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Há duas sociedades internacionais de pesquisa maçônica cujas publicações agradam-me e que 
serviram, de certa forma, de inspiração para a concepção da DB33: Philalethes Society e The Masonic 
Society. Esta última teve na última edição de sua revista um artigo de Thomas Jackson. Para quem não sabe, 
Thomas Jackson é o que podemos chamar de uma lenda viva da Maçonaria no mundo, tendo estado por mais 
de uma década à frente da Conferência Mundial de Grandes Lojas Regulares. Para o Brasil, sua importância é 
ainda maior, por ter sido um dos principais protagonistas da aceitação dos primeiros Grandes Orientes da 
COMAB pela Conferência de Grãos Mestres da América do Norte.

Segue alguns trechos de seu artigo que considerei importante compartilhar:

Não há um fator sobre o qual culpar o declínio contínuo do interesse pela 
Maçonaria na América do Norte, mas não há dúvida de que a falta de um 
compromisso educacional seja um fator importante. Como podemos esperar 
que exista um interesse em uma organização em que tão poucos membros 
sabem o que somos ou nosso propósito?
(...)
Não consigo me convencer de que os maçons de hoje são menos capazes do que 
nossos irmãos do passado, mas somos definitivamente mais ignorantes; mais 
ignorantes do nosso passado, mais ignorantes do nosso presente e certamente 
mais ignorantes do nosso propósito. Se é verdade que nossos irmãos dos dias 
atuais são tão capazes quanto os irmãos do passado, a falta de educação 
maçônica deve ser a causa raiz de um interesse em declínio, e a 
responsabilidade por esse fracasso está nos pés das lideranças da Maçonaria 
Simbólica.
(...)
Não podemos mais escolher por viver da glória do nosso passado. Não 
podemos mais ter nossa sobrevivência dependente das alegações de quão 
grandes éramos e apontarmos com orgulho a grandeza de nossos irmãos 
passados. Agora devemos decidir o que queremos ser. Se desejamos ser uma 
organização que será lembrada na história como uma que contribuiu para a 
grandeza da América, mas que desapareceu digna de poucas notas, basta 
continuarmos o caminho que estamos trilhando hoje. Se desejamos continuar a 
herança que nos foi concedida por nossos irmãos anteriores, devemos tomar a 
decisão de que nossos membros atuais merecem essa herança e desenvolver 
programas pelos quais os educamos.
(...)

EDITORIAL
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Fraternalmente,

Atualmente, há jovens demonstrando interesse e buscando muito mais do que 
estamos oferecendo. Eles estão em busca de algo que a sociedade não está 
fornecendo-lhes. Eles estão procurando por uma organização de qualidade 
muito acima da mediocridade da sociedade atual. Eles estão procurando 
conhecimento e um sistema que os forneça isso. Eles sabem mais sobre a 
Maçonaria antes de solicitarem ingresso em uma Loja do que qualquer um de 
seus antecessores. O que sabem, no entanto, é o que eles aprenderam sobre a 
Maçonaria do passado. Agora cabe a nós fornecer a eles aquilo que eles 
procuram. Cada um deles e cada um de nós deseja ser afiliado a uma 
organização de qualidade e é isso que a Maçonaria deve ser.

Provavelmente, expressei muito claramente minha opinião sobre o tema da 
educação maçônica. Este mundo realmente precisa de uma organização 
alicerçada sobre uma base dos propósitos filosóficos da Maçonaria. Se somos 
merecedores de nossa herança, devemos empreender um programa de 
educação de nós mesmos e de nossos membros. O legado de nossos irmãos 
passados   merece esse respeito, e o respeito dado à Maçonaria será proporcional 
às exigências educacionais da Maçonaria.

(...)

(JACKSON, Thomas. Masonic Education: Looking to the Future. The Journal 
of The Masonic Society, Issue 40, Spring 2020). 

O que o feeling de Tom Jackson diagnosticou nos Estados Unidos é o que nós diagnosticamos no 
Brasil, por meio da pesquisa feita sob encomenda da CMI, em 2018: Há uma deficiência na educação 
maçônica brasileira, que tem gerado uma série de problemas para nossas organizações maçônicas e, se não 
bastasse, também tem gerado a significante evasão maçônica entre os mais jovens, cujo nível de exigência e 
expectativas por conhecimento não tem sido alcançado. E, sem os jovens, o futuro de nossa Maçonaria estará 
comprometido.

Como muito bem observado no artigo citado, somente por meio do desenvolvimento de programas 
sólidos de Educação Maçônica em larga escala poderemos solucionar esses problemas. E os pilares da 
Educação são: Pesquisa, Ensino e Extensão. Ou seja, precisamos pesquisar mais, produzir mais conteúdo 
(primário e secundário), ensinar mais, e criar ferramentas de aplicação desses ensinamentos.

Algumas iniciativas vêm surgindo nos últimos anos, como Ciência & Maçonaria, Escola No 
Esquadro, Biblioteca Digital da CMSB e a UniCMSB; e têm dado suas contribuições em prol da Educação 
Maçônica no Brasil. Esta Loja de Pesquisas também está ciente de tal responsabilidade e está fazendo sua 
parte. E você, está fazendo a sua?

Venerável Mestre
KENNYO ISMAIL
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 Inúmeras são as nomenclaturas para designar 
deus, as religiões foram criando nomes que derivaram de 
fusões de outros deuses, bem como associavam a natureza 
e seus fenômenos, os quais não sabiam explicar então 
tornou-se mais fácil eleger como algo sobrenatural, 
destarte começaram a repassar aos descendentes e estes 
foram ampliando, criando verdadeiros tratados sobre 
deus.

O homem criou deus a sua imagem e semelhança 
para promover-se, mostrar aos seus semelhantes que o seu 
deus é o melhor o verdadeiro. Uma tentativa de se 
autorretratar, demonstrar que é quase perfeito, justificar 
sua crença e promover sua política de denominação e 
alienação dos demais, desta maneira impõe perante a sua 
comunidade e as demais o seu grande trunfo, eu tenho um 
deus que me protege e defende o meu povo, quem não 
aceitar pode ser dizimado, excluído em nome do deus 
professado pela comunidade dominante.

Como descreve GAARDER, p. 21:

O homem, impotente perante a Natureza e perante seus 
próprios semelhantes, sempre almejou ter um deus por 
perto para suprir suas deficiências, prover suas 
necessidades e propiciar-lhe segurança, coisas que 
somente os progressos científico, social e moral poderão 

Grande Arquiteto do Universo, criador do 
universo, quem estabeleceu a ordem, independentemente 
qual seja o credo, religião cultura ou interpretações, 
tentativa de aceitar uma ética religiosa, ou seja, aceitar um 
ente supremo que atende ao ser humano, eliminando 
distinções étnicas, pigmentação da pele, superioridade 
baseada em argumentos “científicos”, poder político e 
interesses de um determinado grupo social.
DEUS

Qual deus escreveu uma palavra, linha ou texto? 
Sempre o homem foi inspirado, mas neste momento 
também todos somos inspirados, impulsionados pelas 
leituras efetuadas, as quais obrigam a refletir, pensar e 
perceber quantas vezes já impuseram alienações, 
“verdades” que ao procurar instruir-se descobre-se que 
foram colocações meramente com cunho político, 
religioso ou ideológico, simplesmente para preservar o 
poder exercido sobre a humanidade.

A fé, obediência cega, é uma das formas de 
controlar a mente das pessoas, então o ser humano criou 
deus a sua imagem e semelhança, para poder buscar a sua 
perfeição, isto serviu até pouco tempo, mas e agora com a 
revolução tecnológica, este novo “deus tecnologia”, a 
figura antiga é o suficiente? A humanidade está satisfeita 
ou procura criar uma nova imagem? O templo de 
adoração, que durante toda a nossa existência 
construíamos, físicos e morais, agora um smartphone é o 
suficiente para contemplação durante maior parte do dia. 
O ser humano está se isolando na sua caverna tecnológica, 
a qual é a grande verdade, não existem outras maneiras de 
busca do conhecimento, só vale o que foi postado na 
internet, assim vão se formando polos antagônicos, 
estabelecem as intolerâncias, somente duas opções, os a 
favor e os contra, fecha se a oportunidade para uma 
terceira vertente, cadê a dialética, o respeitar a diversidade 

proporcionar.

Os homens tinham os deuses à sua própria imagem: Mas os 
mortais julgam que os deuses nasceram e têm aspecto 
exterior, voz e figura igual à sua... Os Etíopes imaginam os 
seus deuses negros e com o nariz chato, os Trácios, por sua 
vez, imaginam-nos ruivos e de olhos azuis... Se as vacas, os 
cavalos ou os leões tivessem mãos e pudessem pintar os 
seus ídolos semelhantes a cavalos, as vacas semelhantes as 
vacas e criariam as figuras iguais a si. (GAARDER, p.21)

DEUS x GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO
Vitório Stachelski, MCDB 19012801
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Sócrates – E com as coisas que desfilam? Não se passa o 
mesmo?

de opiniões?

Glauco – Estou vendo.

Glauco – Um quadro estranho e estranhos prisioneiros.

Estamos num momento que poderíamos invocar 
o filósofo Platão, na sua parábola da caverna, contida no 
livro “A república”:

Sócrates – Imagina agora, ao longo desse pequeno muro, 
homens que transportam objetos de toda espécie, que o 
transpõem: estatuetas de homens e animais, de pedra, 
madeira e toda espécie de matéria; naturalmente, entre 
esses transportadores, uns falam e outros seguem em 
silêncio.

Glauco – Sem dúvida.

Sócrates – E se a parede do fundo da prisão provocasse eco, 
sempre que um dos transportadores falasse, não julgariam 
ouvir a sombra que passasse diante deles?

O diálogo é entre Sócrates e Glauco, escrito por Platão…
Sócrates – Agora imagina a maneira como segue o estado 
da nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância. 
Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de 
caverna, com uma entrada aberta à luz; esses homens estão 
aí desde a infância, de pernas e pescoço acorrentados, de 
modo que não podem mexer-se nem ver senão o que está 
diante deles, pois as correntes os impedem de voltar a 
cabeça; a luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa 
colina que se ergue por detrás deles; entre o fogo e os 
prisioneiros passa uma estrada ascendente. Imagina que ao 
longo dessa estrada está construído um pequeno muro, 
semelhante às divisórias que os apresentadores de títeres 
armam diante de si e por cima das quais exibem as suas 
maravilhas.

Sócrates – Assemelham-se a nós. E, para começar, achas 
que, numa tal condição, eles tenham alguma vez visto, de si 
mesmos e dos seus companheiros, mais do que as sombras 
projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica de 
fronte?
Glauco – Como, se são obrigados a ficar de cabeça imóvel 
durante toda a vida?

Glauco – Sim, por Zeus!

Sócrates – Considera agora o que lhes acontecerá, 
naturalmente, se forem libertados das suas cadeias e 
curados da sua ignorância. Que se liberte um desses 
prisioneiros, que seja ele obrigado a endireitar-se 
imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os 
olhos para a luz: ao fazer todos estes movimentos sofrerá, e 
o deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos de 
que antes via as sombras. Que achas que responderá se 
alguém lhe vier dizer que não viu até então senão 
fantasmas, mas que agora, mais perto da realidade e 
voltado para objetos mais reais, vê com mais justeza? Se, 
enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas que passam, o 
obrigar, à força de perguntas, a dizer o que é? Não achas 
que ficará embaraçado e que as sombras que via outrora lhe 
parecerão mais verdadeiras do que os objetos que lhe 
mostram agora?
Glauco – Muito mais verdadeiras.

Sócrates – Portanto, se pudessem se comunicar uns com os 
outros, não achas que tomariam por objetos reais as 
sombras que veriam?
Glauco – É bem possível.

Glauco – Assim terá de ser.

Sócrates – E se o forçarem a fixar a luz, os seus olhos não 

Sócrates – Dessa forma, tais homens não atribuirão 
realidade senão às sombras dos objetos fabricados.

Glauco – Não o conseguirá, pelo menos de início.

Sócrates – Por fim, suponho eu, será o Sol, e não as suas 
imagens refletidas nas águas ou em qualquer outra coisa, 
mas o próprio Sol, no seu verdadeiro lugar, que poderá ver 
e contemplar tal como é.

Glauco – Com toda a certeza.
Sócrates – E se o arrancarem à força da sua caverna, o 
obrigarem a subir a encosta rude e escarpada e não o 
largarem antes de o terem arrastado até a luz do Sol, não 
sofrerá vivamente e não se queixará de tais violências? E, 
quando tiver chegado à luz, poderá, com os olhos 
ofuscados pelo seu brilho, distinguir uma só das coisas que 
ora denominamos verdadeiras?

ficarão magoados? Não desviará ele a vista para voltar às 
coisas que pode fitar e não acreditará que estas são 
realmente mais distintas do que as que se lhe mostram?

Sócrates – Terá, creio eu, necessidade de se habituar a ver 
os objetos da região superior. Começará por distinguir 
mais facilmente as sombras; em seguida, as imagens dos 
homens e dos outros objetos que se refletem nas águas; por 
último, os próprios objetos. Depois disso, poderá, 
enfrentando a claridade dos astros e da Lua, contemplar 
mais facilmente, durante a noite, os corpos celestes e o 
próprio céu do que, durante o dia, o Sol e a sua luz.
Glauco – Sem dúvida.

Glauco – Necessariamente.

Glauco – É evidente que chegará a essa conclusão.
Sócrates – Ora, lembrando-se da sua primeira morada, da 
sabedoria que aí se professa e daqueles que aí foram seus 
companheiros de cativeiro, não achas que se alegrará com 
a mudança e lamentará os que lá ficaram?

Sócrates – Depois disso, poderá concluir, a respeito do Sol, 
que é ele que faz as estações e os anos, que governa tudo no 
mundo visível e que, de certa maneira, é a causa de tudo o 
que ele via com os seus companheiros, na caverna.

Glauco – Sim, com certeza, Sócrates.
Sócrates – E se então distribuíssem honras e louvores, se 
tivessem recompensas para aquele que se apercebesse, 
com o olhar mais vivo, da passagem das sombras, que 
melhor se recordasse das que costumavam chegar em 
primeiro ou em último lugar, ou virem juntas, e que por isso 
era o mais hábil em adivinhar a sua aparição, e que 
provocasse a inveja daqueles que, entre os prisioneiros, são 
venerados e poderosos? Ou então, como o herói de 
Homero, não preferirá mil vezes ser um simples criado de 
charrua, a serviço de um pobre lavrador, e sofrer tudo no 
mundo, a voltar às antigas ilusões e viver como vivia?
Glauco – Sou da tua opinião. Preferirá sofrer tudo a ter de 
viver dessa maneira.
Sócrates – Imagina ainda que esse homem volta à caverna e 
vai sentar-se no seu antigo lugar: não ficará com os olhos 
cegos pelas trevas ao se afastar bruscamente da luz do Sol?

Glauco – Sem nenhuma dúvida.

Glauco – Por certo que sim.

As religiões durante a longa existência levaram e 
obrigaram o homem a praticar a fé cega, assim os 
comandantes sempre mantiveram-se no ápice do poder, 

Sócrates – E se tiver de entrar de novo em competição com 
os prisioneiros que não se libertaram de suas correntes, 
para julgar essas sombras, estando ainda sua vista confusa 
e antes que os seus olhos se tenham recomposto, pois 
habituar-se à escuridão exigirá um tempo bastante longo, 
não fará que os outros se riam à sua custa e digam que, 
tendo ido lá acima, voltou com a vista estragada, pelo que 
não vale a pena tentar subir até lá? E se a alguém tentar 
libertar e conduzir para o alto, esse alguém não o mataria, 
se pudesse fazê-lo?
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O ser humano não é capaz de criar o princípio, 
somente estudar e identificar as leis do universo que 
regem o existir, é a sua investigação, seu espírito de 
curiosidade que impulsiona a busca pelo conhecimento e 
estar sempre se reinventando e almejando melhorar o seu 
modo de pensar. Esta procura é bastante antiga, como bem 

Destarte, deus como onipotente, onipresente e 
onisciente é uma criação da imaginação do ser humano, 
moldaram para ser proclamada como a criatura preferida, 
única criada pelo Ser Supremo, mas sempre buscando ser 
o dominador dos seus semelhantes.

GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO

...Não obstante, tem sido utilizada de forma indevida por 
alguns teólogos para provarem que, se o Universo existe, é 
porque Deus o criou. Qual Deus? Amon, Ra, Osíris, Hórus, 
Baal, Marduk, Moloch, Enki, Krishna, Brahma, Vishnu, 
Shiva, Zeus, Júpiter, El, Javé, Buda, Odin, Mitra, Jesus, 
Alá, Oxalá, Tupan...?

Palavra que, em sentido amplo, serve para traduzir a idéia 
de um Ser Supremo. Pode o termo ser apreciado do ponto 
de vista religioso e filosófico, considerando-se ao lado do 
primeiro a idéia em que Deus é tido pelas crenças 
mitológicas e fetichistas. Apesar das variantes, nas 
religiões monoteístas e mesmo nas politeístas (nestas, em 
relação à divindade mais poderosa), Deus é concebido de 
forma mais ou menos idêntica. Isto é, pode-se dizer, em 
termos gerais, que é o ser que tudo pode. Daí seus atributos 
de onipotência, onipresença e onisciência. Portanto, está 
em toda parte e tudo sabe. E desse poder sem limite resulta 
que Deus aparece como o criador do mundo e de tudo o 
mais que nele existe, do que haja aparecido ou venha a 
aparecer após a criação; o ser que interfere direta e 
imediatamente em tudo que se passa entre os seres em geral 
e entre os homens em particular; enfim, é o julgador dos 
atos praticados pelo homem - juiz que castiga os maus e 
recompensa os bons, durante a sua vida ou depois da morte.

A ideia é que o homem sempre deve reportar-se a 
deus, pois foi ele o criador, impede a interpretação de que 
o universo está em contínua transformação, impõe o juízo 
de que vivemos num ambiente acabado, pronto sem 
mutação, como explicar o intenso viver dos dias atuais, 
não somente na tecnologia, mas também a mutação das 
plantas, animais, inclusive o animal homem que a cada 
instante surgem doenças diferentes, também novas ideias 
que revolucionam o nosso dia a dia. E se foi deus que criou 
tudo isso, qual deles é o verdadeiro, como declara 
(MORAIS, p.184-185:)

governavam e governam invocando a vontade do deus, 
dizem se dirigentes dele, são a ferramenta que utiliza para 
expressar o que é melhor para o povo, nada mais são do 
que grilhões que impedem para cada um buscar a sua livre 
e opcional verdade, impedem o viver evolutivo que o 
universo nós proporciona. Graças a definição de deus que 
o homem cunhou, segundo o verbete Deus da 
Enciclopédia Barsa:

define Rocha em seu livro Cultura de Maçonaria:

A insaciável fome de saber leva o homem a 
realizar estudos contínuos, para melhor entender o 
universo. Mas existe uma limitação, mesmo construindo 
obras faraônicas, com inovações tecnológicas surgindo 
diariamente, ele não consegue desvendar o infinito, 
apresenta-se uma barreira a qual lhe é intransponível. A 
ganância humana é detida pela impossibilidade de criar a 
matéria, átomo, tempo, espaço, resta estudar e utilizar o 
que existe.

