com o seu imaginário religioso; caminha em direção de 

sua forma de interação com seus semelhantes, cumprindo todas as fases da evolução social. 

 Esta simbologia está contida, com toda a sua força, na abertura dos trabalhos de uma 

loja maçônica, quando se estende no chão – no local do piso em xadrez  – um tapete 

retangular denominado quadro, que simboliza as diversas comunhões de raças e credos. Vê-se 

ainda, o símbolo da Estrela Flamejante, que tem, no centro, a letra G. As três janelas dão para 

o exterior. E há a presença também da pedra cúbica pontuda e a atividade maçônica: as 

ferramentas, graças às quais, operando iniciaticamente sobre si mesmo, o maçom se torna 

capaz de converter-se numa pedra, não mais bruta, mas apta a inserir-se no grande edifício 

humano e cósmico que se trata de construir aqui na Terra. 

  Percebem-se as seguintes conotações: o malhete (maço) e o cinzel, ferramentas do 

aprendiz; o esquadro e compasso; o fio de prumo e a régua. Quanto à pedra bruta de ponta, 

seu simbolismo de construção se aplicaria à própria arquitetura da realidade, é o quaternário 

(os quatro elementos tradicionais): Ar, Água, Fogo e Terra que se sobrepõe. 

No alto do quadro vêem o Sol e a Lua. O observador reencontra, nesse passo, mas no 

nível superior, a complementaridade cósmica dos dois princípios. Pode-se refletir também 

sobre o papel na Maçonaria dos ciclos solar e lunar, que comandam, cá embaixo, toda a vida 

terrestre, com predominância operativa do primeiro: a Franco-Maçonaria poderia ser 

classificada entre as iniciações polares masculina. Donde as dificuldades encontradas pelo 

problema, resolvido de diferentes maneiras segundo as obediências, da admissão das mulheres 

aos mistérios maçônicos. 
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lembrado de que, em muitas tradições, o Ocidente é a direção dos pais dos mortos. A cruz é, 

evidentemente, um símbolo de sacrifícios. A presença de um galho de acácia, posto no meio 

do ataúde, lembra a lenda de Hirão. Que é o próprio tipo dessas lendas iniciáticas, nas quais 

os símbolos de vida nova, ressurreição, sucedem-se aos da morte. Hirão é o herói, o iniciado, 

o qual, aceitando os completos sacrifícios da sua personalidade, alcança o estado de liberado, 

no qual poderá agir em prol da causa suprapessoal a que se dedicou. 

A cruz não é apenas um símbolo funéreo: é, também, tradicionalmente, um símbolo de 

libertação humana total, do duplo desenvolvimento ou desabrochar do ser na sua forma 

horizontalmente e verticalmente e, segundo os quatro pontos cardeais de uma parte, e, outra 

parte, segundo o eixo, zênite  E nadir. Analogamente, o templo maçônico é posto em 

correspondência com o mundo no seu conjunto e com as seis direções espaciais. 

 As tíbias postas debaixo das caveiras desenham uma Cruz de Santo André17,  um 

símbolo de vida e perfeição. Quanto aos losangos  do solo, não mais do que combinação de 

dois triângulos em posição opostas18, indicam a soberania do Ressuscitado sobre o domínio 

superior e inferior da realidade. 

Com relação ao ternário divino, poder-se-ia ver também aí uma das figurações da 

quintessência, esse quinto elemento dos alquimistas, que faz a síntese dos quatro. Mas ao 

simbolismo arquitetônico se alia a herança bíblica: o Templo para onde conduzem os degraus 

que cumpre escalar, é o de Salomão. As duas colunas, J. (Joaquim) e B. (Boaz), masculina e 

feminina, são as que, segundo a tradição, encontravam-se à entrada do Templo de Salomão. 

