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PALAVRAS INICIAIS
Seita, sociedade satânica, religião e organização a
serviço da implantação do poderio judaico-comunista. Estas são
algumas imagens por meio das quais a Maçonaria foi
representada ao longo dos séculos no mundo ocidental, na
sociedade brasileira e pernambucana em particular. Muitas
dessas visões se consolidaram devido ao caráter iniciático e
ritualístico. Aliadas a tais questões, as intensas disputas de
ideias e posições que a Maçonaria travou com a Igreja Católica
Romana e um pensamento de viés conservador promoveram, e
ainda promovem, permanências com relação a um ideário
estereotipado sobre os maçons e a maçonaria. Tomemos como
exemplo a apropriação da última eleição presidencial, quando o
candidato Cabo Daciolo veiculou a seu discurso de campanha
impressões sobre o poder desfrutado pela maçonaria no mundo
político. Assentado num viés de forte visão antimaçônica, o
político orientou-se pela lógica clássica, para a qual a maçonaria
surgia como uma instituição caracterizada pela posição de
“espreita”, pronta a desestabilizar e comandar ocultamente a
sociedade e os indivíduos.
A preocupação central deste livro, caro/a leitor/a, foi
tratar de alguns temas que esboçam um “rosto” para a
Maçonaria, discutindo a maneira como essa instituição foi se
organizando nas décadas iniciais do século XX, tendo como
campo geográfico central Pernambuco, mas não deixando de
discuti-la de maneira mais ampla, realizando, quando possível,
conexões com outros espaços sócio-históricos no Brasil e no
mundo.
-8-

Neste livro, procuramos reunir parte de um estudo
maior, que foi a nossa pesquisa para elaboração da tese de
doutorado em História/UFPE, trabalho que procurou refletir
sobre a atuação sociopolítica dos maçons ao longo das décadas
de 1930 e 1940 em terras pernambucanas. Em todo caso, este
livro pode ser lido em capítulos independentes ou em conjunto,
uma vez que procuramos construir uma lógica que integrasse as
partes do estudo para que a experiência da leitura fosse
concebida numa perspectiva orgânica.
Com efeito, quando nos propomos a publicar este livro,
a nossa preocupação foi construir uma visão que possibilitasse
um acesso ao tema e um conjunto de aspectos que, ao invés de
afastar o/a leitor/a pelo formato e disposição, como ocorre na
maioria das vezes com os estudos acadêmicos, provocasse
uma reação contrária: seduzir o/a leitor/a pelo tema. Com esta
segunda edição, tivemos a preocupação de disponibilizar o livro
no formato de e-book, pois, devido à solicitação de vários alunos
e interessados no tema, em 2017 o material havia sido
disponibilizado somente na plataforma física.
Esperamos, ainda, que este livro sobre a história da
Maçonaria em Pernambuco contribua – como já sinalizávamos
na edição anterior – à construção, ao mesmo tempo, de uma
visão objetiva e de fácil compreensão a respeito da
complexidade dos estudos no recorte temporal que cobre os
anos iniciais no século XX, no período que compreende os anos
de 1900-1930, e que e colabore para que o tema torne-se cada
vez mais debatido e estudado, uma vez que tal instituição
colaborou, de maneira destacada, em vários momentos da
nossa história. É importante destacar, por fim, que o momento
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sobre o qual nos debruçamos foi sinalizado por um processo de
intensas mudanças para o Brasil, o seu povo e a Maçonaria.
Boa Leitura!
Prof. Dr. Augusto César Acioly Paz Silva
Arcoverde-PE, 05/11/2020
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PREFÁCIO
O jovem historiador Augusto César Acioly Paz Silva
brinda os leitores da área acadêmica e afins com um novo livro:
A Maçonaria em Pernambuco (1900-1930): lições para os
nossos dias, sinal eloquente de que a história lança as suas
luzes e narrativas sobre o tema da Maçonaria, realçando sua
importância e sua inserção tanto na formação quanto na
estrutura social da nação brasileira, em Pernambuco, mais
especificamente. E não é apenas isto. É sinal, também, que as
práticas maçônicas existiram no passado e continuam
interessando ainda hoje ao público leitor. Um livro desse calibre
serve para escoimar aqueles traços preconceituosos que nos
acostumamos a destilar quando se falava da maçonaria, dos
maçons e das práticas maçônicas. Preconceito esse que tem
suas raízes na história das práticas intolerantes da Igreja
Católica, dentro e fora do Brasil.
Não muito distante no tempo, essa foi a prática católica
no Brasil com relação aos diferentes credos, crenças e
costumes que não coubessem nas medidas e nos parâmetros
dos cânones do catolicismo. É também o caso daqueles credos
que, ainda mesmo se dizendo cristãos – caso dos protestantes e
de muitas outras crenças próximas do catolicismo –, foram
vistos pela hierarquia católica como ímpios, hereges e inimigos.
É claro que a Igreja católica no Brasil e no mundo mudou sua
maneira de se relacionar com as diferenças religiosas. E mudou
para melhor. Mas o estrago de sua intolerância prepotente
plasmou o imaginário das muitas práticas católicas,
especialmente antes do Concílio Vaticano II. Também para os
- 11 -

não iniciados, vale dizer, os maçons se fecharam num círculo
concêntrico de segredos iniciáticos. O livro aborda esses
aspectos de maneira aberta e sem preconceitos militantes.
Outro dado a enfatizar é que o livro tem um referencial
muito rico em sua base documental: de jornais e periódicos
maçons a semanários católicos do período estudado. Um
momento histórico (ver-se-á) marcado pela intolerância de
ambos os lados, alimentada e possivelmente mais aguçada
pelas práticas intolerantes do Estado Novo. Um período que foi
absolutamente agônico para a Maçonaria e as religiões afrobrasileiras pela intransigência, prepotência e intolerância
preconceituosa do governo getulista. Era tudo o que o
conservadorismo católico de Pernambuco precisava para
medrar nesse imaginário intolerante e preconceituoso. Era
preciso, nessa veia conservadora, declarar peremptoriamente
que Frei Caneca jamais fora maçom, até mesmo nos tempos do
Império. Um embate que muito tem a dizer ao leitor interessado
não apenas na história da Maçonaria como no momento
histórico do catolicismo marianista de Pernambuco.
Só que a originalidade do livro de Augusto Acioly vai
mais além. É que ele traz argumentos que tecem a história da
Maçonaria, livres de preconceitos e sem rodeios. Vai direto ao
leitor para dizer o que se entende por Maçonaria como prática e
como credo. E o faz demonstrando que a Historia, até mesmo
no Brasil, já vem se debruçando de há muito sobre as crenças e
práticas maçônicas, como explanado no primeiro capítulo. Do
primeiro para o segundo capítulos do livro emerge a força
argumentativa do autor, com base numa história documental,
despida de ativismo proselitista. No livro, a presença maçônica
na cultura política nacional não é mero e acidental acaso
- 12 -

quando se busca demonstrar a sua relação com o estado no
Brasil. Herança de sua atuação na época do Brasil colônia e
império como contraponto libertário às amarras absolutistas
lusitanas. A Maçonaria, preocupada não apenas com os seus
ritos e rituais, suas fratelanças, seus templos, seus códigos e
sua liturgia de iniciados, conforme exposto no capítulo três. Uma
comunidade de fé, de crenças e de práticas, sim, também
voltada para os interesses maiores da república, do progresso
social, da educação primordialmente pública, laica e gratuita,
centrando-se em Pernambuco, nas primeiras décadas do
século, segundo consta no capítulo quatro. Essa última sempre
foi uma frente de batalha da Maçonaria no Brasil. O livro mostra
que a Maçonaria brasileira, no período estudado, em vez de se
preocupar com as afrontas da intolerância do estado nacional,
pugnava pela tolerância das religiões e pela paz mundial
(capítulo cinco). Isto é significativo quando se sabe que a
primeira metade do século XX foi um período de guerras, e
guerras de escala mundial. Tinha sentido, pois, falar-se de paz,
lutar pela paz, buscar a paz em Pernambuco, no Brasil e no
mundo.
Finalmente, no livro A Maçonaria em Pernambuco
(1900-1930): lições para os nossos dias pode-se ter uma ideia
mais precisa da Maçonaria no Brasil, mas o que vale é a
prospecção documental do autor em busca do referencial para
uma identidade maçônica pernambucana. O livro em questão,
portanto, se situa como uma contribuição relevante para se
entender a pertença indenitária da instituição no Brasil e em
Pernambuco. E vale pela sua abrangência geográfica do estado.
Não se trata de uma história que se debruça apenas sobre o
Recife maçom, medrando no silêncio das lojas e nas diatribes
- 13 -

dos intelectuais que a Capital lhe outorgou. Augusto Acioly
garimpou informações preciosas que comprovam a expansão
das lojas em grande parte da geografia do interior de
Pernambuco. Uma religião viva a demonstrar uma vitalidade que
vem dos tempos do Areópago de Itambé, sob a complacência
maçônica dos padres Arruda Câmara e João Ribeiro Pessoa.
Afinal, Goiana dos Areópagos, como Arcoverde de hoje,
integram o interior do Estado, longe da capital cujas distâncias
foram encurtadas pelo zelo e entusiasmo de uma religião mais
do que simplesmente iniciática, como diria Gilberto Freyre. É
isso que o livro nos propõe. Espero que o leitor me dê razão.
Prof. Dr. Antônio Jorge Siqueira
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APRESENTAÇÃO
RECONHECENDO DIVERSIDADES
À LUZ DO DIA!

O livro que ora temos em mãos resultou de uma
pesquisa realizada com muito empenho, dedicação e,
sobretudo, rigor pelo estudo de uma temática que, por sua
complexidade e desconhecimentos generalizados, tem gerado
pré-conceitos, concepções e imagens fantasiosas. Ou seja,
estudar a Maçonaria, para além do ponto de vista de responder
a curiosidades, requer seriedade nas análises e reflexões sobre
um tema a priori cercado de supostos mistérios, aguçando mais
ainda os interesses no senso comum dos não maçons.
Em suas reflexões, o autor deste livro procurou
evidenciar a atuação dos maçons e pensar a Maçonaria
enquanto experiências de sociabilidades vivenciadas por seus
membros nas primeiras décadas do Brasil República. Isto em
um período durante o qual, no País, ocorriam grandes
transformações sociais, marcadas por debates de ideologias e
concepções políticas como o Modernismo, o Comunismo e o
Integralismo. E perpassando, ainda, discussões sobre o
Judaísmo, o Catolicismo e o Fascismo, em grande parte da
Europa e com repercussões no Brasil.
A assas discussões se filiavam diversos grupos em
Pernambuco, particularmente no Recife, nos debates pela busca
da hegemonia de um pensamento e um projeto político único
para a sociedade. Nessa perspectiva, em nome de um suposto
progresso, diversas expressões socioculturais, de opiniões
- 15 -

políticas e de diferentes formas de organização social, foram
questionadas, negadas e discriminadas.
A exemplo das tentativas de imposição do Catolicismo
com religião única e até pensada como oficial, em um período
em que o Estado, desde a Proclamação da a República, estava
separado da Religião e, portanto, não existiria um credo
religioso oficial. Em um momento no qual, também, o Judaísmo,
as Religiões Afro-Brasileiras e a própria Maçonaria foram
perseguidas pelo catolicismo tradicional nas décadas de
1930/1940.
Nesse período, por meio da atuação dos maçons em
nome de seus princípios, a Maçonaria foi uma voz marcante em
defesa da liberdade de expressão dos diferentes grupos sociais.
Seja por meio de jornais, que publicaram críticas às tentativas
do pensamento social e religioso único, seja com ações
concretas junto às lojas maçônicas, como criar bibliotecas e
escolas para o povo em vários municípios – a exemplo de
Garanhuns, Caruaru e Limoeiro – para favorecerem a educação
pública e livre dos dogmas do pensamento único.
Ainda que também crentes no progresso, mas baseados
no princípio da tolerância, a Maçonaria enquanto instituição e os
maçons como indivíduos agiram no sentido do reconhecimento
da pluralidade, garantindo a diversidade, além da livre
expressão das ideias e a liberdade de pensamento. Dessa
forma, se os maçons eram acusados por seus detratores de
agirem nas “sombras”, a Maçonaria com sua atuação pública,
apesar das perseguições, reconhecia as diversidades à luz do
dia.
Reconhecer diferentes grupos sociais é reconhecer
seus direitos e demandas específicas. Contribuir para uma
- 16 -

educação pública é, também, reconhecer direitos e possibilitar o
acesso para todos, favorecendo aos empobrecidos uma porta
para liberdade diante das diversas formas de exploração
humana nas relações sociais capitalistas.
A leitura deste livro provoca algumas reflexões sobre
questões pontuais, a saber: o que inspira a atuação da
Maçonaria nas primeiras décadas do Brasil República para os
maçons nos dias atuais? Quais lições o agir dos maçons
naquele período nos inspiram nesse momento em que o
Congresso Nacional suprimiu direitos trabalhistas, está votando
a precarização das relações de trabalho com a aprovação da
terceirização e a reforma da Previdência Social?
Por sugestão e generosidade do autor, me foi
oportunizada a possibilidade de fazer mudanças ou ampliar esse
texto de apresentação, na (tão solicitada por leitores) segunda
edição do livro. Os pedidos para uma nova edição, aliás,
evidenciam a importância do tema e a avidez em conhecê-lo,
para além apenas de curiosidades acerca do assunto.
Observamos ainda que, dentre os princípios da
Maçonaria, um dos mais importantes e permanente é a defesa
da liberdade, inclusive da livre expressão de ideias. Quem
defende a liberdade implicitamente defende a vida, e a vida
plena. Em meio à pandemia devastadora de muitas vidas pela
Covid-19, o atual momento sociopolítico que vivenciamos em
nosso país foi nomeado por alguns analistas de “pós-verdade”,
pois vem sendo marcado pelo obscurantismo, negacionismos
das conquistas evidenciadas pelas pesquisas científicas, com
fanatismos religiosos e políticos defendendo o pensamento
único e até a eliminação física de quem pensa o oposto.
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Esses referidos comportamentos, atitudes e afirmações
muitas vezes absurdas, irracionais e bizarras, não são contrários
aos princípios defendidos pela Maçonaria? Diante dessa
situação, o que dizem e como atuam os maçons baseados nos
princípios que acreditam?
Olho d’Água dos Bredos (Arcoverde/PE)
Novembro de 2020.
Edson Silva
Professor Titular de História da UFPE
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CAPÍTULO 1
MAÇONARIA E HISTORIOGRAFIA
A Maçonaria, enquanto instituição e fenômeno histórico,
historiográfico, político e sociocultural, foi motivo das mais
divergentes e apaixonadas intervenções, as quais, em vez de
contribuírem no sentido de produzir uma melhor compreensão
acerca do seu significado e de suas características, contribuíram
em muitos momentos no sentido de torná-la um tema por vezes
confuso da historiografia.
Muitas vezes, como é possível observar, tornam a
Maçonaria e sua História uma aventura que se reveste de uma
perspectiva espectral, enigmática ou turvada. Tal característica,
aliás, é de alguma maneira perpetuada por segmentos
maçônicos de posição conservadora.1 Ao longo deste livro, a
nossa preocupação orientou-se em tratar a Maçonaria como um
tema de pesquisa que supere as visões estereotipadas pelas
quais ela foi representada ao longo do tempo, reservando, no
interior da História e da Cultura Histórica, um lugar subalterno e
cheio de visões estereotipadas.

