PEÇA DE ARQUITETURA DESTINADA À APRESENTAÇÃO EM LOJA.
MAÇONARIA E O RITO MODERNO
INTRODUÇÃO
Para entender a origem do Rito Francês ou Moderno, é preciso voltar no tempo e recompor a história da
Maçonaria especulativa. A forma, a maneira como ela se desenvolveu foi determinante na criação deste Rito bem
como as suas definições e idiossincrasias.
Antes, porém, buscamos compreender o significado de rito. Segundo os dicionários modernos, num sentido
mais geral, Rito1 é uma sucessão de palavras, gestos e atos usados na condução de uma determinada cerimônia, seja
ela religiosa, civil ou militar. Esse conjunto de atividades organizadas, de caráter comunicativo no qual as pessoas se
expressam por meio de símbolos, linguagem e comportamento transmite, por fim, um sentido coerente ao ritual.

BREVE RESUMO DA HISTÓRIA DA MAÇONARIA ESPECULATIVA
A GRANDE LOJA DA INGLATERRA
Há quase trezentos anos o cerne da história da Maçonaria é a sua reivindicação de descendência das guildas
ou corporações medievais de pedreiros livres. Estes célebres artesãos, construtores das grandiosas catedrais
européias, souberam proteger tanto sua arte quanto seus agrupamentos profissionais através de juramentos de
segredo e de um sistema progressivo de desenvolvimento de suas habilidades, que ia de aprendiz a mestre,
garantindo a qualidade das construções. Eram ditos pedreiros livres por poderem transitar entre os diversos locais
em que eram solicitados, ao contrário dos servos que estavam presos à terra onde viviam e trabalhavam.
A data universalmente aceita para o início da Maçonaria especulativa moderna é a data da fundação da
primeira Grande Loja da Inglaterra quando, a 24 de Junho de 1.717, dia de São João Batista2, na taverna Goose and
Gridiron Alehouse, nos fundos da Igreja de São Paulo, em Covent Garden, no coração de Londres, quatro Lojas
Maçônicas locais ali reuniram-se com este propósito. As quatro Lojas, conhecidas pelos nomes das cervejarias ou
tavernas em que se reuniam eram: Goose and Gridiron Alehouse, Crown Alehouse, Rummer and Grapes Tavern e
Apple Tree Tavern3.
A Grande Loja da Inglaterra como fora criada, funcionava apenas com os três primeiros graus simbólicos e
seus rituais ficaram conhecidos graças à publicação da obra Masonry Dissected de Samuel Prichard em 1.730, que
escandalizou o público ao revelar publicamente estes rituais.
O PASTOR JAMES ANDERSON E AS CONSTITUIÇÕES DOS FRANCOS-MAÇONS
James Anderson nasceu e foi educado em Aberdeen na Escócia onde também foi ordenado Ministro da
Igreja Presbiteriana. Mudou-se para Londres possivelmente em 1.710 e, em 1.717 era Mestre Maçom da Loja
Rummer and Grapes Tavern, de Westminster, conhecida por sua nobre freqüência, agregando aristocratas e
cavalheiros. Como visto, esta foi uma das quatro Lojas que formariam a Grande Loja da Inglaterra. As outras três
teriam, segundo relatos, uma freqüência “menos refinada”4, incluindo pedreiros de fato, o que nos leva a crer no
convívio entre pedreiros operativos e não operativos, ou seja os chamados maçons aceitos. Além disso, podemos
também imaginar a via pela qual as antigas tradições perpetuaram-se. Naquele momento, a Maçonaria já estava
próxima de tornar-se puramente especulativa, ou seja de natureza filosófica e social como a reconhecemos hoje.

1

Conforme o Moderno Dicionário Michaelis da Língua Portuguesa: Rito: sm; do Latim ritu: conjunto de cerimônias e fórmulas de uma religião e de tudo quanto
se refere ao seu culto ou liturgia / cerimonial próprio de qualquer culto / culto, religião, seita / ordem ou conjunto de quaisquer cerimônias / sistema das
fórmulas e práticas das organizações maçônicas.
2
24 de Junho é o dia de São João Batista e em razão disso, é considerado o padroeiro da Maçonaria.
3
Traduzindo livremente para o português, os nomes das Lojas são: Cervejaria Ganso e Grelha, Cervejaria Coroa, Taverna Copázio (ou Coparrão) e Uvas e
Taverna Macieira.
4
O sentido do termo “menos refinada” não propõe fazer qualquer juízo de valor querendo apenas mostrar que não se refere à nobreza.
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Em 1.723, possivelmente a pedido da Grande Loja de Londres, James Anderson publica sua obra, uma
compilação das Antigas Constituições Góticas5, ordenada por regras e regulamentos, chamada de “As Constituições
dos Francos-Maçons”, mas que ficaria conhecida como “As Constituições de Anderson”. A obra contém uma
fantástica história da Francomaçonaria, também chamada de “História Romanceada”, que deveria ser utilizada por
todas as Lojas. Os relatos ali contidos são de pouco valor científico posicionando, a Francomaçonaria no período
entre o Adão bíblico e o ano de 1.723, o ano de sua publicação.
A história inicia-se com Deus implantando no coração de Adão o conhecimento da Geometria e das Artes.
Esse conhecimento é transmitido a Caim e Set, seus filhos, e depois aos seus descendentes chegando então a Noé e
seus filhos que o preservaram do grande dilúvio guardando seus segredos em duas colunas. Chega então a Ninrode6,
um dos descendentes de Noé e Rei da Babilônia, a quem é atribuída a construção da Torre de Babel. Ninrode depois
levaria esse conhecimento ao Egito onde ensinaria a Arte e as Ciências a um famoso aluno chamado Euclides. Segue,
o relato, dizendo como o Rei Salomão construiu o Templo com a colaboração do Rei Hiram e de seu mestre
construtor. Diz depois que um homem que trabalhou na construção do Templo do Rei Salomão chegou à França e
ensinou a Arte a Carlos Martel7 e que, logo a seguir, a Maçonaria chegou à Inglaterra. Finalmente, por volta do ano
930 o Príncipe Edwin8 convocou a Grande Assembléia de Maçons em York, estabelecendo regulamentos e princípios
que seriam retransmitidos até nós.
Este relato não deve ser lido como História, pois há nele uma fusão de diversas tradições e um terrível
desencontro de datas sendo necessário considerar que no tempo em que os manuscritos originais foram redigidos a
história da humanidade ainda não fora escrita e também não era conhecida a ciência da Historiografia.
Paulatinamente, as regras e regulamentos ali contidos foram substituindo os preceitos tradicionais que até
então regulavam as atividades da maçonaria operativa.