Os princípios iluministas bateram de frente ao 
absolutismo, o qual defendia verdades reveladas por 
humanos para manter a hegemonia de poder estabelecida 
exclusivamente para alienar e não deixar de pensar por si 
próprio. Visto que, a fé como imposição retirou muitas 
vidas nos diversos períodos da humanidade. Em pleno 
século 21 ocorrem discórdias e violências em defesa de 
um deus reconhecido por nomes diferentes, mas aceito 
como o Criador de todas as coisas. O princípio cristão: 

“O Maçom pode e deve receber orientações, é iniciado 
ritualisticamente, participa das sessões, é motivado a 
estudar a doutrina e história, mas ninguém pode fazer-se 
Maçom em seu lugar. (...) A Maçonaria também aprendeu 
em sua história que somente vale a pena ficar com o 
Maçom convicto, que continua querendo aprender e 
elabora seu projeto próprio de vida conforme a doutrina 
maçônica.” (DEMO, 2006; p.68-69)

A Ordem, embasada nos princípios: Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade, impulsiona seus obreiros a 
sempre almejarem um aprendizado amplo, SEM 
PRECONCEITOS  e alicerçados nas verdades 
proclamadas e sob a luz da tríade, que foi cunhada pelo 
homem no período do Iluminismo, momento em que a 
humanidade percebeu que precisa pensar por si mesma. 
Sócrates foi o primeiro a demonstrar com a maiêutica, ao 
declarar “SÓ SEI QUE NADA SEI”, primeiramente 
ironizava as concepções, em seguida, induzia o seu 
interpelante a  dar  luz as  suas ideias,  pensar 
independentemente, ser um ser pensante, reflexivo e 
investigador das verdades. Demo assim define a didática 
maçônica aos obreiros:

“A variante tradicional, de origem inglesa, propõe o 
aperfeiçoamento humano-maçônico dentro do 
pensamento refletido no antigo conselho do oráculo de 
Delfos: 'Conhece-te a ti mesmo'. E desenvolve a ideia da 
possibilidade de que, pelo trabalho consciente, o Maçom 
possa eliminar suas imperfeições e adquirir autodisciplina, 
pondo em ordem hierarquicamente adequada razão, 
emoções e sentidos. Propõe a interação com a Divindade; 
aceitação de Deus como Grande Arquiteto do Universo e 
juramentos sobre a Bíblia, considerando o Livro da Lei” 
(ROCHA, 2019, p. 70-71).
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“Em um mundo onde os homens batalham a propósito de 
qual definição de Deus é a mais acertada, não acho palavras 
para expressar adequadamente o profundo respeito e 
admiração que sinto por uma organização na qual homens 
de crenças diferentes são capazes de 'partilhar o pão juntos' 
num laço de fraternidade, amizade e camaradagem”.

O homem sabe criar cultura e utilizá-la quando 
necessário, não por uma definição divina, mas pela nossa 
história e dialética, Grande Arquiteto do Universo, é uma 
maneira ecuménica, para atender a todos. O Ser Supremo 
pode ser entendido como pessoal ou impessoal, gerador 
do universo, da humanidade e da vida em todas as suas 
dimensões. Alguns fundamentalistas buscam adulterar 
esta concepção chamando de “deus maçônico”, é a 
radicalização que não propõe melhorias, mas sim quer 
manter a humanidade na hipocrisia e na alienação da “fé 
cega”, a qual já dizimou, em vários momentos da 
humanidade, homens de bem e com a principal intuição de 
instruir seus semelhantes.

“Amai-vos uns aos outros”, (João 13:34-35), ensina que a 
conduta deve ser a de amar o nosso semelhante como a nós 
próprios. É esta a prática dos cristãos?

Neste planeta, as Lojas possuem um Livro 
Sagrado da principal orientação religiosa da sua 
jurisdição, os que criticam ou inventam conspirações, são 
os criadores de fantasias em busca de alardes ou holofotes 
para vender suas ideologias e auferir seus lucros e 
benefícios almejados. É uma realidade filosófica, jamais 
como um modo dogmático, a credibilidade mental no 
Grande Arquiteto do Universo. O escritor Dan Brown, no 
lançamento do livro “O Símbolo Perdido”, redigiu uma 
carta aos maçons estadunidenses com o seguinte teor:

A Ordem requer que o obreiro acredite em um Ser 
Supremo, que não obrigue, não interfira na escolha 
religiosa de cada um, o homem é livre e de bons costumes 
para optar e tomar suas diretrizes em seguir determinada 
orientação religiosa. Liberdade individual é a crença que 
deve ser observada. Segundo os antropólogos, nenhuma 
religião pode exercer ascendência sobre outra, todas 
detém suas verdades, não há o porquê serem validadas, 
foram criadas coletivamente para resolver o mistério 
supremo. O intuito é a paz interior, buscada a partir de um 
Ente Divino gerado na consciência coletiva.

Confirmando o doutor da igreja católica, São 
Tomás de Aquino (1225 – 1274), o qual sustentou que 
existe um Grande Arquiteto do Universo, assim como 
Aristóteles definiu como sendo a primeira causa ou causa 
eficiente e que essa causa é Deus.

Com efeito, o princípio e o primeiro dos seres é imóvel 
tanto em si mesmo quanto acidentalmente, mas produz o 
movimento primeiro eterno e único. E, posto que todo 

movido é, necessariamente, movido por algo, o primeiro 
motor é necessariamente imóvel em si, e o movimento 
eterno tem de ser produzido por algo eterno, e o 
movimento único por algo uno. (ARISTÓTELES, 
2006,1072 a, 25-36).

Na sequência complementa:

Todos os que consideram o universo uma unidade e 
postulam como sua matéria uma certa coisa, e matéria 
corpórea dotada de grandeza espacial, estão claramente 
equivocados em muitos aspectos. Eles somente supõem 
elementos de coisas corpóreas, e não incorpóreas, que 
também existem. Tentam indicar as causas da geração e 
destruição, investigam a natureza de tudo…e, ao mesmo 
t e m p o ,  s u p r i m e m  a  c a u s a  d o  m o v i m e n t o . 
(ARISTÓTELES, 2006, 988 b, 25).

Mas quem são os fundamentalistas? O que 
buscam? Qual é seu verdadeiro legado? Manter a 
humanidade na mediocridade e aceitação das imposições, 
desta maneira poderão se perpetuar no poder e incutir o 
medo e manter-se usurpadores da dignidade do ser 
humano. Visto que, a ignorância é principal arma para 
assustar e cobrar obediência de seus súditos. Aonde anda a 
liberdade individual? Esta é a principal causa das 
acusações para com a maçonaria, ecletismo religioso, 
desarma os mais radicais, perdem seu principal potencial 
que é de incutir o medo, enquanto a ordem busca a 
evolução ética, moral e espiritual do homem, conforme 
preconiza o Evangelho de Mateus: "Sede perfeitos, como 
perfeito é o vosso Pai celestial" (Mt. 5:48), como 
apresentam esta realidade aos seus seguidores? Existe 
ética?

Grande Arquiteto do Universo, utilizado nas 
Constituições da Ordem Maçônica, não é uma obra prima 
cunhada pela ordem, advém de fatos bíblicos do Antigo e 
Novo Testamento, também utilizado de Cícero a 
Rousseau, de Descartes a Voltaire, durante a Reforma 
Protestante, João Calvino, utilizou várias vezes a 
expressão Grande Arquiteto do Universo, destarte 
p e r c e b e - s e  q u e  a  m a ç o n a r i a  s i m p l e s m e n t e 
institucionalizou através dos pastores Anderson e 
Desaguliers.  A partir de 1717, ela adotou incluindo na 

O ser humano criou o Ser Supremo como uma 
sabedoria suprema, sem começo nem fim, a nossa 
limitação intelectual é incapaz de conhecê-lo, existência 
que não pode ser mensurada, somente sentida e 
denominada de Grande Arquiteto do Universo. É a 
coletividade de várias gerações que foi desenvolvendo no 
consciente e inconsciente, a partir daí, algumas pessoas 
mais inescrupulosas foram se apresentando como seus 
representantes legais, impondo aos demais as regras e 
diretrizes que deveriam seguir para que não fossem 
punidos, pelo Ser Supremo, criado e repassado como 
legado de seus antepassados, destarte anunciam que estão 
preservando a moral de seu povo.
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Os primeiros missionários que vieram para o 
Brasil noi início do século XIX, ofertavam a palavra de 
Deus, através da qual o homem obteria o reino dos céus. 
Em 1824 a Constituição estabeleceu a liberdade de culto 
religioso: 

O Rito Escocês colocou a Bíblia no altar maçônico. A 
Bíblia foi chamada a “regra da vida” e as reuniões 

“Art. 5º A religião Católica Apostólica Romana continuará 
a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão 
permitidas com seu culto doméstico ou particular, em 
casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de 
templo”.

A maçonaria era o principal apoio dos 
missionários que trabalhavam no Brasil, mas sofriam 
grande perseguição pela igreja local, como declara 
Kidder:

A maçonaria vendo o grande domínio religioso no 
Brasil, procura relembrar a participação dos protestantes, 
então principia a buscar novas formas de crenças, 
despidas da imposição de idolatrias. Surgem os 
missionários estadunidenses. O período do liberalismo, 
defende o livre arbítrio e a emancipação do homem. A 
maçonaria e o protestantismo combatem o poder da igreja 
católica, privilegiando o poder do Estado, o qual deveria 
ofertar possibilidades para homem desenvolver-se e 
pensar livremente. Ideais liberais, com liberdade civil, 
religiosa, política e educacional. Objetivo maçônico 
sempre foi o estabelecimento de um ecumenismo 
religioso, principal pedra no sapato da igreja católica.

Aqueles nosso amigos, aos quais consultamos sobre o 
assunto, quase invariavelmente nos aconselharam a não 
dar importância aos ataques virulentos e baixos que nos 
eram dirigidos, com os quais o grande público não 
comungava e cuja finalidade era patente a todas as pessoas 
esclarecidas. Tais artigos se refutariam a si próprios e 
maculariam mais aos autores que a nós mesmos (KIDDER, 
2001, p. 124).

A elite brasileira aos poucos abraçava a cultura 
protestante, visando à formação educacional, além de 
evangelizar ofertava uma educação que divergia da 
pedagogia católica, eram os mensageiros do liberalismo e 
do progresso, vertente que se apresentava com força total 
vinda do mundo velho. Destarte, a cultura educacional 
perde o domínio da Igreja Católica, e é implantada uma 
nova forma de educação. O interesse da elite era a 
educação, a dos missionários divulgar a Bíblia Sagrada, 
casamento perfeito segundo Vieira (1980):

constituição, em 1738 ocorre a primeira condenação 
pontifícia. É clara a disputa de poder por parte da Igreja, 
ela estabelecia os termos e as normas e diretrizes que 
deveriam ser seguidas, já que o termo Grande Arquiteto 
do Universo é de cunho universal, ecumênico.

Hoje basta abrir sites de diversos missionários, 
que apresentam inúmeras acusações à Ordem Maçônica, 
além de serem excomungados pelos pontífices; aonde está 
o ecumenismo? “tarefa da igreja para levar o evangelho 
para o mundo”. O Grande Arquiteto do Universo é 
diferente para as diversas crenças religiosas, cada uma 
vislumbra seu Ente Supremo segundo seus próprios 
interesses religiosos, econômicos, políticos e culturais.

As trocas de favores foram inúmeras, como 
empréstimo de templo para estudo bíblico, construção de 
igrejas, enfim os auxílios eram inclusive livrando-os 
missionários da morte como destaca Castellani (1996):

ARISTÓTELES. Metafísica. São Paulo: Edipro, 2006.

Para ilustrar essa tolerância basta extrair um fato, 
registrado em ata da Loja Amizade, a primeira da Capital 
de São Paulo – fundada a 13 de maio de 1832 – e uma das 
mais importantes Lojas brasileiras, a 15 de julho de 1858. 
Na Sessão desse dia, mostrando a sua vocação liberal e 
social, a Loja, tendo, como seu Venerável Mestre o padre 
Fortunato Gonçalves Pereira de Andrade, resolvia ceder as 
salas externas de seu Templo aos irmãos protestante, para 
que estes pudessem celebrar, aos domingos, os atos de sua 
religião; na mesma ocasião, era aprovado o auxílio à viúva 
de um obreiro ratificado o auxílio a outra, no valor de 
8$000 (oito mil réis) mensais, importância com a qual, na 
época, podia-se comprar uma libra ouro. CASTELLANI, 
1996, p.127).

CASTELANI, José. Os maçons e a questão religiosa. Londrina. 
Ed. maçônica A Trolha, 1996.

BIBLIA SAGRADA. Editora Ave Maria; São Paulo: 2013.

começavam e terminavam com citações bíblicas, como 
ainda hoje é feito. Desse modo o Rito Escocês predispôs o 
seguidor da ordem maçônica a olhar para a Bíblia como 
algo especial, merecedor de respeito, e digno de ser 
propagado. Por esta razão não é surpreendente notar que os 
grandes defensores da Bíblia no Brasil, no século XIX, que 
protegeram os vendedores de Bíblias e travaram batalha 
contra os ultramontanos, em defesa, foram os maçons, tais 
como Tito Franco de Almeida, Dr. Demétrio Siríaco 
Tourinho. (VIEIRA, 1980. p. 47).

GAARDER, Jostein. O mundo de sofia – uma aventura na 
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Artigo 3º: para os efeitos deste Decreto, considera-se: I – 

Destaca-se que os PNE foram excluídos do 
mercado de trabalho ao longo da história e, por 
conseguinte, da própria sociedade. Essa discriminação 
remonta à Idade Antiga. Por exemplo, nas cidades de 
Esparta e Atenas, a regra era a eliminação dos recém-
nascidos que apresentassem imperfeições em sua 
constituição (MELO, 2004, p. 29). 

Segundo a Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência, regulamentada pelo 
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, define 
deficiência como:

A Maçonaria é uma escola de moral e de ética e, 
como tal, deve melhorar o homem enquanto ser social, 
pois tem como principal função tornar feliz a humanidade 
através do aperfeiçoamento humano. Não existe futuro 
para a maçonaria sem esta formação. 

1. INTRODUÇÃO

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E 

MAÇONARIA: UM FUTURO QUE SE APROXIMA

Em um mundo cada vez mais complexo, a 
Maçonaria satisfaz a uma das mais básicas necessidades 
dos seres humanos: o convívio em sociedade e a 
fraternidade. Entretanto, o melhor motivo para tornar-se 
maçom é a oportunidade de ajudar nossos semelhantes e o 
bem-estar que resulta de nossas ações (ACADEMIA 
MAÇONICA BR). 

Com uma perspectiva de maior inclusão social e, 
visando universalizar nossos valores fraternais, a inserção 
do Portador de Necessidades Especiais - PNE na 
Maçonaria é um “Tabu” (ISMAIL, 2014, p. 01) que 
devemos superar. 

A maior participação do PNE no mercado de 
trabalho só veio ocorrer no Pós-guerra, com a deflagração 
do processo de universalização dos Direitos Humanos. 
Com isso, vários diplomas normativos internacionais 
começaram a regular o assunto, procurando resgatar a 
dignidade do portador de deficiência e inseri-lo no 
mercado de trabalho (OLIVEIRA, 2012, p. 158). 

Segundo dados da Organização Mundial de 
Saúde – OMS, em 2011, 1,1 bilhão de pessoas vivia com 
alguma deficiência. Além disso, a Organização das 
Nações Unidas - ONU alerta que 80% das pessoas que 
vivem com alguma deficiência residem nos países em 
desenvolvimento. No Brasil, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2018, a 
proporção das pessoas com deficiência na população é de 
aproximadamente 7%, ou seja, aproximadamente 14 
milhões de brasileiros possuem alguma deficiência.

José Manoel Machado Farias Neto, MEDB
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deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura 
ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 
padrão considerado normal para o ser humano.

Diante desse contexto, o Artigo em questão 
abordará, com uma perspectiva futura de inclusão do PNE 
no ambiente maçônico: a evolução da Maçonaria 
Operativa para a Especulativa; a aplicação dos 
Landmarks de Albert G. Mackey; a normatização 
internacional e nacional sobre a temática; e uma 
perspectiva futura de maior integração, fraternidade e 
atuação social da Maçonaria com a inserção do Portador 
de Necessidades Especiais no ambiente maçônico. 

2.1 Da Maçonaria Operativa para a Maçonaria 

Especulativa

2. DESENVOLVIMENTO

A Maçonaria tem suas origens mergulhadas no 
tempo. Sem início definido, suas raízes passam pelas 
corporações de construtores da Idade Média, pelos 
antigos mistérios egípcios, pelo Colegia Fabrorum, pelos 
Cavaleiros Templários ou até mesmo pelos Rosa-Cruzes. 
Porém, podemos afirmar que, num dado momento da 
história, a Maçonaria dita Operativa estava associada às 
grandes construções da antiguidade, como catedrais, 
castelos, templos etc.

Segundo o professor Kennyo Ismail, a palavra 
francesa “maçon” origina-se do francês arcaico 
“masson”, cujo significado é “pedreiro”, ou seja, são 
profissionais que trabalhavam com obras de alvenaria. 
Dessa forma, percebe-se que o construtor, maçom, não 
poderia possuir deficiência física tampouco ser mulher, 
uma vez que não teria condições de trabalhar nas 
construções (ISMAIL, Desmistificando a Maçonaria).

Além dos estudos sobre construções e arquitetura, 
a Maçonaria Operativa começa a receber diversos 
ensinamentos durante o período da Idade Média. A 
Dinastia Carolíngia, da qual seu maior representante foi o 
Imperador Carlos Magno (742 – 814), marca essa fase. As 
primeiras leis escritas foram organizadas nesse período, 
elas eram chamadas “Capitulares” por serem organizadas 
em capítulos. Essas leis, entre outros assuntos, 
estruturaram a educação com base na unificação da 
cultura grega e cristã. Sob o comando de Carlos Magno, os 
mundos  Ociden ta l  e  Or ien ta l  conheceram o 
Renascimento Carolíngio, período guiado por intelectuais 
como o Bispo Isidoro de Sevilha e o monge britânico 
Alcuíno de Yorque. Esse monge ficou responsável por 
cuidar da educação e formou os fundamentos teóricos da 
Civilização Ocidental. Entre outros trabalhos, em 781d.c., 
Alcuíno organizou as Sete Artes Liberais da antiguidade 
no Trivium (Gramática,  Lógica ou Dialética e  Retórica) e 

Os maçons que criaram as primeiras lojas 
especulativas não viram o trabalho ritual como um fim em 
si mesmo, mas como uma base para um enriquecimento e 
debate filosófico. Com isso, percebe-se que a Maçonaria 
passou a adotar uma postura mais intelectualizada e 
voltada para o aperfeiçoamento do homem. Porém, com a 
utilização de rituais ainda com vieses operativos. 

no Quadrivium (Aritmética, Geometria, Música e 
Astronomia). Essas Artes são a base do conhecimento que 
guiou diversas mudanças de pensamento e de 
posicionamento das civilizações posteriores.