No estudo Pedreiros do mal: Maçonaria x Igreja Católica em Pernambuco
(1900-1912), apresentado como Dissertação de Mestrado em História na
UFPB em 2007, orientamos nossas pesquisas, questionamentos e
considerações, de maneira mais efetiva, sobre a atuação da maçonaria
pernambucana durante a primeira década do século XX. Observamos quais
as atitudes e ações desenvolvidas por essa instituição, além de analisarmos,
de maneira mais detida, aspectos de intolerância que faziam parte tanto da
visão construída pela Igreja Católica Romana quanto dos aspectos negativos
que os maçons formularam sobre os religiosos.
1
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Buscamos,
neste
capítulo,
lançar
alguns
questionamentos historiográficos basilares. Dentre eles,
destacamos o seguinte: qual a visão que orientou a concepção
do alicerce histórico construído pelo historiador Sérgio Buarque
de Holanda2 a respeito da Maçonaria e sua ideologia, a qual ele
denominou de maçonismo? Além disso, buscamos explicar o
papel institucional da Maçonaria a partir da instauração da
República, uma vez que esse célebre intérprete do Brasil
concebeu a visão de que Maçonaria, com a passagem para o
regime republicano, perdeu a importância política e ideológica,
se comparada aos tempos áureos vividos durante o Império.
Observamos, a partir de minuciosas leituras e pesquisa,
que o citado historiador paulista norteou toda a sua afirmação a
partir do pressuposto de que a importância e o ideário político
defendido pela Maçonaria foram substituídos pelo Positivismo.
Porém, afirmamos que suas observações se encontravam mais
alicerçadas em subjetivismo do que no manuseio de fontes
históricas produzidas pela Maçonaria ou sobre o assunto,
fazendo com que seu posicionamento se comprometesse. Em
todo caso, durante muito tempo, a sua tese tornou-se um dos
pressupostos que difundiam a concepção histórica de que a
Maçonaria – enquanto instituição agenciadora de uma política
comprometida com o ideário liberal – “desapareceu” do cenário
político e cultural republicano.
Dessa forma perpetuou-se e propagou-se, na
República, a visão da instituição maçônica como uma sociedade
obscura e sem finalidade. Tal representação, a partir desta ideia,
tornou-se quase que uma verdade. Então, por parte da
HOLANDA, Sergio Buarque. Da Maçonaria ao Positivismo. In: História geral
da civilização brasileira. 4ª ed. São Paulo: Difel, 1985, t. II, vol. 5, p. 289-305.
2
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historiografia, os maçons e sua representação institucional
foram tratados sob o prisma da invisibilidade e do silenciamento,
análises com as quais, definitivamente, não concordamos.
As ações e posturas dos maçons se deram no que
podemos classificar como uma cultura política diferente da
vivenciada e desenvolvida por seus membros ao longo do
século XIX, pois orientava a promoção e a defesa de questões
políticas cujo caráter público era geral, fomentando os debates a
respeito de temas como a educação laica, a liberdade religiosa e
a chamada Questão Social, em referência à situação de vida
das classes populares e trabalhadoras do campo e da cidade.
Destaca-se, ainda, a preocupação com as condutas nos
espaços públicos dos nossos agentes políticos.
A partir de nossas pesquisas, foi possível observar que
essas referências e a defesa de tais princípios não sucumbiram
frente a um novo sistema político, no caso a República, ou até
mesmo com a introdução do Positivismo enquanto uma “nova
ideologia política”, como foi classificado por Sérgio Buarque no
seu artigo.
A nossa atitude de construir um processo de reavaliação
histórica orientou-se nas reflexões de uma Cultura Histórica3 e
Este conceito pode ser pensado sob a perspectiva de como os períodos e
temas tratados pela História encontram-se dispersos e vivenciados por parte
dos indivíduos e agentes da sociedade, na forma como a História e os temas
tratados são apropriados ou, até mesmo, compreendidos. Já com relação à
Maçonaria enquanto objeto histórico, podemos observar que, ao longo do
tempo, ocorreram várias possibilidades de leitura, não sendo muitas vezes
por parte da historiografia tradicional devido as suas formas de organização,
compreendidas como um tema de importância para a História enquanto
ciência. Quanto à discussão desse conceito, ver: GOMES, Angela de Castro.
Cultura Política e Cultura Histórica no Estado Novo. In: GONTIJO, Rebeca;
ABREU, Martha; SOHIET, Rachel. Cultura política e leituras do passado:
3
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historiográfica acerca da Maçonaria para compreender e
desvelar o imbricado jogo político, religioso e ideológico que
tornou a Maçonaria subalterna enquanto instituição. Em vários
sites podemos observar que as estratégias e a atuação da
Maçonaria ainda continuam vivas, e que não sucumbiram a
partir de 1889. O exemplo a ser citado no parágrafo abaixo
evidencia a cultura política4 desenvolvida pelos maçons.
A esse respeito, a campanha organizada no ano de
2009 pelo Grande Oriente do Brasil5 (GOB) em favor da

historiografia e ensino de história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007
p.44-63. LEGOFF, Jacques. História. In: História e memória. 13ªed.
Campinas: Unicamp, 2013. p.45-50.
4 Compreendida sob a perspectiva de que a política, como conceito e tema
ligado à História, não está preocupada em narrar eventos enquanto uma
crônica factual dos líderes políticos e suas ações. Outro tópico importante é
que este conceito busca compreender que a política não se constitui apenas
a partir de espaços formais de representação de poder, como os partidos,
sindicatos ou outras organizações, mas a partir dos valores, normas e
identidades que um grupo acredita ou, até mesmo, pretende encerrar. Nesse
sentido, os maçons, por meio das posições desempenhadas ao longo da
República, forjaram uma cultura política que os fez – ao contrário do que é
representado pela historiografia – assumir uma posição atuante. Ainda sobre
este conceito, consultar: CAVALCANTE NETO, Faustino [et al]. Cultura e
poder político: Historiografia, imaginário social e representações da política
na Paraíba republicana. João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2012;
GONTIJO, Rebeca; ABREU, Martha; SOHIET, Rachel. Cultura política e
leituras do passado: historiografia e ensino de história. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2007; CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo.
Novos domínios da História. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
5 Uma das instâncias que representam a organização da Maçonaria
brasileira, o Grande Oriente do Brasil foi fundado em 17/06/1822 por ocasião
da reunião de três lojas maçônicas localizadas no Rio de Janeiro: a Comércio
e Artes, a União e Tranquilidade e a Esperança de Nictheroy. Teve como seu
primeiro Grão-Mestre Dom Pedro I. Atualmente congrega cerca de 2600
Lojas Maçônicas espalhadas por todo o Brasil com cerca de 9.7000 filiados.
Cf. CASTELLANI, José. História do Grande Oriente do Brasil. Brasília:
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MORALIDADE CONTRA A CORRUPÇÃO, uma iniciativa com a
redação de um documento contando com a adesão de várias
lojas6 maçônicas do Brasil e fomentando, entre os maçons e nos
locais públicos, discussões a respeito da preocupação em
fortalecer – no seio da sociedade brasileira – o combate a um
conjunto de condutas administrativas imorais no âmbito do
Estado em seus vários níveis. Ao mesmo tempo, por meio de tal
atitude, os maçons do GOB procuravam divulgar na sociedade a
defesa de princípios orientados na ética política e na
preocupação com o bem público, sem partidarizar o debate
político.
Tal projeto foi repassado para as demais “potências”7
estaduais por meio da rede internacional de computadores,
despertando, em várias lojas do país, um sentimento de
solidariedade e organização para que a temática fosse
debatida.8
Consideramos, então, que ao longo da República os
maçons orientaram suas ações a partir do que Bernstein (2009,
29-45) e tantos outros autores, como Rene Remond,9 Rodrigo
Pato Sá Mota,10 Rebeca Contijo, Martha Abreu e Rachel

Gráfica e Editora do Grande Oriente do Brasil, 1993. E também informações
no site: https://www.gob.org.br/historia-do-gob/.
6 Local onde ocorrem as atividades maçônicas sejam ritualísticas ou abertas
ao público.
7 Órgão superior a que uma Loja está subordinada.
8 Informações em http://www.gobgo.org.br/diversos/moralidade/
moralidade.html. Acesso em 01/04/2011.
9 RÉMOND, René. (org.). Por uma História Política. Trad. Dora Rocha. 2ª.ed.
Rio de Janeiro: FGV, 2003.
10 MOTTA, R. P. S. Culturas Políticas na História: Novos Estudos. 1. ed. Belo
Horizonte: Argvmentvm, 2009. v. 1. 230 p.
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Sohiet,11 além de Ângela de Castro Gomes,12 definiram como
Cultura Política, mesmo não exercendo uma política partidária
identificada com partido ou ideário A ou B. Observamos,
ademais, atitudes políticas dos indivíduos e da instituição que
ultrapassavam as demandas partidárias, pautando-se em certos
valores vinculados com a condução do processo político
segundo a lisura e a convivência com a diferença – ou seja, o
respeito à tolerância e à democracia como princípios basilares
das posturas políticas maçônicas.
Ao direcionarmos para Pernambuco a visão construída
pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda, não encontramos
efetividade nas suas considerações, pois, como afirmamos, a
Maçonaria no estado, a partir da transição do século XIX até as
décadas de 1930 e 1940, teve suas ações interrompidas pelo
Estado Novo.13 Desenvolveu-se um processo de expansão e
GONTIJO, Rebeca; ABREU, Martha; SOHIET, Rachel. Cultura política e
leituras do passado: historiografia e ensino de história. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2007 p.11-15.
12 GOMES, Ângela de Castro. Cultura Política e Cultura Histórica no Estado
Novo. In: GONTIJO, Rebeca; ABREU, Martha; SOHIET, Rachel. Cultura
política e leituras do passado: historiografia e ensino de história. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2007 p.44-63.
13 Esta visão de conjunto que procuramos estabelecer foi pensada a partir
das nossas pesquisas que resultaram em: SILVA, Augusto César Acioly Paz.
Pedreiros do mal: maçonaria x Igreja Católica em Pernambuco (1900-1912).
João Pessoa, UFPB, 2007 (Dissertação Mestrado em História); SILVA,
Augusto César Acioly Paz. Maçonaria e República: confrontos, tensões e
atuação sociopolítica de maçons em Pernambuco nas décadas de 1930 e
1940. Recife, UFPE, 2013 (Tese Doutorado em História). Além destas
referências, o estudo da historiadora OLIVEIRA, Carmem Lopes de. Entre
Deus e o grande arquiteto do universo: relações conflituosas entre a igreja
católica e a maçonaria em Pernambuco (final do século XIX início do XX).
2017. 133 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em História) Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife.
11

- 24 -

difusão dos seus ideais por meio da fundação de lojas em várias
cidades do interior e da organização de uma imprensa que
promoveu e sinalizou questões voltadas para determinados
aspectos do debate público, como a defesa da Democracia e do
ideário liberal, a tolerância religiosa e a educação pública e laica
voltada para as classes subalternas. Todas essas demandas
constituíram-se em dimensões norteadoras tanto da identidade
maçônica quanto na forma como foram concebidas suas
representações.14
Ao contrário de Sérgio Buarque de Holanda, orientamos
as nossas discussões a partir de um corpus documental e
historiográfico, por intermédio do qual foi possível
estabelecermos atitudes e propostas defendidas pela
Maçonaria, mesmo que, em vários momentos, as fontes
disponíveis se encontrassem descontínuas e desencontradas.15

Chamamos a atenção em expressar este conceito no plural, partindo do
pressuposto de que sobre a Maçonaria e suas atitudes não encontraremos
somente uma maneira de formular uma visão a respeito dessa instituição,
mas encontraremos por parte dos setores contrários a instituição uma
estratégia em muitas vezes em vincular sobre sua imagem as mais diversas
qualificações. Para pensar o conceito de representação ver: CHARTIER,
Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL/
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990; CHARTIER, Roger (Ed.). Defesa e
Ilustração da noção de Representação. In: VII Curso de Extensão Para Ler
Bourdieu. 2013, Recife, p.3-12.
15 Com relação a esta situação da documentação é importante pontuar que
tanto na pesquisa que resultou na nossa Dissertação quanto para a Tese,
acessamos a documentação produzida pelos maçons, periódicos que não
tinham uma regularidade, o que de alguma maneira exige do pesquisador
habilidade no cruzamento de informações das fontes maçônicas e não
maçônicas e da historiografia produzida a respeito do tema, além de utilizar
de forma criteriosa como aliada, a imaginação histórica.
14
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Mesmo com tais dificuldades, como orientou Jörn Rüsen,16
procuramos problematizá-las, pois com esse exercício é
possível evocar e dar sentido ao passado, colaborando para que
o conhecimento histórico possa, de alguma maneira, oferecer
aos seres humanos e às sociedades respostas evidenciando a
utilidade da História para a vida.17
Diante dos desafios impostos pelo trabalho, a pesquisa
histórica tem como objetivo provocar uma reflexão sistematizada
por meio do diálogo com as fontes e com as reflexões
produzidas por esse contato. Verificamos a importância para o
estudo da Maçonaria na condição de temática que tenha, no
seio da historiografia nacional, um local de visibilidade e, até
mesmo, para que os leitores compreendam por que semelhante
posição se faz necessária. É importante apresentarmos alguns
estudos que contribuíram para o delineamento de como a
Maçonaria, enquanto tema histórico, foi sendo abordada, e quais
as perspectivas adotadas por tais estudos.

RÜSEN, Jörn. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de
meta-história. História da historiografia, Ouro Preto, n. 3, p.163-209, set.
2009.
17 Quanto a essa discussão sobre a utilidade da História que tomou diversas
perspectivas, entre as várias leituras possíveis, ver: BLOCH, Marc. Apologia
a História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002; NIETZSCHE, Friedrich.
Segunda consideração intempestiva: da utilidade e desvantagem da história
para a vida. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003.
16
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ENTRE O ESOTÉRICO E O ACADÊMICO:
A MAÇONARIA ENQUANTO TEMA
HISTORIOGRÁFICO
Nos últimos anos, a escrita da história passou por um
processo de reorganização, ao passo que muitas certezas e
posturas acadêmicas sobre o seu sentido e sua utilidade foram
alvo de reavaliação. Concomitante a esse sentimento,
observamos um processo de ampliação dos horizontes
temáticos e metodológicos no interior do conhecimento histórico.
A década de 80 do Século XX no Brasil converteu-se numa nova
etapa para a produção e difusão do conhecimento
historiográfico. Houve, por exemplo, a inclusão de novos
modelos de análises, aliados à profusão de programas de pósgraduação em História no país e ao aumento do mercado
editorial no segmento da história com a introdução e divulgação
de autores antes não traduzidos no Brasil.18
Seguindo esse raciocínio, é possível estabelecer três
linhas interpretativas para pensar como os intelectuais e
estudiosos realizaram a escrita da história da Maçonaria e como
analisaram, também, as suas práticas, pois as narrativas sobre
suas origens e desenvolvimento não podem ser separadas das
suas ações.

SILVA, Augusto César Acioly Paz. Pedreiros do mal: maçonaria x Igreja
Católica em Pernambuco (1900-1912). João Pessoa, UFPB, 2007
(Dissertação Mestrado em História); SILVA, Augusto César Acioly Paz.
Maçonaria e República: confrontos, tensões e atuação sociopolítica de
maçons em Pernambuco nas décadas de 1930 e 1940. Recife, UFPE, 2013
(Tese Doutorado em História); SILVA, Michel. (Org.). Maçonaria no Brasil:
História, Polítca e Sociabilidade. Jundiaí/SP: Paco Editorial, 2015.
18
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Como principal matriz, destacam-se os autores maçons
que elaboraram análises adotando pelo menos duas
perspectivas a respeito da Maçonaria. A primeira forjou uma
visão balizada por aspectos que enalteciam a instituição,
mesclando muitas vezes uma visão mítica e idealizada que não
corresponde à realidade e ao desenvolvimento da instituição.19
Mas é importante considerar tal modalidade de discurso
historiográfico, uma vez que, por meio dele, é possível
compreender a forma como a Maçonaria pretendeu se
representar em determinados momentos, observando que tais
Muitas vezes, esta perspectiva histórica tem a concepção de uma história
baseada na figura dos grandes personagens, dando destaque às
efemeridades. É uma historiografia exclusivamente laudatória. Ao mesmo
tempo, tem uma visão linear da História, na qual os grandes eventos
mostram a força da Maçonaria, sendo tratada como o modelo acabado de
sua influência. Em tal campo, temos alguns autores que misturam mitos com
explicações embasadas em documentação, o que muitas vezes provoca
imprecisões e criam estereótipos. Dentre esses autores, destacamos as
obras de Rizzardo Camino, as quais pretenderam construir sobre a História
da Maçonaria uma antiguidade superior que, sob a perspectiva documental,
supostamente existe, citando exemplos da Maçonaria no Egito, China e Índia,
ou mesmo tendo Jesus e Buda como figuras iniciadas no segredo da ordem
maçônica. Essas elucubrações, sem bases documentais seguras, reforçam
mitos da Antiguidade, ao mesmo tempo que fazem surgir estereótipos sobre
a Maçonaria, os quais se impõem na sociedade e foram sendo assimilados
por aqueles que não conhecem essa instituição mais a fundo. Exemplos
disso são algumas obras clássicas que se filiam a essa posição maçônica em
contar a História da Maçonaria pela ótica institucional. Como exemplos mais
gerais para história desta instituição em Pernambuco, destacamos: ARÃO,
Manoel. História da Maçonaria no Brasil. Recife: Edição do autor, 1926. V.1;
ASLAN, História Geral da Maçonaria: fastos da Maçonaria Brasileira. Rio de
Janeiro: Editora Aurora, 1980; GOMES, Valdir. Igreja Católica & Maçonaria:
verdadeiras razões da divergência. 3ª ed. Porto Alegre: Literatis, 2004;
FERREIRA, Antonio do Carmo. A ordem dos construtores sociais. Recife:
Artegrafi, 2003; FERREIRA, Antonio do Carmo. O Areópago de Itambé: a
Maçonaria revolucionária no Brasil. 1ª ed. Londrina, PR: Editora Maçônica
Trolha, 2001.
19
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mitos fundadores legaram aos maçons, de alguma maneira,
uma identidade.
Essa perspectiva vem há algum tempo – mesmo no
interior dos próprios círculos maçônicos – atravessando um
processo de reavaliação, principalmente entre os setores que
compreendem que a Maçonaria não deve continuar a perpetuar
visões imprecisas, concebidas sem respeito ao rigor científico e
sem a utilização criteriosa e sistematizada de fontes
documentais. Influenciado e defendendo tal concepção,
destacamos a posição do maçom Raimundo Rodrigues, ligado à
Academia Maçônica de Artes, Ciências e Letras, e vinculado ao
Oriente de São Paulo. Combatendo a historiografia maçônica,
que não se orientava por pesquisas estabelecidas dentro de um
rigor metódico, o maçom paulista afirmou:
De nossa parte, fazemos questão de gritar
aos quatro ventos que não somos e nem
temos pretensões de chegar a sermos
historiadores. Somos, isto sim, aquele
pesquisador que se interessa pela verdade
histórica [...] o que desejamos deixar claro é
que só podemos falar em Maçonaria Antiga,
quando
pudermos
escudar-nos
em
documentos
fidedignos
[...]
nenhum
pesquisador honesto embarca na canoa
furada daqueles que teimam em afirmar que a
Sublime Instituição existe há milhares de
anos. 20