Estão representadas, em todo templo maçônico, no Ocidente; aparecem como uma 

simbolização palpável das duas polaridades masculina e feminina, positiva e negativa, e 

outros, que se afrontam incessantemente no mundo. Essa dualidade é transformada numa 
                                                 
17 Em diagonal. 
18 O divino terrestre. 
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unidade, representada pelo piso em xadrez, o qual assinala o caráter indissociável da 

confrontação perpétua das duas oralidades cósmicas. 

 Quanto à Estrela Flamejante, ou pentagrama, ela tem cinco pontas. Tal símbolo 

remonta talvez aos pitagóricos, cujo número sagrado (como o da corporação maçônica) era 

cinco. Observe-se que a estrela está posta face ao Ocidente. Não seria o caso de considerá-la 

como a representação de um elemento andrógino? Com efeito, a Estrela Flamejante, que pôde 

ser aplicada, em diversas tradições religiosas, seja ao aspecto masculino da Divindade19 seja à 

Feminilidade divina20, representaria como que o termo ideal da conjunção perfeita das duas 

polaridades opostas: a oposição convertida em fusão, unidade. A Letra G tem diversos 

significados: Gnose (conhecimento), God (Deus, em inglês), Gravitação, Geometria. Esta 

última, possibilitada – em todos os planos – pela conjunção do positivo e do negativo, das 

Colunas J. e B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Simbolismo solar. 
20 Associação do pentagrama com a Virgem Maria. 
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CAPITULO V -  OS PEDREIROS LIVRES DA LOJA CALAVALEIROS DE 

SALOMÃO 

 

5 – A SIMBOLOGIA DA LOJA CAVALEIROS DE SALOMÃO 

Para subtrair seus segredos e mistérios aos olhos profanos, a Maçonaria ministra seu 

ensinamento e filosofia por meio de símbolos e alegorias, pelos quais ocultam as suas 

verdades, só as revelando àqueles que foram iniciados na ordem. Os pedreiros livre da Loja 

Cavaleiros de Salomão, que também são chamados maçons, obreiros e outras denominações 

congênere, começam o seu trabalho, depois de iniciado, como aprendiz, cuja finalidade 

simbólica seria desbastar a pedra bruta. 

Para isso eles usam um conjunto de instrumentos necessários para a execução de cada 

etapa da obra. Significando que eles se preparam para atingir os diversos graus que nela 

existem. Cada grau representa, na ordem, todo um conjunto de conhecimentos que são 

necessários ao aperfeiçoamento e ao crescimento moral e ético dos maçons. 

Procuramos dentro da metodologia apresentada, saber como os obreiros da loja se 

relacionam com alguns símbolos apresentados, cuja caracterização e definição, encontra-se 

em seus manuais de instrução, rituais, regulamentos, landmarks, livros e sites ligados ao tema. 

Para o estudo apresentamos um símbolo, previamente escolhido e pedimos que o maçom 

entrevistado relacionasse o seu significado a uma das instruções recebidas, sempre no grau 

inicial (aprendiz) 

Inicialmente relacionamos os seguintes símbolos: Selo de Salomão, Delta luminoso, 

Círculo com um ponto central e o Tau, que foi comparado com as respostas inseridas nos seus 
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instrumentos de estudos, as respostas eram abertas e foi apresentado mais de um símbolo, aos 

entrevistas, obtivemos 100 (cem) respostas, dos 30 sujeitos e apresentou o seguinte resultado. 

Tabela 8 – Relacionando os símbolos com as instruções recebidas 

SIMBOLOS N % 

Selo de Salomão 15 15 

Delta luminoso 20 20 

Círculo com um ponto central 10 10 

Tau 15 15 

Não relacionou 40 40 

TOTAL 100 100 

 

Figura 18 – Selo de Salomão                    

 

Segundo a literatura maçônica, O Selo de Salomão21, assim como a escudo de Davi, é 

considerado um símbolo místicos/religioso, existindo na sua significação uma relação direita 

com o Deus da criação e da perfeição, tendo a maçonaria buscado no judaísmo, a sua 

significação. É conhecido como Maguen David (Escudo de David, em hebraico), é composto 

por dois triângulos: um, com seu vértice para cima, e o outro, com o vértice para baixo. Sua 