Com o passar do tempo, essa Maçonaria 
Operativa passou a pautar-se por algumas regras de 
conduta e de deveres morais, as denominadas Old 
Charges. Entre esses documentos destacam-se: a Carta de 
Bolonha (datada de 1248 - Statuta Ordinamenta 
Societatis Magistrorum Tapia et Lignamiis - escrita em 
latim, em 8 de agosto, na Itália, e publicada em 1981 pelo 
Collegio dei Costruttori Edili di Bologna); o Poema 
Regius ou Manuscrito de Halliwell (Poema de Deveres 
Morais datado de 1390); e o Manuscrito de Matthew 
Cooke (datado de cerca de 1425; publicado por R. 
Spencer, em Londres, em 1861; e editado pelo Sr. 
Matthew Cooke).

A transição da Idade Média para a Idade 
Moderna, final do século XV, marca uma mudança de 
posicionamento do Estado e da sociedade, onde a 
civilização cristã – característica marcante na Idade 
Média – dá lugar a uma sociedade voltada para aspectos 
econômicos e políticos – característica essencial da 
Burguesia. Esse período de transição marca a decadência 
da valorização dos trabalhadores manuais, dos obreiros 
das guildas, e uma maior valorização do trabalho 
relacionado à política, à economia, à ciência e à 
aristocracia intelectual.  

Essa transição acelerou-se com a Revolução 
I n d u s t r i a l .  I s s o  d e fi n i t i v a m e n t e  m a r c o u  o 
desaparecimento dos maçons operativos, os quais em sua 
grande maioria eram artesãos e construtores, e, com isso, o 
trabalho estritamente manual foi substituído pelo trabalho 
de controle de máquinas (KENNYO, O Líder Maçom). O 
nascimento da Grande Loja Unida da Inglaterra - GLUI, 
em 1717, marcou, historicamente, a passagem da fase 
Operativa para a Especulativa. Ao longo da história, a 
Maçonaria caracterizou-se como uma Ordem Iniciática 
que utiliza rituais voltados para os estudos dos mistérios 
da vida e do progresso espiritual. 

A Maçonaria Especulativa, embora composta por 
maçons com notoriedade intelectual, não inventou os 
rituais para conduzir seus trabalhos. Os maçons 
especulativos perceberam a importância dos rituais 
antigos uti l izados pelos maçons operativos e 
condensaram, codificaram e simplificaram sob a forma 
usada nos cerimoniais especulativos. 
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Assim, com o passar dos tempos, os antigos 
deveres maçônicos transformaram-se nas Antigas Leis 
Fundamentais, ainda adotadas por diversas Grandes 
Lojas, para exemplificar a questão do PNE, uma dessas 
Leis Gerais da Sociedade ou regras para os Franco-
Maçons, “extraídas dos antigos documentos da loja de 
ultramar da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda, para uso 
das lojas de Londres, as quais devem sempre ser lidas nas 
cerimônias de recepção de um novo irmão” (Vade Mecum 
Maçônico da GLMDF, 2008) determina que: 

“(...) nenhum Mestre pode aceitar um Aprendiz se não tem 
trabalho para ele, se não é um jovem perfeito, sem qualquer 
deformidade física, e sem qualquer defeito que o torne 
incapaz de instruir-se em sua tarefa de servir seu Venerável 
e de chegar a ser por sua vez Irmão e Mestre, quando tenha 
decorrido o tempo de seu aprendizado” (IV – DOS 
VENERÁVEIS, VIGILANTES, COMPANHEIROS E 
APRENDIZES, Vade Mecum Maçônico da GLMDF, 
2008, página 164).

Essa breve exposição, nos possibilita deduzir que, 
desde o estabelecimento dos Landmarks, já havia 
divergências entre os maçons sobre quais deveres 
deveriam ser adotados pelas lojas. Entre essas 
divergências encontra-se a permissão para iniciação de 
candidatos Portadores de Necessidades Especiais.

2.2 Dos Landmarks de Mackey às práticas das 

Grandes Lojas

Segundo o Excelso Professor Marco Antônio de 
Moraes (2017): 

Os Landmarks ou simplesmente marcos lindeiros, também 
conhecidos como limites físicos ou sinais, são as principais fontes de 
lei de obediência maçônica por guardar a própria essência da 
fraternidade. Esses marcos têm origem nas práticas antigas (Antigos 
Deveres) e nos manuscritos que tratavam das regras e regulamentos da 
arte e da ciência da construção a que estavam submetidas às 
corporações de ofício medievais (maçonaria operativa). (Palestra cujo 
tema foi: “A Presença dos Landmarks na Legislação da GLMDF”, 
Agosto de 2017).

Essas Antigas Leis Fundamentais serviram de 
inspiração para Albert Gallatin Mackey (1807 – 1881), em 
1858, compilar esses Antigos Deveres em 25 (vinte e 
cinco) Landmarks. Na oportunidade, cabe destacar que a 
quantidade desses Landmarks variam para diferentes 
autores, por exemplo, para Albert Pike (1809 – 1891), os 
Landmarks são apenas 5 (cinco), quais sejam: a 
necessidade dos maçons reunirem-se em Lojas; o governo 
de cada Loja por um Venerável Mestre e dois Vigilantes; a 
crença no Grande Arquiteto do Universo e numa vida 
futura; a cobertura dos trabalhos da Loja; e a proibição da 
divulgação dos segredos da Maçonaria, ou seja, o sigilo 
maçônico.

Albert G. Mackey compilou esses Antigos 
Deveres e o seu cumprimento é que determina, 
atualmente, a legitimidade da Maçonaria Simbólica. 
Entre os 25 (vinte e cinco) Landmarks de Mackey, um 
impede o ingresso de deficientes físicos na Maçonaria:

Landmark XVIII – Por este Landmark os candidatos à 
Iniciação devem ser isentos de defeitos ou mutilações, 
livres de nascimento e maiores. Uma mulher, um aleijado 
ou um escravo não podem ingressar na Fraternidade 
(GLMDF, Vade Mecum Maçônico, 2008, p. 157).

Esses acontecimentos possuem um viés de buscar 
constantemente o direito e a garantia à Liberdade e à 
Igualdade do ser humano. O Maçom Maximilien François 
Marie Isidore de Robespierre já defendia, durante a 
Revolução Francesa, a necessidade de se mudar os 
costumes, o espírito e os hábitos dos franceses. A busca 

Devido a essa referência, “(...) provavelmente 
herdada dos maçons operativos, a questão do ingresso de 
deficientes físicos na Maçonaria brasileira tem sido um 
tabu” (KENNYO, 2014, p. 01), haja vista a tradicional 
característica de adoção desses Landmarks. Além disso, 
cabe registrar que esse tabu, essa “discriminação”, não 
está restrita ao meio maçônico brasileiro, ela é, também, 
uma realidade da sociedade brasileira. Haja vista a 
necessidade de inclusão em lei da obrigatoriedade de 
empresas, com 100 (cem) ou mais empregados estarem 
obrigadas a contratar pessoas portadoras de deficiências 
(Lei nº 8.213/1991, art. 93, dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências).

Alguns dos Landmarks adotados pela Maçonaria 
Regular, desde sua elaboração, em 1858, já não são mais 
adequados à realidade da maçonaria de hoje: moderna, 
especulativa e universal. Ao longo dos quase 162 anos de 
idade desses Landmarks, diversos acontecimentos 
promoveram mudanças na mentalidade da sociedade. 
Entre eles, destacam-se: o Iluminismo durante o século 
XVII; a Revolução Francesa ao final do século XVIII; a 
Guerra de Independência dos Estados Unidos em 1775; a 
Revolução de 1848 (Primavera dos Povos); a 
Proclamação da Independência do Brasil em 1822; a 
Proclamação da República no Brasil em 1889; a Primeira 
Guerra Mundial em 1914; a Segunda Guerra Mundial em 
1939; a criação do computador; o surgimento da internet; 
a evolução dos sistemas de inteligência artificial e a 
transformação das máquinas; a concepção do capital da 
informação e o poder do processamento de dados; o 
surgimento e o desenvolvimento da internet das coisas 
(IoT); e diversos outros acontecimentos que marcaram a 
vida e a concepção de sociedade no ser humano.
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Nesse contexto, a inserção do Portador de 
Necessidades Especiais no seio da nossa Ordem é uma 
busca por mais igualdade, fraternidade e liberdade para o 
homem. Igualdade no reconhecimento,  maior 
universalidade da fraternidade e maior liberdade para esse 
homem “buscar a verdade” e contribuir com a felicidade 
da humanidade.  

Segundo o jurista José Joaquim Gomes 
Canotilho, o Princípio da Igualdade é um princípio do 
Estado de Direito e do Estado Social, considerado 
princípio de justiça social (CANOTILHO, 2003, p. 430). 
O Direito à Igualdade emerge como “regra de equilíbrio 
dos direitos das pessoas portadoras de deficiência” 
(ARAUJO, 2003). Sob esse ponto de vista, parece-nos 
lógico que devamos tratar os desiguais na medida de suas 
desigualdades. Nesse aspecto, trata-se de questões físicas 
a inserção do PNE no ambiente maçônico, uma vez que 
somos iguais quanto aos aspectos espirituais. 

por mais igualdade, liberdade e fraternidade entre as 
pessoas é constante ao longo da história.

4. Grande Loja da Geórgia;

Portanto, para possibilitar a participação do 
Portador de Necessidades Especiais em reuniões 
maçônicas, devemos quebrar a igualdade de “tratamento” 
entre os irmãos, pois, diante dessa situação, o rompimento 
dessa igualdade é a única forma de efetivamente 
assegurarmos a Isonomia, o Princípio da Igualdade. Desse 
modo, a aceitação da inclusão do PNE no seio de nossa 
Ordem é uma forma de preservar o Direito à Igualdade e 
garantir o acesso desse candidato aos nossos Augustos 
Mistérios.  

8. Grande Loja do Estado de Michigan;

10. Grande Loja Maçônica de Indiana;

9. Grande Loja do Tennessee;

Sob essa visão progressista e inclusiva, enumero, 
a seguir, algumas potências e jurisdições da Maçonaria 
Regular que não se pautam pelo XVIII Landmark de 
Mackey (KENNYO, 2014; e DENARDI, 2014):

3. Grande Loja do Estado de New York;

7. Grande Loja de Massachusetts;

11. Grande Loja Maçônica da Califórnia;

6. Grande Loja de Kentucky;

5. Grande Loja do Maine;

2. Grande Loja da Carolina do Norte;

1. Grande Loja Maçônica do Distrito Federal;

13. Grande Loja da Irlanda;

The Code of THE GRAND LODGE of ANCIENT, FREE 
AND ACCEPTED MASONS of NORTH CAROLINA 
(As amended through January 1, 2019) - CHAPTER 66 – 
P e t i t i o n e r s  Q u a l i fi c a t i o n s  -  R E G .  6 6 - 1 
QUALIFICATIONS: Each petitioner for the degrees in 

14. Grande Loja Unida da Inglaterra;

I. Grande Loja Maçônica do Distrito Federal:

15. Grande Loja da Escócia; e

Para atender a esses novos maçons, muitas lojas 

estão adaptando seus rituais e seu ambiente físico, com a 

utilização de: linguagem de sinais, rituais em braile, 

ampliação do espaço para a circulação de cadeirantes e de 

pessoas com dificuldade de locomoção, permissão da 

entrada de cão-guia etc.

III. Grande Loja Regular da Bélgica: 

Pessoas com deficiências podem tornar-se maçons? Sim, 
podem, desde que sua deficiência não os previna de 
participar das reuniões, pois de outro modo a maçonaria 
não seria, de forma alguma, de valia para elas. Se alguém se 
torna deficiente após adquirir a qualidade de maçom, 
mantem-se maçom e os irmãos encontram um meio de 
manter o relacionamento (DENARDI, 2014).

IV. Grande Loja da Carolina do Norte:

P a r a  m e l h o r  e x e m p l i fi c a r ,  s e g u e m 
posicionamentos adotados por algumas Grandes Lojas:

12. Grande Loja dos Maçons Livres e 

Aceitos da Pensilvânia;

16. Grande Loja Regular da Bélgica.

  A Constituição da GLMDF, em seu art. 118, 

exige como condições indispensáveis ao Candidato à Iniciação, 

entre outas: “VI – não ser portador de defeito físico ou moléstia 

que o impeça de desempenhar encargos maçônicos, 

especialmente as práticas ritualísticas e de cerimonial 

litúrgico” . Assim, desde que a deficiência portada não os 

impeça de desenvolver seus trabalhos, a candidato poderá ser 

iniciado. Observa-se, portanto, que o foco da vedação é àqueles 

que possuem deficiência mental. 

II. Grande Loja de New York:

Em 2002, essa Grande Loja criou uma Comissão 
Permanente de Tecnologia para, entre outros assuntos, 
promover a acessibilidade de portadores de deficiências 
auditivas, visuais e de locomoção (KENNYO, O Líder 
Maçom, 2014, p. 121).
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Masonry must possess certain qualifications which are as 
follows. 9. He must have no physical disability which 
would prevent him from earning a livelihood or would 
make him a burden or a charge upon the Craft (GRANDE 
LOJA DA CAROLINA DO NORTE, 2019).

Da tradução do texto acima, deduz-se que para o 
candidato qualificar-se à Iniciação, não deve possuir 
deficiência física que o impeça de ganhar a vida ou o torne 
um fardo ou um peso para os Companheiros. 

V. Grande Loja Unida da Inglaterra: 

2.3 Dos Normativos Internacionais e Nacionais 

A. 1948 - Declaração Universal dos Direitos 

Humanos

“Artigo I - Todos os seres humanos nascem livres e iguais 

Ao longo da história, o Portador de Necessidades 
Especiais vem ganhando maior espaço no mercado de 
trabalho e na sociedade. Com o pós-guerra, a sociedade 
sensibilizou-se com a necessidade de maior inserção das 
pessoas mutiladas ou que sofreram algum tipo de 
deficiência em decorrência das duas grandes guerras. Essa 
atitude desencadeou um movimento de maior promoção 
dos direitos do ser humano, entre esses direitos, destaca-se 
o da não discriminação e o da dignidade da pessoa 
humana. 

Em âmbito internacional, a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948, 
enumera direitos que todo ser humano possui, entre eles: 

Embora haja, nos últimos anos, alguns avanços 
para a inclusão dos Portadores de Necessidades Especiais 
no ambiente maçônico, ainda existe um longo caminho a 
ser percorrido. Com isso, embora estejamos em pleno 
século XXI, há várias barreiras que impedem o acesso, o 
convívio e a permanência dessas pessoas em nossa 
Ordem.

Para exemplificar e melhor compreender essa 
atitude de humanização da sociedade, cito alguns desses 
documentos internacionais que sustentam esse processo: 

Em 2013, a Grande Loja Unida da Inglaterra 
instalou como V M da Elizabethan Lodge No. 7262 o 
senhor Malcolm Roy Elvy, maçom que não possui as duas 
pernas e usa cadeiras de rodas (FREEMASONRY 
TODAY, 2013).

em dignidade e direitos. São dotados de razão e 
consciência e devem agir em relação uns aos outros com 
espírito de fraternidade; Artigo II - Todo ser humano tem 
capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião 
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.” (ONU, 
1948).

B. 1975 – Declaração dos Direitos das Pessoas 

Deficientes

Além disso, destaca que:

Posteriormente,  a Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas, aprovou, em 
09/12/1975, a Declaração dos Direitos das Pessoas 
Deficientes. Essa Declaração esclarece que: Art. 1º - O 
termo “pessoas deficientes” refere-se a qualquer pessoa 
incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, 
as necessidades de uma vida individual ou social normal, 
em decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em 
suas capacidades físicas ou mentais. 

“(...) as pessoas deficientes têm o direito inerente de 
respeito por sua dignidade humana. As pessoas deficientes, 
qualquer que seja a origem, natureza e gravidade de suas 
deficiências, têm os mesmos direitos fundamentais que 
seus concidadãos da mesma idade, o que implica, antes de 
tudo, o direito de desfrutar de uma vida decente, tão normal 
e plena quanto possível”. (ONU, 1975).

C. 1999 - Convenção Interamericana para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência

Posteriormente, em 1999, diversos Estados 
assinam a Convenção Interamericana para a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, entre eles, 
o Brasil. Essa Convenção prevê em seu art. 3º que todos os 
Estados-Partes assumem o compromisso de: “Tomar 
medidas de caráter legislativo, social, educacional, 
trabalhista, ou de qualquer outra natureza, que sejam 
necessárias para eliminar a discriminação contra as 
pessoas portadoras de deficiência e proporcionar a sua 
plena integração à sociedade (...)”.

Ademais, em 2009, o Brasil promulga, por meio 
do Decreto n 6.949/2009, a Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada 

D. 2007 - Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência
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Por fim, cabe destacar a iniciativa da ONU, que 
em setembro de 2015, decidiu promover novos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável globais e estabelecer a 
Agenda de Desenvolvimento do Milénio 2030, a qual é 
um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Os países partes interessadas nessa Agenda, 
entre eles o Brasil, atuam em parceria visando à 
transformação do nosso Mundo. Entre os objetivos dessa 
Agenda, destaca-se o Objetivo 10 - Reduzir a 
desigualdade dentro dos países e entre eles, subitem 10.2: 
“Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, 
econômica e política de todos, independentemente da 
idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, 
condição econômica ou outra”. 

c) Reafirmando a universalidade, a indivisibilidade, a 
interdependência e a inter-relação de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais, bem como a 
necessidade de garantir que todas as pessoas com 
deficiência os exerçam plenamente, sem discriminação 
(...);

v) Reconhecendo a importância da acessibilidade aos 
meios físico, social, econômico e cultural, à saúde, à 
educação e à informação e comunicação, para possibilitar 
às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais (...). 
(BRASIL, 2007).

Assegura, em seu Artigo 4, que os Estados-Partes 
se obrigam a “(...) promover o pleno exercício de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as 
pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de 
discriminação por causa de sua deficiência” e, em seu 
Artigo 8º, comprometem-se a “Favorecer atitude 
receptiva em relação aos direitos das pessoas com 
deficiência”.  

E. 2015 - Agenda de Desenvolvimento do Milénio 

2030

em 2007, o qual:

f) Reconhecendo também que a discriminação contra 
qualquer pessoa, por motivo de deficiência, configura 
violação da dignidade e do valor inerentes ao ser humano 
(...);

Portanto, percebe-se, com todos esses tópicos 
que, desde o início do século XX, a humanidade busca 
proporcionar dignidade ao ser humano e maior garantia 

e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em 
evolução e que a deficiência resulta da interação entre 
pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e 
ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação 
dessas pessoas na sociedade em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas (...);

j) Reconhecendo a necessidade de promover e proteger os 
direitos humanos de todas as pessoas com deficiência, 
inclusive daquelas que requerem maior apoio (...);

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos: IV - a habilitação e 
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária;

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral 
à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a 
participação de entidades não governamentais, mediante 
políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: 
II - criação de programas de prevenção e atendimento 
especializado para as pessoas portadoras de deficiência 
física, sensorial ou mental, bem como de integração social 
do adolescente e do jovem portador de deficiência, 
mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a 
facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a 

Para melhor detalhar o exposto em nossa 
CF/1988 sobre a temática do PNE, destacam-se os 
seguintes artigos:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre: XIV - proteção e 
integração social das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: XXXI - proibição de qualquer discriminação no 
tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 
portador de deficiência;

Esse contexto internacional também reverbera no 
Brasil. A seguir, apresento alguns dos principais 
regramentos nacionais sobre o tema:

F. 1988 – Constituição da República Federativa do 

Brasil

dos direitos fundamentais. Entre esses direitos, o Direito à 
Não Discriminação é fundamental para proporcionar 
maior inclusão das pessoas Portadoras de Necessidades 
Especiais.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) 
estabelece como fundamento da República Federativa do 
Brasil o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 
“Mais do que isso, trata-se do centro axiológico do 
sistema constitucional contemporâneo” (RIBEIRO), ou 
seja, esse Princípio é um dos norteadores de todo o direito 
brasileiro.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e 
assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência;

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
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eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as 
formas de discriminação. (BRASIL, 1988).