O argumento exposto pelo pesquisador maçom, embora
expresse um ranço positivista pela busca da “verdade histórica”
RODRIGUES, Raimundo. Sobre os primórdios da Maçonaria. In: Cadernos
de Pesquisa. Londrina/PR: Editora Maçônica a Trolha, 2001, p. 120.
20
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e a consulta de “documentos fidedignos”, expõe a mentalidade
que cada vez mais é assumida pelos integrantes da instituição e
daqueles que pretendem se aventurar nas veredas (muitas
vezes não sinalizadas e percorridas) das pesquisas. O citado
pesquisador corroborou suas limitações e a de tantos outros que
recorrem às tentativas de utilizar a História enquanto campo de
investigação. Daí a necessidade de formular sobre a Maçonaria
explicações orientadas numa séria metodologia de pesquisa que
vise o diálogo com as técnicas e os procedimentos
historiográficos. Assim, a Maçonaria compreende-se como uma
instituição historicamente construída, e não somente enquanto
uma organização que preserva segredos transcendentais ou
místicos, imagem muito popular na formação de uma Cultura
Histórica e historiográfica21 a respeito dessa instituição na
sociedade.
Uma segunda perspectiva historiográfica, presente no
tratamento e discussões sobre a temática, vinculou-se aos
setores da intelectualidade católica romana, do ponto de vista
institucional, pois esta proscreveu a Maçonaria por meio dos
seus documentos oficiais desde, pelo menos, o século XVIII, até
o início do século XX.22 Outros grupos importantes foram as
Compreendida aqui como a maneira com que os indivíduos e a própria
sociedade se apropriam e entendem os significados formulados por essa
instituição, os quais resvalam também na forma como historiograficamente a
Maçonaria acabou sendo representada. Como sugestão para pensar esses
aspectos, recomendamos: DIEHL, Astor Antônio. Cultura historiográfica:
memoria, identidade e representação. Bauru, SP: EDUSC, 2002
22 A construção de um imaginário negativo a respeito dos maçons contribuiu
significativamente para a formação de uma Cultura Histórica assentada nas
visões estereotipadas que, ao longo do nosso estudo, discutiremos e que
também refletimos na nossa Dissertação de Mestrado. Tal perspectiva é
igualmente encontrada em KLOPPENBURG, Dom Boaventura. Igreja &
21
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associações leigas integradas à Igreja Católica, fundamentais na
difusão de um imaginário maléfico e pouco elucidativo da ação
dos maçons e da Maçonaria no mundo ocidental.23
Os órgãos de imprensa católicos romanos tiveram
também um papel fundamental na circulação de tal mentalidade.
Eles se efetivaram em espaços promotores não somente de
sociabilidades intelectuais, mas também de propaganda e
difusão de uma forte interpretação antimaçônica, materializando
e publicando argumentos que vários autores elaboraram sobre a
Maçonaria. Nesse sentido, ao longo das quatro primeiras
décadas do século XX – e como exemplo da imprensa militante,
formadora de opiniões e sensibilidades contrárias ao ideário
maçom em Pernambuco –, encontramos A tribuna, o Boletim da
Maçonaria: conciliação possível? Petrópolis/RJ: Vozes, 1992; ARRIBAS,
Javier Domínguez. La utilizacion del discurso antimasónico como arma
política durante el primer franquismo (1939-1945). Hispania: Revista
Española de História. Madri, vol. xvi, n. 224, p.1107-1138, set-dez. 2006;
GIRARDET, Raoul. Mitos e mitologias políticas. El dontubernio judeomasónico-comunista: del satanismo al escândalo de la P-2. Madri: Istmo,
1982.
23 A respeito das posturas e análises historiográficas empreendidas por tal
perspectiva – que, como sinalizamos, constitui-se muito mais em produções
que encaravam a Maçonaria e suas ações no campo da “nocividade” –,
compreendendo que essa instituição encerra aspectos e exemplos negativos
que, de alguma maneira, foram responsáveis na composição de uma visão
carregada de estereótipos e preconceitos, de modo que elencamos algumas
obras. Muitas delas, não sendo escritas por historiadores profissionais,
utilizaram-se da História no sentido de apresentar e dar bases temáticas e
conceituais a este ramo historiográfico, a saber: BARROSO, Gustavo.
História secreta do Brasil. 1ª reedição. Porto Alegre: Editora Revisão, 19901993. (6 Volumes); PONCINS, Léon. As forças secretas da Revolução:
Maçonaria, Judaísmo. Porto Alegre: Globo, 1937; BERTRAND, L. A
Maçonaria seita judaica: suas origens, sagacidade e finalidades anticristãs.
Trad. Gustavo Barroso. São Paulo: Editora Minerva, 1938; COSTA, Luiz
Mário Ferreira. Uma breve exposição do antimaçonismo católico e da
produção intelectual maçônica. 11 p. (mimeografado), s/d.
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Arquidiocese, a Revista Fronteiras e A Gazeta, só para citar as
publicações mais expressivas.
A terceira perspectiva por nós definida relaciona-se
diretamente a um conjunto de pesquisas acadêmicas que
tiveram no ambiente universitário o seu principal espaço de
construção. Com relação a essas produções, acreditamos que
seja necessário discutir alguns aspectos importantes no sentido
de pensar a Maçonaria enquanto temática de estudo. Tais
estudos são compostos por uma grande variedade de
abordagens e diversidade, tanto do ponto de vista da
metodologia aplicada quanto dos períodos históricos tratados.
Quanto à concepção construída sobre a Maçonaria,
observamos que tais estudos adotam, a partir desse modelo, a
posição de não se prenderem a visões preconcebidas em
relação à instituição, seja indicando o caráter vanguardista
atribuído por alguns ou maléfico assinalado por outros. Quando
se reflete sobre esses aspectos é no sentido de compreender o
processo, de como ocorreu a construção das imagens e visões.
No caso dos estudos e reflexões históricas acerca da
Maçonaria, uma característica que observamos relaciona-se a
um privilégio de estudos sobre o século XIX, com poucos
estudos a respeito dos percursos e ações maçônicas durante o
século XX, os quais de alguma maneira perpetuam a visão
estabelecida por Sérgio Buarque de Holanda.
O aspecto de “renovação” que apontamos ao tratar a
Maçonaria na outra perspectiva – ou seja, a de um tema de
estudo que estaria além dos preconceitos e visões mais
ordinárias –, mesmo que de maneira engessada, passou a ser
uma temática na seara do historiador. Deveu-se a todo o influxo
de transformações dos anos 1970/1980/1990 na nossa
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historiografia e à incorporação de novas maneiras de
compreender a História, passando também por uma
“requalificação” do que poderiam ser compreendidos como
objetos da História. Atrela-se isto à influência francesa dos
Annales e da chamada Nova História, com as traduções de
historiadores pouco conhecidos no país, aliadas à expansão do
mercado editorial e ao consumo crescente do saber histórico,
aspectos relevantes para compreendermos os motivos que
tornaram a Maçonaria um tema digno das reflexões para os
“artesãos de Clio”.24
Diante de todo o cenário e inserido no interior dessa perspectiva, que
denominamos também de acadêmica, são efetivadas pesquisas sistemáticas
que tiveram lugar nos diversos programas de pós-graduação em História ou
de áreas afins, expressando um aspecto muito importante e sinalizado na
direção das nossas reflexões – o de que a Maçonaria, enquanto temática de
estudo, adicionou a esse tema reflexões conceituais e de pesquisa
sistemática. Tais aspectos são importantes para imprimirem um caráter e
uma linguagem históricas nas pesquisas sobre o assunto. Dentre os estudos
que iniciaram certo esforço e dialogaram com essa perspectiva, apontamos:
BARATA, Alexandre Mansur. Luzes e sombras: a ação da Maçonaria
brasileira (1870-1910). Campinas: Editora da Unicamp, 1999; In: Maçonaria,
sociabilidade Ilustrada e Independência do Brasil (1790-1822). Juiz de Fora:
Ed. UFJF/São Paulo: Annablume, 2006; COLUSSI, Eliane Lucia. A
maçonaria gaúcha no Século XIX. Passo Fundo: Ediupf, 1998; VÉSCIO, Luís
Eugênio. O crime do Padre Sório: Maçonaria e Igreja Católica no Rio Grande
do Sul 1893 a 1928. Santa Maria: Editora da UFSM, Porto Alegre: Editora da
Universidade do Rio Grande do Sul, 2001; TAVARES, Marcelo dos Reis.
Entre a Cruz e o e o esquadro: o debate entre a igreja católica e a maçonaria
na imprensa francana (1882-1901). Franca/SP, UNESP, 2006. (Dissertação
Mestrado em História); NEVES, Berenice Abreu de Castro. Intrépidos
romeiros do progresso: maçons cearenses no Império. Fortaleza,
UFCE,1998. (Dissertação Mestrado em Sociologia); SILVA, Augusto César
Acioly Paz. Pedreiros do mal: Maçonaria x Igreja Católica em Pernambuco
(1900-1912). João Pessoa, UFPB, 2007 (Dissertação Mestrado em História);
MOREL, Marco, SOUZA, Françoise Jean de Oliveira. O poder da Maçonaria:
a História de uma sociedade secreta no Brasil. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2008; AZEVEDO, Celia Marinho. Maçonaria, antirracismo e
24
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Diante das três perspectivas historiográficas
apresentadas – que se preocuparam em fornecer, cada uma à
sua maneira, uma fisionomia à Maçonaria –, observamos
também que se convertem em produções, contribuindo de forma
significativa na maneira como essa instituição foi ou é percebida
na sociedade, entendendo que as produções exercem um papel
fundamental na consolidação de uma cultura histórica para
identificar e representar a Maçonaria.
A partir desses aspectos importantes, para que
possamos continuar a pensar e formular questões sobre a
Maçonaria, a tarefa do historiador é essencial, uma vez que ele
tem como obrigação de ofício desmistificar as posições
maçônicas, afastando os preconceitos e procurando fazer uma
análise consistente e problematizada acerca dos lugares
assumidos pela Maçonaria e os desdobramentos que, ao longo
do tempo, essa instituição promoveu.
Compreendendo que, na concepção dessas análises, os
questionamentos às fontes e ao acervo documental são uma
etapa importante, inclusive no sentido de delimitar e conferir ao
tema em questão um uma forma própria, além de ser um
aspecto importante para o exercício do historiador e a
constituição do saber histórico e historiográfico.
A seguir, apresentaremos as fontes consultadas, tendo
como período privilegiado o período entre 1930 e 1945. Por
meio de tal definição, o nosso objetivo é demonstrar a forma
como as tratamos, pois, diante desta escolha, apresentamos
uma dimensão da Maçonaria em Pernambuco no referido
período histórico, em uma perspectiva que se contrapõe à visão
cidadania: uma história de lutas e debates transnacionais. São Paulo:
Annablume, 2010.

- 34 -

disseminada por Sérgio Buarque de Holanda, do pretenso “fim”
da Maçonaria com a implantação da República.
FONTES PARA ESTUDAR A MAÇONARIA EM
PERNAMBUCO NAS DÉCADAS INICIAIS DO
SÉCULO XX
Como apontou Alexandre Barata,25 vários são os
desafios que o historiador encontra para estudar a Maçonaria.
As dificuldades são inerentes ao limitado acesso, aos espaços
de pesquisa e às fontes documentais produzidas pelos maçons,
por se tratar de uma instituição iniciática em que os ambientes
maçônicos nem sempre são franqueados com tanta facilidade.
Muito deste impedimento ocorre pela forma como ainda alguns
grupos maçônicos no Brasil encaram a sua instituição na
perspectiva que preservam um “segredo” fundamental para a
existência e o desenvolvimento da Maçonaria.
Esta atitude, por parte de alguns setores maçônicos,
impede o acesso às suas fontes e objetos, contribuindo ainda
mais para a permanência de uma visão pouco precisa a respeito
da instituição e da sua importância no período histórico que
analisamos ou, até mesmo, na história recente. Todos esses
fatores dificultam a elaboração de pesquisas históricas que se
ocupam com a referida sociedade e atraem a atenção do público
em geral, desfazendo, assim, estereótipos e preconceitos.

BARATA, Alexandre Mansur. Luzes e sombras: a ação da Maçonaria
brasileira (1870-1910). Campinas: Editora da Unicamp, 1999; In: Maçonaria,
sociabilidade Ilustrada e Independência do Brasil (1790-1822). Juiz de Fora:
Ed. UFJF/São Paulo: Annablume, 2006.
25
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Os documentos utilizados neste estudo foram coletados
das mais diversas procedências. Além da multiplicidade das
fontes, enfrentamos outra situação adversa, que foi o caráter
descontínuo de muitas delas, principalmente as documentais
maçônicas, que, diferentemente das posições e argumentos
produzidos pelos intelectuais conservadores ligados ao Ideário
Católico Romano, tinham a seu favor o fato de as suas
produções e os seus meios de difusão terem uma regularidade
de publicação. Tal realidade é diferente se comparada ao
material produzido pelos maçons, o qual, quando não circulou
por problemas de ordem financeira ou, mesmo, pelo
recolhimento das autoridades policiais (principalmente depois de
1937), colaborou para este caráter descontínuo do acervo. Aliase isto, também, à pouca importância que os maçons
pernambucanos deram não somente ao acervo documental que
possuíam, como à preservação de suas próprias memórias.
No caso específico da nossa jornada em direção ao
“Oriente Maçônico”,26 o percurso foi realizado com relativo
acesso aos arquivos e bibliotecas, principalmente no caso dos
espaços maçônicos aos quais nos foi permitido consultar.
Nesses espaços, deparamo-nos com algumas bibliotecas
ocultando “tesouros” que até mesmo os seus mantenedores não
conheciam na íntegra. Dentre esses “tesouros” descobertos,
Na simbologia maçônica, “o Oriente” congrega vários significados, os quais
tomam o Oriente enquanto lugar de onde a luz do conhecimento se origina.
Nesse sentido, o ato de conhecer é algo que se processa a partir da
iluminação sobre as trevas. Assim, aludimos que o conhecimento é algo que
lança luz sobre a falta dele feixes de claridade, para que o indivíduo possa
então conhecer e libertar-se da ignorância. Como podemos observar, essa
metáfora conserva uma tradição próxima ao ideário da ilustração. Cf:
www.maconaria.net. Acesso: 28/08/2013.
26
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encontramos uma coleção de revistas maçônicas na Biblioteca
“desorganizada” da Loja Segredo e Amor da Ordem, em Recife.
O archivo maçônico, publicado entre 1907-1913, foi a fonte
principal para nossas discussões na Dissertação de Mestrado, e
possibilitou observar um rico cenário de discussões e posições
da Maçonaria nas primeiras décadas do século XX.
Além dessa publicação, em outras bibliotecas
encontramos livros antigos, processos de iniciação maçônica,
fotos, instrumentos de trabalho secular e obras de arte que
contribuíram, enquanto importantes referências, no sentido de
formar a nossa sensibilidade de historiadores, tornando-se
auxílios fundamentais na efetivação de nossa pesquisa sobre a
Maçonaria.
Realizamos, também, pesquisas no Arquivo Público do
Estado de Pernambuco (APEJE), onde, na hemeroteca, nos
debruçamos sobre os jornais maçônicos, centrados no período a
que nos propomos estudar. Jornais como O archote (19321934), Mensageiro do Bem (1937) e O obreiro (1947), que,
mesmo possuindo uma periodicidade irregular e descontínua,
são testemunhos efetivos e importantes dos lugares defendidos
pelos maçons pernambucanos, neles encontramos os espaços
socioculturais defendidos pela Maçonaria. Nesse sentido, tanto
os jornais “maçons” quanto os “profanos”27 são utilizados como
fontes, pois não os compreendemos enquanto relatos menores