                                                 
21 Era utilizado como amuleto contra o mal, e esse significado se perpetuou, como atestam os nomes "selo" 
e "escudo", do hebraico. No Kabbalah,  vemos que os dois triângulos representam as dicotomias inerentes 
ao homem: o bem e o mal, o espiritual e o físico. É mais um aspecto do positivo/negativo que se unem, 
como no símbolo do Yin/Yang. 
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origem, desconhecida para a maioria, remonta à Índia, onde tem o nome de Signo de Vishnu, 

que é o Deus mantenedor na trindade hindu.  

Quando perguntamos a respeito da relação dos símbolos místicos e religiosos, com os 

seus significados, ou seja, se havia uma relação correta de Deus com a criação e perfeição, o 

que é representado na Maçonaria pelo Selo de Salomão ou pelo Escudo de Davi, apenas 10% 

(dez por cento) dos participantes do grupo fizeram a correlação correta. Quanto à idéia da 

evocação de Deus, representada pelo Triângulo, Delta Luminoso ou por Três Pontos, 13,3 % 

(treze vg três por cento) dos maçons entrevistados souberam relacionar o símbolo à sua 

interpretação. 

O Selo de Salomão22, que, no judaísmo, é conhecido como Maguen David (Escudo de 

David, em hebraico), é composto por dois triângulos: um, com seu vértice para cima, e o 

outro, com o vértice para baixo. Sua origem, desconhecida para a maioria, remonta à Índia, 

onde tem o nome de Signo de Vishnu, que é o Deus mantenedor na trindade hindu.  

Os manuais de instrução da loja, faz uma alusão significativa do triângulo inscrito na 

estrela e que apresenta uma ponta para baixo e concebe tudo o que desce, mostrando que o 

seu entrelaçamento com o que está com o vértice para cima, no mundo espiritual, representa a 

ação da divindade sobre suas criaturas; no mundo físico, corresponde à corrente involutiva 

que parte do sol, centro de nosso sistema planetário, até chegar ao centro da Terra. 

Os dois triângulos combinados expressam, ainda, que não só a lei do equilíbrio, como 

também a lei da atividade eterna de Deus e do universo; representam o movimento perpétuo, a 

degeneração e a regeneração incessantes pela água e pelo fogo; quer dizer, mediante a 
                                                 

22 Era utilizado como amuleto contra o mal, e esse significado se perpetuou, como atestam os nomes "selo" 
e "escudo", do hebraico. No Kabbalah,  vemos que os dois triângulos representam as dicotomias inerentes 
ao homem: o bem e o mal, o espiritual e o físico. É mais um aspecto do positivo/negativo que se unem, 
como no símbolo do Yin/Yang. 
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Putrefação. Essa combinação representa também uma luz de equilíbrio permanente entre o 

espírito e a matéria 

 Figura 19 – Delta luminoso 

 

O Delta Luminoso, que foi identificado por 20% (vinte por cento) dos sujeitos, 

conforme o estabelecido pela ordem, ou seja como, 1) a quarta letra do alfabeto grego; 2) o 

emblema da Tri-unidade; 3) o primeiro polígono. Alguns inclusive fizeram alusão referida no 

ritual da relação com as igrejas judaico-cristãs e nos templos maçônicos, como um símbolo 

envolvido de uma “glória”, simbolicamente está centrada pela letra G, que é o símbolo da 

tripla força indivisível e divina que se manifesta como vontade, amor e inteligência cósmicas, 

ou, ainda, os pólos positivo e negativo e o efeito de sua união. É, às vezes, figurado por três 

pontos, comuns na linguagem dos maçons. 