A GRANDE LOJA DE TODA A INGLATERRA E A GRANDE LOJA DOS ANTIGOS
A partir de 1.717, com a fundação da Grande Loja da Inglaterra, passou a haver uma tentativa de regular e
organizar a Arte. Acontece, porém que havia um grande número de lojas espalhadas por toda a Inglaterra que
tinham suas próprias tradições e resistiram à tentativa da primeira Grande Loja, a Grande Loja de Londres, de
organizá-las. Em face disso, pouco tempo depois outras duas Grandes Lojas surgiriam: uma em 1.725 e outra em
1.751. A primeira delas, a Grande Loja de Toda a Inglaterra, que agregava algumas poucas lojas em York, Lancashire
e Cheshire, reivindicava a primazia de várias das Antigas Instruções a uma assembléia realizada séculos antes em
York9. Desapareceu em 1.792 tendo dado cartas patente a apenas quatorze outras lojas. A segunda, constituída em
1.751 e denominada “A Grande Loja dos Antigos”10, apresentou-se como uma oponente mais séria. Seus membros
5

As Antigas Constituições Góticas ou os Manuscritos das Antigas Constituições. Segundo uma teoria geralmente aceita, todos os manuscritos pertencem ao
grupo dos Antigos Deveres ou Antigas Instruções (Old Charges) e são cópias de um único original: o Manuscrito Regius ou Poema Regius datado, possivelmente,
de 1.389 ou 1.390.
6
Ninrode é citado no Antigo Testamento, no décimo Livro de Gênesis.
7
Carlos Martel foi governante do Reino Franco do Oriente a partir de 717. Nasceu em Herstal, onde hoje é a Valônia, na Bélgica. É mais lembrado por ter
vencido a Batalha de Poitiers (ou Tours) em 732, tradicionalmente considerada a ação que salvou a Europa do expansionismo islâmico que já havia conquistado
a Península Ibérica. A partir de então não houve mais invasões muçulmanas nos territórios francos, e a vitória de Carlos é considerada decisiva para a história
mundial por ter preservado a Europa ocidental da islamização. Embora inicialmente lembrado simplesmente como o líder do exército cristão que prevaleceu em
Tours, Carlos Martel foi um general brilhante numa época privada desse talento. É considerado o pai da cavalaria pesada ocidental e das ordens de
cavalaria. Recebeu do Papa Gregório III o título de “Herói da Cristandade”.
8
A figura do Príncipe Edwin tornou-se maçonicamente importante e foi incorporada às tradições da Ordem depois que seu nome apareceu no texto de James
Anderson ligando-o à Grande Assembléia de Maçons na cidade de York. A falta de dados históricos acabou levando à desconfiança de sua existência, e aos
poucos ele passou a ser considerado uma figura lendária. Em virtude disso considerou-se que sua presença na Maçonaria poderia ser o resultado de uma
confusão com o Rei Edwin que entre 585 e 633 foi rei da Nortúmbria, cuja capital era York. O tema da confirmação histórica da existência do Príncipe Edwin
empolga os escritores maçônicos porque dessa confirmação praticamente depende a legitimidade dos Antigos Deveres, que se tornaram a base das
regulamentações da Maçonaria Moderna. Antigas crônicas anglo-saxônicas afirmam ter existido um príncipe de nome Edwin, que seria o segundo filho do Rei
Eduardo, o Antigo, tendo sido condenado à morte por seu irmão, o Rei Athelstan cuja sentença foi cumprida no ano de 933.
9
Segundo o “Poema Regius”, no ano de 930 d.C., o Príncipe Edwin convocou a Grande Assembléia de Maçons, na cidade de York, estabelecendo um
regulamento que nos teria sido retransmitido. Uma explanação um pouco mais completa pode ser vista na nota anterior desta mesma peça.
10
A Grande Loja dos Antigos, assim auto-denominada, era cronologicamente mais nova que a Loja denominada do Modernos.
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chamavam à Grande Loja da Inglaterra de “A Loja dos Modernos”11 e diziam que estes haviam desvirtuado os
rituais, ignorando as tradições e entulhado-os de inovações embora nada explicassem sobre essas “tradições”.
Sem entrar no mérito dessa disputa “Antigo-Moderno”, interessa-nos o fato de que a Grande Loja dos
Antigos tinha membros que eram maçons Irlandeses e Escoceses que viviam na Inglaterra e que podem ter tomado
conhecimento de costumes e tradições anteriores, ou ao menos diferentes, daquelas conhecidas pela Grande Loja
da Inglaterra.
Por quase setenta anos ambas seguiriam separadas, cooptando Lojas de uma e da outra a mudarem de
obediência. Após mais de dez anos de negociações, as duas Grandes Lojas chegaram a um acordo e fundiram-se
formando em 1.813 a Grande Loja Unida da Inglaterra12. Este é hoje o único órgão da Maçonaria livre e aceita na
Inglaterra. O rito que passou então a ser utilizado pela Grande Loja Unida da Inglaterra foi aquele que passou a ser
chamado de Rito de Emulação13 ou York e que acabou por expandir-se por todo o império colonial britânico.