Referência utilizada pelos maçons para qualificarem publicações que não
se encontram vinculadas à Maçonaria, não se convertendo, portanto, em
órgãos de publicidade do ideário e das suas ações maçônicas.
27
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no processo de análise da História que realizamos ao longo da
nossa pesquisa.28
O Jornal do Commercio, o Diário de Pernambuco, a
Folha da Manhã e o Jornal Pequeno depositados no APEJE
também foram consultados, tidos como “jornais profanos” na
busca por informações e, até mesmo, referências sobre a
instituição em Pernambuco. Nesse sentido, encontramos
extramuros aos templos maçônicos, referências à instituição
nem sempre positivas, como no caso dos artigos com
referências ao encerramento das suas atividades a partir de
outubro de 1937. Outro exemplo dessa visibilidade maçônica
nos órgãos de imprensa que não se encontravam vinculados à
instituição foi localizado nos artigos produzidos por Mário Melo
nos anos de 1939 e 1941.
Nesse último ano deu-se uma acalorada polêmica entre
o conhecido jornalista e membro do Instituto Histórico e
Geográfico Pernambucano e o frade Carmelita Frei Romeu
Peréa, polêmica essa que tomou conta da imprensa diária
pernambucana e recifense. O cerne da polêmica estabeleceu-se
em torno da identidade maçônica de Frei Caneca, que, por parte
do historiador pernambucano, foi defendida e evidenciada, de
modo que o Carmelita questionou a veracidade de tal
identidade. Observamos nessa polêmica – que esteve nas
páginas dos jornais por algumas semanas – a perpetuação da
Essa consideração a respeito do valor dos jornais enquanto fontes
importantes da História expressa uma forte relação com as reflexões e
questionamentos esboçados também por LUCCA, Tania Regina. História
dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi. (Org.).
Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005, p.111-153; SAMARA, Eni de
Mesquita; TUPY, Ismênia S. Silveira T. História & documento e metodologia
de pesquisa. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
28
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visão antimaçônica difundida pela inteligência católica romana,
pois, ao negar a identidade maçônica a um dos “heróis
fundadores” da história pernambucana e da república,
desqualificava e repelia a memória maçônica no sentido de
silenciar sua memória e importância ao longo do processo e de
outros importantes momentos históricos.29
Ainda na Hemeroteca do APEJE, selecionamos e
pesquisamos os periódicos produzidos pela intelectualidade
católica romana como A tribuna, publicação da Arquidiocese de
Olinda e Recife, e A gazeta, órgão da Paróquia da Boa Vista.
Neles encontramos depoimentos importantes sobre como os
segmentos ligados à hierarquia da Igreja e ao laicato católico
pensavam e representavam a Maçonaria. Afora essas
publicações, e somando-se ao conjunto delas, é importante
salientar também a Revista Fronteiras e o Boletim da
Arquidiocese, localizados e transcritos na Biblioteca da Cúria
Metropolitana da Arquidiocese de Olinda e Recife, que constitui
um rico acervo para os nossos questionamentos e reflexões.
Outro importante conjunto documental para rastrear os
“passos perdidos” da Maçonaria foram os prontuários funcionais
encontrados no Arquivo da Delegacia de Ordem Política e
Social, seção Pernambuco. Esse acervo encontra-se também
disponível no APEJE e é constituído por fontes da repressão à
maçonaria pernambucana, congregando uma diversidade de
depoimentos e testemunhos compostos de ofícios, boletins de
investigadores, atas de apreensão de material das lojas e de
Para uma reflexão mais aprofundada sobre os desdobramentos de tal
polêmica, ver: SILVA, Augusto César Acioly Paz. Maçonaria e República:
confrontos, tensões e atuação sociopolítica de maçons em Pernambuco nas
décadas de 1930 e 1940. Recife, UFPE (Tese Doutorado em História) 2013.
29
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instrumentos de trabalho maçônico que foram reunidos por este
departamento a partir de outubro de 1937, além de comunicação
e impressões dos agentes da repressão sobre a Maçonaria. Um
dado interessante a respeito desses documentos é que eles se
encontravam desorganizados, além do que parte deles foi
possivelmente extraviada ou não encaminhada para a Delegacia
de Ordem Social, haja vista que, com o processo de
redemocratização, muitas lideranças maçônicas ligadas às
oficinas30 fechadas – ao requererem os seus arquivos – eram
informadas que não se encontravam sob a custódia desse órgão
de segurança.
Além dos espaços de pesquisa frequentados no Estado,
recorremos também aos arquivos públicos do Estado do Rio de
Janeiro e de São Paulo, nos quais procuramos observar – a
título de comparação com o material coletado nos acervos
pernambucanos – como ocorreu a repressão nesses locais. Tal
experiência nos possibilitou observar que, diferentemente dos
dois estados no tocante ao nível de repressão a Maçonaria, em
Pernambuco suas atividades continuaram suspensas de outubro
de 1937 até a redemocratização, em 1945.
Diante de tal situação, foi possível observar um
componente importante no sentido de justificar o aspecto
mencionado. Esse elemento pode ser compreendido na
influência que os segmentos da intelectualidade católica romana
passou a desfrutar junto ao governo de Agamenon Magalhães
em Pernambuco. Esse foi um dos aspectos que contribuíram
para dificultar o processo de reorganização institucional,
principalmente pelo fato de que, no período, algumas cruzadas
O termo “oficina” é empregado para se referir às lojas maçônicas, locais
onde ocorrem as atividades ritualísticas dos maçons.
30
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contrárias ao ideário católico foram perseguidas – como, por
exemplo, os cultos afro, e pelo ato de os maçons fazerem parte
dos “desafetos” desta intelligentsia católica.31
A pesquisa nesses acervos, a organização e a leitura
dos documentos consultados foram imprescindíveis para
formular a base argumentativa e dar um corpo e um sentido
sobre o tema discutido. Pois as relações entre as fontes e a
leitura da produção historiográfica tendo como referência a
Maçonaria constitui-se numa dimensão fundamental da urdidura
da História desta instituição, inclusive no sentido de
compreendermos quais os motivos que fizeram com que fosse
forjado um véu de desconhecimento sobre o tema.
Sendo toda pesquisa histórica uma visão parcial sobre
determinado tema e período estudado, nesse sentido, devemos
encarar nosso “exercício de História” não como uma visão
definitiva a respeito da temática que nos propomos a discutir,
mas como uma perspectiva e versão que suscite novas
perguntas e reflexões para incentivar novas abordagens. Além
disso, deve dialogar e provocar novos pontos de vista sobre os
estudos existentes, contribuindo, assim, para que a maçonaria
permaneça “viva” enquanto tema histórico e historiográfico.

CORTEZ Silva, Silvia. Tempos de Casa-Grande: 1930-1940. São Paulo:
Perspectiva: FAPESP, 2010; CAVALCANTI, Paulo. A luta clandestina: o caso
eu conto como o caso foi. Recife: Editora Guararapes, 1985. V.4; ALMEIDA,
Maria das Graças Ataíde. A construção da verdade autoritária. São Paulo:
Humanitas, 2001.
31
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CAPÍTULO 2
MAÇONARIA O SEU CARÁTER
INICIÁTICO E SIMBÓLICO
Na sessão magna ocorrida no dia 18 de maio de 1921,
falando para um templo repleto de familiares e “profanos” de um
novo grupo de obreiros32 da Loja Maçônica Conciliação,33 no
Recife, o orador da Loja, Alberto Roberto da Costa, após
apresentar suas reflexões sobre a importância do acontecimento
representado pela cerimonia de iniciação na vida daqueles,
discorreu a respeito dos mais variados temas. Num momento do
seu discurso, porém, observamos a conceituação que o Orador
da loja maçônica elaborava para pensar o significado e a
importância da instituição:
Não devemos compreender a Maçonaria
como uma simples sociedade de auxílio
mútuo, tal qual ficou e está reduzida, não
obstante todos os dispositivos das nossas leis,
sabiamente elaboradas, e a braços com as
negativas que nulificam a sua força e o seu
dever [...] A ordem compete assumir a
vanguarda dos grandes movimentos sociais,
impondo o regime da justiça e da equidade,
regulando todas as manifestações e
imprimindo à atividade maçônica uma feição
É a forma como são conhecidos os maçons que integram uma
determinada loja maçônica.
33 Local onde os maçons se reúnem (o mesmo que templo). Sua entrada
principal se localiza no Ocidente, o Venerável Mestre no Oriente. Para estar
devidamente regularizada, uma loja deve contar com, pelo menos, três
mestres, e a reunião deve ser sempre em um local coberto e devidamente
fechado.
32
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proveitosa e cheia de exemplos alevantados
que possam robustecer a nossa fé e guiar
com segurança os destinos das lojas ou da
Ordem.34

A partir das afirmações de Alberto Costa, é possível
compreender que, do ponto de vista institucional, a Maçonaria
não deveria contentar-se somente em ser uma entidade de
ajuda entre os seus filiados. A sua missão deveria ser mais
ampla, suplantando essa perspectiva muitas vezes limitada a
expedientes internos.
A Maçonaria deveria ter, então, uma atuação social e
política no meio “profano”,35 direcionando as suas posições na
defesa da justiça e da igualdade, sendo esses dois aspectos
importantes no apoio aos movimentos a que a instituição deveria
aderir.
Observamos que o discurso não deixava de ser uma
concepção que afastava a imagem maçônica de qualquer tipo
de aspectos ou visões, vinculando-a a uma sociedade hermética
ou secreta, representação recorrente entre aqueles que
assumiam a postura de críticos da instituição, encontrando ecos
fortes nos mais variados meios sociais.
Ao contrário dessa ideia, e na tentativa de instaurar
outra perspectiva de compreensão sobre a Maçonaria, Alberto
Costa esclarece que a preocupação era alterar e avançar sobre
as formas simplistas de apresentação tanto do ideal maçônico
quanto de seus significados. A esse respeito o autor expressou
COSTA, Alberto Roberto da. Nas aras da Ordem: Discursos MaçônicosProferidos em várias solenidades. Recife: Imprensa Industrial, 1921, p. 31.
35 Referência dos maçons a quem não foi iniciado na Maçonaria. Não se trata
de uma denominação ofensiva, mas apenas uma distinção entre iniciado e
não iniciado.
34
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uma compreensão da instituição que ressaltou, como elemento
indissociável, o seu compromisso sociopolítico, dimensão que
extrapolava os espaços internos dos templos e procurava ter
uma finalidade maior. Agenciava-se, assim, a defesa de temas
que de alguma maneira pudessem ser pensados pelas pessoas
não vinculadas institucionalmente, mas que podiam de algum
modo sentir a presença e a ação maçônica.
A ação maçônica também era sentida no momento em
que a loja procurava renovar suas forças, momento simbolizado
pela iniciação, uma vez que, além da cerimonia ser um traço
definidor da Maçonaria – aspecto que a tornava diferente de
outras instituições –, tal momento representava um ato de
renovação na medida em que novos membros entravam nos
templos maçônicos, simbolizando a expansão da instituição,
pois cada um tornava-se personagem central na disseminação
do ideário e das práticas maçônicas.
Ao mesmo tempo, do ponto de vista simbólico a
iniciação representava um renascer ou, compreendendo melhor,
o nascimento do indivíduo para a instituição. Como parte
importante na formação do sentir maçônico e da própria
identidade, apresentaremos as etapas e o sentido que tal
cerimonia desempenhava na organização da instituição e na
maneira como ela se apresentava para os não iniciados.
O CAMINHO DA INICIAÇÃO
Ao cruzar o pórtico central da Loja Conciliação no Bairro
da Boa Vista, região central do Recife, em janeiro de 1914,
Antônio Francisco de Jesus, operário das obras de
reestruturação do Porto do Recife, contava 25 anos de idade e
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apresentava-se após um ano da assinatura do documento que
solicitou sua iniciação na referida loja.
O caminho percorrido pelo neófito Antônio de Jesus no
processo de admissão como membro efetivo daquele círculo
maçônico dividiu-se em várias etapas. A primeira delas iniciou
na sessão de reunião ritualística no mês de novembro de 1912,
momento em que os maçons daquela oficina maçônica
apreciaram o seu nome e o de outros solicitantes. Esse
momento na ritualística maçônica tinha por objetivo aprovar ou
desaprovar os pedidos de iniciação que chegavam às mãos dos
maçons reunidos na sessão. A formalização do desejo de
tornar-se membro efetivo da Loja Conciliação, como também de
outras oficinas maçônicas em Pernambuco, acontecia através
do preenchimento de um pedido de iniciação.
A solicitação, que foi assinada por Antônio de Jesus, era
o documento central de qualquer processo de iniciação, uma
vez que por meio dele foi possível compreendermos como
acontecia o processo de entrada de membros nos núcleos
maçônicos. O processo de iniciação que analisaremos
desvendará as partes centrais da cerimônia de iniciação, como
também contribuiu para evidenciar aspectos que marcavam o
momento de tornar-se maçom e a representação deles na
sociedade. Desejando, então, tornar-se membro efetivo da Loja
Conciliação, Antônio Francisco de Jesus enviou a solicitação
reproduzida abaixo:
PEDIDO DE INICIAÇÃO
A Benemérita Loja Conciliação
O abaixo assignado, natural de Pernambuco
nascido em 8 de novembro de 1889 profissão
- 45 -

mechanico residente a rua das Ubaias nº 30,
estado casado desejando ser iniciado maçon,
vem solicitar a inclusão de seu nome no quadro
dessa Benemerita Loja.
Recife, 26 de novembro de 1912.
O candidato
Antonio Francisco de Jesus
O Apoiador
Joaquim da Silva Ratis.36
Por meio do pedido de iniciação iniciava-se o caminho
para “um profano” torna-se um dos membros efetivos da Loja
Conciliação. Os dados contidos no documento eram legitimados
pelo apoio de um maçom que conhecia o candidato,
contribuindo decisivamente para que o profano fosse aceito na
loja à qual se candidatava. Tais aspectos revelam
peculiaridades significativas no sentido de observarmos a
instituição com um olhar ultrapassando as imagens socialmente
concebidas muitas vezes de forma apressada, contribuindo para
idealização de estereótipos socioculturais sobre a Maçonaria.
Por meio da formalização de um processo para ser
admitido, quando o primeiro passo se constituía como
apresentado acima na exposição das credenciais do indivíduo,
os maçons pretendiam conceber uma lógica seletiva em que os
admitidos no interior da sua sociabilidade deveriam “merecer” o
pertencimento à Maçonaria. Aliás, foi influenciado por essa visão
que o processo de iniciação era composto de várias etapas.
Semelhante situação não foi diferente para Antonio
Francisco de Jesus, pois, uma vez apreciado o seu nome em
RATIS, Joaquim da Silva. Pedido de Iniciação. Recife, 26/11/1912. Arquivo
da Loja Conciliação, p. 1.
36
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reunião ritualística com a presença exclusiva de maçons, o
edital contendo informações sobre o candidato foi publicado em
dezembro de 1912. Além da reprodução da solicitação de
iniciação ocorreu sua afixação no salão central da Loja
Conciliação. O secretário da loja enviou cópias das informações
veiculadas no edital para outras lojas do estado. Tal recurso
representava uma prática comum entre as lojas maçônicas,
principalmente como estratégia de afastar ou, até mesmo,
impedir pessoas que haviam solicitado entrada numa outra
oficina e o pedido foi recusado por algum motivo.37
Outra prática muito comum era a manutenção pelas
lojas maçônicas dos chamados “livros negros”, denominação
bastante sugestiva e que representava uma lista de nomes de
“profanos” recusados para iniciação. A sindicância em torno de
um nome era algo levado muito a sério pelas lojas maçônicas e,
devido a isso, os processos de iniciação duravam um longo
período para serem concluídos. Isto ocorria porque, na rede de
sociabilidade maçônica, eram solicitadas informações
comprobatórias da integridade do candidato que requeria
entrada para determinada “oficina”.
No caso de Antonio Francisco de Jesus, após suas
informações terem sido enviadas para algumas lojas e para a
Delegacia do Grão Mestrado – órgão que representava o poder
maçônico federal no estado de Pernambuco –, a loja
Conciliação recebeu respostas positivas a respeito do “profano”
a ser iniciado. Dentre as lojas que enviaram suas apreciações
sobre o candidato, encontramos a Loja Segredo e Amor da
Ordem, localizada no Oriente do Recife, que, por meio do seu
GOUVEIA, João Batista. Edital de Iniciação. Recife, 03/12/1912. Arquivo
da Loja Conciliação, p.1.
37
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Secretário, Gilberto Fraga Rocha, endereçou correspondência
sobre o candidato:
A’ GL:. DO SUP:. ARCH:. DO UM:.
Sob os auspícios do Gr:. Or: do Brasil
Secret:. Da Benem:. E Subl:. Loj:. Cap:.
Segredo e Amor da Ordem ao Or:. Do Recife
Estado e Pernambuco 26 de Fevereiro de 1913 E:. V:.
Ill:. Ir:. Secr:. Da Bem:. Loj:. Cap:. Conciliação
Comunico-vos que no archivo desta bem:. Off:. nada
consta em desabono do prof:. Antonio Francisco de Jesus
que requereu iniciação nessa Resp:. Loj:., segundo
communicação que nos dirigio a Delegacia do Sap:. Gr:.
Mestr:. Da Ordem neste Estado em prancha de 16 de
Fevereiro de 1913 E:. V:.
Saúde, Paz e Prosperidade
Gilberto Fraga Rocha
_____________________
Secr:38
Ao lado dessa correspondência enviada à loja citada,
outras “oficinas”, como a Seis de Março de 1817, cerca de um
mês depois elaboraram sobre o “profano” a seguinte análise:
“scientifico-vos, que nesta secretária nada consta em desabono
ao profano de nome Antônio Francisco de Jesus”. Segundo as
informações enviadas pelas lojas, encontramos também, junto

ROCHA, Gilberto. Correspondência entre a Loja Maçônica Conciliação e a
Segredo e Amor da Ordem. Recife, 26/02/1913. Arquivo da Loja Conciliação.
38
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ao processo de iniciação de Antônio Francisco, pareceres de
membros da Loja Conciliação.39
O ponto alto na direção da conclusão do processo foi
representado pela cerimônia de iniciação, semelhante a uma
forma de batismo, um ritual de passagem marcado pelo grande
simbolismo. Retomando a trajetória de Antônio Francisco de
Jesus após chegar à Loja Conciliação, juntamente aos outros
“profanos” presentes no salão principal do prédio, os presentes
foram avisados que a cerimônia iniciaria apresentando-se o
“Irmão Preparador”, membro da Loja que tinha como função
principal conduzir os “profanos” durante o processo de iniciação.
Era noite; Antônio Francisco de Jesus e os demais
iniciantes foram vendados e conduzidos a um espaço no interior
da Loja denominado “Câmara de reflexões”. Esse lugar era uma
pequena sala iluminada apenas por um castiçal com velas
acesas onde a penumbra tomava conta do local. A mobília da
“Câmara de reflexões” resumia-se a uma mesa e cadeira. Sobre
a mesa encontrava-se uma ampulheta e uma caveira, símbolos
que forçariam Antônio e os demais profanos a refletirem
simbolicamente a respeito de questões importantes no ritual de
iniciação: o tempo e a finitude humana. As reflexões a respeito
dessas dimensões encontravam no preenchimento do
“Testamento Moral e Filosófico” um ponto importante e decisivo
da mística de iniciação. Esse documento continha seis questões
sobre os deveres do homem para com Deus, a humanidade, a
pátria, a família e para consigo.