Figura 20 – Relacionando o circulo com o sol 

  

Poucos maçons entrevistados, apenas 10% (dez por cento), souberam relacionar o 

circulo com um ponto central como o sol, que segundo a literatura maçônica é o símbolo da 

luz do conhecimento, do esclarecimento mental e intelectual, os rituais falam que ele deve 
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estar presente na decoração do templo, situado no teto da loja, mostrando que ali a luz vem do 

oriente. Presente também no retábulo do Oriente, ladeando o Delta, junto com a Lua, estará do 

lado em que fica orador, pois, na correspondência cósmica dos cargos em loja, o orador 

simboliza o sol, pois dele emana a luz, como guardião da lei.  

        Figura 21 - Tau 

 

Segundo os manuais de instrução da maçonaria o Tau é um símbolo atribuído àqueles 

que eram consagrados ou separados para um grande propósito. A mesma alusão simbólica 

pode ser usada no ritual do grau do real arco, designando e separando aqueles aos quais tem 

sido ensinado o verdadeiro nome de Deus. O significado do emblema tem sido alvo de várias 

interpretações. Alguns supõem serem as iniciais T. H., que pode ser de Hiram de Tiro23 ou de 

Templum Hyerosolymae, o Templo de Jerusalém; outros, que se pretendia tipificar o nome 

sagrado de Deus. 

O resultado mostra que 15% (quinze por cento) dos entrevistados conseguiram fazer a 

relação correta do símbolo, com o que preceitua os rituais e manuais de instrução e a relação 

histórica/religiosa, que assim preceitua: “assim chamado por sua semelhança com 19ª letra do 

alfabeto grego, Tau, era utilizado, entre os brâmanes, para marcar os corpos dos escolhidos 

para a iniciação”. Também era familiar aos hebreus, e é aludido na visão de Ezequiel: 

                                                 
23 Outra explicação: a linha de Hirão Abiff seria derivada do mito da morte e ressurreição de Tamuz, o deus ba-
bilônico da vegetação. O culto de Tamuz – que encontra equivalente em todas as culturas exclusivamente 
agrícolas – consistia em um assassinato ritual. Como o trigo, que é ceifado e renasce na colheita do ano seguinte, 
na encenação do mito de Tamuz, o sacerdote ou rei, representando o deus, era morto e oferecido em sacrifício 
para assegurar a fertilidade. Também Hirão Abiff foi assassinado, oferecendo-se em sacrifício para não revelar 
seu segredo supremo: o nome de Jeová. 
 



95 
 

E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, e 
passou para a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho branco, 
que trazia o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa 
pelo centro de Jerusalém e marca com um T as testas dos homens que 
suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem 
na cidade. (Ez 9-3,4) 

Quando fizemos uma relação do menor percentual, no caso, o círculo com um ponto central 

(10%), representando o sol, como o brilho que induz o conhecimento, com o de maior percentual, que 

seria os que não conseguiram relacionar nenhum símbolo (40%), dizendo de outra maneira, 60% 

(sessenta por cento) conseguiram relacionar algum dos símbolos, com os manuais de instrução e/ou 

ritual e 40% não conseguiram fazer tal relação, aonde chegamos a duas conclusões: 1) a 

subjetividade, que dá norte aos textos dos manuais ou rituais, tem, às vezes, uma interpretação 

diversa do que é normativo, pois no sentido prático, o conjunto de artefato é o que representa 

o PODER numa loja maçônica; 2) sendo maçom ou não, quem não consegue relacionar o 

ritual com o rito, não pode ter uma compreensão do que seja maçonaria, no seu aspecto 

simbólico. 

 Assim quando o maçom não percebe o símbolo, de acordo com o seu significado, 

percebendo apenas a sua forma exterior, sua eficácia e sua razão de ser desaparecem, ele não 

passa de uma imagem vã e sua conservação não passa de uma superstição, nesse sentido, 

Bayard (2004), assim se expressa: “ninguém cuja compreensão seja capaz, parcial ou 

integralmente, de lhe restituir de maneira efetiva o que ele perdeu, ou ao menos o que ele não 

mais contém a não ser no estado de possibilidade latente”. 