CRUZANDO O CANAL DA MANCHA – A FRANCOMAÇONARIA NA FRANÇA
Diz uma lenda que durante a execução pública, pela guilhotina, de Luís XVI um espectador, freqüentemente
descrito com um Maçom, subiu ao cadafalso, molhou as mãos no sangue do rei morto e gritou14 “ –Jacques
DeMolay, estás vingado!”. Cabe aqui uma menção sobre a origem desta história15: Jacques de Molay, que era Grão
Mestre da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, mais conhecida como Ordem dos
Cavaleiros Templários, havia ido à França com alguns poucos cavaleiros da Ordem para o funeral de uma princesa da
Casa Real Francesa. Corria o ano de 1.307 e a França era governada pelo Rei Filipe IV, o Belo que, dois anos antes,
em 1.305, havia influenciado16 a eleição de Bertrand de Gouth que tornara-se o Papa Clemente V. Interessado nas
riquesas da Ordem e no enfraquecimento do Vaticano, Filipe, o Belo convocou os Templários no dia 13 de Outubro
de 1.307, uma sexta-feira17, com o objetivo de prendê-los e submetê-los a um julgamento por heresia. Durante sete
anos, Jacques DeMolay e os Cavaleiros sofreram torturas e viveram em condições subumanas. Nesse período, Filipe
o Belo pressionava o Papa Clemente V a condenar os Templários. As riquezas e propriedades acessíveis foram
confiscadas e dadas a proteção de Filipe. Após três julgamentos, Jacques DeMolay continuou sendo leal para com
seus pares recusando-se tanto a revelar o local das riquezas da Ordem quanto a denunciar seus companheiros. Em
18 de Março de 1.314, ele foi levado à Corte Especial. Como evidências, a Corte apresentou confissões forjadas,
supostamente assinadas por Jacques DeMolay. Ele as desmentiu mesmo ciente de que, segundo as leis da época, a
pena por desmentir uma confissão, era a morte. Jacques Demolay foi julgado culpado pelo Papa Clemente V. O Rei
Filipe ordenou então que DeMolay fosse queimado naquele mesmo dia e sua história tornou-se um testemunho de
lealdade e companheirismo. Pouco antes de sua morte na fogueira, DeMolay amaldiçoou o Rei Filipe e o Papa
Clemente e os desafiou a comparecer diante do julgamento de Deus. Curiosamente seus algozes, Filipe o Belo e
Clemente V, morreriam antes que aquele mesmo ano acabasse e Luís XVI, descendente direto de Filipe IV, foi morto,
na guilhotina, em 1.793.
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Idem à nota anterior.
Em inglês UGLE – United Grand Lodge of England que muitos maçons gostam de pronunciar “ugly” que em português significa feio.
13
O Ritual de Emulação, estabelecido em 1.813 por ocasião da União das duas Grandes Lojas então existentes na Inglaterra, remonta de uma longa tradição
anterior ao próprio surgimento da primeira Grande Loja, em Londres, em 1.717. Em Dezembro de 1.813 é criada uma loja para harmonizar os rituais, a Loja da
Reconciliação – Lodge of Reconciliation. O trabalho foi efetuado oralmente, respeitando a proibição de nada escrever a respeito do “segredo maçônico”.
Nenhuma ata foi redigida tendo sido até proibido tomar notas.
14
Conforme descrito na obra O Mito Maçônico de Jay Kinney, Ed. Record, 1ª Edição.
15
Conforme publicado em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Molay.
16
Filipe IV teve sérias crises com o papa Bonifácio VIII, que foi preso no fim do seu pontificado. O conflito levaria, além do fim de seu pontificado, ao Cisma do
Ocidente, que mudou, temporariamente, a sede da Igreja para a França.
17
Segundo o historiador Bruno Salles, que defendeu uma tese de mestrado na UFMG, a origem do mito do “dia do azar” vem do ocorrido com os Templários
numa sexta-feira, 13 de Outubro de 1.307 quando estes foram “(...) pegos pelo rei – que não tinha autoridade para isso –, acusados de crimes que não
cometeram e acabaram abandonados pelo Vaticano”.
12
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De fato, não há provas de que o relato sobre a execução de Luís XVI tenha realmente ocorrido, mas é uma
das histórias favoritas dentre os que gostam de pensar que os Maçons estiveram por trás da Revolução Francesa18 e
que, por trás da Maçonaria estavam os Templários19.
Lendas à parte, a Maçonaria continental desenvolveu-se de forma muito peculiar. A Europa é o berço de
algumas das mais belas obras da arte maçônica como as torres da catedral de Colônia ou os espaços imersos de luz
da Catedral de Chartres. Durante o período das grandes construções da Europa, na idade média, os pedreiros
operativos também eram organizados em guildas. Após a fundação da Grande Loja da Inglaterra em 1.717 a
maçonaria continental passou a cultivar a idéia de uma maçonaria filosófica, fraternal e especulativa. E isso, sem
dúvida, derivou do fenômeno britânico.
O início da Francomaçonaria na França é, geralmente, atribuída à chegada por volta de 1.688 de exilados
ingleses, irlandeses e escoceses, partidários do Rei James II20, comumente chamados de Jacobitas21, que durante a
Revolução Gloriosa22 fora forçado a abdicar e acabou por refugiar-se na França. A primeira Loja Maçônica em solo
francês, denominada “La Parfaite Égalité”23, teria sido fundada24 nesse mesmo ano pelo Regimento Real Irlandês –
Irish Royal Regiment, que acompanhou James II ao exílio. Já a primeira Loja Maçônica “inglesa”, com uma carta
patente da Grande Loja da Inglaterra, foi fundada em Paris em 1.725.
Passaram então a existir na França dois “tipos” de lojas: as “escocesas” fundadas pelos Jacobitas e as
“inglesas” filiadas à Grande Loja da Inglaterra. Acrescente-se a isso a influência do Iluminismo. Esse tripé: escoceses,
ingleses e iluminismo tiveram papel fundamental na história da Maçonaria francesa.
Em 1.736 as lojas inglesas de Paris, jurisdicionadas à Grande Loja da Inglaterra, fundam a Grande Loja
Provincial. Isto ocorreu em oposição ao desejo da obediência britânica que já havia negado solicitação semelhante
um ano antes. Ainda em 1.736, era fundada a Grande Loja da França que, dois anos depois, em Junho de 1.738
estaria constituída de fato com a eleição do Irm Louis Pardaillon de Gondrin, Duque de Antin, Gr M Geral e
Perpétuo dos Maçons do Reino da França. A partir daí, a Francomaçonaria francesa estaria definitivamente nas mãos
dos franceses.
Pouco antes disso porém, em 1.737, o cavaleiro Andrew Ramsay, um escocês convertido ao catolicismo e
que possuía estreitas ligações com os Jacobitas exilados na França, e que àquela altura era Orador da Grande Loja da
França, prepara uma carta25 – que ficaria conhecida como “A Oração de Ramsay” – onde sugeria a idéia de uma
“origem Templária” para a Maçonaria, numa clara tentativa de criar uma ressonância harmoniosa entre a maçonaria
e a Igreja Católica. O fato é que, havia um desconforto da Igreja Católica com a liberdade religiosa defendida e
praticada pela maçonaria que culminaria, em 1.738, com a edição de uma série de bulas papais condenando e
excomungando os maçons. Assim, a idéia de Ramsay acabou não produzindo o efeito desejado. Mais tarde, porém,
viria a ter influência definitiva na disseminação de uma maçonaria de “Graus Superiores”, chamados de “Altos
Graus”, na França e cuja origem seria a “Antiga Maçonaria Escocesa” tornando-se sinônimo de ritos e graus mais
antigos e elevados.
18