Essa Lei dispõe sobre o apoio às pessoas 
portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência – Corde.

oEsse Decreto regulamenta a Lei n  7.853, de 24 de 
outubro de 1989, e dispõe sobre a Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.

Em face do exposto, interpreta-se da legislação 
brasileira que, após a promulgação da Constituição de 
1988, o Direito Positivista brasileiro vem incluindo 
algumas ações afirmativas para possibilitar uma maior 
inclusão dos PNE na sociedade. Essas ações culminam 
com a publicação em 2015 da Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência. 

H. 1999 - Decreto Federal nº 3.298

I. 2015 – Lei Federal nº 13.146

G. 1989 – Lei Federal nº 7.853

Essa Lei institui a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência, ou seja, o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. Segundo seu artigo 1º, destina-se a “(...) 
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania”.

Ass im,  observa-se  que  os  normat ivos 
internacionais e nacionais se posicionam como espelhos 
dos Direitos de Segunda Geração. Esses direitos - 
introduzidos no início do século XX pela Constituição 
Mexicana de 1917 e pela Constituição Weimar de 1919 - 
abordam os Direitos à Igualdade em sentido amplo, cujo 
adimplemento impõe ao Estado uma obrigação de fazer. 
Portanto, a Maçonaria, como agente de transformação 
social não pode se eximir da obrigação de promover essa 
inclusão e garantir a participação do PNE em nossos 
trabalhos.

2.4 Ações Tomadas Mundialmente 

“A Maçonaria Especulativa conservou o seu 
atributo de Arte Real, pois o atual ofício dos maçons é a 
Arquitetura Social da Humanidade” (VAROLI, 1976). 
Isso posto, observa-se que as pessoas portadoras de 
deficiência não querem ser objeto de tratamento 
diferenciado, querem se integrar à sociedade, sem que sua 

deficiência se sobressaia. 

Assim, essa Arquitetura Social exercida pelo 
Maçom deve se orientar, entre outras coisas, pela busca 
por outra forma de lidar com as diferenças. Em artigo 
publicado na Revista de Ciência Maçônica:

“O contato com o diferente é a possibilidade de aprender 
algo novo, é a possibilidade real de expandir meu mundo. 
O que, mais que respeitar o diferente, leva a valorizá-lo. 
Não se trata apenas de tolerar e suportá-lo, pois isso muitas 
vezes se transforma em arrogância e preconceito. Nem 
mesmo se trata de só respeitar as diferenças, uma vez que 
isso pode se transformar em indiferença. O essencial é 
reconhecer nela seu verdadeiro valor, pois, com isso nos 
humanizamos”. (SILVA, 2016, p. 15).

A maçonaria carece de compenetrar ou 
conscientizar os irmãos da nossa principal missão que é a 
confraternização universal. Um sonho utópico, mas um 
empreendimento necessário. Somente a fraternidade 
conduz aos princípios de igualdade e liberdade e, na 
junção dos três, o paradigma de justiça será uma realidade.

A maçonaria não pode e não vive alheia ao 
ambiente profano, até porque não existiria maçonaria se 
não houvesse sociedade. Com isso, enquanto instituição 
regida por normativos aprovados junto às autoridades 
competentes da sociedade civil, não podemos nos eximir 
de cumprir regulamentos nacionais, internacionais e nem 
podemos deixar de levar em consideração a evolução dos 
Direitos Fundamentais e da Dignidade da Pessoa 
Humana. Além do mais, a simples atitude de aceitar 
iniciar um candidato Portador de Necessidade Especial já 
é, por si mesmo, uma conduta moral, ética e reta com esses 
normativos.

Para a tradição Rosa-Cruz, a Iniciação é o 
caminho pelo qual o candidato se vê ligado à tradição 
primordial, imemorial, que transcende a nossa limitada 
noção de tempo e de espaço. Essa tradição imemorial, 
única e transcendente está ligada à Luz Original, fonte de 
onde vêm todas as luzes. É transmitida de mestre a 
discípulo através das eras, quando confere ao iniciado sua 
filiação espiritual. 

Nesse contexto, a aceitação do Portador de 
Necessidade Especial no seio maçônico é um paradigma 
que necessita ser superado e é um dever do maçom, 
enquanto cidadão e enquanto homem. Essa ação 
dignificaria, ainda mais, nossa Ordem e contribuiria para 
maior integração e promoção da tão sonhada 
confraternização universal da fraternidade. 

Essa atitude de inclusão do PNE não é apenas 
visando ao ingresso de novos membros, mas sim, a uma 
postura que demonstre progresso, evolução e mudança. 
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Nas palavras do Venerável Mestre da Loja de Estudos e 
Pesquisas Dom Bosco nº 38, da Grande Loja Maçônica do 
Distrito Federal:

A  t í t u l o  d e  c o n h e c i m e n t o ,  s e g u e m 
posicionamentos já adotados por algumas Grandes Lojas 
pelo mundo: 

“A Grande Loja de Massachusetts “(...) abriu as portas aos 
deficientes físicos há mais de 160 anos”;

“As Grandes Lojas do Maine e de Massachusetts 
esclarecem que uma proibição já existiu na época da 
Maçonaria Operativa, mas que essa proibição deve ser 
vista hoje em caráter simbólico”;

“A Grande Loja do Tennessee também colabora com o 
tema da inclusão, sugerindo algumas formas de adaptações 
que são feitas na Ritualística para Candidatos surdos e 
cadeirantes”;

Considerando que apenas 0,1% da população brasileira faz 
parte da Instituição, talvez seja o momento de se 
reinventar, crescer e, quem sabe, poder fazer mais pela 
transformação do país fornecendo mais líderes éticos à 
sociedade, transformação essa tão suplicada por nossos 
compatriotas e, principalmente, pelos próprios Maçons em 
seus protestos em Loja. Afinal de contas, cada Homem 
Livre e de Bons Constumes é, em tese, um potencial 
Maçom (KENNYO, O Líder Maçom, 2014, pág. 99).

“A Grande Loja de Michigan torna punível qualquer tipo 
de discriminação a Candidatos portadores de deficiência 
física”; e
“A Grande Loja de Nova York, em 2002, criou uma 
comissão permanente que tem como um de seus objetivos 
promover a acessibilidade de portadores de deficiências 
auditivas, visuais e de locomoção” (KENNYO, O Líder 
Maçom, 2014, páginas 120 e 121).

A título de ilustração, apresento a foto de um 
Maçom PNE pertencentes à Grande Loja Unida da 
Inglaterra, John Broster. Broster foi iniciado na Loja 
Unanimity, 113, da Grande Loja Unida da Inglaterra 
(GLUI), em 1970, loja em que foi Venerável-Mestre em 
1982, tesoureiro de 1987 a 1992 e exerceu outros cargos 
na Grande Loja Provincial. Ele é um maçom inglês, surdo 
desde os três anos devido à difteria que trouxe 
consequências por toda sua vida. Na foto ao lado, ele está 
a c o m p a n h a d o  p o r  C o p p e r s ,  s e u  c ã o - g u i a . 
(FREEMASONRY TODAY, 2012). 

Figura 1 - John Broster e seu cão-guia.

Com isso, percebe-se que as Grandes Lojas que 
aceitam e já iniciaram Portadores de Necessidades 
Especiais possuem uma preocupação voltada à condição 
do candidato participar das reuniões. Essa iniciativa, 
passa pela adequação da Loja e dos Irmãos à recepção e ao 
entendimento das deficiências apresentadas por cada 
candidato. Essas Lojas, não vincularam suas decisões ao 
XVIII Landmark de Albert G. Mackey.

   

Figura 2 - César Rodrigues
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O sétimo é a Astronomia, que ensina ao homem o 
curso do Sol e da Lua e de outros planetas e 
estrelas do Céu.

A quarta é chamada aritmética, e ensina aos 
homens a arte dos números, para calcular e 
contar todas as coisas.
A quinta é a Geometria, que ensina aos homens os 
limites e a medida e ponderação dos pesos de 
todas as Artes humanas.
A sexta é a Música, que ensina aos homens a Arte 
do canto nas notas da voz e do órgão, da trompa, 
da harpa e todos os demais instrumentos.

Nosso principal objetivo é tratar do primeiro 
fundamento da excelente Ciência da Geometria, e 
de quem foram seus fundadores; como disse 
anteriormente, há sete Ciências Liberais, ou seja, 
sete artes ou ciências, ou Artes que são livres em 
si mesmas, as quais vivem apenas por meio da 
Geometria.
E a Geometria é, como se diz, a medida da Terra: 
“Et sic dicitur a geoge pin Px ter a Latine e 
metrona quod est mensura.
Unde Geometria i mensura terre vel Terrarum”, 
ou seja, que a Geometria é, como eu disse, Geo, 
terra, e metron, medida e, assim, o nome 
Geometria é composto, e se chama medida da 
Terra.
Não se maravilhe que eu tenha dito que todas as 
Ciências vivem só pela Ciência da Geometria, 
porque nenhuma delas é artificial [que 
pressuponha, como a Geometria, o Artífice].
Nenhum trabalho que o homem faça é realizado, 
a não ser por meio da geometria; uma razão 
importante: Se um homem trabalha com as mãos 
e, trabalha então com qualquer tipo de utensílio, 
e não há qualquer instrumento feito de coisas 
materiais deste mundo que não venha da Terra e à 
Terra retorne, e não existe qualquer instrumento, 
ou seja, utensílio de trabalho, que não tenha 
proporções.
[...]
Assim, diz-se no Ethimologiarum de Isidoro, no 
livro 5, capítulo I, que Euclides foi um dos 
fundadores da Geometria, e que lhe deu este 
nome porque naquele tempo havia um rio no 
Egito, o Nilo, que cresceu até tal ponto na terra 
que os homens não podiam habitá-la.” 

Neste Manuscrito é apresentado algo curioso, o texto 
aponta alguns elementos que hoje são considerados fatos, 
tais como o uso da Geometria no Egito, a cheia do Nilo e o 
Euclides como sendo o um dos fundadores da Geometria 
como uma Ciência.

Na 1º parte deste Artigo foi demonstrada a ligação 
existente entre a Geometria e os Antigos Maçons 

Operativos, deste modo a Geometria no meio maçônico 
possui um significado agregado maior do que a sociedade 
contemporânea costuma entender ou designar, pois a 
Geometria antiga era uma Ciência com uma ampla gama 
de matérias se comparada com a Geometria que 
atualmente é lecionada nas escolas. 

A Geometria que hoje aprendemos é na verdade uma 
parcela daquela que deu origem a inúmeras ciências e 
expressões artísticas. Apenas para exemplificar o disposto 
acima acrescento um comentário feito pelo Físico 
Marcelo Gleiser: 

“O físico de partículas descreve o mundo 
material como sendo composto por partículas 
que interagem entre si com base em certas leis. 
Por exemplo, quando partículas interagem, a 
carga elétrica total é a mesma antes e depois da 
interação. Essas leis são expressas por simetrias, 
ou padrões geométricos.” 

A palavra Geometria é junção de duas palavras gregas, 
geos (terra) e metron (medida), ou seja, a Medição ou 
Medida da Terra.

O berço da Geometria é impreciso, pois a origem da 
Geometria nos remete ao momento em que o homem teve 
a necessidade de criar abrigos e medir terrenos. Ao 
seguirmos por esta resposta seremos levados a um período 
denominado de Revolução Neolítica, também chamada 
de evolução Agrícola, e ou Transição Demográfica 
Neolítica e a consequente Idade do Cobre e Bronze.

Neste período podemos verificar que surgem as primeiras 
ideias daquilo que hoje é a Arquitetura e também ocorre o 
aparecimento dos primeiros centros urbanos e 
posteriormente as cidades.

É no momento em que o Homem deixa de ser nômade para 
dar início a uma sociedade agrícola, isto é, plantavam, 
domesticavam e criavam animais para o consumo, surgem 
as primeiras construções de abrigos e casas elaboradas em 
pedra, tijolos de barro e ocorrem primeiros povoados.

Dando um salto na história, aproximadamente, a cerca de 

Inicia-se o desenvolvimento da arte, da arquitetura, da 
organização política e social centralizada em hierarquias, 
levando a formação classes governamentais e militares. 
Também neste mesmo período surge a escrita, o 
aprimoramento da Arte, a Roda, o conceito de propriedade 
individual, o aprimoramento dos utensílios do período 
paleolítico, uma nova forma de tratamento e aplicação da 
Pedra que é o polimento, as técnicas de fio de corte e a 
apar ição de  formas geométr icas  e  começa o 
desenvolvimento da  Astronomia.
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19O  Craft  e  a  Geometria - Parte II

“Entender a estrutura geométrica do cosmos é 
entender a mente de Deus.”

Revisão: Alexandre Oliveira Kappaun
Alexandre Bernardo de Assis Seba, MCDB 18110102

Stephen Hawking, “Uma Breve História do 
Tempo” - 1988.

introdução 
A segunda parte deste artigo busca demonstrar que a 
Geometria é o ponto comum que de inúmeras ciências, 
principalmente no mundo antigo, e correlacionar as 
Ciências que constituem a Arte do Ofício (Craft); sendo a 
Geometria o elemento básico entre a Arte, a Arquitetura, a 
Astronomia, a Filosofia e as Artes Mecânicas (que hoje  
chamamos de Artes Liberais).

Almejo que o leitor perceba que a Geometria foi um fruto 
das elucubrações humanas na busca por soluções e 
respostas diante das nossas adversidades, isto é, tanto para 
atender as nossas questões vitais, sociais e existenciais. 

Cowan

Visa indicar que a Geometria quando expressada no meio 
Maçônico transmite um significado ainda mais profundo e 
analogamente pretendo demonstrar que o entendimento 
comum que a sociedade moderna compreende por 
Geometria difere quando aplicado em Maçonaria. 

Na 1º parte deste artigo aponto que havia ou há um sigilo 
quanto às formas de executar as ciências que compõem o 
Craft, mas isso não impedia que houvesse outros tipos de 
operários, os Coawns que por sua vez não foram recebidos 
no Craft, e também não atendiam os requisitos para 
aceitação no Craft, mas mesmo assim tentavam (ou 
tentam) exercer o Ofício.

Ao verificarmos as Old Charges veremos que Artesãos 

Aqueles que tentavam exercer a profissão sem terem sido 
recebidos nas formas do Craft eram chamados de Cowans, 
tal menção pode ser vista no Estatuto de Schaw, (1598): 

tinham uma regra a ser seguida, cada qual conforme o seu 
ofício e função. Estas regras eram observadas pelas 
Guildas e dentre as regras o sigilo quanto às Técnicas, as 
Artes e as Ciências aplicadas ao Ofício (Craft) eram vitais 
para manter o emprego dos Aprendizes e Companheiros e 
Artífices.

"Que nenhum Mestre ou Fellow of Craft 
(companheiro de ofício) receba os Cowans para 
trabalhar em sua sociedade ou companhia, nem 
enviar nenhum dos seus servos para trabalhar 
com os Cowans". Na segunda edição das 
Constituição de Anderson, publicada em 1738 
(página 146), a mesma palavra é usada entre os 
maçons francos ingleses: "Mas os maçons livres e 
aceitos não devem permitir que os Cowans 
trabalhem com eles; nem devem ser empregados 
por Cowans sem necessidade urgente; e mesmo 
nesse caso, eles não devem chegar aos Cowans, 
mas devem ter uma comunicação separada.” 

Também nesta mesma passagem aparece um termo 
polêmico que é o título de Mestre muito antes de 1717, 
mas por ora vamos deixar este ponto de lado. 

Os Cowans não eram reconhecidos como Artífices, isso 
significa que não haviam sido recebidos no Craft, logo não 
deveriam exercer o Ofício.

Não há uma conclusão quanto a origem exata da palavra 
Cowan, o que podemos saber é que esta palavra chegou 
aos dias de hoje através dos Artífices da Escócia, vejamos 
alguns significados para o termo Cowan:
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Unindo estes elementos podemos traduzir que os 
“Segredos do Ofício” estavam interligados na forma de 
preservar, transmitir, aprimorar e executar determinada 
profissão por pessoas qualificadas através da Tradição e 
somente ensinadas à quem possua capacidade para 
receber, executar e também transmitir tais Artes ou 

3. (gíria) Uma espreitadela ; uma pessoa inquisitiva 
ou curiosa .

“Os plurais incluem Cowans que é o mais 
comum, ou Cowens sendo este último obsoleto:”

A Palavra “Técnica” é proveniente do Grego “Techne”, 
cujo significado é Arte. 

O Termo Cowan ainda é utilizado no Rito de York (Blue 
Lodge), assim como nos variados Procedimentos de 
comum origem britânica.

A técnica existe desde o momento que o Homem 
conseguiu criar meios para produzir seus utensílios e 
desde então o que se tem é o Aprimoramento desta Arte 
(Técnica ou Craft).  Ter capacitação em tais técnicas era 
um mistério daí surgem os “Segredos do Ofício” que por 
sua vez são transmitidos pela tradição.

4. (em uso atributivo) não iniciado, de fora 
 (forasteiro), “profane”.  

A Tradição vem do latim “traditio”, “tradere” que 
significa: entregar, passar adiante. É entendida como 
sendo a continuidade ou permanência de uma doutrina, 
visão de mundo, costumes e valores de um grupo social ou 
escola de pensamento. 

1. Um trabalhador em pedra sem uso de 
argamassa; um pedreiro que não tenha 
aprendido, ou não sirva para aprender.

2. (maçonaria) Uma pessoa que tenta se passar por 
maçom sem ter experimentado os rituais ou 
passando pelos graus.

A técnica e a tradição estão intimamente ligadas por um 
terceiro elemento que é a Prática.  

A Arte, a Técnica e a Prática:

O termo “Practicus” é uma palavra latina que significa 
"aquele que pratica" ou "alguém que toma a ação". A partir 
do grego “Praktikos”, apto à ação, eficaz pela constante 
execução. Deste modo, é aquele que executa algo que traz 
ou faz provocar um determinado efeito, solução, entendia 
como uma positiva consequência da sua ação.  Também 
podemos entender como sendo a Ação que por meio de 
uma raciocínio traz melhorias ao cotidiano de um grupo 
ou aquilo que traz evoluções a tradição por meio daquele 
que executa regularmente determinada atividade por meio 
de uma técnica.

Técnicas.

Quanto à primeira,  que é chamada de 
fundamento da Ciência, é a Gramática, que 
ensina o homem a falar e escrever de forma justa.