 Para que o símbolo encontre a sua finalidade, mister se faz que ele tenha pleno 

florescimento e seja absolvido, pois além de sua representação, de sua figura decorativa, é 

preciso vive-lo e, principalmente fazer a sua relação com o rito e o ritual, para que haja uma 

vibração cósmica e que todos participem e sintam a mesma alquimia sagrada, para isso é 

preciso saber como ele é composto e o que ele pode significar.. 



96 
 

 

5.1 – A SIMBOLOGIA DO RITO DE INICIAÇÃO DA LOJA  

 O candidato é preparado, passando inicialmente por um rito de separação, 

quando o mesmo é separado de todos os metais, simbolizando seria o despojamento de suas 

riquezas do mundo profano, posteriormente é desnudado das vestes profanas, ficando numa 

configuração; nem nú, nem vestido (permanecendo descalço, semi despojado da vestimenta e 

calçando grosseiras alpargatas), "Perde" tudo o que porta, até a visão, pois os olhos lhe são 

vendados e com essa cegueira momentânea, os outros sentidos lhe são aguçados, é dessa 

forma que ele  pede o seu ingresso no templo “sagrado”, representado pela maçonaria. Essa 

passagem é bem determinada, nas palavras de M.D.A., um maçom de 62 anos, iniciado na 

ordem há mais de uma década: 

Sim, eu ainda me lembro de minha iniciação, me pediram todos os meus 
pertences, óculo, relógio, pulseira, aliança, anel, carteira, enfim tudo que eu 
tinha, depois tiraram o meu paletó, deixaram de fora uma manga de minha 
camisa e uma perna da calça. Depois fui vendado, onde naquele instante, 
houve uma mistura de mistério e medo do desconhecido, pediram e eu 
aceitar fazer uma reflexão sobre a minha vida, ali, passei muito tempo, não 
sei precisar quanto tempo, mas lembro-me que demorou muito, depois fui 
levando a uma câmara de reflexão, onde assinei uma espécie de testamento. 
Foi uma experiência muito grande e boa na minha vida, hoje eu compreendo 
que não foi eu quem entrou na maçonaria, porém foi ela que entrou dentro de 
mim. 

A venda dos olhos simboliza a morte do homem profano que deverá renascer em uma 

nova prática de consciência compatibilizado com um ambiente mais sacralizado. A câmara e 

o testamento representam uma retomada simbólica da morte, para um renascimento mais 

consciente em outra esfera do sagrado, nesse sentido: 

a maior parte das provas iniciáticas implicam de maneira mais ou menos 
transparente, uma morte ritual se seguiria uma ressurreição ou novo 
nascimento. O momento central de toda iniciação vem representado pela 
cerimônia que simboliza a morte do neófito e sua volta ao mundo dos vivos. 
Mas o que volta à vida é um homem novo, assumindo um modo de ser 
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distinto. A morte iniciática significa ao mesmo tempo o fim da infância, da 
ignorância e da condição profana”.(MIRCEA ELIADE, 1958, P. 12). 

 Para melhor contextualizar a iniciação, este pesquisador descreve a sua própria 

iniciação na ordem: quando fui conduzido a câmara de reflexão, a venda me foi retirada e na 

penumbra, vislumbrei um recinto; uma mesa tosca; alguns papéis, caneta e tinteiro, inscrições 

nas paredes, alguns objetos estranhos; uma ampulheta medindo o tempo; silêncio absoluto; 

um odor de mofo; um crânio, algumas tíbias, símbolos mortuários. 

Na Iniciação, a permanência na Câmara de Reflexão (é denominada também de 

Câmara de Reflexões, no plural, vez que são sucessivas reflexões que o candidato é chamado 

a executar) pode ser considerada como a parte principal pois, a preparação psicológica não 

tem a interferência de qualquer pessoa; trata-se de uma auto-reflexão que ocorre sem qualquer 

orientação; o candidato é chamado a refletir isoladamente. 