À época da Revolução Francesa, a Maçonaria tinha em suas fileiras um elevado contingente de nobres o que causou uma perseguição implacável por parte do
novo regime. É portanto, um equívoco afirmar que a Revolução foi obra da Maçonaria. Por outro lado, a Revolução Francesa permitiu a extinção do absolutismo
tanto fora quanto dentro da Ordem. O Aprendiz no Rito Moderno, pag. 41.
19
Em referência à origem templária de Jacques de Molay, conhecido cavaleiro templário.
20
A pretensa relação entre a dinastia Stuart e a Maçonaria vem de uma afirmação apócrifa e não comprovada de que James I teria sido iniciado maçom em
1.601 na Loja de Scone na Escócia. Fato comprovado é que James I, quando ainda era James IV da Escócia, nomeou Willian Schaw como Mestre de Obras Real
encarregando-o de reorganizar os pedreiros, tarefa que culminou com a elaboração dos Estatutos de Schaw. Isto à parte, não há qualquer comprovação de que
James I houvesse tido uma relação com a Maçonaria mais especial do que qualquer outro soberano.
21
Em referência ao nome Francês de James: Jacques. Por extensão: Jacques – Jacobita.
22
A Revolução Gloriosa de 1.688 ocorreu devido aos temores de uma restauração católica depois da conversão ao catolicismo do Rei Carlos II e da sabida
devoção católica de seu sucessor James II, já que os britânicos eram firmemente protestantes desde a conversão de Henrique VIII. A Revolução Gloriosa
representou a reafirmação da Monarquia Parlamentar, onde o poder do rei está submetido ao Parlamento. O novo Rei, Guilherme III aceitou a "Declaração de
Direitos" (Bill of Rights) e em 1.689 assumiu a Coroa. Essa declaração eliminava a censura política e reafirmava o direito exclusivo do Parlamento em estabelecer
impostos e o direito de livre apresentação de petições.
23
Em português, A Perfeita Igualdade.
24
Historiadores acreditam ser este evento possível sem nunca porém, ter sido comprovado de maneira conclusiva.
25
Antes de entregá-la à Grande Loja, Andrew Ramsay submeteu-a ao Cardeal Fleury, ministro do Rei Luís XV que, segundo consta, não demonstrou qualquer
interesse no assunto tendo inclusive determinado, antes mesmo de lê-la, a proibição de reuniões maçônicas.
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Nos anos seguintes, diversas Lojas Maçônicas foram fundadas de tal forma que, apenas 6 anos depois, em
1.744, havia cerca de 20 lojas em Paris e outras 20 espalhadas em províncias por toda a França. Muitas dessas lojas
eram fundadas por viajantes a trabalho e por militares.
A Grande Loja da França, que fora criada para reunir as Lojas esparsas e organizar a Arte, não chegara a bom
termo nesse objetivo. Por conta disso, em 1.771 ocorreram diversas reuniões destinadas a preparar uma nova
organização, culminando, a 24 de dezembro daquele ano com a assembléia das Lojas. Essa assembléia, depois de
declarar extinta a antiga Grande Loja, anunciou sua substituição por uma Grande Loja Nacional que seria
denominada dali em diante Grande Oriente da França26 e que viria a ser solenemente instalado em 24 de junho de
1.773.
O desenvolvimento do Grande Oriente da França foi tão intenso e notório que, das 547 Lojas francesas
existentes em 1.778, 300 estavam sob a sua jurisdição e ele mantinha correspondência com cerca de 1.200 Lojas
estrangeiras. E foi justamente nessa época que nasceu a rivalidade entre o Grande Oriente da França e a Grande Loja
Unida da Inglaterra, que exigia ser reconhecida como a Grande Loja Mãe, embora isso não causasse qualquer
impacto ou subordinação. Já o Grande Oriente da França desejava ter status equivalente sob todos os aspectos e
pontos de vista e requeria que as Lojas anteriormente fundadas, sob patente britânica, lhe fossem jurisdicionadas,
demanda com a qual a Grande Loja Unida da Inglaterra não concordava. Além disso, os britânicos consideravam
irregulares os Altos Graus, que haviam, anarquicamente, proliferado na França.
O Rito Francês ou Moderno que, já existia nessa época, nasceu exatamente do desejo do Grande Oriente de
corrigir essa situação, perseguindo uma política de unidade, aceitando os diferentes ritos, à qual Londres fez
oposição.

O RITO FRANCÊS OU MODERNO
Os exilados britânicos na França levaram e praticavam o ritual da Grande Loja da Inglaterra, dita dos
“Modernos” que passou a ser traduzido, gradualmente para o francês. Então, esta forma híbrida do rito, passou a
ser conhecida como Rito Francês, para distingui-lo dos outros sistemas conhecidos como "escoceses". De fato, no
que diz respeito aos graus simbólicos, o Rito Francês ou Moderno27 é o mesmo rito que a Grande Loja da Inglaterra
praticava em 1.717.
Em 1.761 é oficialmente criado o Rito Francês ou Moderno, originalmente com apenas os 3 primeiros graus,
simbólicos, ainda no âmbito da Grande Loja da França tendo sido constituído a 24 de dezembro de 1.772 e
proclamado pelo Grande Oriente da França a 9 de março de 1.773.
O Rito Francês ou Moderno, que teve como base o rito original da Grande Loja da Inglaterra de 1.717, foi
criado com os objetivos de dar uma identidade nacional à maçonaria francesa e também por fim à anarquia ali
reinante. Essa anarquia era causada pela proliferação desenfreada de ritos e graus que ocorriam por influência da
cavalaria, da nobreza e de misticismos e que, em última análise, apenas desfiguravam a Ordem já que o principal
objetivo era o de vender paramentos, títulos e jóias dando vazão à vaidade e a necessidade de ostentação dos
homens. O novo rito buscava manter-se fiel à maçonaria moderna criada pelo movimento de 1.717, que estava
sendo desfigurada pela criação desordenada de graus.
Ocorre que, o rito como fora criado, causou forte reação entre os iniciados, pois havia naquele momento
grande paixão pelos “Altos Graus”.
Em face da pressão dos IIrm, o Grande Oriente da França viu-se forçado a procurar uma solução que
harmonizasse as diferentes doutrinas e a proliferação de altos graus. Assim, o Grande Oriente da França nomeou uma
26

O Grande Oriente de França foi o primeiro Grande Oriente do mundo e o responsável por criar a “Democracia Maçônica” cuja estrutura estabelece um poder
central assessorado e vigiado por um corpo legislativo formado por deputados de todas as lojas.
27
Há certa controvérsia quanto à origem do termo “Moderno” na denominação do Rito Francês. Alguns autores afirmam que este termo vem da criação da
Grande Loja dos Antigos em 1.751 que rotulavam a Grande Loja da Inglaterra de “a Loja dos Modernos”. Já o termo Francês, vem do facto deste rito, trazido da
Inglaterra, ter sido traduzido para o francês para uso das lojas jurisdicionadas à Grande Loja da Inglaterra.
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comissão de IIrm de reconhecida capacidade cuja missão seria estudar os sistemas existentes e dotar o Rito Francês
ou Moderno dos desejados Graus Filosóficos recomendando que o Rito elaborado contivesse os ensinamentos
maçônicos e que fosse composto do menor número de graus possível.
Após três anos de estudos, a comissão desistiu da empreitada e recomendou manter apenas os três graus
iniciais como originalmente concebido. O Grande Oriente da França acatou as conclusões dessa comissão e, a 3 de
Agosto de 1.777 enviou circular a todas as lojas sob sua jurisdição afirmando que só seriam reconhecidos os três
primeiros graus simbólicos. Novamente, houve forte reação dos IIrm pois o Rito de Perfeição ou de Heredon28 já
contava, naquele momento, com nada menos que vinte e cinco graus. Em razão disso, em 1.782, uma nova comissão foi
formada, agora denominada Câmara dos Ritos, que após acalorados debates, recomendaram a adoção de quatro graus
filosóficos.
As conclusões desta nova comissão também foram acolhidas, nascendo assim, em 1.786, o Rito Francês ou
Moderno de sete graus:


1º Grau - Aprendiz



2º Grau - Companheiro



3º Grau - Mestre



4º Grau - Eleito



5º Grau - Eleito Escocês



6º Grau - Cavaleiro do Oriente ou da Espada

 7º Grau - Cavaleiro Rosa Cruz
Ainda assim os “Escoceses”, descendentes da maçonaria trazida pelos Jacobitas, reagiram ao que chamaram de
“redução” dos altos graus, pois queriam ir justamente em sentido contrário, aumentando o número de graus, e
criaram o que hoje conhecemos como Rito Escocês Antigo e Aceito que, de fato, não é escocês quanto a sua
origem, mas também francês e que, posteriormente, sofreria forte influência norte-americana.
O Rito Francês ou Moderno, embora tivesse sido criado sob moldes racionais teve como principal
característica manter-se fiel às primitivas Constituições de Anderson, de 1.723, e ter retirado de seus ensinamentos
valores que não eram originais da Maçonaria, seguindo a orientação dos demais ritos tanto em termos doutrinários
quanto em termos filosóficos. Embora as Constituições de Anderson, de 1.723, possuíssem tinturas deístas, eram
extremamente tolerantes no que diz respeito à religião, como se pode ver na primeira de suas Antigas Leis
Fundamentais:
I - Sobre Deus e Religião
Um Maçom é obrigado, por dever de ofício, a obedecer a Lei Moral; e se ele compreende corretamente a
Arte, nunca será um estúpido ateu nem um libertino irreligioso. Muito embora em tempos antigos os Maçons
fossem obrigados em cada País a adotar a religião daquele País ou nação, qualquer que ela fosse, hoje
pensa-se mais acertado somente obrigá-los a adotar aquela religião com a qual todos os homens concordam,
guardando suas opiniões particulares para si próprios, isto é, serem homens bons e leais, ou homens de
honra e honestidade, qualquer que seja a denominação ou convicção que os possam distinguir; por isso a
Maçonaria se torna um centro da união e um meio de conciliar uma verdadeira amizade entre pessoas que
de outra forma permaneceriam em perpétua distância.
Em 1.785, foram então editados os rituais oficiais para os três graus simbólicos, resultado da uniformização e
da codificação das práticas das Lojas Francesas nos anos anteriores. Com o “Régulateur Du Maçon” de 1.801
publicado pelo Grande Oriente da França, todos os graus do Rito Moderno passaram a ter o seu próprio ritual.
28

O do Rito de Heredom, do qual deriva o Rito Escocês Antigo e Aceito, julga-se ser da época da fuga dos Cavaleiros Templários para a Escócia. É ligado ao
Antigo Testamento e à lenda de Hiram e supõe-se que tenha sido baseado em ritos praticados por outras ordens secretas existentes na França, como os
Martinistas, na Alemanha, como os Illuminati ou os Rosa-Cruz, e na Escócia, como os Templários. Conforme está em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rito_Escoc%C3%AAs.
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A REGRESSÃO DOGMÁTICA
Em 1.815, ocorreria o que viria a ser chamado de regressão dogmática e que tanto influiria nos destinos da
Maçonaria francesa: a Grande Loja Unida da Inglaterra alterava as primitivas Constituições de Anderson, tornando-as
absolutamente dogmáticas e impositivas, como se pode ver no texto da primeira das Antigas Leis que, a partir de
então, deixou de ser antiga:
I - Sobre Deus e Religião
Um maçom é obrigado, por seu título, a obedecer à lei moral e, se compreender bem a Arte, nunca será um
estúpido ateu nem um libertino irreligioso. De todos os homens, deve ser o que melhor compreende que Deus
enxerga de maneira diferente do homem, pois o homem vê a aparência externa, ao passo que Deus vê o
coração. Seja qual for a religião de um homem, ou sua forma de adorar, ele não será excluído da Ordem, se
acreditar no glorioso Arquiteto do Céu e da Terra e se praticar os sagrados deveres da moral....
O liberalismo e a tolerância originais que eram uma marca dos escritos de Anderson foram substituídos pelo
teísmo, pelo dogmatismo e pela imposição, absolutamente incompatíveis com a liberdade de pensamento e de
consciência.
As razões que levaram à regressão dogmática não são claras ou mesmo fáceis de serem definidas. O fato é
que não há documentos que tratem desse episódio até porque, provavelmente não foi essa a dinâmica dos eventos.
Muitos autores tentam entender o fato analisando-o em diversos cenários diferentes daquele habitual, qual seja o
maçônico. Levando em consideração questões políticas, sociais, culturais, religiosas e até mesmo de estado, cria-se
um contexto absolutamente novo no qual, pode-se supor razões “não maçônicas” para as mudanças propostas.
Se analisarmos as questões expostas acima, podemos entender que os maçons ingleses desejavam uma
aproximação da maçonaria, que contava com figuras importantes da sociedade inglesa incluindo nobres, religiosos e
membros da família real, com a Igreja Anglicana. O liberalismo e a tolerância representados pelo texto anterior
aliado ao que ocorria na França tanto em termos político-sociais quanto expresso nas difíceis relações entre
Maçonaria e Igreja Católica – que apesar de não ser a corrente dominante na Inglaterra, deveria ter interpretações
religiosas comuns a qualquer organização religiosa – podem ter precipitado a revisão que por fim ocorreu.
A despeito das mudanças ocorridas na Inglaterra, o Grande Oriente da França promulgou, em 1.839, os
primeiros "Estatutos e Regulamentos Gerais da Ordem", que conservavam o melhor da tradição da Maçonaria dos
Aceitos, dentro do espírito da original Constituição de Anderson, de 1.723. Essa posição levaria ao rompimento entre
o Grande Oriente da França e a Grande Loja Unida da Inglaterra. Todavia, em 1.849, por obra e graça dos partidários
de uma reaproximação que aquecesse as relações com a Grande Loja Unida da Inglaterra, esses estatutos foram
reformados e transformados em Constituição, sendo incluídas cláusulas inspiradas pela revisão das Constituições de
Anderson de 1.815.
Além de produzir um texto confuso e híbrido, os esforços para a reaproximação com Grande Loja Unida da
Inglaterra foram infrutíferos, pois esta manteve uma olímpica indiferença diante das reformas estatutárias francesas,
que por fim, não agradaram nem a gregos e nem a troianos, ou melhor, nem a franceses nem a britânicos.