A terceira é a Dialética, e que ensina o homem a 
discernir o verdadeiro do falso, e é comumente 
chamada de Arte ou [Filosofia].

Para entendermos a relação entre a Geometria e o Craft, 
mesmo que superficialmente, é necessário mergulharmos 
na história, para isso vou chamar a atenção para o segundo 
documento mais antigo dentre as Old Charges que é o 
Manuscrito de Cooke (Matthew Cooke) datado a cerca de 
1450 D.C. que diz:

Os Antigos Construtores, tanto operativos quanto os 
especulativos, tinham a preocupação por manter e 
resguardar a Arte do Craft e conservar essa gama de 
cul tura  e  conhecimento;  i sso  fica  acentuado 
principalmente nos Rituais e Ritos de origem Saxãs e 
durante o ato de União de 1813 (que é quando surge a 
então Grande loja Unida da Inglaterra) é notório a 
preocupação por manter e preservar os conhecimentos 
básicos do Craft e os seus meios de transmissão e isso 
culminou no que hoje conhecemos como os Modernos 
Procedimentos Ingleses.

A Geometria

Anteriormente, neste mesmo artigo, identificamos que as 
palavras Arte e Craft estão intrinsecamente ligadas, isto é, 
o Artífice detém a Arte Técnica e através da constante 
pratica e desse modo ele preserva o conhecimento da 
Tradição o que lhe capacitava a transmitir o Ofício.  

Muitas das vezes um Artífice poderia ser enquadrado 
como um Polímata, essa quantidade de habilidades 
demonstra o quão profunda é a relação entre a Geometria, 
a Arte, a Arquitetura, a Filosofia e a Maçonaria; neste 
período da história é muito difícil distinguir onde cada 
uma destas matérias termina ou começa.

"A Arquitetura é música petrificada."
Goethe, "Conversations with Goethe in the Last 

Years of His Life" - 1839.

“Vou narrar, como disse, como e de que modo 
começou e esta ciência digna da Geometria.
Você deve saber que existem sete Ciências 
Liberais e, logo saberá por que são chamadas 
dessa forma, e porque destas primeiras sete se 
originam todas as Ciências e Artes do mundo e, 
especialmente, porque aquela, a Ciência da 
Geometria é a origem de todas.

A segunda é a Retórica, que ensina o homem a 
falar decorosamente de maneira precisa
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Neste período o governo e o poder secular (sacerdotal) se 
mesclavam, tinham grande influência nas decisões de 
quais construções e edificações das comunidades 
(cidades) deveriam ser priorizadas e as construções dos 
palácios e os templos sempre eram as mais importantes.

Este método consistia em dividir uma corda em treze 
partes iguais, a corda era marcada por nós ou tingida, mas 
antes se fazia um triângulo com a corda em seguida em um 
dos lados era feito quatro pontos, noutro lado eram feito 
três pontos e no outro lado mais cinco; que formava a 
hipotenusa oposta ao ângulo reto. 

Esse método com corda persistiu até os nossos dias e foi 
utilizado quando se deu início à construção de túmulos e 
templos; mais tarde largamente utilizado no período 
medieval. 

Voltemos ao mundo antigo, durante este período podemos 
destacar a figura de Imhotep, ele foi um foi um polímata 
egípcio que servia ao Rei Zoser (Djoser) da Terceira 
Dinastia, sua função era a de vizir (chanceler do faraó) e 
Sumo-Sacerdote do Deus Rá (Deus Sol) em Heliópolis 
(Om), Imhotep foi considerado o primeiro arquiteto, 
engenheiro, e médico da história antiga, embora dois 
outros médicos, Hesy-Ra e Merit-Ptah, tenham sido 

 

Essa forma de medição originou a histórica "Cordagem" e 
por esta técnica foi possível realizar os esboços de 
retângulos e outras figuras geométricas.

cinco ou seis mil anos atrás, os egípcios desenvolveram 
um esquema empírico de agrimensura (arte ou técnica 
dessa medição) do solo por meio do uso de cordas.  Este 
método tinha o objetivo de evitar os danos causados pela 
cheia anual do rio Nilo. A cheia destruía as fronteiras entre 
os terrenos destinados ao plantio e gerava confusão e 
disputas entre os agricultores, então os governantes para 
garantir a arrecadação através da taxação, perceberam que 
era necessário estabelecer e restabelecer as fronteiras de 
cada agricultor após a inundação do Nilo. Além disso, 
para o egípcio daquele tempo, a propriedade era um bem 
respeitado e roubar a terra de alguém era um dos crimes 
imperdoáveis pelos Deuses. 

Diante deste problema surge uma figura que hoje 
chamamos de Agrimensor, que por meios simples e 
práticos utilizava-se de uma ou mais cordas para produzir 
ângulos retos.  

Esta importância fazia com que a figura do Arquiteto fosse 
associada aos dos Sacerdotes (como no Antigo Egito que 
veremos mais a frente) ou aos próprios Governantes a 
fundação dos edifícios era acompanhada por diversos 
rituais que simbolizavam o contato do homem com o 
divino.

Quase mil anos após o Imhotep, por volta 1650 a.c., 
aparece uma das mais importantes obras matemáticas do 
Antigo Egito papiro de Rhind, o , obra elaborada pelo 
Escriba Ahmes (Amósis, Ahmose), que viveu durante o 
Segundo Período Intermediário XVIII  e início da 
dinastia egípcia Império  (a primeira dinastia do 
Novo). 

contemporâneos a ele. Imhotep arquitetou a primeira 
pirâmide do Egito, a pirâmide de Sacara (2.750 a.C.).

Ainda no Egito, muitos trabalhadores treinados eram 
contratados pelo estado ou pelas cidades para fazer 
levantamentos, medir a distribuição de água para 
irrigação, para decidir os locais de construção, distribuir 
terrenos, delimitar os terrenos dos agricultores antes e 
após a cheia do Nilo, que por sua vez adubava os terrenos 
para o plantio. A agrimensura exigia Geometria e a 
Trigonometria,  entretanto os egípcios t inham 
conhecimento limitado e ou até mesmo de forma 
especulativa, isto é fragmentada e não dissociavam a 
Geometria das medições e cálculos de levantamento das 
questões empíricas. 

Obviamente no mundo antigo o Artífice tinha maior 
status; após queda do Império Romano e durante o 
período medieval esse status diminuiu, porém não perde 
sua importância.

Um dos grandes feitos de Ahmes foi calcular a área do 
círculo, ele diz que tal área é igual à área de um quadrado 
cujo lado é 8/9 do diâmetro do círculo, isto é o mesmo que 
dizer que (pi) π = 3,1605, o que foi uma excelente 
aproximação para a época, precocemente este 
personagem, Geômetra, apresenta ideias e questões que 
somente seriam aprimoradas pelos gregos. 
Embora a Geometria tenha surgido com um meio prático 
que as em antigas civilizações mais, como a egípcia, a 
babilônica, a chinesa ou a hindu, foi com os gregos que a 
Geometria teve seu início como uma ciência dedutiva e 
especulativa, isto foi nas mãos dos filósofos científicos 
milésios (Mileto) na Grécia Antiga.

Os últimos dois parágrafos acentuam a relação que surge 
entre o artífice e o sacerdócio, obviamente sem o uso da 
Geometria o homem não teria erguido tais monumentos 
em pedra, também é percebido que a Geometria e o 
Artífice, na visão do povo, estavam associados ao 
sagrado. A Imagem do Artífice também era ligada as 
imagens dos Reis (Governantes) e Sacerdotes e no 
transcorrer da história antiga ocorrem momentos em que 
os Construtores (Artífices) tinham mais ou menos status. 
Esse relacionamento perdurou até pouco antes do período 
iluminista, pois quem podia pagar uma construção em 
pedra polida era o Clero ou a Realeza.
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em madeira ou metal e ou suspensa sobre a  
cadeira do Mestre. Isto, de fato, se não é o mais 
proeminente, certamente é o mais familiar, de 
todos os símbolos da Maçonaria. É aquele onde o 
poeta, irmão Robert Burns, aludiu naquelas 
linhas conhecidas e frequentemente citadas, das 
quais ele fala. . . “aquele brilhante hieróglifo que 
nenhum outro, a não ser o Artesão, jamais viu” 
compreendendo e sabendo ao mesmo tempo o seu 
significado. 
[...]
Existe uma incerteza quanto ao momento exato 
em que esse símbolo foi introduzido pela primeira 
vez na Maçonaria Especulativa. Não foi 
derivado, na sua forma atual, dos maçons 
operativos da Idade Média, que conferiram à 
Maçonaria tanto simbolismo, também não são 
encontrados entre as decorações arquitetônicas 
das antigas catedrais, como diz o Dr. Oliver nas 
antigas palestras; esta é uma expressão incerta: 
no texto da Maçonaria Dissecada de Prichard, 
que foi publicada em 1730, parece que o símbolo 
não estava em uso naquele tempo, porém pode ter 
sido omitido. A obra Tubal Kain, que foi 
publicado em 1767, é , como se pretendia ser, 
idêntico ao propósito de Prichard, e a questão 
estaria resolvida, pois contém a palestra sobre a 
letra G fazendo referência direta. 

Hutchinson, escreveu em 1776 em seu Spirit of 
Masonry (Palestra VIII), diz:
É novidade incumbir-me de demonstrar-lhe o 
grande significado da letra G, com a qual as 
Lo jas  e  as  medalhas  dos  maçons  são 
ornamentadas. Dizer que seu significado seja  
somente o nome de Deus é privá-la de parte de 
sua importância maçônica; embora eu já tenha  
mostrado que os símbolos usados   nas lojas são 
expressivos, sendo a Divindade o grande objeto 
da Maçonaria, tal qual ele éo Arquiteto dos 
Mundos. Este caractere (G) denota a Geometria, 

E agora quanto ao significado do símbolo. 
Podemos dizer, em primeiro lugar, que a 
explicação não é, e nunca foi, esotérica. Como o  
símbolo em si sempre foi exposto à visão pública, 
tal qual é feito, sendo uma parte proeminente da 
mobília de uma Loja, estando a vista de todos, 
assim nossos autores maçônicos desde os 
primeiros tempos, não hesitaram em escrever, 
abertamente e na linguagem mais clara por sobre 
seu significado. O fato é que a instrução secreta 
em referência a este símbolo não se refere ao 
conhecimento do próprio símbolo, mas ao modo 
em que, e o objeto do qual esse conhecimento foi 
obtido.
[...]

[...]

É de se lamentar que a letra G, como símbolo, 
tenha sido admitida no sistema maçônico. 
Inicialmente uso da Letra G, nos tempos 
modernos, a limitaria necessariamente a língua  
inglesa. Portanto, como um símbolo, a letra G 
remete as características necessárias da 
universalidade e da antiguidade. Diz-se que a 
letra grega “gamma” era venerada pelos 
pitagóricos porque era a inicial de Geometria. 
Mas essa veneração não poderia ter sido 
compartilhada por outras nações cujo alfabeto 
não tinha gama e onde a palavra para geometria 
era completamente diferente.

Agora, como o G é de maneira semelhante a 
inicial de Deus, ao equivalente inglês (God) do 
hebraico Jeová, este caractere foi adotada como 
um símbolo destinado a permanecer nas lojas 
modernas no lugar do símbolo hebreu. A letra G 
foi adotada pela primeira vez pelos fabricantes 
de cerimônias inglesas, ela foi, sem qualquer 
observação, transferida para a Maçonaria do 
Continental (EUA), e é encontrada como um 
símbolo em todos os sistemas da Alemanha, 
França, Espanha, Itália, Portugal e em todos os 
outros países.

que, para os artífices, é a ciência pela qual todos 
os seus trabalhos são calculados e formados; e 
a o s  m a ç o n s ,  c o n t é m  a  d e fi n i ç ã o  d a s 
determinações e a prova da ordem, beleza e a 
maravilhosa sabedoria do poder de Deus em Sua 
criação.

O Dr. Frederick Dalcho, um distinto maçom da 
Carolina do Sul, em uma de suas orações 
entregues e publicadas em 1801 declara:

[...]

A letra G, que ornamenta a Loja do Mestre, não é 
apenas expressão do nome do Grande Arquiteto 
do Universo, mas também a Ciência da 
Geometria, tão necessária aos artistas 
(Artífices). Mas a adoção dela pelos Maçons não 
implica mais do que seu respeito pelas invenções 
que demonstram ao mundo o poder, a sabedoria e 
a beneficência do Todo-Poderoso Construtor nas 
obras da criação.
[...]

A letra G é, portanto, um símbolo dessa ciência, a 

[...]

[...]

A letra G é apenas um símbolo de um símbolo. 
Quanto à sua referência à Geometria, Kloss, o 
historiador maçônico alemão, diz que os antigos 
maçons operativos referiram-se a toda ciência 
relativa a Arte da Construção como sendo 
Geometria, e isto foi sucedido na maçonaria  
através da moderna formação da maçonaria 
inglesa na ocasião pelo maçons ingleses. 
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Mais tarde os gregos descobriram que essas fórmulas e 
regras elaboradas pelos egípcios podiam ser dissociadas 
da aplicação do levantamento de terras e poderiam ser 
expressas de forma abstratas, podendo ser usadas para 
inúmeras finalidades. Os gregos evoluíram a Geometria 
prática usada na medição da terra expressar ideias e meios 
para comprovar questões filosóficas, também elevaram a 
Geometria como um meio para interpor barreiras do 
pensamento, aperfeiçoou a Geometria prática tornando-a 
uma ciência. E aquilo que começou sendo usado para 
medir terrenos tornou-se a Geometria.

A Letra G

Antes de falarmos da especificamente da letra G considero 
prudente apresentar as algumas posições que relacionam a 
Maçonaria com a Geometria e com a Arquitetura, estas 
considerações foram feitas por irmãos anteriores a nós, 
foram endossadas por muitos outros até os dias de hoje, 
pois bem, começarei por William Preston:

A Geometria como ciência dedutiva teve início na Grécia 
Antiga, através dos predecessores de Euclides, Tales de 
Mileto (640 - 546 a.C.), Pitágoras (580 - 500 a.C.) e 
Eudoxio (408 - 355 a.C.). 
Euclides (323 - 285 a.C.) fez uma grandiosa ou a mais 
importante contribuição para a Geometria ao escrever os 
13 volumes que compõem o livro "Os Elementos".  

"A arquitetura é uma ciência, surgindo de 
muitas outras, e adornada com muitos e 

variados ensinamentos: pela ajuda dos quais um 
julgamento é formado daqueles trabalhos que 

são o resultado das outras artes."
Marco Vitrúvio Polião, Arquiteto Romano 

Seculo I A.C.

“O estudo das artes liberais [aquele valioso 
ramo da educação, tão eficazmente em polir e 
adornar a mente] é fervorosamente recomendado 
o estudo; especialmente a ciência da geometria, 
que é estabelecida como a base da nossa arte. 
[Geometria ou Maçonaria, termos originalmente 
sinônimos, é de natureza divina e moral,  
enriquecida com o conhecimento mais útil 
ressalta enquanto prova as propriedades 
maravilhosas da Natureza e demonstra as 
verdades mais importantes da Moralidade.]” 
[...]
“A partir desse tema, ilustramos as vantagens 
morais da geometria: a geometria é a primeira e 
mais nobre das ciências é a base sobre a qual a 
superestrutura da Franco-Maçonaria é 
erguida.”

[...]
 “A geometria trata dos poderes e propriedades 
das magnitudes em geral, onde comprimento, 
largura e espessura são consideradas. Por essa 
ciência, o arquiteto é capaz de construir seus 
planos; o general organizar seus soldados; o 
e n g e n h e i ro  d e m a rc a  o  t e r re n o  p a r a 
acampamentos; o geógrafo para nos dar as 
dimensões do mundo, delinear a extensão dos 
mares e especificar as divisões de impérios, 
reinos e províncias; e por meio dela, também, o 
astrônomo pode fazer suas observações e fixar a 
duração dos tempos e das estações, anos e ciclos. 
Em suma, a geometria é a base da arquitetura e a 
raiz da matemática.” 

“Como a Maçonaria e a Geometria significam 
uma mesma coisa, através da Maçonaria 
Operativa, devemos entender a aplicação prática 
dos princípios sistemáticos e geométricos aos 
vários propósitos da Arquitetura. A Maçonaria 
Especulativa contempla, em teoria, o que o 
Construtor Operativo reduz à prática; e é 
necessário para o Mestre Construtor antes que 
ele esteja preparado para dar beleza, força e 
proporção a um edifício.”
(Mon.48. Lib. Livr. 133, 168.-Fil. 2._S. M. 54, 63. - Pr. 
30. Ander. Const. 1-310).

John Sherer aponta que:

Bem, vamos tratar da letra G, pois esta letra fomenta um 
rebuliço e ao que parece, ao menos em terras brasileiras, 
esse reboliço não tem fim!

“O G No hebraico é a terceira do alfabeto, é 
sétima letra do alfabeto no inglês, latim e 
românico. No grego e em muitos outros alfabetos, 
é o terceira letra; no russo, Wallachian e alguns 
outros é a quarta letra; no árabe é a quinta e no 
etíope é a vigésima. Em hebraico é chamado 
Gheé-mel (Guímel), tem o valor numérico três e 
seu  significado é camelo. Está associado ao 
terceiro nome sagrado de Deus, em hebraico, em: 
Gebbur (Gibbor), ou em latim Magnus, o 
Poderoso (El-Gibbor). Na Maçonaria é 
aposentada como a inicial da palavra Deus e é 
apresentada na cerimônia de Companheiro. Tal 
qual em todas as igrejas católicas romanas e em 
muitas igrejas protestantes, a cruz esta gravada 
ou esculpida em alguma posição de destaque 
para  expressar simbolicamente o cristianismo; 
logo em toda loja maçônica uma letra G pode ser 
vista ao leste, seja pintada na parede ou esculpida 

Antes apresento alguns pontos apresentados pelo irmão 
Albert Mackey que diz:
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Villard de Honnecourt, foi um mestre de obras (magister 
latomus), um artífice, do século XIII que nos deixou um 
valioso caderno de desenhos e esboços que data de cerca 
de 1230-1235 d.C. Ele foi um profissional bem-sucedido, 
que inclusive o próprio Villard declara, com orgulho, que 
ele havia estado em muitas terras. Tudo indica que ele 
viajou para alguns dos principais locais de construção 
eclesiásticos de seu tempo para registrar detalhes desses 
edifícios. Em seu caderno (álbum) de desenhos estão 
desenhadas as torres da fachada oeste da Catedral de Laon 
e as capelas radiante, a nau principal, o interior e o exterior 

De fato o símbolo da Letra G é o sagrado por sua 
referência ao Grande Geômetra do Universo, era 
digno de ser aplicado à ciência que desde os 
tempos mais remotos foi considerada o sinônimo 
da Maçonaria.

[...]

“Não resta dúvida de que a letra G é um símbolo 
muito moderno, não pertencente a nenhum 
sistema antigo anterior à origem da língua 
inglesa...” 

