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Ferramentas de Trabalho 
 

Uma pergunta interessante na Maçonaria, caso se queira faze-la sobre as 
“ferramentas de trabalho”, seria: quando essas ferramentas foram introduzidas no Ritual 
das Lojas Simbólicas? 

Nós sabemos que temos diversos Ritos em todo o mundo e os Rituais, apesar de 
semelhantes tem pequenas diferenças. Vamos tomar por base o “Emulation Ritual”. 

Para responder essa pergunta temos que considerar o passado histórico do Ritual e 
da Ordem Maçônica, em geral. 

A Maçonaria nos tempos operativos (vide Maçonaria Operativa – Pílula 
Maçônica nº13) pode ser acompanhada na Inglaterra, através dos registros de seis séculos 
passados, voltando-nos ao Manuscrito Régius de 1390 e ao Manuscrito Cooke de 
aproximadamente 1420 (vide Poema Regius - Pílula Maçônica  nº 81). 

Não há nenhuma evidência que os Maçons Operativos aplicavam “lições de moral 
e ética” baseadas ou relacionadas com seus instrumentos de trabalho. 

Apesar de que há diversos registros das ferramentas de trabalho dos Maçons, 
porém, como ferramentas propriamente ditas, não há nenhum registro de que fossem usadas 
nos Cerimoniais das Lojas, como Símbolos ou algo semelhante. 

Até 1650, as Cerimônias de Admissão (nossa atual Iniciação) parecem ter sido 
constituídas somente de uma leitura dos “Deveres” e um “Juramento de Fidelidade” à Loja. 

Aparentemente, a mais antiga evidencia que nós temos, vem de um manuscrito de 
1696 denominado “Registro da Loja de Edinburgh”. Contém uma passagem que 
menciona ferramentas: “... eu juro por Deus, por São João, pelo Esquadro e pelo 
Compasso, e ...”. 

De 1730 a 1813 o aparecimento das “ferramentas” nas Instruções Maçônicas, 
cresceu paulatinamente, com influência da Maçonaria francesa que sempre foi 
tremendamente esotérica. É importante que se diga, que a moderna divisão das ferramentas 
de trabalho dentro dos três Graus das Lojas Simbólicas foi puramente arbitraria. 

O Simbolismo se tornou proeminente dentro da Maçonaria em tempos 
comparativamente recentes, e muitos dos Símbolos foram adquiridos em locais externos. 

Enquanto a Maçonaria Operativa pode ser traçada dentro de até 600 anos atrás, 
aproximadamente, o Simbolismo Maçônico está entre 200 a 250 anos somente. Os 
ensinamentos utilizando as “ferramentas de trabalho” também estão dentro desse 
período. 
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