ARAUJO, Antônio Francisco de. Resposta ao escrutínio realizado para o
processo de iniciação de Antônio de Jesus à Loja 06 de Março de 1817.
Recife,17/03/1913. Arquivo da Loja Conciliação, p. 1.
39
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Diante das respostas aguardadas no templo central
pelos membros da Loja Conciliação, o candidato à iniciação
poderia ter o seu processo finalizado ou não. Ao responder as
perguntas, Antônio de Jesus datou e assinou informando ao
“Irmão Preparador” a conclusão do preenchimento do
“Testamento Moral e Filosófico”. De posse das questões
respondidas por Antônio e da apreciação positiva de suas
respostas, a Assembleia Maçônica reunida solicitava a
preparação do candidato para o desfecho da cerimônia.40
Diante da exposição apresentada de como estruturavase os caminhos que levavam à iniciação de um candidato a
membro de uma loja maçônica, observamos algumas questões
marcando as diferenças que caracterizavam a Maçonaria. Isto
conferia à instituição uma lógica específica, uma maneira de se
representar na sociedade. A primeira das questões que se
converte numa marca diferenciadora seria o seu caráter
iniciático, que é a dimensão observada na cerimônia descrita
acima.
A iniciação maçônica desfruta, no interior do mundo
maçônico, não somente de um caráter central, mas, sobretudo,
distintivo. Além de ser a maneira de ingressar na instituição,
representa a forma como a Maçonaria se organiza, pois o saber
supostamente cultivado encontra-se na iniciação, que é o
momento da revelação. Ao ser iniciado, o “profano” torna-se
maçom e entra em contato com esses ensinamentos. Sob a
perspectiva do discurso maçônico, tal fórmula remonta às raízes
históricas da organização, oriundas das corporações e das

JESUS, Antônio Francisco de. Testamento Moral e Filosófico. Recife,
24/01/1914. Arquivo da Loja Conciliação, p.1-2.
40
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construções do Período Medieval, onde o conhecimento era
entendido numa perspectiva iniciática.
A dimensão ritualística e simbólica constitui-se, como
sinalizamos, no aspecto diferenciador da sociedade maçônica.
Todos os atos da instituição passam por cerimônias e a
iniciação representa somente uma delas. As reuniões são
acessíveis apenas aos seus membros, sendo atravessadas por
palavras de ordem que guardam um significado simbólico para
os iniciados e, ainda, toda uma forma ritualística de portar-se no
interior do templo maçônico. Tal situação contribui para reforçar
visões muitas vezes apressadas comparando essa instituição a
uma religião ou, até mesmo, enquanto uma sociedade
antirreligiosa – marcas que foram sendo sistematicamente
utilizadas para representá-la.41
Essas características deram vez a um conjunto de
visões negativas e pouco elucidativas a respeito dos reais
objetivos maçônicos, contribuindo com a munição dos seus
opositores. No entanto, como apontamos, auxiliou na marcação
da própria identidade maçônica, contribuindo, assim, na
formulação de um sentido histórico para que a própria instituição
e seus membros se percebessem identitariamente, compondo
um discurso próprio e buscando suas tradições num passado
longínquo.42
A respeito desse tema temos uma profusão de estudos que analisam os
estereótipos – na sua maioria negativos – que foram sendo estruturados
sobre a Maçonaria e passaram a fazer parte do imaginário, da cultura
histórica e política a respeito da instituição. Na sua grande maioria, tal cultura
é formulada a partir de uma perspectiva que apresenta a Maçonaria como
uma entidade confabulatória e revolucionária a serviço de um poder oculto.
42 Para entender melhor a perspectiva da consolidação das tradições na
História e seus usos para pensar a Maçonaria enquanto objeto histórico e
historiográfico, ver: HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence. A invenção das
41
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Existem algumas alternativas para compreendermos os
motivos pelos quais a Maçonaria foi ao longo do tempo
representada de maneira difusa. Essa associação pode ser
pensada por meio de algumas questões. A primeira delas
estaria relacionada à peculiaridade enquanto organização onde
o caráter iniciático e ritualístico são aspectos que colaboram na
composição de visões estereotipadas e negativas, irradiando-se
entre aqueles que não pertencem à instituição.
O estabelecimento dessa maneira negativa de ver a
Maçonaria não foi fruto unicamente de seus detratores. Os
próprios maçons, durante vários anos, colaboraram de alguma
maneira com essa visão pouco precisa a respeito dos seus fins,
ao não darem publicidade às suas ações e mostrarem as suas
finalidades nos espaços públicos. Os significados dessas
atitudes, inclusive, contribuem para consolidar os estereótipos
sociais e culturais criados acerca da instituição.
Durante as primeiras décadas do século XX, com a
fundação de periódicos e a expansão das “oficinas” maçônicas
em várias regiões do país, a Maçonaria continuava no processo
de reverter as imagens construídas de maneira estereotipada
para mostrar a “verdadeira” face maçônica à sociedade,
pretendendo veicular a imagem de uma instituição preocupada
com as questões que afetavam o país.43
tradições. 5ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997; JACOB, apud AZEVEDO,
Celia M. Marinho. Maçonaria, antirracismo e cidadania: uma história de lutas
e debates transacionais. São Paulo: Annablume, 2010, p.56-56.
43 Para pensar essa dimensão, ver BARATA, Alexandre Mansur. Luzes e
sombras: a ação da Maçonaria brasileira. Campinas, Editora da UNICAMP,
1999; MOREL, Marco; SOUZA, Françoise Jean de Oliveira. O poder da
Maçonaria: a história de uma sociedade secreta no Brasil. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2008, p. 179-199.
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A preocupação em exercer uma atuação mais eficaz no
espaço público, transpondo os muros das “oficinas maçônicas”,
tinha uma lógica dupla. A primeira delas seria desconstruir as
visões negativas instituídas sobre os maçons e a Maçonaria
pelos representantes da Igreja Católica Romana e os setores
mais conservadores, buscando associar a ação maçônica ao
fomento de revoltas e combate aos ideais do catolicismo.44
O segundo fator vinculava-se à preocupação com a
figuração de uma imagem social positiva para a instituição,
diferente da difundida. A estratégia para tal reformulação
ocorreu a partir do desenvolvimento de ações realizadas de
maneira mais próxima da sociedade, contribuindo para a
Maçonaria desfazer-se do suposto véu de mistério que a
envolvia por meio de um conjunto de atividades para maior
visibilidade da instituição.
Tal perspectiva tomou conta do ideal maçônico em
Pernambuco durante as primeiras décadas do século XX por
meio da participação de seus sócios nos debates públicos a
respeito de questões socioculturais que se tornavam concretas
em ações como: o patrocínio de escolas e bibliotecas mantidas
por algumas lojas em várias partes do estado; a defesa de um
Estado laico frente à intolerância religiosa; a atuação maçônica
na imprensa, esfera que contribuía para uma reconstrução da
imagem da Maçonaria, pois, através de uma imprensa
patrocinada pela instituição, passaríamos a contar com uma voz
É possível encontrar muitos autores que contribuem na composição desse
ideário. Para citar alguns exemplos, ver: BERTRAND, L. A Maçonaria seita
judaica: suas origens, sagacidade e finalidades anticristãs. São Paulo:
Minerva, 1936; BARROSO, Gustavo. A história secreta do Brasil. Porto
Alegre: Revisão Editora, 1990-1993. (6 volumes); SALVINI, R.O. Um capítulo
sobre a Maçonaria, s.n.t
44
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que marcaria a forma como os maçons pretendiam se fazer
representar na sociedade, inserindo-se e marcando presença
nos debates públicos ocorridos nos anos iniciais da República,
desconstruindo, assim, a visão de que os maçons não atuaram
ao longo do período republicano.
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CAPÍTULO 3
A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
MAÇÔNICA EM PERNAMBUCO NAS
PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX
Para a Maçonaria, as primeiras décadas do século XX
em Pernambuco foram marcadas por um forte processo de
reorganização que, ponto de vista institucional, se desdobrou
num conjunto de ações que vieram a refletir, de maneira
concreta, na forma como ela passou a compreender quais
seriam seus campos de atuação. Além de favorecer uma
identidade importante para os maçons desenvolverem seus
objetivos, ao mesmo tempo contribuiu na formulação de novas
visões relativas às suas práticas pelos setores45 que se
contrapunham ao seu discurso e maneira de compreender a
sociedade.
Ao pensarmos a dinâmica de organização maçônica no
processo de reestruturação que marcou sua experiência nas
três primeiras décadas do século XX, encontramos a seguinte
situação: o movimento de interiorização representado pela
fundação de núcleos maçônicos, em algumas regiões do estado
de Pernambuco, provocando um processo de descentralização.
Os setores a que nos referimos seriam aqueles ligados à hierarquia da
Igreja Católica Romana de forma mais direta, como os seus sacerdotes,
como também os leigos que tanto nas três primeiras décadas do século XX,
foco principal de análise deste capítulo, como também ao longo das décadas
de 1930-40 período central nas nossas reflexões, exerceram um papel
fundamental na difusão de uma visão negativa e estereotipada com relação
aos maçons e a instituição, sendo então popularizadores e incentivadores
destas representações.
45

- 55 -

Tal processo é representado pela desburocratização da
Maçonaria com a evidente multiplicação de lojas, questão que
possibilitou a autonomia necessária às lojas sediadas em outras
cidades e fez com que a instituição ampliasse seu raio de ação
e influência. Assim, essas ações ampliaram os espaços de
atuação e propaganda maçônica no estado, constituindo-se num
elemento importante de vitalidade para a própria instituição e
possibilitando-lhe assumir outra dimensão.
É importante salientar que as ações maçônicas
preocupavam-se sim com a formação de uma identidade
compreendida como um componente fundamental, com o intuito
de que, na sociedade, tanto a Maçonaria quanto os maçons
tivessem uma representação. Para além de toda a
complexidade que esse conceito agrega, compreendemo-lo
como um ponto importante na formação de um sentimento de
pertencimento forjado de maneira relacional e, ao mesmo
tempo, dialogando com a diferença, aspecto determinante para
a sedimentação e a ação maçônicas.46
A respeito de tal discussão, é importante pontuar, ainda, a colaboração que
os historiadores, sociólogos e antropólogos ofereceram na definição e
utilização desse conceito, ao mesmo tempo que a leitura das suas reflexões
nos ajuda a operacionalizar melhor o conceito. Para essa questão, ver:
BAUMAN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Trad. Carlos
Alberto Medeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2005; SILVA, Kalina Vanderlei;
SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. 3ª. ed. São
Paulo: Contexto, 2013; HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações
culturais. Belo horizonte: Editora da UFMG; Brasília: Representação da
Unesco no Brasil, 2003; MENDES, José Manuel Oliveira. O desafio das
identidades. In: SANTOS, Boaventura de Souza. Globalização e as Ciências
Sociais. 2º ed. São Paulo: Cortez, 2002, p.503-540; SIQUEIRA, Antônio
Jorge de. Identidade pessoal e identidade relacional. In: História Cultural,
História da Cultura: impasses e perspectivas. Recife, 10/05/2006.
(Apresentação mesa-redonda).
46
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A partir dessa perspectiva, observamos no texto que,
além dos maçons pernambucanos encontrarem-se em face da
postura de forjamento e concretização de identidade, uniam-se
em torno de projetos e debates que os faziam estabelecer
sentimentos de pertencimento acerca da instituição,
apresentados como a defesa e a promoção de ideias e práticas
que faziam deles difusores do ideal liberal, manifestando uma
crítica à intolerância da Igreja Católica. Para isso, ademais,
adotou-se como estratégia básica de combate a esses impasses
a promoção da educação pública, laica e do patrocínio da leitura
por intermédio de uma rede de bibliotecas existentes em escolas
e templos apadrinhados pelas oficinas maçônicas. Diante
dessas ações, os maçons acreditavam que contribuiriam para o
desenvolvimento de uma sociedade mais tolerante.
Outro ponto de ação relacionou-se aos debates políticos
em torno da defesa dos ideais democráticos. A nosso ver, tais
exemplos são importantes porque colaboravam não somente no
surgimento de um sentimento de pertença e unidade, mas na
formação de uma identidade marcada pela posição dos maçons
em face dessas questões. Demarcou-se, assim, como
pretendiam ser reconhecidos e formulavam uma imagem
classificada como contrária ao que defendiam e desaprovavam.
Mostrou-se, então, qual era a diferença entre ser maçom e estar
vinculado ao ideário católico, e não defender os mesmos valores
que os maçons pretensamente se colocavam a par enquanto
propagadores.
Além dos tópicos acima citados, outra dimensão
incorporada nesse plano mais amplo de reestruturação
maçônica foi a criação e fortalecimento de uma imprensa
periódica composta de jornais e revistas, imprensa esta
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patrocinada pelos grupos maçônicos com objetivos muito bem
delimitados a fim de conceber um perfil para a Maçonaria, a
partir do qual fosse possível dar publicidade ao seu ideário.
Dessa maneira, se esboçaria uma voz maçônica, preocupada
em discutir questões que fossem compreendidas pelos maçons
e sua instituição como direcionamentos importantes para a sua
atuação, tanto do ponto de vista sociocultural quanto político.
Partindo dessa premissa e em um contexto histórico
específico, no período do Brasil republicano a Maçonaria
desenvolveu uma estratégia de atuação no meio social, ao forjar
uma cultura política preocupada em discutir aspectos da
realidade brasileira, não se identificando especificamente com
nenhuma legenda ou lugar político institucionalizado.
Dessa maneira, foi possível desconstruirmos a visão
historiográfica de Sergio Buarque, de que com o advento da
República a Maçonaria perdeu a sua atuação política e social,
pois em nossas pesquisas constatamos o contrário. A questão
da educação pública e laica, principalmente para os setores
sociais menos favorecidos, a defesa de um princípio de
tolerância religiosa e do liberalismo enquanto ideologia política
continuaram sendo temas defendidos pela Maçonaria.47
Nessa forma de pensar, colocada em prática pela
maçonaria pernambucana ao longo das três décadas iniciais do
século XX, ocorreram momentos de avanços e de paralisações,
marcados por contingências institucionais internas, crises como
SILVA, Augusto César Acioly Paz. Pedreiros do mal: maçonaria x Igreja
Católica em Pernambuco (1900-1912). João Pessoa, UFPB, 2007.
(Dissertação Mestrado em História); SILVA, Augusto César Acioly Paz.
Maçonaria e República: confrontos, tensões e atuação sociopolítica de
maçons em Pernambuco nas décadas de 1930 e 1940. Recife: UFPE, 2013
(Tese Doutorado em História).
47
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o “Abatimento de colunas”,48 advindas dos custos e das
complicações financeiras próprias do gerenciamento maçônico.
Mesmo com toda essa diversidade de questões, em
nossas pesquisas verificamos que uma preocupação particular
da instituição durante o período republicano foi se colocar como
espaço de discussão de proposições e, sobretudo, resistência
na defesa de um ideário liberal moderno.
A preocupação da Maçonaria em manter a defesa do
ideário a que se vinculava desde o século XIX, no momento da
sua organização institucional em Pernambuco e no Brasil,
ocorreu também – como apontamos anteriormente – com a
tentativa de utilização de outros instrumentos de visibilidade
social. Isto provocou um impacto na reformulação de se fazer
perceber a instituição em sua positividade e evidenciou uma
preocupação em superar a imagem formulada por alguns
setores contrários à propaganda maçônica.
À frente dessa força-tarefa estavam intelectuais e
representantes da hierarquia católica romana, que colaboravam
na formação de uma visão sobre a Maçonaria calcada na
perspectiva de apresentá-la como uma sociedade secreta que
se norteava por objetivos políticos específicos e com a finalidade
de atacar e desestabilizar a ordem constituída. Tal estratégia,
pois, ocorreria através das influências ou da participação direta
em movimentos considerados conspiratórios.
Essa
suposta
dimensão
conspiratória
foi
exaustivamente explorada pelos órgãos de imprensa ligados à
Igreja Católica, inserindo nas suas páginas relatos que
pretendiam demonstrar as “maquinações maçônicas” contra os
Expressão utilizada no meio maçônico para referir
desaparecimento/encerramento das atividades de lojas maçônicas.
48
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ao