AS INFLUÊNCIAS SOBRE A MAÇONARIA FRANCESA: VOLTAIRE E ROUSSEAU
Voltaire29, o demolidor de mitos, foi iniciado30 na Loja Les Neuf Soeurs31 em Paris em 1.778. Pouco depois de
sua iniciação, a 30 de Maio de 1.778, viria a falecer. Coincidentemente, nesse mesmo ano também morreria JeanJacques Rousseau32.

29

Voltaire era o pseudônimo do escritor e ensaísta francês François-Marie Arouet
Iniciado maçom no dia 7 de março de 1.778. Numa das cerimônias mais brilhantes da história da maçonaria mundial o octogenário Voltaire ingressou no
Templo apoiado no braço de Benjamin Franklin que à época era embaixador dos Estados Unidos na França.
31
Em português: As Nove Irmãs.
30
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Voltaire e Rousseau foram os filósofos que mais influenciaram o pensamento na sociedade francesa da
época – e mundial depois disso. Eram, porém muito diferentes na maneira como viam o mundo.
Voltaire era, por assim dizer, um racionalista conduzido pela razão, agregando ao espírito de reflexão e de
justiça os costumes sociais.
Rousseau, por seu lado, podia ser considerado um filósofo moralista. Nascido numa família calvinista
converteu-se ainda adolescente, ao catolicismo. Tem, na publicação “Du Contrat Social”33, sua obra fundamental,
onde formula a teoria do Estado baseado na convenção entre os homens, defendendo o princípio da soberania do
povo. Publicada em 1.762, essa obra teve grande influência no pensamento revolucionário por exprimir as injustiças
sociais da época, numa crítica violenta ao cristianismo dogmático e ao ceticismo filosófico.
Dessa forma, a obra de Rousseau foi muito mais importante, no ideário da Revolução Francesa, ao
contrário da obra de Voltaire que, dentro da atitude racional da inteligência, desejava não a revolução, mas a
reforma das instituições monárquicas, pregando a tolerância ideológica e defendendo os direitos civis. Ambos,
entretanto, influenciariam cerca de um século depois, a grande reforma institucional de 1.877, no Grande Oriente da
França, que sepultou o dogmatismo, combatido por Rousseau, e implantou a tolerância ideológica pregada por
Voltaire.

A EVOLUÇÃO DO RITO FRANCÊS OU MODERNO
A REFORMA INSTITUCIONAL DE 1.877
O Rito Moderno conforme praticado na França, permaneceu sem alterações até 1.877, quando então
ocorreu a grande reforma do Rito, o mais importante acontecimento de que se tem notícia na história da Maçonaria
Universal após sua fundação em 1.71734.
Em 1.872, depois de estudos iniciados em 1.867, o Grande Oriente da Bélgica suprimia, de seus rituais, a
invocação do G A D U, sem que houvesse qualquer reação por parte da Grande Loja Unida da Inglaterra.
Diante disso, a campanha pela revisão na França aumentaria de intensidade e, a cada ano, a Convenção era tomada
por solicitações de revisão, repelidas pelo Conselho da Ordem, até que em 1.876, um voto da Loja La Fraternité
Progressive, de Villefrance, solicitando a supressão das cláusulas dogmáticas, foi levado em consideração. Foi então
enviado às Lojas para estudo, e retornando à Convenção, em 1.877. Nessa ocasião duzentas e dez Lojas enviaram
representantes e dois terços delas manifestaram-se a favor da adoção do voto.
O relator geral, que depois viria a tornar-se Grão-Mestre, foi o pastor protestante Frédéric Desmons35, que
apresentou um estudo memorável que, aprovado, resultou na supressão do segundo parágrafo do artigo 1º da
Constituição de 1.865. Abaixo, parte de sua redação com seus comentários sobre o assunto36:
“(...) Exigimos a supressão desta fórmula, pois nos parece totalmente desnecessária e sem relação com a finalidade
da Maçonaria. (...) Quando uma sociedade de cientistas reúne-se para examinar uma questão científica, ela se sente
compelida a ter como base de seus artigos em uma fórmula teológica de algum tipo? Não, não é? Eles estudam a
ciência de forma independente de qualquer idéia dogmática ou religiosa. Não seria este o caso da verdadeira
32

