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Educação
“Transmitir uma

premissa; orientar

ou conduzir”



Educação Maçônica

• “Ato ou ação de transmitir

o conhecimento, de

orientar e conduzir”.



Educação 
enquanto DEVER

• Educarmos nossos irmãos

• Educarmos a nós mesmo

• Sermos educados por alguém



Educação Maçônica

• Sistema ordenado de Ensino



Mas, em que consiste esse 
sistema educacional?

• Passarmos instruções a cada grau?

• Repetirmos aos neófitos o que 

aprendemos quando éramos 

aprendizes?



O que é Maçonaria?



O que é a 
Maçonaria?

“Um belo sistema de moralidade

velado em alegorias e ilustrado

por símbolos”. 



O que é a 
Maçonaria?

“Um sistema regular de
moralidade, concebido em uma
tensão de interessantes alegorias,
que desdobra suas belezas ao
requerente sincero e trabalhador”.



O que é a Maçonaria?

• “Maçonaria, em seu sentido mais amplo e abrangente, é um
sistema de moralidade e ética social, e uma filosofia de
vida, de caráter simples e fundamental, incorporando um
humanitarismo amplo e, embora tratando a vida como uma
experiência prática, subordina o material ao espiritual; é
moral, mas não farisaica; exige sanidade em vez de
santidade; é tolerando, mas não indiferente; busca a
verdade, mas não define a verdade; incentiva seus adeptos
a pensar, mas não diz a eles o que pensar [...]”



O que é a Maçonaria?

• Um sistema de moralidade

• Que é ensinado e aprendido

• Por meio de um método próprio de ensino - alegorias e

símbolos – (ISMAIL, 2019).



Maçonaria e ciência

• Faculdade mental do conhecimento

• Sistema ordenado

• Regras pré-estabelecidas



Escola de 
Moralidade

Alegorias e Símbolos



Alegorias

LENDAS DE CADA 
GRAU

PONTO CENTRAL DAS 
LIÇÕES MORAIS



Símbolos

• Sinais, imagens ou

objetos que representam

determinada atividade,

comportamento ou

sentimento

• Aquilo que nos farão

lembrar das alegorias



Moral Maçônica

• Ponto de convergências nos ensinamentos



Educação Maçônica

• Ensino das lições morais, com suas

alegorias e símbolos, de forma

organizada e ordenada



Desafios da 
Educação 
Maçônica



Perspectivas 
da Educação 
Maçônica
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