Ao contrário do que se poderia pensar, não é a Loja que prepara o candidato para a 

Iniciação; é ele que se auto-prepara, que psicologicamente espera o pior e somente sua fibra 

de homem é que consegue vencer o temor crescente. Essa constatação, é ratificada nas 

palavras do maçom G.E.S., 58 anos, decano da maçonaria, advogado e pesquisador maçônico: 

Trata-se de um lugar secreto e fúnebre, conforme estabelecido no 
ritual, é nessa visita  que se tem a  grande oportunidade de ser 
conduzido à meditação, buscando, então, na mais íntima das buscas 
interiores as imperfeições de cada iniciado, é exatamente neste 
fúnebre local, que se decide sobre a morte profana, voltando depois 
purificado para iniciar uma nova vida, o que vem caracterizar, 
realmente, o processo iniciático, com seu renascimento, como homem 
maçom. (G.E.S.) 

Assim vislumbramos a importância da Câmara de reflexão a de conduzir o postulante 

à meditação profunda, que quando feita com a máxima sensibilidade, permite ao homem, 

ainda profano, acesso à sua própria divindade e à sua própria consciência, pelo afastamento de 

sensações externas,  alcançando na realidade, os verdadeiros sentimentos e a essência do seu 
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interior verdadeiro, para a maçonaria “ essa é a oportunidade que tem o homem profano, de 

encontrar o senhor dos mundos, que não se acha em outro qualquer lugar, mas sim, com 

absoluta certeza, no seu interior, dentro do seu próprio coração-divindade”. Prosseguindo  

G.E.S., descreve os seguintes detalhes do ambiente: 

Pode-se ver na parede, a imagem de um galo, as palavras "Vigilância e 
Perseverança" e a forma "V.I.T.R.I.O.U' , que significa, Visita Interiora 
Terrae, Rectificando que Invenies Occultum Lapidem e simbolicamente quer 
dizer:  desce ao interior da terra e, perseverando na retidão, poderá encontrar 
a pedra oculta. Uma cadeira e uma mesa com vários objetos. "Spinoza" 
aconselhava a que os homens olhassem o que os rodeia, sob "o aspecto da 
eternidade". Sobre a mesa deveria estar (não me lembro no momento). três 
recipientes, com mercúrio, enxofre e sal. 

A maçonaria esses elementos são tratados da seguinte forma: o mercúrio, que em 

termos químicos (Hg) é um metal prateado e líquido à temperatura ordinária, enquanto que 

em termos mitológicos, era o deus romano da eloqüência e do comércio; sendo ainda o 

planeta do sistema solar mais próximo do sol e  um dos astros mais brilhantes do céu 

observados da terra, especificamente naquele local representa o principio feminino, 

simbolizando a ousadia e vigilância; enquanto o enxofre, em termos químicos (S) tem 

características não metálicas, sendo um sólido cristalizável, de cor amarela, combustível, 

representa na iniciação o princípio masculino, simbolizando o ardor; finalmente, o sal, 

quimicamente aparece definido como uma substância resultante da perda de prótons por um 

ácido molecular, com existência real ou hipotética, originando um anion, que se liga a um ou 

mais cátions, de modo a se formar uma substância eletricamente neutra, maçonicamente o 

princípio neutro, significa a ponderação. 
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5.2 – A SIMBOLOGIA DAS VIAGENS NA INICIAÇÃO DA LOJA. 

Terminada essa fase inicial, o candidato é submetido a viagens imaginaria, 

representando cada um dos quatro elementos da natureza: Terra, Água, Ar e Fogo, que estão 

diretamente ligados à iniciação, cujo objetivo consiste em relembrar ao iniciado que ele deve 

dar cada vez mais predomínio à vida interior do que à atração dos sentidos, bem como uma 

responsabilidade maior em relação à vida espiritual, não somente como ser humano, mas 

também como homem e cidadão. Isto os antigos o faziam por meio de ritos iniciáticos, onde 

os principiados eram submetidos a exercícios mentais e intelectuais, conseguindo por meio da 

meditação e da concentração  serem conduzidos, paulatinamente, a despertar de uma vida 

interior intensa e, assim, a uma compreensão melhor da existência. 