Jean-Jacques Rousseau, filósofo e escritor suíço, foi uma das figuras mais marcantes do Iluminismo francês sendo também um dos precursores do
romantismo.
33
A obra Do Contrato Social, que se desdobra em quatro livros, foi publicada em 1.762. O texto propõe que todos os homens façam um novo contrato social
onde se defenda a liberdade do homem baseado na experiência política das antigas civilizações onde predomina o consenso e dessa forma se garantam os
direitos de todos os cidadãos.
34
Conforme está publicado no Livro O Aprendiz no Rito Moderno do autor Alexandre Magno Carvalho – Melkisedek, MI publicado pela Editora A Gazeta
Maçônica – Outubro/2.005, páginas 37 a 39.
35
Frédéric Desmons nasceu em 1.832 em Brignon, uma pequena cidade às margens do rio Gardon entre Nimes e Ales. Iniciou seus estudos em Nimes
indo posteriormente para a Faculdade de Teologia em Genebra, reduto do protestantismo calvinista. De volta à França, Frédéric Desmons tornou-se pastor e, a 8
Março de 1.861, é iniciado nos mistérios da Maçonaria na Loja L'Echo du Grand Orient, mostrando-se um maçom apaixonado. Desmons, que sempre declarou-se
deísta, passou a questionar o significado e utilidade do Artigo I da Constituição de 1.849 que, por um lado, afirma que a Maçonaria baseia-se na existência de
Deus, e por outro diz que a Maçonaria proclama a liberdade absoluta de consciência, entendendo que este artigo limita o acesso de muitos leigos que nutrem
“...um sincero desejo de fazer parte do nossa instituição grande e bela”.
36
Conforme pode ser lido no site da Loja Maçônica Frédéric Desmons n° 1.877 em: http://www.fd-1877.net/desmons.html.
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Maçonaria? O seu âmbito não é grande o suficiente, a sua área bastante ampla para não ser necessário colocar os
pés numa terra que não é dela? Deixemos para os teólogos a tarefa de discutir os dogmas. A Maçonaria é o que
deveria ser, isto é uma instituição aberta ao progresso, à todas as idéias e aspirações morais elevadas para todos
(...), ampla e liberal.”
Viénot, o Orador da Convenção, situou muito bem o que representou essa atitude:
"(...) essa redação, meus Irmãos, não é portanto nem uma reforma nem uma revolução; ela é um chamamento e um
retorno aos princípios primordiais da Francomaçonaria, porque a Francomaçonaria, respeitando todos os dogmas e
todas as consciências, não é, não quer ser e não pode ser uma instituição dogmática ou teológica.”
Essa resolução aboliu a invocação, mas não a fórmula do GADU. Era a tolerância que motivava o
Grande Oriente de França a rejeitar qualquer afirmação dogmática na concretização do respeito à liberdade de
consciência e ao livre arbítrio de todos os maçons. A síntese dos debates da Assembléia, em 1.876, que conduziram à
resolução de 1.877, mostra bem que:
“(...) A Francomaçonaria não é deísta, nem ateísta, nem sequer positivista. Instituição que afirma e pratica a
solidariedade humana, é estranha a todo dogma e a todo credo religioso. Tem por princípio único o respeito absoluto
da liberdade de pensamento e consciência. Nenhum homem inteligente e honesto poderá dizer, seriamente, que o
Grande Oriente de França quis banir de suas Lojas a crença em Deus e na imortalidade da alma, quando, ao
contrário, em nome da liberdade absoluta de consciência, declara, solenemente, respeitar as convicções, as doutrinas
e as crenças de seus membros. O Rito Moderno mantém-se tolerantemente imparcial, ou melhor, respeitosamente
neutro, quanto à exigência, para seus adeptos, da crença específica em um Deus revelado, ou Ente Supremo, bem
como da categórica aceitação existencial de uma vida futura (...). Procura ensinar que a idéia de Deus resulta da
consciência e que as exteriorizações do seu culto não passam de um sentimento íntimo, que se pode traduzir das
mais diversas maneiras.”37
Assim, o Grande Oriente da França passou a respeitar as concepções pessoais cada Irm ao não confirmar
ou negar a existência de Deus e da imortalidade da alma. A partir de 1.877, juntou-se ao Grande Oriente da Bélgica e
da Itália, à Grande Loja de Buenos Aires e à Grande Loja da Hungria, que tinham adotado a mesma resolução alguns
anos antes. O único erro de Desmons foi minimizar o impacto da reação britânica a esta resolução. Embora o Grande
Oriente da França não tenha feito nada além de simplesmente voltar à situação anterior, ou seja, aos estatutos de
1.839 que eram amplamente aceitos, as Obediências Britânicas reagiram imediatamente como foram os casos da
Grande Loja da Irlanda, da Grande Loja da Escócia e do Supremo Conselho da Inglaterra. A Grande Loja Unida da
Inglaterra, que já não mantinha relações com o Grande Oriente da França, não pode obviamente rompê-las, mas sua
desaprovação se fez manifesta, ao incitar outras Obediências estrangeiras a seguir o movimento deflagrado.
O Conselho da Ordem tentou justificar o Grande Oriente, demonstrando que o sentido da decisão fora
deturpado pelos ingleses. Em 1.884 Cousin, presidente do Conselho, pleiteia a causa através de uma carta datada
de 28 de novembro e enviada a Sua Alteza Real Edward Albert, príncipe de Gales, futuro Eduardo VII e Grão-Mestre
da Grande Loja Unida da Inglaterra, tendo esta admitido que não havia nenhum intuito ateísta na resolução mas não
voltando atrás e encerrando o assunto, como se pode ver num trecho da resposta de seu Grande Secretário, coronel
Shadwell Clerke:
"A Grande Loja Unida da Inglaterra jamais supôs que o Grande Oriente da França tenha pretendido fazer profissão de
fé do ateísmo e do materialismo. A Grande Loja Unida da Inglaterra sustenta e sempre sustentou que a crença em
Deus é a primeira grande marca de toda a verdadeira e autêntica Maçonaria e que, na falta dessa crença, professada
37

Conforme pode ser encontrado em textos sobre o Rito Moderno publicados pelos IIrm Antônio Onías Neto e José Castellani respectivamente em:
http://www.masonic.com.br/avental/mod00.htm e http://lamentabili.blogspot.com/2009/02/rito-moderno-um-pouco-de-sua-historia.html.
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como o princípio essencial de sua existência, nenhuma associação tem o direito de reclamar a herança das tradições
e práticas da antiga e pura Maçonaria."
É interessante notar que quem desfigurou as originais Constituições de Anderson, que continham os antigos
usos e costumes maçônicos é exatamente quem se intitula defensor das "tradições e práticas da antiga e pura
Maçonaria”38.
Tudo isso leva à conclusão de que toda a questão foi fundamentalmente política, dadas as rivalidades
históricas não só entre as duas Obediências, mas também entre os dois países. A evolução divergente, em dois
meios sociais diferentes, em dois países rivais na paz e confrontados no curso de longas e sangrentas guerras, só
poderia levar à hostilidade recíproca. Além dos motivos políticos, existiram também os filosóficos, religiosos e
sociais. Políticos porque a escalada das aspirações democráticas, na França e no Grande Oriente inquietava o
conservadorismo inglês. Basta lembrar que a passagem do regime absolutista para a democracia parlamentarista na
Inglaterra foi muitíssimo mais tranqüila e menos sangrenta que na França, além da própria manutenção da
Monarquia na Inglaterra. Filosóficos, porque a tendência racionalista, que prevalecia no Grande Oriente da França
opunha-se ao dogmatismo da Grande Loja Unida da Inglaterra. Religiosos porque a Inglaterra havia, séculos antes,
rompido com a Igreja Católica e o Papa e nunca mais admitiu a restauração católica mesmo após ofertas de
reconciliação propostas pelo Vaticano. Sociais porque as Lojas do Grande Oriente abriram as suas portas aos homens
de todas as condições, enquanto, na Inglaterra, a Maçonaria era transformada num clube aristocrático.
“(...) O Rito Francês ou Moderno é fruto de uma época de valorização da liberdade e da igualdade, quando o poder
do trono e da mitra foi questionado e o valor do ser humano exaltado, entendendo ainda nos dias de hoje, que o
maçom deve ter a faculdade de pensar livremente, de trabalhar para o bem-estar social e econômico de todo
cidadão, defendendo os direitos do homem e uma melhor distribuição de rendas. Tal tendência filosófica humanista é
nossa tônica e dela não podemos abrir mão. Quando o Grande Oriente da França libertou o Rito Moderno das
influências dogmáticas, proporcionou aos seus praticantes a condição de livres pensadores, habilitando-os a sonhar
com ideais mais elevados (...) possibilitando a formação de uma humanidade mais justa e fraterna.”
Alexandre Magno Camargo – Melkisedek, M I
O Aprendiz no Rito Moderno
Pág. 44
LIBERDADE! IGUALDADE! FRATERNIDADE!
O Rito Francês ou Moderno, foi criado com base em um rito primitivo do qual derivaram-se tantos outros
como o Rito Escocês Antigo e Aceito e o Rito Adonhiramita e, em relação a este último, pode-se notar muitíssimas
semelhanças como por exemplo a posição das CCol J e B e muitos dos diversos cargos em Loja. Obviamente,
ambos caminharam em direções opostas no que diz respeito especialmente ao teísmo dos Ritos. Fato interessante é
quanto à aclamação desses dois Ritos, pois se hoje são completamente diferentes, já foram em tempos passados,
idênticos. Antes, porém, vamos entender um pouco mais sobre a manifestação feita na abertura e fechamento dos
trabalhos e à qual denominamos aclamação.
Originalmente, a aclamação39 remetia ao rei, demonstrando o respeito que a Maçonaria tem pela pátria e
pelo poder legalmente constituído. O significado das palavras da aclamação fossem elas “Huzzé, Vivat, ou Glória”
tinham, e porque não dizer tem o sentido de saudar o Rei.
Essa é uma questão controversa quando nos referimos à aclamação do Rito Escocês Antigo e Aceito: Huzzé,
Huzzé, Huzzé pois, se por um lado há autores que a colocam como um mantra40 cujo objetivo é purificar os espíritos
38