“...Toda a aritmética e toda a geometria são 
inatas, estando em nós de maneira virtual, de 

maneira que podemos encontrá-las em nós 
considerando atentamente e ordenando o que já 
temos no espírito, sem utilizar qualquer verdade 
aprendida por experiência ou pela tradição de 

outros, como demonstrou Platão em um diálogo, 
no qual introduz Sócrates conduzindo uma 
criança a verdades estranhas simplesmente 

através das perguntas, sem ensinar-lhe nada.”

[...]

Villard de Honnecourt

Gottfried Wilhelm Leibniz, Novos ensaios sobre o 
entendimento humano, ( )1765

Geometria, assim com também significa Deus e 
foi adotada para dar um maior propósito na 
cerimônia de Companheiro.

O texto acima, assim como os demais ora apresentados 
neste artigo, declara que a Geometria era a Ciência que 
englobava todas as outras relacionadas ao Ofício e a Arte 
da Construção.

Acredito que o estudo aplicado permita a constante 
compreensão e das inúmeras questões que nos são 
apresentadas ao nos deparamos com determinados 
ensinos através dos símbolos e lições transmitidas através 
alegorias e dramas.

Também é comum vermos a Estrela de 5 pontas 
combinada com a letra G, dentre outras interpretações 
posso destacar que a combinação no mínimo pode nos 
remeter ao “número de ouro” ou “razão áurea” que a 
estrela de 5 pontas possui. 

da Catedral de Reims.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10509
412z/f4.image

O 2º link é o acesso a Tese de Doutorado da Faculdade de 
Engenharia e Urbanismo da USP que foi apresentada pelo 
Dr. Francisco Borges Filho, que aproveito para agradecer 
pela sua autorização para divulgar esta tese, 
particularmente considero sua tese um elemento chave 
para melhor entendimento prático dos elementos que este 
singelo artigo busca apresentar. 

∙ 

A partir dos desenhos contidos neste álbum é possível 
notar a perícia de Villard na tanto na arquitetura quanto na 
arte e geometria. 

O álbum contém cerca de 250 desenhos que incluem 
projetos arquitetônicos (planos, elevações e detalhes, 
muitas vezes de edifícios identificáveis), uma grande 
variedade de gravuras com temas humanos e animais, 
figuras religiosas e seculares que talvez sejam derivadas 
de esculturas já produzidas ou que era pretendido ser 
realizado, contém desenhos de dispositivos mecânicos 
(incluindo uma máquina de movimento perpétuo), 
construções de engenharia, como dispositivos de elevação 
e uma serra hidráulica, vários autômatos, projetos para 
motores de guerra, como um “trebuchet” e outras. 

Muitos desses desenhos são acompanhados por anotações 
e explicações de funcionamento e nestes desenhos 
apontam que ele possuía um conhecimento de Geometria 
aplicada ao sólido, com forte influência da Geometria 
Euclidiana. 

Deixo abaixo três links onde é possível observar os 
conceitos técnicos presentes na obra e no pensamento 
técnico Villard, sendo:

O 1º link o acesso ao Documento Original direto da 
Biblioteca Nacional da França:

∙  

∙ O Desenho e o Canteiro no Renascimento 
Medieval (séculos XII e XIII): Indicativos da 
Formação dos Arquitetos Mestres Construtores

http://www.teses.usp.br/teses/dispon
iveis/16/16131/tde-13102005-

115856/pt-br.php 

O 3º link é um excelente artigo dos autores Shakil Yussuf 
Rahim que é Arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Técnica de Lisboa (FAUTL) e Docente de 
Desenho na Faculdade de Arquitetura da Universidade de 
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Ao observarmos com cautela veremos que tais condições 
ainda são qualidades que, mesmo atualmente, um Franco-
Maçom considera ser necessário para si para prosseguir 
em sua própria senda Maçônica.

Mas ao nos aprofundarmos é necessário cuidado, pois 
nem toda construção transmite os conceitos que a 
Maçonaria tenta transmitir, ciente disso o Maçom quando 
esclarecido, tornar-se-á capaz de distinguir tanto na 
História quanto na Ciência aquilo que a Maçonaria 
preserva daquilo que as demais Ciências e Artes 
compartilham em comum com a Maçonaria.

http://revistatempodeconquista.com.
br/documents/RTC16/Rahim.pdf 

CONSIDERÇÕES FINAIS

Ao enveredamos por traçar a genealogia da Geometria, 
Arquitetura e Maçonaria, é natural ousar separar uma da 
outra, entretanto quanto mais buscarmos as origens destas 
ciências torna-se ainda mais difícil separá-las. 

As qualidades como visão analítica, racional, abstrata e 
especulativa nos possibilitam alcançar ou a conceber 
novas ideias, nos impulsiona a nos capacitarmos a 
conceber o abstrato, isto é, a realizar quando dispondo de 
meios para dar formas e concretizar aquilo que era apenas 
uma imagem no plano mental (ideia).

A soma destas características e capacidades tornam-se 
fatores de decisão quando nós suscitamos convidar e ou 
aceitar um novo membro no quadro da nossa Oficina 
(Loja), ao mesmo tempo nos remete a evitar os "Cowans", 
pois assim como na Geometria os traçados possuem as 
suas virtudes que possibilitam tornar concreta uma 
concepção abstrata, nós também devemos buscar as 
mesmas virtudes em nossos próprios traçados, bem como 

Conforme apresentado na primeira parte deste artigo no 
que tange o entendimento da palavra Craft através da 
etimologia posso destacar o significado dado pela antiga 
língua nórdica "Kraptr" força, vigor e virtude; e no inglês 
antigo significa habilidade, arte, artesanato, ciência, 
talento (por meio de uma noção de poder mental).  

Lisboa (FAUL) e pela Ana Leonor Madeira Rodrigues que 
é Pintora pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa 
(ESBAL) e Coordenadora de Departamento e Professora 
de Desenho na Faculdade de Arquitetura da Universidade 
de Lisboa (FAUL).

∙ O Álbum de Desenhos de Villard de 
Honnecourt: uma articulação entre o Desenho 
de Observação e o Desenho Arquitetônico

Japiassú, Hilton e Marcondes, Danilo.  Dicionário 
básico de filosofia, terceira edição revista e 
ampliada Jorge Zahar Editor Rio de Janeiro (2001), 
editora: Zahzar.
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POESIA

Onde fui feito Aprendiz
Foi o Grande Arquiteto quem quis
Que eu aceitasse esta missão

Comecei a difícil labuta
De talhar a pedra bruta
A cada o dia o sacrifico
De dominar cada vício
Refletindo sobre minha conduta.

Diego Moura Malheiros, MCDB 18120301

Quando me achava na escuridão

Em uma Loja de São João

Não tinha sequer percebido
Os deveres de ser irmão

Não estava nu nem vestido

Mas conforme seguia a sessão

E após minha iniciação
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Até o dia em que eu morra

E agradeço a meu padrinho

Como é bom receber um abraço

Sem ceder à tirania

Quão bom e quão suave é

Em uma profissão de fé

Eu me senti um igual

Juntos, dando as mãos

E absorvendo os conhecimentos

Para ao mundo dar aprimoramento

Quando me vestiram com o avental

De ao vício cavar masmorra

Agora, minha atitude

Transformaria todo meu ser

Com um simples aperto de mão

Eu comecei a refletir

Conforme fui viajando

Após ser testado bravamente
Até que finalmente

Pensava “o que aqui me conduz?”

Me foi feita a Luz

E pude reconhecer a um Irmão

Não mais um fulano de tal

Embora estivesse filtrando

Daqueles com quem forjei um laço

Em um verdadeiro renascer

Tinha o coração em contentamento

Que o que estava por vir

Para a Ordem servir

“Será uma alegria ou uma cruz?”

Isso, depois que jurei
Sobre o esquadro e o compasso

Tudo que me estavam ensinando

A nova família em que entrei

Assim comecei no caminho

Nem que seja devagarinho

Que me trouxe à Maçonaria
Sem o que eu menos seria

É de buscar a virtude

Que vivam em harmonia os Irmãos

Em uma empreitada qualquer

Que o desperdício é custoso
Unidos para o crescimento

É o óleo precioso

Em um labor contínuo e prazeroso

Para ensinar se usam alegorias

Seja no Grau um, dois ou três
Utilizando de ricas simbologias

Pois o que entre colunas fazemos
É para que melhores nos tornemos

Lapidando dia a dia, mês a mês

Esquadro, compasso, maço e cinzel
Elevam a egrégora ao Céu
Em uma Obra que nunca terminaremos

Somos Obreiros da Arte Real
Trabalhando em nossas Oficinas
Pois esta é a nossa sina

Que aos profanos até parecem magias

A partir de quando recebemos o avental

E o dever de nunca nos portarmos mau

Independe de qual grau

Assim é a Maçonaria

De o mundo melhorar

Faz parte de nosso ser

Não podemos deixar de crescer

Por isso, fiz este verso

E quando está tudo Justo e Perfeito

Um aprendizado a cada instrução
Crescendo o maçom a cada sessão

Dos quais ninguém viu o reverso

Para fazer jus à Sublime Ordem,

Sempre que um segredo lhe confia

Conforme vamos a estudar

É que a Maçonaria mostra seu jeito

Com prazer e galhardia

Todos temos um chamariz

Promover o bem e refutar o mal

Devemos sempre querer aprender

E a escrita, é outra história
Mas foi feito para a Glória
Do Grande Arquiteto do Universo.

Espero que todos concordem,

Para o salário aumentar

Seja Mestre, Companheiro ou Aprendiz

Estando com ou sem avental
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Uma visão ligeira não vê muitas diferenças. Afinal, 
a segunda foi fundada pela primeira, direta ou 
indiretamente. Maçons e Obediências de ambas se 
reconhecem regulares e seguidores dos mesmos 

Maçonarias, no plural

Resumo

Quando um profano ou um maçom aprendiz se 
refere à Maçonaria, pensa estar tratando de uma 
instituição única, existente há longos 300 anos. Muitos se 
espantam ao descobrir que há mais diferenças na antiga 
Ordem que apenas a tradicional, que separa a Maçonaria 
regular da irregular, ou não tradicional, como é o caso, por 
exemplo, da Maçonaria feminina. Um desavisado poderia 
ainda pensar que as divisões são fruto dos efeitos do 
tempo, sendo a Maçonaria mais uma vítima da era 
moderna, mas não. As divisões fazem tão parte da Ordem 
como seus sinais, palavras e toques secretos, e existem 
desde a origem da maçonaria especulativa em 1717. 
Porém, mais que divergências, há correntes maçônicas 
que se desenvolveram em sentidos diferentes, até 
adotando objetivos distintos, apesar de comungarem dos 
mesmos valores e das mesmas origens, tais como irmãos 
gêmeos que tomam diferentes caminhos na vida. As duas 
maiores vertentes, iniciadas ainda no século XVIII são a 
anglo-saxônica, ou simplesmente inglesa; e a latina, ou 
simplesmente francesa.

Apesar de compartilharem das mesmas origens, já 
que a Maçonaria francesa foi fundada pela Maçonaria 
anglo-saxã, ambas tomaram caminhos distintos ainda em 
suas primeiras décadas de existência. No entanto, o Rito 
Francês ou Moderno inadvertidamente se situou em um 
meio caminho entre ambas; resultado de suas origens 
francesas, de sua conexão com os primórdios da 
maçonaria especulativa inglesa, e do próprio acaso. O fim do absolutismo em 1688 pela revolução 

Gloriosa, e a publicação no ano seguinte do Bill of Rights, 
limitando o poder do rei pelo parlamento, trouxe um 
início de estabilidade política e econômica, e a esperança 
e desejo de paz, após dois séculos de guerras religiosas e 
instabilidade política com disputas fratricidas pelo poder. 
A nova lei era particularmente disruptiva, e introduziu, 
entre outras inovações o direito da liberdade da palavra. 
Nenhum parlamentar poderia ser questionado, punido ou 
processado pelo que dissesse no parlamento. Por outro 
lado, ela reprimiu os católicos e reduziu os seus direitos, 
mantendo a tensão religiosa.

regulamentos e princípios. Símbolos, alegorias, sinais e 
palavras são, quando não idênticos, quase iguais. Mas as 
aparências enganam. Há mais diferenças do que 
inicialmente se poderia supor. Um rito, no entanto, o 
Moderno, parece estar em um meio termo, e esta é a tese 
que irei abordar nesse estudo. Antes, porém, vale umas 
pinceladas sobre os maçons ingleses e franceses.

Os Maçons Especulativos Ingleses

Considerada por todos como a pioneira, a 
maçonaria especulativa inglesa surgiu oficialmente em 
1717 na famosa reunião das quatros Lojas londrinas na 
taberna Goose and Gridiron (Ganso e Grelha) em 
Londres, para a inauguração da Grande Loja da Inglaterra, 
que em poucas décadas expandiu-se pelo mundo. 
Podemos sempre nos perguntar o que levou a uma 
pequena associação de homens comuns crescer tanto e 
tornar-se tão poderosa, capaz de atrair a elite intelectual 
do mundo, liderar o movimento de independência de 
países como os Estados Unidos da América e Brasil, e se 
envolver direta ou indiretamente em praticamente todos 
acontecimentos mais importantes da humanidade nos 
duzentos anos seguintes. A resposta pode estar na época 
especial que vivia a Inglaterra.

No ano da revolução, Londres estava se 
recuperando de duas grandes tragédias. A primeira foi a 
peste bubônica entre 1665 e 1666, que dizimou até 25% da 
população e deixou parte da cidade desabitada. A segunda 
foi o incêndio devastador de setembro de 1666 que em 
apenas três dias consumiu boa parte da cidade. Além das 
muitas milhares de casas, o fogo destruiu a catedral de 
Saint Paul, 89 igrejas e ao menos 52 prédios públicos 
(DYER, 2010, pág. 19), enchendo a cidade de 
trabalhadores – maçons – contratados para o trabalho de 
reconstrução sob a supervisão do arquiteto Cristopher 
Wren (1632-1723), listado nas Constituições de Anderson 
como grão-mestre maçom, fato que é refutado atualmente 
e considerado mais uma das fantasias do autor.

RITO MODERNO
entre a França e a Inglaterra
por Marcelo Jose Alonso Bezerra dos Santos,
MCDB 18112603
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A fundação da primeira Grande Loja ocorreu 
apenas três anos depois da ascensão ao trono de George 
I, da Casa de Hanover, em 1714. A coroação causou a 
revolta daqueles que defendiam que James II, católico e 
absolutista, era o herdeiro legítimo do trono, e foi o 
e s top im do  p r ime i ro  l evan te  j acob i t a ,  um 
recrudescimento da rebelião iniciada na Escócia em 
1688, e que só terminaria em 1746. Já na Inglaterra havia 
um claro suporte ao sistema constitucional, e entre seus 
apoiadores estavam os fundadores Jean Desaguliers 
(1683-1744) e George Payne (1685-1757). Ambos eram 
bem relacionados na sociedade e também simpáticos à 
causa protestante dos huguenotes, perseguidos por 
décadas na França, e que encontraram exilio na 
Inglaterra. Estima-se que 10% da população de Londres 
em 1700 era composta por huguenotes (DYER, 2010, 
pág 69). Tanto o posicionamento político como religioso 
tiveram influência no evento de fundação da Grande 
Loja.

De acordo com o historiador e maçom Berman, os 
fundadores decidiram por uma instituição legalista e 
apoiadora do constitucionalismo trazido pela revolução 
Gloriosa, pela seleção de seus líderes pela meritocracia 
em um processo democrático, pelo deísmo e pelo apoio 
à tolerância religiosa, além do teor científico e racional 
do Iluminismo de John Locke e Isaac Newton.

· 1721 – Duque de Montagu (1690-1749) 
- ligado à família real e um dos homens mais ricos da 
Europa – acabou por atrair toda a elite da época, 

A evolução da Grande Loja pode ser notada pelos 
seus primeiros grão-mestres:

· 1717 – Antony Sayer (1672-1741) - 
livreiro

· 1719 – Jean-Theophile Desaguliers 
(1683-1744) - ministro da Igreja Anglicana e curador da 
Royal Society) – que aproximou a nova Ordem à elite 
intelectual

Os novos tempos eram também percebidos na 
sociedade. Vivia-se o início do movimento Iluminista, 
os esforços da Royal Society (fundada em 1660) pelo 
desenvolvimento da ciência, e as reuniões para palestras 
e debates nos clubes que começaram a se formar, 
encorajando novas formas de sociabilidade e a busca por 
uma sociedade melhor. Os cidadãos, talvez motivados 
pelos ideais iluministas, os quais veremos com mais 
detalhe a seguir, dedicavam-se, sobretudo no séc. XVIII, 
à filantropia via hospitais e escolas para os menos 
afortunados. Finalmente, era uma época que o 
esoterismo e os mistérios das antigas civilizações 
começavam a despertar a curiosidade e o interesse por 
seus símbolos e significados.

· 1718 – George Payne (1685-1757) - 
secretário de impostos

trazendo prestígio e dinheiro

O resultado foi a rápida institucionalização da 
Maçonaria que, com poucos anos de vida tornava-se 
uma instituição respeitada, ligada à nobreza e à elite 
intelectual, e tornando- se um dos pilares da sociedade 
britânica.

A Grande Loja que se formava trouxe a base 
r i t u a l í s t i c a  d a  m a ç o n a r i a  e s c o c e s a ,  m a i s 
especificamente o ritual da Palavra do Maçom (Mason 
Word), criado em 1630 pela Loja de Kilwinning na 
Escócia, porém retirou o seu caráter calvinista, 
estabelecendo um conteúdo filosófico deísta e 
religiosamente tolerante com foco na moral, como 
atesta o primeiro parágrafo das Constituições de 
Anderson de 1723. A revisão de 1738, também por 
James Anderson, manteve o tom tolerante apesar de 
mais próximo do cristianismo ao citar as três leis de 

2Noé . Já a base filosófica teve seus pilares no 
Iluminismo.

A simbiose entre Iluminismo e Maçonaria sempre 
foi um fato incontestável. Seja na Inglaterra como na 
França, Estados Unidos e outros países, os principais 
filósofos e pensadores iluministas foram maçons ou 
tiveram fortes ligações com a Ordem. Um documento 
memorável é a carta de John Locke sobre um antigo 
manuscrito da maçonaria operativa, reproduzido no 
Ahiman Rezon. Mesmo aqueles os quais há dúvidas se 
foram ou não iniciados tiveram contato próximo com a 
Maçonaria. É o caso de Thomas Paine (1737-1809) e 
Isaac Newton (1643-1727). Paine viveu até os 37 anos 
na Inglaterra, e conviveu como maçons proeminentes 
como Benjamin Franklin (1706-1790), George  
Washington (1732-1799) e La Fayette (1757-1834). Já 
Newton teve relação próxima com John Desaguilers. 
Formou-se assim um verdadeiro processo de 
retroalimentação, em que pensadores iluministas 
influenciavam a Maçonaria enquanto esta os apoiavam a 
desenvolver seu ideário.

Normalmente comete-se o equívoco de tratar o 
Iluminismo como um movimento único, com valores e 
conceitos compartilhados por todos os seus pensadores 
nos mais diferentes países. Houve, por certo, influências 
e intercâmbios, como os que ocorreram entre 
pensadores e filósofos ingleses, franceses e norte-
americanos, mas o movimento teve características 
distintas em cada país, que por sua vez influenciaram os 
caminhos adotados pelos maçons em cada país.