princípios religiosos, assim como o ataque – mesmo que de
maneira dissimulada – à ordem constituída, quando eram
identificados como mentores de movimentos políticos.
Um exemplo da utilização desse recurso pode ser
observado em junho de 1907 no jornal A tribuna, sediado em
Recife, órgão ligado à Igreja Católica e porta-voz oficial das suas
práticas e visões de mundo. O jornal apresentou o artigo
intitulado Maçonaria e Exército, que reproduziu notícias sobre o
envolvimento dos militares italianos com a ordem maçônica. Tal
aproximação foi assim descrita:
Roma, 10 – Na sessão de hoje da Câmara
dos Deputados o Almirante Mirabello, Ministro
da Marinha, declarou tudo sabido que a
Maçonaria não era estranha ao movimento
dos inferiores de Spezzia, foram interrogados
a esse respeito alguns militares. O governo
não quer a limitação da liberdade do
pensamento, mas acha que é prejudicial à
disciplina militar pertencer a sociedades
secretas. Sua Excelência foi muito
aplaudida.49

No trecho citado observamos que o jornal católico não
escondia os seus objetivos na formulação e utilização de uma
imagem sobre a Maçonaria como uma instituição que não se
encontrava estranha ao movimento encabeçado pelos militares
italianos. O periódico católico reforçava, assim, a lógica e a
perspectiva da conspiração política maçônica, dimensão tão
amplamente irradiada pelos setores críticos à mesma, o que
contribuía na formulação de uma visão negativa e estereotipada
sobre a Maçonaria.
49

MAÇONARIA e Exercito. A tribuna, Recife, 15/06/1907, p. 3.
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Ao carregar as tintas sobre os dois aspectos citados, os
intelectuais católicos tornavam-se figuras importantes na
composição dos fortes matizes utilizados na pintura proposta
pelo catolicismo brasileiro acerca de uma visão antimaçônica,
visão esta que acompanharia a instituição durante as primeiras
décadas do século XX.
Tal perspectiva era embasada na suposta existência de
uma “ganância maçônica”, classificada pelos segmentos
contrários ao ideário maçônico como uma peculiaridade que
fazia parte da sua essência e estaria ligada aos seus principais
objetivos de influenciar secretamente a política e defender o
liberalismo. Tais distintivos eram interpretados pelos setores
críticos à Maçonaria como princípios anticristãos e satânicos
pelo fato de não respeitarem as hierarquias “naturais”,50
elementos tão caros aos setores ligados ao catolicismo romano.
Influenciados no sentido de desconstrução dessa
imagem sobre a Maçonaria, a preocupação dos seus membros
seria então revelar outra perspectiva sobre os seus fins e
objetivos, que passariam a ter um apelo social mais efetivo. A
partir dessa lógica foi que compreendemos a estratégia de
reestruturação adotada pela maçonaria pernambucana, em
consonância com um movimento a nível nacional no sentido de
fazer-se mais presente na sociedade e construir espaços de
publicidade por meio do pensamento dos próprios maçons.
Como parte desse esforço de reorganização maçônica
no estado, encontraremos em Pernambuco, no ano de 1906, a
Esse termo era frequentemente utilizado pelo discurso dos intelectuais
ligados à visão católica romana de mundo no sentido de estabelecer a
concepção de que existia uma lógica intrínseca nas relações sociais
estabelecida por meio do ideário católico.
50
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fundação da revista Archivo maçônico, que foi lançada em
setembro daquele ano a partir da congregação de esforços de
um conjunto de obreiros da Loja Segredo e Amor da Ordem,
localizada na cidade do Recife.
Essa publicação surgiu inicialmente como um órgão
representativo de algumas lojas recifenses e foi posteriormente
adotada como uma espécie de porta-voz extraoficial da
maçonaria pernambucana, angariando a colaboração de
maçons de destaque social e cultural, inclusive nos meios
literários e intelectuais “profanos”, como, por exemplo, Manoel
Arão, Mário Melo, Pereira da Costa e Alfredo Freyre.51
Manoel Arão de Oliveira Campos (1874-1930), natural de Afogados da
Ingazeira/PE, foi jornalista, escritor, poeta, orador e romancista. Colaborou
com vários jornais e revistas pernambucanas, como, por exemplo, o Diário de
Pernambuco, onde de 1893 a 1901 foi redator. Frequentou a Faculdade de
Direito do Recife e foi iniciado na Maçonaria pela Loja Cavaleiro da Cruz,
sendo um dos seus principais animadores e colaboradores com a imprensa
maçônica, escrevendo livros sobre a história da Maçonaria no Brasil e a sua
importância social e política; Mario Carneiro de Melo (1884-1959) foi
iniciado na Loja Segredo e Amor da Ordem. Jornalista, escritor, historiador e
geógrafo, desenvolveu várias atividades ligadas ao campo da imprensa e da
cultura, foi integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Pernambuco,
onde desempenhou por vários anos o cargo de Secretário. Colaborou com a
imprensa diária do Recife, sendo um dos seus principais polemistas,
desenvolveu estudos históricos sobre a Maçonaria e outros tema ligados à
história de Pernambuco, e ficou conhecido como um ardoroso e intransigente
defensor do legado cultural e histórico pernambucano; Francisco Augusto
Pereira da Costa (1851-1923) desenvolveu uma extensa obra no campo da
história, geografia e folclore. Colaborou na imprensa diária do Recife,
iniciando as suas atividades no jornalismo quando tinha 20 anos de idade,
tendo sido iniciado maçom pela Loja Conciliação. Teve uma participação
marcante em outras instituições, como o Instituto Histórico e Geográfico de
Pernambuco e a Academia Pernambucana de Letras, sendo um dos seus
fundadores. Desempenhou as atividades de professor no Ginásio
Pernambucano e no Liceu de Artes e Oficio. Foi, ainda, eleito deputado
estadual em 1901, vindo a falecer na cidade do Recife no ano de 1923;
51
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Manoel Arão
Fonte: Arquivo maçônico

Mário Melo
Fonte: Arquivo maçônico

Alfredo Alves da Silva Freyre Junior (1874-1961), pai do sociólogo Gilberto
Freyre, desempenhou várias funções administrativas, como a de delegado,
promotor público, juiz e secretário da repartição de segurança do estado. No
campo educacional atuou nos colégios Americano Batista e Escola Normal
Pinto Júnior, além de ter sido professor Catedrático de economia política na
Faculdade de Direito do Recife. Foi iniciado na Loja Conciliação na cidade do
Recife no ano de 1896 por influência da família Agra, que teve papel
fundamental no desenvolvimento dessa oficina durante as primeiras décadas
do século XX. Fonte: Revista Archivo Maçônico, Recife: 1906-1912.
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Alfredo Freyre
Fonte: MyHeritage

Francisco Augusto
Fonte: Fernando Machado

No editorial de apresentação intitulado Os nossos
intuitos, observamos quais eram os principais objetivos
pretendidos por esse órgão de imprensa maçônica. Eis como, a
princípio, a citada publicação se dirigia aos seus leitores:
A Maçonaria no momento actual, fortalecida
de novos elementos, mais do que nunca
precisa de fazer propaganda de seus intuitos
e crear campos de acção em que os seus
proselytos ponham em actividade as suas
idéas e concepções[...] Por outro lado o
jesuitismo a passos largos invade a nossa
pátria, espalhando em todas as regiões a
semente do mal e da hypocresia, do vício e da
corrupção [...] D’ahi a palpitante necessidade
de congregarem-se todos os esforços para
com o remédio salutar da moral, da
experiência e da bóa razão impedir a
proliferação dessas sementes[...] E assim se
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apresenta o Archivo Maçonico à imprensa e á
maçonaria universal.52

Ao se preocuparem com o expresso acima, na
propaganda e na constituição de campos de ação para difusão
dos ideais defendidos pela Maçonaria, percebemos o intuito dos
maçons de formular uma representação social sobre a atuação
maçônica diferente da propagada feita pelos seus opositores,
contribuindo, destarte, na elaboração de uma identidade que
evidenciasse quais seriam as preocupações e questões
propostas pela Maçonaria.
Nesse sentido, podemos vislumbrar que um dos temas
a ocupar a mentalidade da maçonaria pernambucana durante as
três primeiras décadas do século XX era ensino enquanto
elemento indissociável no processo de formação dos cidadãos.
Lançando um olhar sob a perspectiva da imprensa
maçônica pernambucana nessas primeiras décadas – mesmo
com os lapsos de publicação dos periódicos que encontramos
no cenário pernambucano entre 1900 e 1937 –, verificamos que
o papel da educação na sociedade, principalmente voltada para
os segmentos sociais menos abastados, seria um fator
importante na defesa e construção de uma identidade entre os
maçons. Tornar-se-ia uma demanda prioritária em suas ações, e
não seriam poucas as oficinas maçônicas que instalariam nas
suas dependências um pequeno complexo cultural tendo como
eixo uma escola elementar e uma biblioteca.
Outro tema constituinte da identidade entre os maçons
pernambucanos naquele período foi a união em torno do
combate ao ensino religioso católico, principalmente nas escolas
52

OS NOSSOS Intuitos. Archivo maçonico, Recife, 12/09/1906, p.2.
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públicas. Ao assumirem tal postura, os maçons compreendiam
serem peças importantes nos debates contra a violação do
princípio republicano de laicidade do Estado. Tal perspectiva,
advogada de maneira intransigente, colocava os maçons como
defensores do pensamento liberal, ideologia fortemente
combatida pelos setores mais conservadores da sociedade e
encontrada nas raízes de organização da Maçonaria na
modernidade.
Cada um dos temas acima apresentados constituiu-se
como uma possibilidade de compreender o que seria a
Maçonaria, sendo importante na composição de uma imagem.
Mas, ao mesmo tempo, tornava-se uma identidade que marcaria
a experiência de ser maçom e da própria instituição,
encontrando no ambiente maçônico algumas formas de se
revelar e, até mesmo, se reproduzir.
Ainda no tocante aos elementos que instituíram uma
identidade maçônica, acreditamos ser importante a sua
organização, o caráter iniciático e ritualístico. Nas sociedades
humanas, os rituais têm o poder de criar e fortalecer elos de
identificação sobre aqueles que são submetidos a tais
cerimônias.53
Essa perspectiva não poderia ser diferente no interior do
mundo maçônico, uma vez que o seu caráter iniciático e as
cerimônias ocorriam na lógica da própria organização, pois
tornavam-se, ao mesmo tempo, um traço diferenciador em
relação a outras instituições e também compunha um caráter
que produz identificação entre os membros recebidos pela
BENIMELLI, J. A. Ferrer. La Masoneria. 2ª ed. Alianza Editorial: Madri,
2005. ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. São Paulo: Martins Fontes,
1992.
53
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Maçonaria e pelos setores que se encontram fora dos seus
templos.
Diante dessa observação, acreditamos que explorar e
analisar o caráter simbólico e iniciático maçônico – que desagua
no esforço em conceituar e entender o que é ser maçom e a
forma como pretendem ser percebidos na sociedade – é
questão fundamental para pensarmos o próprio sentido histórico
da Maçonaria enquanto instituição e os significados das suas
ações na sociedade, de maneira mais específica a partir das
três primeiras décadas analisadas neste texto.
A partir dessas considerações, discutiremos o caráter
iniciático e simbólico que tornou a Maçonaria uma instituição
diferente de outras, pois esse traço marca uma diferença sob o
ponto de vista organizacional, contribuindo de maneira decisiva
para forjar um traço de identidade, estabelecendo um elo de
ligação entre os participantes da instituição ao mesmo tempo
que era concebida uma identidade própria para o grupo.
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CAPÍTULO 4
A MAÇONARIA E A REPÚBLICA:
MOBILIZAÇÕES POR UMA EDUCAÇÃO
LAICA, TOLERÂNCIA RELIGIOSA E PAZ
MUNDIAL DURANTE A 1ª GRANDE
GUERRA
Com o início da República no Brasil, não ocorreu um
processo de desorganização e extinção das atividades
maçônicas, como propôs Sérgio Buarque de Holanda.54 Ou seja,
diversamente do quadro descrito pelo historiador paulista, a
Maçonaria com a República e, mais especificamente, nas
primeiras décadas do século XX, experimentou uma nova
estratégia de atuação vivenciada em várias esferas da
instituição.
Do ponto de vista institucional, encontraremos uma nova
maneira de a Maçonaria portar-se na sociedade, não reduzida
simplesmente à vinculação político-partidária. A política passava
a ser compreendida na sua concepção mais ampla, em que se
pensava formas de inserção político-social relacionadas aos
debates sociais, culturais e políticos que animavam as primeiras
décadas republicanas.
Essa visão defendida pela Maçonaria pode ser
compreendida à luz do conceito de cultura política, uma vez que
podemos perceber uma maneira de inserção nos debates
HOLANDA, Sergio Buarque. Da Maçonaria ao Positivismo. In: História
geral da civilização brasileira. 4ª. ed. São Paulo: Difel, 1985, t.II, vol.5, p. 289305.
54

- 68 -

nacionais, a qual se afastava mais especificamente de
programas definidos por partidos. Pautava-se, sim, na defesa de
ideias vinculadas a determinadas legendas políticas, que
entretanto não atavam à Maçonaria amarras político-partidárias.
Nas posições maçônicas torna-se evidente uma identificação
com o ideário liberal e republicano, especialmente no que dizia
respeito às suas características enquanto ideologia.
O relacionamento com a defesa desse ideário mais
amplo expressava-se no seu compromisso com a educação, a
defesa de princípios de laicização da sociedade e de tolerância
religiosa. E são alguns exemplos importantes de como os
maçons pernambucanos compreendiam a política e definiam as
suas estratégias de intervenção. Como a utilização da imprensa
como espaço de ressonância social, a realização de ações
educacionais e culturais por meio da fundação ou patrocínio de
escolas e bibliotecas, revelou-se naturalmente o seu papel
social. E, ao pensar ações direcionadas aos menos favorecidos,
mesmo pela concepção da filantropia tão amplamente usada na
instituição, não deixava de constituir-se num posicionamento
político.
Nessa perspectiva, observarmos a atuação marcante
dos maçons em questões educacionais, que eram consideradas
decisivas para o país. A educação para os maçons deveria
pautar-se no princípio da laicidade, não podendo sob hipótese
alguma ser espaço de proselitismo religioso. Por isso, houve
uma campanha ferrenha promovida pela Maçonaria no combate
ao ensino religioso nas escolas públicas, desvendando os seus
“malefícios” para a formação de uma sociedade mais tolerante e
laica.
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A esse respeito, no início de 1912 o Archivo maçônico
trazia entre os seus artigos uma denúncia contra os
administradores do Colégio Santa Margarida, instituição de
ensino mantida por senhoras da sociedade com a colaboração
do clero recifense. O caso apresentado pelo autor do artigo
referia-se à expulsão de uma aluna do colégio pelo simples fato
de ela não participar das práticas religiosas executadas pelo
clero diocesano. Quanto a essa questão, o articulista desferiu
um conjunto de críticas aos procedimentos adotados pelo
educandário.
Uma das questões expostas incidia sobre a ilegalidade
de tal prática por parte dos mantenedores do colégio, uma vez
que se tratava de uma instituição “equiparada”, ou seja, o seu
funcionamento havia sido autorizado pelo órgão de instrução
pública do estado. E por conta da situação, tal atitude
representava, na interpretação do periódico maçônico, uma
afronta ao dispositivo da laicidade estabelecido no interior das
escolas pelo regime republicano.55
Ao se colocar contra a posição da escola, a publicação
maçônica reafirmava a sua defesa ao princípio de laicidade e
tolerância que deveriam ser preservados nas instituições de
ensino por meio das leis propostas pela Constituição,
principalmente num espaço de ensino que tinha a sua
equiparação às leis que geriam as escolas públicas. Ao mesmo
tempo que o Archivo maçonico criticava a intolerância
representada pela expulsão da aluna, o próprio articulista não
deixava de mostrar um ponto de vista preconceituoso com
relação às senhoras que administravam o educandário, que
INTOLERÂNCIA Religiosa nos Collegios. Archivo maçonico. Recife,
02/1912, p.5.
55
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eram representadas como desfrutadoras de uma “estreita visão
intellectual”. Ao traçarem tal perfil das administradoras do
colégio, os redatores do Archivo maçônico utilizaram o mesmo
expediente de estereotipização de que eram vítimas, usando
argumentos contundentes para desqualificar aqueles que eram
alvos de suas críticas.
No número de março do mesmo ano, o caso ocorrido no
Colégio Santa Margarida voltou a ser abordado no corpo das
matérias que constituíam o Archivo maçonico. A retomada do
caso inseria-se na perspectiva adotada pelo órgão maçônico
como exemplo a ser combatido por aqueles que estivessem
arregimentados nas mobilizações por uma sociedade mais laica
e tolerante. Destacando os efeitos nocivos dessa vinculação
religiosa no interior de um espaço de ensino, o autor do texto
observava o seguinte:
O Santa Margaria, entregue a evidente
incompetência de quem o dirige – são inaptos
para formar caracteres, para argamassar uma
base moral a uma sociedade que, na sua
expressão neutra, que é uma consequente
directa do ensino leigo[...] educar é disciplinar
emoções: instruir é alargar a esfera da
consciência e do entendimento: eis o que não
sabem e deviam saber as educadoras a quem
nos vimos referindo.56