O primeiro elemento é a Terra, o domínio subterrâneo onde se desenvolvem os germes 

e as sementes, ela é representada pela Câmara de Reflexões, onde está recolhido o 

Recipiendário. A primeira viagem refere-se ao Ar, a segunda, a Água, a terceira, ao Fogo. As 

purificações que acompanham tais viagens lembram que o homem nunca é suficientemente 

puro para chegar ao templo da Filosofia. Wirth (1987, p. 17) apresenta a sua visão do 

simbolismo dessa experiência: 

A primeira viagem é o emblema da vida humana. O tumulto das 
paixões, o choque dos interesses diversos, a dificuldade dos 
empreendimentos, os obstáculos que os concorrentes interessados em 
nos prejudicar e sempre dispostos a nos desencorajar multiplicam sob 
nossos passos, tudo isso é figurado pela irregularidade do caminho 
que o Recipiendário percorreu e pelo ruído que se fez a seu redor.  

Para desenvolver no Recipiendário sua segurança, submetem-no à purificação pela 

Água, uma espécie de batismo filosófico, que o livra de toda a impureza. Ao ruído 

ensurdecedor da primeira viagem, segue-se um tinido de armas, emblema dos combates que o 

homem é forçado a travar, constantemente.  
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Para contemplar a verdade que se esconde dentro dele mesmo, o iniciado deve saltar 

um tríplice cinturão de fogo. É a prova do Fogo. O iniciado permanece no meio das chamas 

(paixões ambientes), sem ser queimado, mas se deixa penetrar pelo calor benfazejo que dele 

emana. 

Acrescentamos que, aos quatro elementos, costumam-se fazer 
corresponder os quatro períodos da vida humana: infância, 
adolescência, idade madura e velhice. Poderíamos ainda fazê-los 
corresponder aos quatro pontos cardeais, às quatro estações, às quatro 
idades do mundo – idade do ouro, da prata, do bronze e do ferro – etc. 
Todas essas comparações são bastante banais e quase não ajudam para 
a compreensão dos símbolos. (SANSÃO, 2009, p. 34) 

A maçonaria admite que o homem se compõe, não só de um corpo e de uma alma, mas 

de quatro partes distintas, às quais dar seus nomes latinos: Spiritus, Animus, Mens, Corpus. A 

cada uma dessas partes correspondem, respectivamente a cada um dos elementos: Fogo, 

Água, Ar, Terra.  

Após a iniciação o candidato passa a condição de maçom, e como tal filiado à Loja 

Cavaleiros de Salomão, que por sua vez pertence ao Grande Orienta da Paraíba. Essa  loja se 

reúne em sessões periódicas e freqüentes, com o fim principal de trabalhar o aperfeiçoamento 

de seus obreiros, objetivos esses que ora são atingidos, ora não, ou seja, poderá o iniciado 

desbastar a pedra bruta, tudo isso dependendo do direcionamento a ser dado nessas oficinas.. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho maçônico busca, na sua essência, uma espiritualidade, a qual, mediante  

símbolos, estabelece relações entre o mundo material e o Cosmo. A instituição consagra a 

plenitude da nossa linguagem simbólica, enquanto, o divino indicia o limiar do dizível e do 

imaginário, onde a palavra se cala e a imagem  silencia. É evidente que este tipo de relação 

entre o poder simbólico da Maçonaria e a experiência limite de Deus, como Grande Arquiteto 

do Universo, não se fez sem tensões. 

O elemento religioso é inerente à sua própria natureza. Tão inevitável quanto a água, 

em busca de seu nível, corre rumo ao mar, exatamente assim sente-se o indivíduo em busca 

desse poder, dê-lhe o nome que quiser, cujo raio divino o torna Homem, e cuja presença 

intrínseca o projeta, em momentos extraordinários, acima do sórdido “eu”, para o chamado da 

alma, no sentido do mais elevado, do imenso, do melhor, como em um toque de asas. 