O Iluminismo Inglês

O Iluminismo britânico é mais antigo que o 
francês. Ainda que certos historiadores não considerem 
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o movimento nas ilhas britânicas como Iluminismo 
(HIMMELFARB, 2005), alguns de seus principais 
pensadores, como John Locke (1632-1704) e Newton, 
influenciaram filósofos iluministas franceses que 
décadas mais tarde seriam expoentes do Iluminismo 
naquele país, como Voltaire (1694-1778). Os filósofos 
britânicos concentraram-se no estudo da moral e da 
virtude. Enquanto alguns pensadores como Shaftesbury 
(1671- 1713) e Hutcheson (1694-1746) chegavam a 
defender que o senso moral, o senso do certo e errado, é 
inato no ser humano, outros como Locke defendiam que 
a mente humana no momento do nascimento era uma 
página em branco, e que a moralidade seria nela 
preenchida por trazer mais satisfação e felicidade que o 
oposto, a imoralidade. Apesar da controvérsia entre eles, 
havia uma concordância que a religião, a razão, a 
conduta e as sensações deles derivados contribuem para 
fortalecer ou debilitar a moral em cada pessoa. Outros 
pensadores iluministas ingleses de destaque foram 
Thomas Paine, David Hume (1711-1776) e Adam Smith 
(1723-1790). Este último, conhecido por sua obra “A 
Riqueza das Nações”, também se dedicou ao tema da 
moralidade, e lançou quase duas décadas antes um livro 
muito bem-sucedido à época: “Teoria dos Sentimentos 
Morais”.

A autora Gertrude Himmelfarb (2005, p. 131) 
assim resumiu o que se chamou de “Era da 
Benevolência”: “O 'senso moral' ou 'sentimento moral', 
as 'virtudes sociais' ou 'afeições sociais', as ideias de 
' b e n e v o l ê n c i a ' ,  ' c o m p a i x ã o ' ,  ' a f e i ç ã o  d o 
companheirismo' – estas foram os termos que definem a 
filosofia moral que estava no coração do Iluminismo 
britânico. Foi este caráter social o denominador comum 
... de filósofos laicos e entusiastas religiosos, dos bispos 
da Igreja da Inglaterra.”

Evolução da Maçonaria Inglesa no século 
XVIII

A segunda Grande Loja da Inglaterra foi fundada 
em 1953 por maçons escoceses e irlandeses 
principalmente, além de ingleses descontentes com o 
que consideravam inovações indevidas introduzidas 
pela primeira Grande Loja de 1717, chamada 
pejorativamente por eles de “Modernos”, enquanto se 
autodenominavam como “Antigos”. Diferentemente do 
deísmo adotado pelos Modernos, a maçonaria praticada 
pelos antigos era de caráter teísta, visão que se manteve 
com a fusão de 1813, tornando a Maçonaria inglesa 
definitivamente crente em um Deus revelado. Apesar 
disso as regras previam a liberdade religiosa de seus 
membros, não sendo portando uma maçonaria cristã.

A abertura da sociedade no final do séc. XVII 
trouxe um interesse geral nos chamados antigos 

Além dos pontos de vista religioso e político, a 
Maçonaria inglesa se desenvolveu desde seus primeiros 
dias com um objetivo comum de desenvolvimento moral 
de seus membros, que mantém até hoje, da virtude social 
e da caridade. Tornar bons homens em homens ainda 
melhores é o seu lema e mote. Em resumo, uma escola de 
moral.

A realidade francesa não podia ser mais diferente. 
A França do século XVIII vivia o ambiente que 
resultaria, no final do século, na revolução. O monarca 
reinava absoluto, assim como a Igreja Católica. Nobreza 
e clero ficavam com a maior parte da produção enquanto 
o povo, no qual estava inserida a burguesia, arcava com a 
sustentação do Estado. O poder da Igreja tornava o país 
radicalmente católico e intolerante. Os huguenotes, 
protestantes, voltaram a ser duramente perseguidos em 
1685, após a revogação do Edito de Nantes, que lhes 

Os Maçons Especulativos Franceses

Após quase cem anos de existência organizada, a 
Maçonaria que emergiu em 1813 é claramente teísta e 
cristã, apesar de não propor a comparar-se às religiões, 
ou de ser uma alternativa a elas, e professa a tolerância 
religiosa. Em relação à política, é legalista, sem 
pretensões de influir, embora o faça indiretamente, pois 
o ideário maçônico indubitavelmente influência seus 
membros, o que se traduz em um papel indireto, tal como 
comenta Cohen:

“o movimento maçônico se opõe oficialmente à 
discussão da política em suas reuniões. Certamente não 
há uso consciente e deliberado da Maçonaria nas 
manobras políticas. Mas tudo isso não significa que a 
ordem não tenha significância política” (COHEN, 1976, 
p. 108. Apud CALANCE, 2014, p. 127).

mistérios, pelo conhecimento esotérico, aquele revelado 
apenas a iniciados, e pelo misticismo da Cabala, 
alquimia, hermetismo, rosacrucianismo e gnosticismo; 
que acabaram por misturar-se com o simbolismo da 
Maçonaria já nas lojas escocesas naquele século. Dyer 
(2010, p. 35-59) aponta como, especialmente na 
segunda metade do século XVIII, em uma série de 
experimentos esotéricos e místicos, vários maçons 
ilustres tentaram impor uma conexão da Ordem com 
essas tradições, tornando-as um quinto elemento de 
influência, junto com as tradições da maçonaria 
operativa, do pensamento científico da Royal Society, do 
Iluminismo e do judaísmo. No entanto, a união das duas 
Grandes Lojas eliminou a maior parte delas, tanto do 
simbolismo como da ritualística.
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A Maçonaria na França

Há discordâncias com respeito às primeiras décadas da 
Maçonaria na França, mas em comum temos a fundação 
de lojas por membros da Grande Loja da Inglaterra 
(“Modernos”) ao redor do ano de 1725, bem como por 
jacobitas escoceses e irlandeses que se refugiaram no 
país, incluindo lojas compostas por militares, anos 
antes. Os maçons de ambas nacionalidades já 
praticavam uma maçonaria com nuanças diferentes da 

temas mais filosóficos como o livre-arbítrio até a 
perigosa discussão (na época) sobre a liberdade e 
igualdade política. O modelo, porém, passava longe da 
anarquia, e ia pelo “ditador esclarecido” ou pela 
“ditadura da maioria”, este último tendo como principal 
ideólogo Rousseau. Outro defensor da teoria foi 
Diderot: “desejos individuais são suspeitos; eles podem 
ser bons ou maus. Mas a vontade geral é sempre boa. 
Nunca está errada”. (DIDEROT apud HIMMELFARB, 
2005, p. 168). A discussão da liberdade e igualdade 
política, no entanto, não chegou ao campo da justiça 
social e da beneficência, outra característica que os 
distingue dos seus pares ingleses, que viam a caridade 
como parte das obrigações morais ou das chamadas 
virtudes sociais. Os filósofos franceses não se 
preocuparam tanto com o homem comum e os pobres.

Toda essa longa discussão preliminar sobre o 
Iluminismo é importante para entender como se moldou 
a Maçonaria francesa, dado a relação íntima entre esta e 
os filósofos iluministas. Enquanto estes forneciam a 
base filosófica, as Lojas maçônicas proviam um 
ambiente livre de debate e uma rede nacional e 
capilarizada para propagação das ideias e ideais. A mais 
forte evidência dessa ligação é sem dúvida a Loja das 
Nove Irmãs (Loge des Neuf Soeurs) fundada em 1776 
em Paris e dedicada ao estudo das ciências e artes. 
Composta por alguns dos principais pensadores da 
época, teve como Venerável Mestre Benjamin Franklin 
e nela Voltaire foi iniciado, apenas um mês antes de sua 
morte, já em idade avançada.

Os ideais iluministas também deram à Maçonaria, na 
opinião de Cohen, uma grande significância política, 
ainda que independente do direcionamento das Lojas e 
membros. Essa significância política se verifica quando 
lembramos que a instituição estabeleceu, em uma era 
ainda dominada por soberanos absolutos indicados pelo 
poder divino, uma constituição e um sistema 
democrático de escolha de líderes pelo voto, em um 
governo independente do Estado e da Igreja onde 
impera a liberdade de opinião e consciência, tolerância 
religiosa e igualdade de direitos.

dos ingleses, e todos acabaram por encontrar-se na 
França. A partir de 1730 a Ordem se expandiu por todo o 
país e se tornou cada vez mais francesa, até que 
conquistou a autonomia com a criação da Grande Loja 
da França. Tal qual ocorreu na Grã-Bretanha, ligou-se à 
nobreza e por 30 anos foi dirigida por Antoine de 
Bourbon-Condé, o Conde de Clermont, membro da 
família real. Porém ela não se institucionalizou, sendo 
apenas tolerada pelo governo.

Um Maçom Livre é obrigado por seu estado a se conformar 
com a moral e, se ele entende a Arte, ele nunca será um ateu, 
nem um libertino sem religião. Embora nos séculos passados 
os maçons fossem obrigados a ser da religião do país em que 
viviam, por algum tempo tem sido considerado mais 
apropriado exigir deles somente a religião que todos os 
cristãos concordam, deixando cada um com seus sentimentos 
particulares, isto é, ser bons irmãos e fiéis, ter honra e 
probidade, porém podem ser distinguidos de outros lugares; 
por este meio, a Maçonaria se torna o centro e a união de uma 
amizade forte e desejável entre pessoas que, sem ela, estariam 
separadas para sempre. (apud VILLALTA, 2013, p. 182)

Para Dachez e Bauer, a busca por clubes sociais, o apelo 
dos “mistérios” e o “charme” da igualdade nas lojas foi o 
que impulsionou a Maçonaria francesa a crescer 
rapidamente. Ela, porém, nasceu e cresceu dividida. 
Entre lojas parisienses e provinciais, pelas heranças 
diferentes (“ingleses” e “escoceses”) e também pela 
própria visão de maçonaria a partir das diferentes 
influências que lá vieram a se encontrar. Além desses 
conflitos, a partir da década de 50 instalou-se o caos na 
Ordem devido ao péssimo trabalho do Grão-Mestre e de 
seus prepostos (ASLAN, 2010). Assim, em 1773, em 
um esforço pela reorganização da Ordem, decide-se pela 
fundação do Grande Oriente da França com objetivo de 
reintegrar lojas e uniformizar ritos e orientações 
existentes no país.

Duas influências foram determinantes para a formação 
da Maçonaria francesa: a judaico-cristã e a das ordens de 
cavalaria. Apesar de toda a questão anticatólica, a 
França ainda era um país predominantemente cristão, o 
que acabou por refletir-se também na organização da 
Ordem, como se pode notar pela cristianização das 
Constituições de Anderson. Em sua tradução para o 
francês, em 1735, o abade Moret, grande secretário da 
Grande Loja da França, escreveu assim:

Para Pierre Mollier em artigo disponível em seu blog a 
ritualística trazida da Grande Loja dos Modernos 
também foi adaptada e cristianizada pelos franceses. 
Para comprovar sua tese o autor utilizou como 
referência o Corps Complete de Maçonnerie (Corpo 
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Completo de Maçonaria), publicado em 1770 pela então 
Grande Loja da França e que, segundo o estudioso, foi 
utilizado pelas Lojas entre 1760 e 1780, e exemplo para 
todo o período entre 1740 e 1780. Victor Guerra, em seu 
blog “Rito Moderno / Francés”, comentou o estudo de 
Mollier e aponta que outros rituais usados no país antes 

 de 1770 não apresentavam o mesmo nível de 
religiosidade cristã. No entanto, ainda que o ritual 
apontado por Mollier não fosse o único ou mesmo 
majoritário, é um ótimo exemplo da influência bíblica da 

 época, conforme se vê na sequência do catecismo
abaixo, do Corps Complete de Maçonnerie (apud 
MOLLIER, 2016):

P.: Você vê joias?
R.: Sim, Venerável Mestre, três móveis e três imóveis
P.: Quais são as móveis?
R.: A Biblia, o Esquadro e o Compasso […]
P.: Qual o uso das móveis?
R.: A Biblia, é Deus & um ser que nos mantém temerosos 

& e nos instrui em nossa religião (…)

P.: Por quê?
R.: Porque São João foi tanto o percursor da fé e por 

batizar o Senhor, e foi por ele eleito por seu chefe
(…)

R.: A São João

Quando da criação do Grande Oriente da França em 
1773, criou-se um grupo liderado por Röettiers de 
Montaleau (1748-1808) para revisão dos rituais dos graus 
simbólicos e de sabedoria. O comitê decidiu pela retirada 
de todas as referências bíblicas, ainda que continuasse 
deísta. O trabalho resultou nos rituais do Regulateur du 
Maçon, que vieram a ser publicados apenas em 1801, após 
o fim do turbulento período da revolução francesa. 
Algumas lojas, no entanto, mantiveram as referências 
bíblicas, gerando mais tarde ritos com viés espiritual, 
como o Rito Escocês Retificado.

R.: Estas três máximas da Santa Escritura: procure e 
você encontrará; bata e se abrirá para você; peça e será dado a 
você.

O outro conjunto de influências foi o do 
13cavalheirismo medieval , a partir do famoso discurso do 

cavaleiro Andre Michel de Ramsay (1648-1743). Uma 
das influências determinantes da maçonaria francesa, o 
discurso foi proferido entre 1736 e 1738, provavelmente 
em Loja por ocasião de uma iniciação ilustre (PALOU, 
pág 96). Defendia que a maçonaria foi criada pelos 
cavaleiros cruzados de São João de Jerusalém (os quais 
eram adversários dos Templários), que teriam 
reconstruído o Templo, migrado para a Inglaterra, 

R.: Por três grandes golpes
P.: Que significam?

P.: Como você foi introduzido na Loja?

P.: A quem é dedicada sua Loja?

Alguns autores, entre eles Jean Palou, Joaquim 
Villalta, Roger Dachez e Alain Bauer,  consideram que 
Ramsay foi, dessa forma o precursor dos altos graus 
franceses, a começar pelo grau do Cavaleiro do Oriente e 
da Espada, que durou de 1740 a 1750. Os graus se 
estruturam de maneira bem diferente do sistema inglês. 
Nas ilhas britânicas, maçons “antigos” e “modernos” 
compartilharam o mesmo conceito do que seria a 
“maçonaria pura”, aquela constituída de três graus, o 
craft. Os Antigos estruturaram um grau complementar ao 
de Mestre, o Arco Real, e que foi também encampado 
pelos Modernos décadas antes da fusão. No entanto, o 
Arco Real não dá nenhum status complementar ao mestre 
maçom inglês. Já as outras ordens existentes, incluindo a 
de cavalaria templária, são paralelas e opcionais, algumas 
sem muita ligação com a Grande Loja.

P.: Como é chamada sua Loja?

R.: Devido ao tempo das guerras na Palestina, os 
Cavaleiros da Ordem de São João se uniram aos maçons para 
combater os infiéis.

estabelecido a Maçonaria e depois voltado para a França. 
A lenda adicionou pompa à Ordem, que deixava de ser 
herdeira de trabalhadores braçais para ser descendente 
dos nobres da cavalaria, e atraiu a aristocracia francesa e 
burgueses desejosos de nobreza. Também trouxe um 
ideário católico, “para unir os cristãos do mundo em uma 
mesma confraria”. A influência sobre os rituais franceses 
da época pode ser vista nesse pequeno trecho do ritual El 
Recuil (Berté) (1788 apud GUERRA, 2017):

Mas a combinação de cavalaria e cristianismo não 
foi a única influência. Os franceses também foram mais 
abertos à adição de elementos místicos da alquimia, 
hermetismo, Cabala, gnosticismo e rosacrucionismo, 
entre outros. No século XIX um importante influenciador 
foi o ocultista Eliphas Levi (1810-1875). Como resultado, 
os franceses incorporaram em seus rituais elementos 
místicos que se combinaram aos judaico-cristãos, e 
símbolos e alegorias passaram a ter uma conotação de 
segredos, ocultando mistérios apenas percebidos por 

P.: Por que você diz de São João e não de outro santo?

Já na França ser mestre maçom era pouco, e 
rapidamente e sem qualquer controle proliferaram os altos 
graus, conferindo aos seus detentores um status que fazia 
o terceiro grau parecer muito pouco. Alguns sistemas 
chegaram a ter 99 níveis, e assim acabou-se perpetuando o 
sistema em que o grau de mestre é tão somente o primeiro 
dos graus superiores. Foi esse sistema que se expandiu 
pela maior parte da Europa e dos países de língua latina, 
constituindo a grande parte dos ritos praticados no mundo.

R.: De São João
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Assim a Maçonaria francesa se desenvolveu em um 
ambiente político, social e religioso próprio. A Ordem 
abraçou os ideais iluministas e iniciou vários de seus 
filósofos, e, embora não tenha tido liderança na 
contestação do regime ou na futura revolução, suas Lojas 
tiveram papel ativo nos debates filosóficos que incluíam 
as mudanças propostas em todos esses campos. 
Diferente dos pioneiros ingleses, que não discutiam nem 
política nem religião, os maçons franceses discutiam 
ativamente ambos, e estavam muito longe do legalismo e 
da integração com a Igreja dos britânicos. Mas antes de 
abordar o estabelecimento da Maçonaria na França é 
necessário um olhar sobre o Iluminismo no país, cujas 
ligações com a Maçonaria foram ainda mais fortes.

dava proteção. Muitos fugiram, e a maior parte deles se 
refugiou em Londres.

Diferente dos seus antecessores e contemporâneos 
ingleses, que buscaram “apenas” aperfeiçoar a sociedade 
a partir da razão, os filósofos franceses quiseram refunda-
la, virando-a do avesso e começando tudo de novo. Isso 
fez do Iluminismo na França uma cruzada do humanismo 
e da razão contra o obscurantismo, a superstição, a 
injustiça e o autoritarismo, traduzidos no Estado 
absolutista e na Igreja. Para Tocqueville (apud 
HIMMELFARB, 2005) uma grande diferença é que 
enquanto na Inglaterra havia a colaboração entre os 
autores das teorias de governo e os próprios governantes, 
na França teoria e prática eram completamente distintas, 
com o grupo formado pelos filósofos completamente 
separado daquele que detinha o poder. Isso, aliado ao fato 
de que não havia nenhuma perspectiva de reforma política 
ou religiosa, deu aos filósofos uma liberdade absoluta na 
criação de suas teorias. “Eles eram, na verdade, ainda 
mais livres para teorizar e generalizar precisamente 
porque eram menos livres para consultar e aconselhar”. 
(HIMMELFARB, 2005, p. 150). Assim se produziu 'O 
Contrato Social' de Rousseau (1712-1778), o 'Espírito das 
Leis' de Montesquieu (1689-1755), as várias obras de 
Voltaire e a própria Enciclopédia (Encyclopédie) de 
Diderot (1713-1784).

Iluminismo Francês, a “Era da Razão”

A Enciclopédia foi o compêndio de trabalhos de 
mais uma centena de filósofos, cientistas e intelectuais 
europeus, escrito entre 1751 e 1772, com o propósito de 
concentrar todo “o conhecimento humano”. Para Diderot, 
seu principal editor, representava a “marcha em frente do 
espírito humano”, e que tornaria a humanidade “não 
apenas mais sábia, mas também mais virtuosa e feliz 
“(apud HIMMELFARB, 2005, p. 151).