Os argumentos do autor do artigo reforçavam a sua
visão negativa sobre a interferência das práticas religiosas nas
escolas. Para ele, a educação tinha como função formar uma
base moral, que possibilitasse construir nos educandos uma
56

O ENSINO nos collegios. Archivo maçonico. Recife, 03/1912, p. 3-4.
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consciência intelectual, moral, neutra e livre de visões
preconceituosas e intolerantes – dimensões que, segundo o
articulista maçom, eram cultivadas por uma educação a serviço
de qualquer culto religioso.
A denúncia de práticas intolerantes nas escolas não se
constituía na única dimensão explorada pelo periódico maçônico
quando tratava de educação. Encontramos também, nas
páginas do citado jornal, uma preocupação com a educação
primária, nível de ensino que se constituía num tópico de
preocupação por parte da Maçonaria. Reproduzindo uma
conferência apresentada no dia 6 de março de 1912, data
repleta de simbolismo para a maçonaria pernambucana, o chefe
do Departamento Educacional da Associação Cristã dos Moços
e professor do Colégio Americano Batista, o Dr. Alfredo Freyre,
apresentava, para um auditório lotado no Teatro Santa Isabel,
sua opinião a respeito da escola primária.
A conferência realizada na referida data foi reproduzida
nos números de abril a julho no Archivo maçonico em quatro
artigos. Neles, observamos a preocupação do educador
pernambucano quanto à situação em que se encontrava o
ensino no Brasil e em Pernambuco. As suas reflexões acerca da
importância do ensino de forma em geral, e do ensino primário
de maneira particular, guiava-se no sentido de ressaltar o
caráter de articulação da cidadania que deveria acompanhar o
ensino nas escolas. Para tanto, seria necessário, como
apontava Alfredo Freyre, realizar um esforço de reorganização
não somente da estrutura das escolas, como também
desenvolver uma estratégia de reorganização na formação dos
docentes, indivíduos imprescindíveis no processo educativo.
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Defendia, além disso, o argumento do desenvolvimento
da cidadania que a educação podia legar para a sociedade,
sendo esta uma das crenças cultivadas pelos maçons.
Reproduzimos abaixo parte da conferência do Prof. Alfredo
Freyre, que assim posicionava-se frente à política e à educação:
Si conseguirmos encher o espirito de nossos
filhos, futuros eleitores, de inteligência que os
habilite a votar com acerto, e incutirmos-lhe o
espirito de liberdade, estará frustrado o fatal
pressagio. Mas, si pelo contrário, os
deixarmos criar na ignorância, então esta
republica se desmanchara numa desastrosa
decepção. Todo o incentivo com que possa
contribuir o governo nacional, tudo o que
sejam capazes de fazer os estados, tudo o
que possa produzir em toda a parte os bons
cidadãos, e principalmente toda a cooperação
do instituidor primário, acolhamol-o entre
saudações, como o remédio que há de livrar o
paiz do mais luctuoso destino.57

Semelhante visão compartilhada pela maçonaria
pernambucana e brasileira, proferida por um dos mais atuantes
maçons no estado, contribuiu para compreendermos o valor que
a educação desfrutava no interior das demandas políticas e
sociais defendidas pela Maçonaria, que não se limitavam à
propagação dessas ideias somente do ponto de vista teórico e
da promoção de artigos ou conferências. A preocupação com a
Educação – mais especificamente a primária, voltada para as
camadas menos favorecidas –, citada na conferência de Alfredo
Freyre como o segmento social que deveria ter uma maior
FREYRE, Alfredo. A escola primaria. Archivo maçonico. Recife, 04/1912,
p.10-11.
57
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assistência educacional, inclusive para que pudessem ter
acesso à cidadania, à liberdade e à igualdade, não encontrou
ressonância só do ponto de vista discursivo, pois a fundação e
manutenção de escolas e bibliotecas extrapolava a dimensão
meramente teórica e assumiu um exemplo concreto.
A fundação de escolas e bibliotecas, além de fazer parte
do projeto maçônico de transformação da realidade nacional,
tinha papel relevante no sentido de constituírem espaços de
contato e aproximação do mundo “profano” com o maçônico. Ao
promover o patrocínio de estabelecimentos de ensino e espaços
de leituras, os maçons pernambucanos, além de
desempenharem a sua atuação política e social, acreditavam
que por intermédio da educação construiríamos uma nação mais
“civilizada” e desenvolvida. Esses núcleos funcionavam como
espaços de propaganda com objetivos bem concretos, tais como
descontruir as imagens negativas que estavam ligadas ao
imaginário social e cultural maçônico.
O processo de organização de escolas e bibliotecas
tendo como patrocinadoras as “oficinas” maçônicas
pernambucanas, a partir do que foi possível observar em nossas
pesquisas, ocorreu em duas fases. A primeira delas ocorreu nas
duas primeiras décadas do século XX e, seguindo a lógica
analisada por Alexandre Barata,58 foi uma época de forte
processo de interiorização, pois, das 19 lojas maçônicas
existentes em Pernambuco nesse período, dez delas
encontravam-se nas cidades do interior. Dessas, pelo menos

BARATA, Alexandre Mansur. Luzes e sombras: a ação da Maçonaria
brasileira. Campinas, Editora da UNICAMP, 1999.
58
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quatro contavam com bibliotecas, escolas ou, mesmo, as duas
juntas.59
Dos exemplos que podemos destacar temos a Loja
Fraternidade e Progresso, na cidade de Goiana, que tinha sob a
sua custódia uma biblioteca com um acervo composto de mais
de 6.000 títulos franqueados ao público daquela cidade, além de
manter uma escola primária. No caso da Loja Instrução e
Beneficência, localizada na cidade de Paudalho, além da
biblioteca os obreiros da “oficina” mantinham uma escola. A Loja
Maçônica Dever e Humanidade, situada em Caruaru, mantinha
com recursos próprios uma escola primária. Na cidade de
Timbaúba, a Loja Obreiros do Norte patrocinava uma biblioteca
que atendia ao público da cidade.60 Com isso, transparece o
esforço da maçonaria brasileira no sentido de interiorizar a sua
propaganda, descentralizando as suas ações e conquistando,
enquanto instituição, uma maior visibilidade no país.
Na segunda fase, que cronologicamente se delimita
entre os anos de 1912 e 1922, a situação apresentada na
primeira fase sofreu uma inversão, na medida em que o
movimento de organização das escolas e bibliotecas pelas lojas
do interior sofreu um retrocesso. Uma das explicações pode ser
encontrada nas dificuldades financeiras para manter as ações,
uma vez que os próprios maçons, sem qualquer tipo de
subvenção pública, arcavam com as despesas de patrocínio das
escolas e a organização das bibliotecas.

SILVA, Augusto César Acioly Paz. Pedreiros do mal: Maçonaria x Igreja
Católica em Pernambuco (1900-1912). João Pessoa, UFPB 2007
(Dissertação Mestrado em História).
60 CAMARA, Nilo. A Maçonaria de Pernambuco em 1910. Archivo maçonico.
Recife, 12/1912. p. 20-27.
59
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A Loja Frei Caneca, localizada na cidade de Limoeiro,
que durante a primeira fase de expansão e organização não
contava com escola, passou a patrocinar ações educacionais
em suas dependências físicas. As outras lojas que
desenvolveram ações no campo da instrução primária foram a
Escola Saldanha Marinho, patrocinada pela Loja Restauração
Pernambucana, e a Escola Manoel Arão, que se encontrava sob
a tutela da Loja Cavaleiro da Cruz, ambas localizadas em
Recife. As duas escolas juntas perfaziam um total de 101 alunos
matriculados e tinham como público-alvo os segmentos menos
favorecidos.61
Ao construírem esses espaços voltados para a
formação dos indivíduos, tendo como foco principal os
segmentos socialmente menos favorecidos, os maçons
pernambucanos pretendiam dar sua parcela de contribuição
social, questão amplamente discutida nos artigos e conferências
públicas promovidas pelas lojas maçônicas em Pernambuco. Tal
atitude seguia uma proposta defendida pela maçonaria
brasileira, como observou um pesquisador:
A construção de uma ampla rede de escolas
primárias e de bibliotecas que pode ser
considerada o instrumento mais sólido
utilizado pela Maçonaria para a divulgação
das suas ideias. A criação de escolas e de
aulas noturnas para os filhos dos maçons e
para as camadas populares procurava
fortalecer uma identificação das lojas
maçônicas como herdeiras das “luzes”,
libertadoras da consciência dos homens e fiéis
escudeiro
no
combate
às
trevas,
BASTOS, Octavio; CARAJURÚ, Opfato; DIAS, Everardo. Livro Maçônico
do Centenário. Rio de Janeiro, 1922.
61
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representadas pelo fanatismo da Igreja
Católica. De forma análoga, essas escolas
procuravam combater a identificação da
Maçonaria com a ideia do “complô”, da
conspiração.62

Norteados por essa lógica – que se constituía numa
bandeira política, interpretada à luz da cultura política –, o apoio
ao ensino primário e à organização de bibliotecas amparava-se
na visão humanista nutrida pela Maçonaria. Enfatizava a
importância do conhecimento para a formação e libertação das
consciências, ideias que não deixavam de relacionar-se à
identificação maçônica com os princípios liberais, tão
largamente defendidos pela instituição, que acabariam por
atrelar, e até mesmo estabelecer, a imagem da Maçonaria
àquele ideário.
As preocupações políticas da Maçonaria e sua agenda
propositiva não se limitavam à defesa somente do ensino
primário e da fundação de bibliotecas. Encontramos também,
nos seus discursos, a preocupação da instituição como
promotora de debates no espaço público por meio de sua
imprensa.
A esse respeito encontramos nas folhas do Arquivo
maçonico um artigo do maçom Dr. Ferrer, publicado no mês de
julho de 1911, no qual se mostrava a sua preocupação central
em pensar o complexo cenário político e social americano. O
autor trazia, como ponto de reflexão, o fato de que não bastava
apenas assumir a identidade de um Estado republicano e

BARATA, Alexandre Mansur. Luzes e sombras: a ação da Maçonaria
brasileira. Campinas, Editora da UNICAMP, 1999, pp. 138-139.
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democrático, como fazem muitas nações. Para o autor, muita
gente tinha a ideia de que:
A palavra republica tem algo de mágica e faz
brotar a democracia com as suas vantagens e
benefícios, garantindo a todos o pleno
exercício de liberdades públicas e privadas.
Falar em republica é dizer: eleição livre,
verdade financeira, igual distribuição de
impostos, progresso econômico, leis
protectoras de direitos. Infelizmente ocorre
uma enorme distância entre o desejo e a
realidade.63

Ao classificar os temas acima como dimensões
importantes na composição do ideal republicano e democrático,
o articulista pretendia conceber um parâmetro para dimensionar
as nações que praticavam os elementos expostos como
expressão aproximada do ideário republicano e democrático
efetivo. Ao dimensionar tais características como partes
integrantes desses regimes, o Dr. Ferrer concluía que a maior
parte das nações americanas que se diziam republicanas e
democráticas não o eram de fato, mas apenas do ponto de vista
discursivo. Dentre elas, destacavam-se os Estados Unidos,
autodenominados nação republicana e democrática, não
obstante tivesse como inspiração principal a prática de um
imperialismo desmedido sobre as demais nações do continente.
O esforço de análise pretendido por esse maçom tinha
como objetivo principal provocar uma discussão a respeito do
que representaria, de fato, estabelecer regimes políticos
inspirados em determinados ideários. Ao realizar tal exercício de
FERRER, Dr. Vicente. Democracia e republica. Archivo maçonico. Recife,
07/1911, p. 29.
63
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análise, o Dr. Ferrer evidenciava que a defesa dos dois pontos
convertia-se numa agenda política importante para os maçons
pernambucanos, principalmente frente aos desmandos que a
República e democracia brasileira promoviam, encontrando na
voz maçônica um espaço de desaprovação e resistência.
Ainda tendo o debate político no centro do seu eixo, os
maçons que se expressavam no Arquivo maçônico
comprovaram que aquela imagem de desmobilização durante o
período republicano, na transição do século XIX para as
décadas iniciais do século XX, não era exata. Na contraposição
a tal perspectiva, observamos o artigo As eleições e a
Maçonaria, no qual encontramos um exemplo importante na
desconstrução dessa visão sobre a Maçonaria enquanto
instituição sem atuação política e social durante o século XX.
Nesse artigo, publicado no mês de janeiro de 1912,
observamos que o órgão maçom representando os anseios da
maior parte da maçonaria pernambucana tinha uma posição
evidente no que diz respeito ao embate eleitoral do período. O
que os maçons pernambucanos defendiam, de forma
semelhante aos maçons de outras unidades da federação, era
que deveriam apoiar os filiados à Maçonaria candidatos na
disputa eleitoral. Esse apoio, na visão do articulista do Arquivo
maçonico, tinha que ser público, com as lojas posicionando-se a
respeito da candidatura daqueles obreiros que pretendessem
entrar na corrida eleitoral.
Ao defenderem tal postura, os maçons pernambucanos
tinham objetivos muitos evidentes para a promoção de uma
imagem pública na qual fosse destacada a utilidade social e
política da Maçonaria. Além desses aspectos, observamos ainda
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que, ao incentivar seus obreiros nos espaços de decisão
política, os objetivos eram:
Que levando adeptos de seu credo às
câmaras do poder por excelência do regimen
democrático, á maçonaria ocorre especializarse antes “um programa político integral a
seguir e a ser por esses representantes
defendido” [...] iir:. Que são simples votantes e
ir:. que se apresentam candidatos, o Archivo
Maçonico incita os primeiros para que em todo
o Brasil, das urnas, no próximo pleito, saiam
victoriosos os nomes dos últimos, assim
contribuindo para que as idéas liberais
vinguem explendidas e formosas.64

De acordo com o indicado acima, é possível refletir sobre
outros aspectos que se tornaram importantes no sentido de
idealizar uma determinada forma de como os maçons
desejavam ser percebidos na sociedade. Dentre essas imagens,
verificamos o objetivo em demonstrar o poder de unidade e a
força da união dos maçons na tentativa de eleger seus
membros. Ao agirem em tal perspectiva, os maçons pretendiam
demarcar a amplitude do seu poder no interior da sociedade,
além do comprometimento com dois enfoques que se
convertiam em pontos-chave no ideário e na cultura política
defendidos pelos maçons pernambucanos nas primeiras
décadas do século XX. A defesa e a manutenção do ideal
democrático-liberal dava margem para essas correntes
corroborarem certa identidade e representação do que
significava ser maçom nas décadas iniciais do século XX.