Conforme está em “O Mito Maçônico” de Jay Kinney publicado pela Editora Record – 1ª Edição
Do Latin acclamatione: Ato ou efeito de aclamar, festejando alguém ou alguma coisa / Declaração conjunta e verbal de uma assembléia, aprovando algum
ato, ou elegendo alguém, sem que seja necessário escrutínio / Ato de reconhecer solenemente um soberano.
40
Esse sentido defendido por alguns autores coaduna-se com a orientação exotérica do R.E.A.A., sendo, porém mais crível o sentido exposto pelo Irm José
Castellani em diversas de suas obras.
39
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e harmonizar o ambiente preparando-os para os trabalhos, por outro lado, há autores, como o Irm José Castellani,
que reafirmam o sentido etimológico da palavra que derivaria da palavra arcaica inglesa Huzzah cujo significado seria
de interjeição de júbilo e aprovação41, exatamente como o sentido geral da palavra aclamação. Os Ritos de York e
Schroeder não possuem aclamação.
No Rito Brasileiro, reconhecido pelo Grande Oriente do Brasil, a aclamação é: “Glória! Glória! Glória!”, que
também atende ao sentido original do ato de aclamar. Há ainda outro Rito chamado de Brasileiro e nascido
da dissidência ocorrida em 1.973, vinculado à Confederação Maçônica do Brasil – COMAB, com sede na cidade
de Cataguases em Minas Gerais e cuja aclamação é: “Pátria! Ordem! Fraternidade!”.
No Rito Francês ou Moderno a fórmula é: "Liberdade, Igualdade, Fraternidade"42.
O Irm José Castellani em sua obra “A Maçonaria Moderna – Esclarecimentos Sobre o Rito Moderno” afirma
que a aclamação original43 do Rito Moderno era: "Vivat, Vivat Et In Aeternun Vivat"44 e que a partir do final do século
XVIII passou a ser “Liberdade! Igualdade! Fraternidade!”, sendo que essa trilogia passou a ser adotada em todo o
Or da França, mesmo em outros ritos. A mudança ocorreu devido a Revolução Francesa que derrubou em 1.789 o
antigo regime, constituído por uma monarquia absoluta e, o substituiu pela república. Dessa forma, a Maçonaria
Francesa respeitando o poder constituído adotou esta aclamação a partir de 1.849, época da II República, já que,
desde 1.792, essa inscrição também figurava nos papéis do novo Estado tendo sido incluída na constituição de 1.848
como princípio da República Francesa.
Para encontrarmos a origem da trilogia adotada na aclamação, recorremos à história encontrando o nome
do suíço Jean-Jacques Rousseau45 que se liga de forma indelével à Revolução Francesa pois, dos três lemas dos
revolucionários: Liberdade, Igualdade e Fraternidade, apenas o último não foi objeto de exame profundo na obra do
filósofo. Os mais apaixonados líderes da revolta contra o antigo regime, como Robespierre, o admiravam com
devoção. Robespierre chegou a propor inclusive que as frases “Povo Francês” e “Liberdade, Igualdade, Fraternidade”
fossem inscritas na bandeira e nos uniformes do exército, demanda essa que não foi aprovada.
O princípio fundamental de toda a obra de Rousseau, e pelo qual ela é definida até os dias atuais, é que o
homem é bom por natureza, mas está submetido à influência corruptora da sociedade.
Sobre Liberdade, Rousseau entende que ao renunciar à liberdade o homem abre mão da qualidade que o
define como ser humano. Para recobrá-la ele então preconiza um mergulho interior em busca do
autoconhecimento.
Sobre desigualdade, o filósofo a entende como sendo de duas origens: uma natural, característica de cada
ser humano e a segunda social a qual deriva de circunstâncias sociais. Rousseau defende que a desigualdade de
origem social deva ser combatida, pois é nociva e suprime a liberdade dos indivíduos restando em seu lugar artifícios
como o culto das aparências e regras de polidez.
Vemos então que, os revolucionários de 1.789, inspiraram-se em Rousseau ao criar o lema que, em apenas 3
palavras, definiria o sentimento e a orientação da busca por mudanças. Entendendo a obra de Rousseau,
especialmente aquela intitulada “Do Contrato Social” de 1.762, é possível afirmar que o ternário da aclamação do
Rito Francês ou Moderno traduz fielmente os princípios maçônicos e não por acaso, é também a divisa de toda a
Maçonaria brasileira. Finalmente, pode-se notar a influência marcante do Iluminismo na Maçonaria Francesa, pois
Rousseau foi um dos principais expoentes do Iluminismo.

41

Conforme pode-se encontrar em: http://en.wikipedia.org/wiki/Huzzah.
“Liberté! Égalité! Fraternité!”. Por muito tempo, acreditou-se que o Irm Louis-Claude de Saint Martin teria sido o autor dessa fórmula mas não foi sequer a
Maçonaria a inventar esse ternário, e sim os revolucionários e depois a República Francesa.
43
O Rito Francês foi criado em 1.761 durante o reinado de Luis XV e um ano antes da publicação da obra de Rousseau – Du Contract Social – que inspiraria o
famoso lema da Revolução Francesa quase trinta anos depois.
44
“Viva, Viva Eternamente Viva!”
45
Jean-Jacques Rousseau, escritor, filósofo e músico suíço nascido em 1.712 e morto em 1.778.
42
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