O termo apareceu pela primeira vez no “Contrato 
Social” de Rousseau, para descrever a base espiritual que 
os governantes deveriam impor sobre a sociedade, e que a 
manteria coesa sob uma crença comum e lhe traria 
progresso e paz social. O autor listou os seus quatro 
princípios, ou dogmas: deísmo, crença na vida após a 
morte, a recompensa da virtude e a punição do vício, e 
tolerância religiosa. No entanto, não deveria existir, 
segundo o filósofo, tolerância para aqueles que viessem a 
atuar contra os preceitos estabelecidos por ela.

Os  f ranceses  acabaram por  ob te r  ma i s 
reconhecimento histórico que seus congêneres ingleses, 
apesar do movimento ter se iniciado mais tarde. Porém, 
apesar das diferenças, houve muito contato entre ambos. 
Voltaire, por exemplo, viveu durante vários anos na 
Inglaterra onde teve contato com os pensamentos de 
Locke e Newton. Locke também exerceu influência sobre 
Rousseau com sua tese de que o ser humano é uma tabua 
livre a ser preenchida. Este, porém, via o homem 
corrompido pela sociedade, enquanto para Locke a 
escolha pela moral e virtude, ou seus opostos, seria 
decorrente de um processo mais pessoal.

Os Iluministas franceses, boa parte deles maçons, 
dedicaram parte expressiva de seu trabalho em formatar 
uma sociedade livre e racional, sem as amarras, a 
desigualdade e a arbitrariedade do sistema absolutista do 
Antigo Regime, assim como sem a submissão à Igreja 
Católica. A chave para tal transformação era a razão, o que 

6deu ao movimento o título de “Era da Razão” . No entanto, 
a razão não era, como se pode supor, uma antítese à 
religião, e sim uma doutrina equivalente, como mostra o 
seguinte trecho da Enciclopédia: “razão é para o filósofo o 
que a graça é para o cristão. Graça move o cristão para 
agir, razão move o filósofo”. (DIDEROT, apud 
HIMMELFARB, 2005, p. 152).

Outro pilar do Iluminismo foi a defesa da liberdade, a 
“liberdade de seguir a própria consciência, interesse e 
desejo” (HIMMELFARB, 2005, p. 158), indo desde 

No campo religioso houve a defesa da tolerância, 
não apenas no tocante ao direito de se expressar qualquer 
religião, mas de ser inclusive ateu. Porém, os filósofos 
eram claramente anticatólicos, e a Igreja associada à 
repressão, exploração e uma série de abusos. Um dos seus 
principais oponentes foi Voltaire, cujo desgosto com o 
cristianismo era “quase uma obsessão”, na opinião do 
historiador Peter Gay (apud HIMMELFARB, 2005, p. 
153). Mas o movimento foi mais longe que a simples 
discussão da relação homem e religião, e introduziu o 
conceito da religião civil.
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“Ciência profana é ensinada por palavras, enquanto o 
conhecimento iniciático pode apenas ser adquirido através de 
símbolos. O iniciado encontra esta sabedoria (gnosis em 
grego) dentro de si mesmo ao compreender referências sutis. 
Ele precisa procurar pelo que está escondido nas profundezas 
de sua mente” (apud DACHEZ; BAUER, 2015, p. 62)

Os símbolos e alegorias na França eram, como são 
até hoje nos rituais latinos dela derivados, acesso para o 
mundo esotérico e espiritual, indecifráveis aos profanos, 
como expressado por Oswald Wirth, em seu livro Les 
Mystères de l'art royal (Os Mistérios da Arte Real):

iniciados, enquanto que para os ingleses servem como 
ferramentas de instrução, como explica Roger Dachez:

“Na era de Preston, através do século dezenove até os dias 
atuais, a Maçonaria britânica continua a ver os símbolos 
maçônicos como emblemas simples os quais servem como 
lembretes gráficos dos ensinamentos fundamentais da moral 
judaico-cristã, as fundações do que pode ser encontrado nas 
sagradas escrituras. De acordo com os rituais ingleses, estes 
são “critérios infalíveis para a justiça e a verdade” (DACHEZ; 
BAUER, 2015, p. 60).

Para o prof. Kenyo Ismail, a Maçonaria francesa 
acabou por encampar as ideias da religião civil de 
Rousseau, o que pode ser notado pela sacralização dos 
espaços das lojas maçônicas, onde o salão da Loja na 
Inglaterra tornou-se o Templo na França, e objetos 
decorativos relacionados à simbologia ganharam status 
de sagrados. A relação com a ritualística também se 
diferenciou. Embora ambos deem importância à 
execução perfeita, e nesse quesito ressalta-se os rituais 
decorados nas lojas inglesas, a ritualística francesa a 
partir do sec. XIX foi ganhando novos elementos, 
cristãos e místicos, e ganhando também um sentido 
sagrado, de liturgia.

Todo esse caldo de influências na França resultou 
em uma Maçonaria muito mais complexa. Deísta, em 
parte cristã e mística, em parte laica, com características 
das ordens de cavalaria, e organizada – de certa forma 
dividida – em diversos ritos. Para completar, a partir de 
1887, com a reforma do Grande Oriente em relação ao 
Grande Arquiteto do Universo, parte da Ordem deixou 
também de ser deísta e passou a iniciar ateus. Toda essa 
variedade acabou por separá-la ainda mais da Maçonaria 
inglesa e sua simplicidade, onde todas as Lojas 
compartilham de um mesmo sistema, diferenciando-se 
apenas nos detalhes da ritualística adotada.

O Rito Francês ou Moderno

A evolução em diferentes direções resultou 
também em princípios diferentes. Os maçons anglo-
saxões têm por lema Amor Fraterno, Amparo e Verdade, 
e se dedicam ao trabalho beneficente patrocinando 
escolas, hospitais e orfanatos. Já os franceses adotaram o 
lema da revolução francesa: Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade – e mantiveram a participação ativa na 
política, sobretudo no séc. XIX, e em diferentes países 
para onde se expandiu.

Apesar de nas primeiras décadas do séc. XIX a 
Maçonaria francesa ainda estar se organizando e sofrer 
por toda a primeira metade do século conflitos que 
resultaram em divisões, foi ela que acabou por se 
expandir em toda a Europa e a atingir as colônias 
espanholas e portuguesas, além das francesas. O sistema 
anglo-saxão, unificado e organizado em 1813 na Grande 
Loja Unida da Inglaterra, acabou por expandir-se apenas 
nas colônias inglesas, com especial referência aos 
Estados Unidos, onde prosperou com um sistema, ou 
rito, próprio.

A criação do Rito Moderno ou Francês ocorreu na 
mesma época de criação do Grande Oriente da França 
(GOdF), embora haja uma pequena discordância de 
datas. O ritual de Aprendiz do GOB de 2009 e outros 
historiadores informam que “o Rito foi criado em Paris 
em 1761, constituído em 24 de dezembro de 1772 e 
proclamado em 9 de março de 1773”. Já Paulo Cesar 
Gaglianone, no livro “Rito Francés o Moderno: la 
masonería del tercer milênio”, anota que o Grande 
Colégio de Ritos do Grande Oriente da França reconhece 
o ano de 1786.

O objetivo do recém fundado Grande Oriente era 
pela uniformização das práticas no país, incluindo rito e 
ritualística comum à todas Lojas. Não havia a pretensão 
de se diferenciar de outros ritos da época, ou de se criar 
um “rito francês”, tanto que o Colégio se inspirou nos 
rituais da primeira Grande Loja inglesa, aquela época já 
chamada por seus adversários como “Loja dos 
Modernos”. O novo rito era, portanto, apenas o rito 
definido para as Lojas, e somente no século seguinte 
passou a ser denominado como “Francês” ou 
“Moderno”.

Os novos rituais eram laicos, sem referências 
bíblicas ou dogmáticas, apesar de deístas, e adotavam os 
mesmos sinais, marcha, disposição de colunas e outras 
características dos rituais dos “Modernos”. Outros ritos 
desenvolvidos na França como o rito Escocês Retificado 
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de 1782, o rito Escocês Antigo e Aceito de 1804, ou rito 
Adonhiramita de 1784, mantiveram elementos de 
religiosidade, espiritualidade, misticismo e cavalaria 
inexistentes nas lojas inglesas e que hoje consideramos 
como característicos da Maçonaria francesa. A 
proximidade dos conceitos ingleses se revelou também 
na preferência por um rito composto tão e somente pelos 
três graus simbólicos, a “maçonaria pura” inglesa, em 
contraposição à verdadeira febre que existia na época 
pelo escocismo e seus altos graus, que conferiam grande 
status a quem os tivesse (ASLAN, 2010). O Grande 
Oriente acabou por ceder às pressões e em 1786 
adicionou quatro graus filosóficos adicionais. A 
alteração não afetou os graus simbólicos, que 
mantiveram as características herdadas dos ingleses. 
Apesar dos trabalhos terem terminado antes do início da 
revolução francesa de 1789, os rituais foram apenas 
publicados em 1801 com o nome de Regulateuer du 
Macon.

A mudança foi o estopim do desentendimento 
com a UGLE, que rompeu relações com o GOdF e 
declarou a Obediência como irregular sob acusação de 
ateísmo, apesar do Grande Oriente da Bélgica ter 
tomado a mesma decisão anos antes dos franceses, em 
1872. Ao menos três autores, Álcio de Alencar Antunes 
(2010), Dachez e Bauer (2015), consideram que a 
alteração da constituição foi apenas uma justificativa e 
que os reais motivos do rompimento foram políticos e 
econômicos. Seja qual for a causa, o rompimento 
permanece até os dias atuais.

Aproximadamente dez anos mais tarde, em 1886, 
é publicado a revisão dos rituais por uma comissão 
liderada por Louis Amiable (1837-1897), membro do 
Grande Colégio de Ritos do GOdF. O ritual Amiable, 
como passou a ser conhecido, é até hoje a base do Rito 

O divisor de águas do rito, porém, ocorreu em 
1877, quando o GOdF decidiu por retirar do artigo 
primeiro de suas constituições, por sugestão do pastor 
protestante Frederic Desmons (1832-1910), a 
obrigatoriedade na crença em Deus e na imortalidade da 
alma, em uma opção pelo caminho do agnosticismo 
científico e da liberdade religiosa para seus membros. O 
passo seguinte foi a eliminação nos rituais de toda e 
qualquer referência religiosa, assim como ao Grande 
Arquiteto do Universo. A reforma foi a reafirmação 
contundente de que Maçonaria e religião são coisas 
diferentes, e que fé é algo de foro íntimo, e que não deve 
ser trazido para uma instituição que prega a tolerância 
religiosa, em clara oposição ao teísmo da Grande Loja 
Unida da Inglaterra (UGLE) e ao deísmo de outros ritos 
trabalhados na França.

Moderno no Brasil, e é o foco desse estudo. Trata-se de 
um rito com características únicas: laico, agnóstico do 
ponto de vista científico, religiosamente neutro (não é 
teísta, deísta ou ateu), racionalista e humanista (o 
homem como agente de sua transformação), com 
“cerimônias simples, sóbrias e com mensagens claras” 
(Villalta, p. 118), cujo principal pilar é a liberdade 
absoluta de consciência. Essa combinação, à primeira 
vista sem muitas consequências, revela alguns desafios.

A doutrina racional e humanista do rito põe o 
indivíduo no centro, como único agente de sua evolução 
espiritual. Não há uma inspiração divina, ou um 
exemplo divino, ou a contemplação de um Ser Superior 
para o desenvolvimento pessoal. Usando tão somente a 
razão, tal como defendiam os filósofos iluministas, o 
indivíduo seguirá o caminho da moral a partir da decisão 
voluntária de eliminar vícios e assimilar virtudes. Para 
isso ele usará sua capacidade intelectual para estudar e 
praticar. Ao aperfeiçoar a si mesmo, o maçom estará ao 
mesmo tempo atuando na construção da sociedade justa 
perfeita a que almeja toda a irmandade maçônica. As 
sessões maçônicas servirão dessa forma para o debate 
intelectual e troca de experiências, mantido o sistema 

Pode-se dizer que o mesmo ocorre em qualquer 
rito, mas não é bem assim. O GADU invocado na 
Maçonaria é a imagem monoteísta de Deus típica do 
cristianismo e islamismo. Mas, em se tratando de uma 
Ordem ocidental, é claramente a figura do Deus cristão 
retratado na Bíblia. Um irmão muçulmano até poderá 
jurar sobre o Corão, mas terá que passar o resto de sua 
vida maçônica fazendo referências a um livro sagrado e 
a um Deus em que ele não acredita. Para um hindu ou 
budista a experiência será ainda pior, pois nem em um 
Deus monoteísta eles creem. Outros poderão se 
incomodar por ter que ajoelhar-se durante o juramento.

O Venerável Mestre de uma Loja, por exemplo, 
pode em particular desejar a um irmão que “o GADU lhe 
proteja” (uma orientação teísta), mas não pode, em Loja, 
invocar ao GADU para que, sob sua proteção, a sessão 
seja justa ou perfeita. Os irmãos serão os únicos agentes 
e responsáveis de seu sucesso ou insucesso. Ou, em 
outro exemplo, um irmão que crê na Cabala pode 
associá-la à Loja, como a disposição dos oficiais, mas 
não pode alterar a ritualística para que não entre em 
conflito com ela. Dessa forma, os membros são livres 
para serem teístas ou deístas, e acreditarem no 
“princípio criador” que julgarem ser o verdadeiro. Já o 
ateísmo puro e simples não é permitido, em 
conformidade com os princípios estabelecidos pelas 
potências maçônicas regulares no Brasil.
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ritualístico, esotérico e iniciático da Maçonaria, não 
havendo a conexão espiritual e mística encontrada em 
templos religiosos e em algumas lojas maçônicas. 
Portanto, não é de estranhar que a Bíblia, assim como 
outras escrituras, esteja fechada sobre a mesa do 
Venerável Mestre. Junto ao Esquadro e o Compasso está 
o livro das Constituições da Obediência ou as 
Constituições de Anderson de 1723, de acordo com a 
orientação da Obediência.

Mas o aspecto mais interessante do Rito Moderno 
é o fato de trazer ao mesmo tempo características da 
Maçonaria inglesa, ou anglo-saxã, e da Maçonaria 
francesa, ou latina, como herança de sua própria 
história. Como já abordado anteriormente, ao 
uniformizar a Maçonaria francesa em 1873, o GOdF 
acabou por consolidar um ritual bastante fiel às origens 
dos “Modernos”, as quais desapareceram quando da 
união com os “Antigos” em 1813. Temos assim os sinais 
e palavras de reconhecimento, o início da marcha pelo 
pé direito, inversão das colunas J e B e o posicionamento 
dos vigilantes no Ocidente. Como todas essas 
características foram abandonadas quando da união das 
Grandes Lojas inglesas em 1813, o Rito Francês ou 
Moderno acabou por ser o único a mantê-las em 
conjunto. É importante ressaltar que essas práticas não 
foram introduzidas na França apenas naquele momento. 
Os principais estudiosos do Rito Moderno, como os 
espanhóis Villalta e Guerra, e através deles os franceses 
Patrick Negrier, Hervé Vigier e René Guilly, entre 
outros, apontam que no século XVIII na França, apesar 
de falta de uniformidade nas práticas, a maior parte dos 
rituais já era baseada na Grande Loja londrina de 1717.

Porém as afinidades com os ingleses vão além da 
ritualística. A doutrina do rito lembra em muito a anglo-
saxã, exceto pelo teísmo desta, a começar pela 
simplicidade e racionalismo dos rituais, com seu foco 
moral e intelectual, em que são apenas o método de 
trabalho dos irmãos em Loja e não algo sagrado que 
deve ser executado com perfeição para ligar o homem 
ao divino. Os maçons ingleses estão em Loja para 
trabalhar em seu aperfeiçoamento moral, “para se 
tornarem homens melhores”, mas, como bons crentes, 
pedem a proteção de Deus para fazê-lo. No entanto, o 
ritual é laico, assim como o significado dos símbolos. A 
circulação em Loja não tem preocupação em estar 
compatível com uma suposta energia metafísica ou 
egrégora, e não há uso de incenso, comum em 
cerimonias de cunho religioso. O ritual e simbologia 
modernista seguem na mesma linha. De certa forma, a 
reforma de 1877 aproximou ainda mais o Rito da 
primeira Grande Loja: uma maçonaria tolerante e alheia 
a qualquer dogma religioso.

Em termos de simbologia, o Rito Moderno 
manteve a doutrina inglesa, mais ligado ao Templo de 
Salomão, e onde símbolos e alegorias são ferramentas 
de instrução, em contraposição ao misticismo religioso 
de outros ritos, que chegam em alguns casos ao 
ocultismo e hermetismo, nos quais os símbolos são a 
conexão metafísica com os antigos segredos da 
humanidade, e seus significados são espiritualmente 
absorvidos na medida que o maçom é exposto aos 
segredos dos graus. A simbologia dos números no Rito 
Moderno tampouco traz conotação mística, estando 
muito mais ligada à Pitágoras e Euclides que à Cabala e 
outras fontes judaico-cristãs. No Rito, o estudo da 
Cabala e da Astrologia também não estão presentes, 
assim como algumas alegorias bíblicas como a Escada 
de Jacó, ainda que seu contexto continue. Também, tal 
qual os primeiros maçons ingleses, não há a cerimônia 
esotérica de instalação do Venerável Mestre, e sim sua 
posse.

Tal qual os demais ritos franceses, o Rito 
Moderno possui uma linha de graus de sabedoria, ou 
filosóficos. Inicialmente eram quatro e mais tarde uma 
nova ordem foi adicionada, a quinta, com dois novos 

Mas, apesar de tudo, o Rito Moderno foi 
concebido e desenvolvido na França, e assim herdou 
muitas das influências recebidas no país, tanto na 
doutrina como na ritualística. Os princípios iluministas 
dos maçons modernistas são estritamente os franceses, 
assim como as divisas de Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade emprestadas da Revolução Francesa. 
Entre esses princípios está o caráter da religião social de 
Rousseau, e o engajamento ativo na política. A estrutura 
física do templo segue também o modelo francês, 
similar ao de uma Igreja, com o Oriente separado do 
Ocidente por uma pequena cerca, tal qual o público é 
separado do altar nos tempos católicos. Para os ingleses, 
o terreno de uma Loja é sagrado, porque reflete o templo 
de Salomão, mas fisicamente o local é considerado 
apenas o salão da Loja, e sem separação entre Oriente e 
Ocidente. Vários dos símbolos metafísicos da 
Maçonaria francesa continuam, porém, adaptados. É o 
caso da espada flamígera sobre a mesa do Venerável 
Mestre, convertida para uma espada reta. A estrela 
flamígera, com significado racionalizado, porém mais 
próximo do símbolo francês que da blazing star inglesa. 
Os altares passam a ser somente mesas, chamadas de 
triângulos, já que neles não há nada sagrado, ou seja, 
“que mereça veneração ou respeito religioso por ter uma 
associação com uma divindade ou com objetos 
considerados divinos”. Finalmente o Delta Luminoso 
representa o conhecimento e não o GADU.
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