64

AS ELEIÇÕES e a Maçonaria. Archivo maçonico. Recife, 01/1912, p. 5.
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As reflexões acerca da situação internacional, os
desdobramentos e consequências da 1ª Guerra Mundial foram
alvo de preocupações e análises por parte da maçonaria
brasileira, encontrando nas lojas pernambucanas espaços de
irradiação e debates. O manifesto, publicado em agosto de 1914
e intitulado Appelo pro ace, deu vez a uma crítica contundente
ao conflito internacional e propôs prontamente o
restabelecimento da paz e da fraternidade universais. Assinado
pelo então Grão-Mestre e político Lauro Sodré, o texto constitui
um exemplo fiel das frentes de atuação dos maçons e, ao
mesmo tempo, imprimia sobre a imagem maçônica a sua defesa
dos ideais de paz e fraternidade universais, princípios
fundamentais da identidade maçônica que deveriam nortear
seus ideais e práticas.
Quatro anos após esse manifesto comemorando o
encerramento do conflito mundial (1914-1918), o Grande
Secretário Geral da Ordem, T. C. Daemon, sob o Grão-Mestrado
do ex-Presidente Nilo Peçanha (1906-1910), emitiu uma circular
no mês de novembro de 1918. No documento, encontramos a
reafirmação dos princípios defendidos no manifesto. A circular
foi endereçada a todas as oficinas maçônicas do Brasil, de
modo que o Grande Oriente do Brasil/GOB divulgava junto às
lojas pernambucanas a situação dos conflitos armados na
Europa. A circular foi recebida pelos obreiros das oficinas
pernambucanas com um sentimento de entusiasmo, uma vez
que, nas suas linhas iniciais, o autor reafirmava:
Nesta hora feliz em que no horizonte desponta
uma nova era de paz e de progresso para
todos os povos que habitam nosso Planeta,
sinto-me bem em me congratular com essa
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Off:. Por esse auspicioso acontecimento.
Certo, isso não é uma simples manifestação
de jubillo pessoal. É sim o sentir da
collectividade maçônica que venturoso neste
instante interpreto, visto nossa Ord:.Delirar de
enthusiasmo ante a ultimação da guerra, que
enchia de tristeza e magua a todos os maçons
espalhados pela superfície da terra [...]De
facto instituição essencialmente pacifista,
abominando o emprego da força e da
violência, a Maçonaria, é lógico, não podia
assistir sem sincera dor o sanguinário
espetáculo de que foi theatro o velho
continente.65

Analisando os discursos dos dois documentos,
observamos, tanto no manifesto quanto na circular, a
preocupação dos maçons na afirmação de um posicionamento
sobre a situação internacional, expressando em de tal postura
uma dimensão determinante a respeito das crenças políticas
defendidas e partilhadas pela maçonaria brasileira, na qual o
pacifismo era compreendido como a melhor solução na
resolução do conflito internacional.
Ao lado da posição pacifista, o GOB também tomou
algumas resoluções importantes, como, por exemplo, a
organização de campanhas e ações entre as lojas federadas
para que angariassem fundos de socorro às vítimas do conflito
internacional. O reconhecimento ao conjunto de ações
orquestrado pelo Grande Oriente do Brasil (com a finalidade
expressa de ajudar aos que sofriam pelos reflexos da 1ª Guerra
Mundial) foi encaminhado pelo governo francês no ano de 1915,
o qual enviou um documento oficial de agradecimento pela
DAEMON, T.C. Circular as Lojas Maçônicas do País. Rio de Janeiro,
15/11/1918, p. 1.
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emissão da quantia de dez contos de réis para auxílio dos
vitimados pela Guerra.66
Aliada a tais práticas, que se convertiam em exemplos
de atuação política defensoras uma determinada perspectiva,
encontramos práticas mais partidarizadas durante o desenrolar
do conflito europeu, como, por exemplo, a resolução tomada
pelo então Grão-Mestre Nilo Peçanha, após a declaração oficial
de Guerra tomada pelo Estado brasileiro em relação à
Alemanha. Depois dessa resolução, em novembro de 1917 o
GOB fez circular nas diversas oficinas um decreto que tornava
inconveniente a presença de irmãos maçons nascidos no
Império Alemão em reuniões realizadas nas lojas espalhadas
pelo país. Com tal atitude, a maçonaria brasileira assumia uma
posição política no tocante ao conflito, colocando-se
institucionalmente no campo pró-tríplice Entente contra a
Alemanha e o Império Austro-húngaro.
Por meio dessa resolução vemos quebrada a lógica
maçônica da fraternidade entre os seus membros, tão difundida
no seu ideário, visto que ficava interditada a participação de um
irmão maçom em reuniões por conta do seu lugar de
nascimento. Nesse sentido, percebemos mais uma posição
nacionalista do que internacionalista, distintivo utilizado pelos
seus detratores para justificar a tomada de cuidados em relação
às atividades maçônicas. Ao se posicionar ao lado da Tríplice
Entente, apoiados pelo Estado brasileiro, os maçons no país
pretendiam afastar qualquer tipo de associação maçônica e
apoio aos países liderados pela Alemanha. Ao mesmo tempo,
MOREL, Marco, SOUZA, Françoise Jean de Oliveira. O poder da
Maçonaria: a História de uma sociedade secreta no Brasil. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2008, p. 185.
66

- 83 -

reforçavam a sua posição de defesa e apoio à nação brasileira
sem, contudo, assumir um discurso beligerante.
Ao refutar semelhante discurso, a maçonaria brasileira
procurou estruturar um discurso e ações sintonizadas com uma
cultura política de paz, demonstrando, assim, uma atitude de
ação no seio da sociedade brasileira. Outra relevante frente de
intervenção foi o processo de estruturação de novos espaços
maçônicos e a difusão dos seus ideais através da fundação de
templos e de periódicos que tinham – como apontamos em
outros momentos deste livro – uma preocupação com a difusão
e defesa dos ideais maçônicos junto à sociedade, consolidandose como uma das formas de efetivar as visões negativas de
seus detratores. No próximo capítulo, procuraremos abordar de
maneira mais destacada esses elementos, os quais contribuíram
na tentativa de possibilitar uma maior publicidade para a
Maçonaria enquanto instituição pernambucana e brasileira.
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CAPITULO 5
CONSTRUINDO TEMPLOS E
DISSEMINANDO IDEIAS
(1900-1930)
Além de todo o esforço representado pelo patrocínio de
bibliotecas e escolas, o incentivo maçônico no campo da
imprensa foi recurso importante, que contribuiu para divulgar
não somente os pontos de vistas, mas as ações e o ideário
defendidos pelos maçons. Com a fundação de lojas, por sua
vez, criou-se um campo estratégico de atuação no sentido de
favorecer à Maçonaria enquanto instituição e estrutura de
amplitude nacional.67
Semelhante objetivo pode ser vislumbrado com a
instauração da República, sobretudo mais intensamente, em
Pernambuco, a partir do ano de 1904 até o final da década de
1920. Nesse ínterim, a estratégia maçônica no estado foi
expandir sua propaganda por meio da organização de lojas nas
cidades do interior. A preocupação da ordem maçônica em
desenvolver a fundação de oficinas no interior do estado não se
desvinculava dos mesmos objetivos pretendidos por intermédio
do incentivo à imprensa, à fundação de escolas, bibliotecas e
obras de beneficência. Todas essas ações eram assentadas na
preocupação de disseminar uma propaganda positiva e mais
efetiva acerca da instituição. Desconstruía-se, assim, o ideário

MOREL, Marco, SOUZA, Françoise Jean de Oliveira. O poder da
Maçonaria: a História de uma sociedade secreta no Brasil. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2008, p. 185.
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negativo existente em relação à Maçonaria, além de favorecer
uma visibilidade mais efetiva às ações da instituição.68
Influenciados e perseguindo esses objetivos,
encontramos um esforço considerável até o final da década de
1920 na inauguração de novos espaços maçônicos nas várias
regiões do estado, descentralizando, por essa via, as atividades
maçônicas da capital e cidades mais próximas, atingindo áreas
mais distantes. Tal processo continuou com fases de avanços e
estagnações até a suspensão das atividades maçônicas em
Pernambuco no ano de 1937, quando, seguindo a tendência
internacional, os agrupamentos foram sendo perseguidos em
várias partes do mundo. Nesse período, como é de
conhecimento, regimes autoritários e totalitários passavam a
comandar os sistemas políticos e a combaterem o ideário liberal,
do qual a maçonaria ocidental fazia parte.69
Com o objetivo de esboçar como se efetivou esse
processo, a partir das informações encontradas no Livro do
Centenário – publicação que a maçonaria brasileira editou ao
longo das festividades do primeiro centenário da Independência
do Brasil ocorrido em 1922, aliado a pesquisas realizadas sobre
algumas lojas pernambucanas –, foi possível arquitetar um
SILVA, Augusto César Acioly Paz. Pedreiros do mal: Maçonaria x Igreja
Católica em Pernambuco (1900-1912). João Pessoa: UFPB 2007
(Dissertação Mestrado em História).
69 BARROSO, Gustavo. História secreta do Brasil. 1ª reedição. Porto Alegre:
Editora Revisão, 1990-1993. (6 Volumes); BARROSO, Gustavo. Judaísmo,
Maçonaria e Comunismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, S/A, 1937;
BENIMELLI, J. A. Ferrer. El contubérnio Judeo-Masónico-Comunista. Del
Satanismo al escândalo de la P-2. Madri, Edições Istmo, 1982; GOHL,
Jefferson William. O real e o imaginário: a experiência da Maçonaria na Loja
União III em Porto União da Vitória: 1936-1950. Curitiba, UFPR, 2003.
(Dissertação Mestrado em História).
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quadro das atividades maçônicas em Pernambuco, o qual perfaz
um recorte cronológico do início do século XX à década de
1930.70
Desse conjunto de informações vislumbramos a
presença maçônica em várias cidades do interior, característica
que pode ser interpretada como uma verdadeira força-tarefa de
objetivos muito evidentes. O primeiro deles seria interiorizar
mais ainda as ações maçônicas, ação cuja finalidade era criar
uma rede de lojas de amplitude nacional como uma das formas
de disseminar o ideário maçônico. O segundo objetivo seria
desconstruir visões negativas e estereotipadas a respeito da
instituição, ao aproximar a presença das ações maçônicas nos
vários municípios espalhados pelo país.
Perante essas questões, o quadro apresentado a seguir
nos ajudará a pensar alguns tópicos importantes para
compreendermos melhor a seriedade desse processo e o que
ele significou, do ponto de vista institucional, para a maçonaria
pernambucana, marcando a experiência da instituição no
estado.

BASTOS, Octavio; CARAJURÚ, Opfato; DIAS, Everardo. Livro maçônico
do Centenário. Rio de Janeiro, 1922.
70
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Lojas Maçônicas em Atividade no Estado de
Pernambuco (1900-1930)

Fonte: BASTOS; CARAJURÚ; DIAS. 1922, p. 325-330.

Conforme o quadro acima, observarmos algumas
questões concernentes à propaganda e disseminação do ideário
maçom no estado de Pernambuco. Uma das primeiras questões
relaciona-se com a lógica estabelecida pela maçonaria
brasileira, na qual percebemos que o número de lojas
maçônicas fundadas nas cidades do interior aumentou quando
comparado à quantidade de templos maçônicos fundados no
Recife. Sob esse ponto de vista, observamos a preocupação da
maçonaria brasileira – por meio do GOB – em fixar uma
propaganda com contornos nacionais, o que só seria possível
através de um incisivo processo de ocupação no interior do país.
Do ponto de vista territorial, durante as três primeiras
décadas do século XX as lojas maçônicas estabeleceram-se
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praticamente nas regiões da Zona da Mata e do Agreste,
considerando que o Sertão, até a década de 30 do século
passado, foi um espaço sem atuação de atividades maçônicas.
De alguma maneira, a lógica de expansão tinha em
consideração alguns aspectos a serem pontuados, dentre os
quais ressalta-se a importância econômica de algumas dessas
cidades nas microrregiões em que estavam inseridas. Ademais,
observamos que boa parte delas possuía meios de
comunicação, o que não constituía um processo de ação
isolada, pois a maior parte das cidades era cortada pelas
estradas de ferro, facilitando o desenvolvimento econômico e o
intercâmbio de ideias.
No tocante às cidades e regiões influenciadas pela
propaganda maçônica, observamos que não ocorreram grandes
alterações durante a maior parte da década de 1920, pois crises
econômicas entre as lojas e conflitos internos provocaram uma
desmobilização no caráter expansivo e de interiorização
promovido pela maçonaria pernambucana nas décadas
anteriores.
Uma tentativa de reorganização maçônica ainda durante
os anos 1920 foi a fundação do Grande Oriente de
Pernambuco/GOPE, no mês de dezembro de 1926. Com
atribuições de representar os poderes maçônicos nacionais no
estado, o Grande Oriente local tentou liderar e colocar em
prática novamente um processo de reorganização, tendo como
preocupações centrais fiscalizar as atividades e direcionar a
política de fundação de novas lojas.
A atuação desse corpo maçônico, passado o processo
de estruturação, pode ser percebida após três anos da sua
fundação, no ano de 1929. Basta citar como exemplo os
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esforços empreendidos pelo GOPE na fundação da oficina
Fraternidade Palmeirense de Palmares, situada na Zona da
Mata Sul pernambucana. Na época, esse município contava
com uma extensa área territorial, congregando distritos que
depois se transformariam em municípios autônomos – como
seria o caso de Catende, onde havia um grupo de maçons, e
também em Joaquim Nabuco e Maraial.
A cidade de Palmares destacava-se como importante
centro regional, sobressaindo-se, principalmente, em atividades
ligadas à produção açucareira e ao comércio. A fundação da loja
maçônica naquela cidade foi fruto da ação de várias lideranças
locais, dentre as quais o militar Edmundo Osmundo Cavalcanti.
O primeiro venerável foi Miguel Jasselli, que após a saída do
militar tornou-se o segundo venerável da história dessa loja
maçônica. A data de criação da oficina maçônica foi 13 de maio,
simbólico para a história nacional, e também de festa para os
maçons, quando era celebrada a libertação dos escravos pela
Lei Áurea.71
Com efeito, observamos que os maçons
pernambucanos – ao contrário do que muitas vezes foi
evidenciado pela historiografia – não deixaram de posicionar-se
e discutirem questões políticas e sociais. A organização de lojas
maçônicas converteu-se numa das estratégias mais
significativas no sentido de manter a presença maçônica na
sociedade, disseminando os seus valores, identidades e visão
de mundo.
A maçonaria pernambucana, mesmo atravessando
momentos de desmobilização entremeados por fases de
CRONOLOGIA V de 1921 a 1930. Disponível na Internet:
www.minhapalmares.blogspot.com.br. Acesso em 18/09/ 2012.
71
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reorganização, não permaneceu alheia às transformações que
tomariam lugar nos anos finais da década de 1920. Na mesma
medida, marcou presença nos desdobramentos políticos e
sociais da Revolução de Outubro de 1930 até o advento do
Estado Novo em Pernambuco.72 Diante de tudo isso, é
imperioso compreender que a implantação das lojas nas várias
cidades do estado contribuiu significativamente no sentido de
vitalizar o movimento maçônico local. Além disso, demarcar os
espaços defendidos que seriam importantes na formulação da
cultura política dos maçons pernambucanos, seguindo um
esforço produzido pelos maçons brasileiros.

SILVA, Augusto César Acioly Paz. Maçonaria e República: confrontos,
tensões e atuação sociopolítica de maçons em Pernambuco nas décadas de
1930 e 1940. Recife, UFPE, 2013. (Tese Doutorado em História.)
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PALAVRAS FINAIS
Como tratamos no início deste livro, o nosso objetivo foi
apresentar a Maçonaria de forma introdutória, mas ao mesmo
tempo provocando discussões mais profundas, dialogando com
estudos e a bibliografia mais recente, além das pesquisas em
fontes primárias inéditas. Não buscamos definir conclusões,
mas, a partir de nossas reflexões sistemáticas e intermediadas
pelo material consultado, suscitar questões relevantes ao longo
do período estudado, as quais, grosso modo, se situam por volta
das três primeiras décadas do século XX.
Pensar as suas fontes para as reflexões históricas sobre
a Maçonaria, a dinâmica da instituição e as ações sociopolíticas
e culturais dos maçons, foram importantes nesta tarefa a que
nos propomos a executar, com a evidente percepção de
contribuirmos para que os leitores pudessem criar um imaginário
próprio e fidedigno sobre a Maçonaria na condição de
objeto/tema de análise histórica. Diante disso, esperamos que o
nosso esforço tenha logrado sucesso frente ao tema
apresentado, o qual foi interpretado sem estereótipos ou visões
estigmatizadas.
Assim, nossas reflexões sobre a história da Maçonaria
procuraram favorecer uma construção histórico/historiográfica a
respeito dessa instituição que, mesmo relacionada a uma
situação circunscrita a Pernambuco na Região Nordeste, não
descuidou de apresentar e problematizar noções mais gerais e
importantes para compreendermos que as dinâmicas da História
ocorrem de maneira integrada entre o supostamente local e o
nacional, pois uma perspectiva é parte indissociável da outra.
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