Na Maçonaria, a maior parte dos símbolos que são utilizados provém da antiga 

atividade profissional e corporativa dos pedreiros medievais. Construtores que eram, 

principalmente de igrejas, grandiosas catedrais, sólidos castelos e fortalezas, como já 

assinalamos, esses pedreiros, organizados em uma corporação, constituíam a Maçonaria 

operativa, que evoluiu para as organizações simbólicas e especulativas contemporâneas. A 

instituição busca no imaginário uma relação intimamente ligada aos seus ritos, mitos e 

parábolas. Novamente, vamos buscar numa visão de Pitta (2005) o fundamento básico desse 

entendimento: “Imaginar é criar o mundo, é criar o universo, seja por meio das artes, das 

ciências, ou por meio dos pequenos atos, profundamente significativos, do cotidiano”. 

Ao longo da história da Maçonaria, sempre se tem encontrado objetos ou seres 

considerados sagrados, ao lado daqueles tidos como profanos, uma vez que, o que converte 
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um objeto em sagrado é a revelação ou incorporação deste de algo distinto dele mesmo; é a 

nova dimensão de sacralidade que adquire no marco de seus rituais. A dialética da sacralidade 

de um objeto supõe uma separação clara deste em relação aos demais objetos que o rodeiam, 

em razão de uma singularização mais ou menos manifestada. Desta maneira, quando algo se 

manifesta sagrado (ELIADE, 1992, p.19), passa a ser visto “completamente diferente” de uma 

realidade que não pertence “ao nosso mundo”, materializado em objetos que formam parte 

integrante do nosso mundo natural, profano.  

Os mitos adquirem, nessas sociedades (a Maçonaria), a nobre função de consolidar os 

modelos de todos os ritos e de todas as atividades humanas significativas, pois, tudo o que o 

homem tem manipulado, sentido, encontrado ou amado, dentro da perspectiva do espiritual do 

primitivo, pode se converter em manifestação do sagrado. Em As Formas Elementares da 

Vida Religiosa, Durkheim (l983) faz uma relação entre o "sagrado" e o "profano". Por meio 

dos rituais, as idéias sagradas encontrariam sua concretização. Para o pensador francês, o 

ritual é um elemento presente na religião, assim como os dogmas e mitos. Ele surge na 

própria vida social, sendo necessário para a sobrevivência dela. Nessa perspectiva, a religião 

operaria no sentido de integrar os indivíduos isolados e organizá-los em sociedade. 

Os rituais na Maçonaria têm a função de criar, manter e reavivar estados mentais dos 

indivíduos a fim de manter a coesão social. Sendo assim, esses ritos reforçavam a noção de 

sociedade e a integração dos indivíduos. Na perspectiva Durkheiminiana, eles estão paralelos 

à sociedade. Existe uma ligação entre grupos rituais e grupos sociais e entre papéis rituais e 

status sociais, por exemplo. A deficiência da concepção de ritual na obra de Durkheim está 

em ela limitar-se a uma associação entre rito e um cerimonial específico. 

Não é materialista, pois trabalha pelo domínio do espírito do ideal e do espírito, está 

com a sua direção voltada para a fraternidade e como visa ao aperfeiçoamento, não é atéia, 
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nem teísta, pois busca nos iniciados na ordem uma busca permanente do ser, do saber e do 

valer, convergindo mais para um deísmo, por fim, é simbólica na sua pedagogia  e usa 

ferramentas materiais com significados espirituais. 

Concluímos que o ideal da maçonaria não forma um corpo equalizado de doutrinas 

com os antigos costumes e ocupa uma linha que tangencia o justo e o perfeito, onde o iniciado 

se apropria de fundamentos e princípios da Instituição, obedecendo a um rigoroso processo 

didático, onde o foco primeiro orienta para a democracia e encarna na tríade: liberdade, 

igualdade e fraternidade. 
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