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  A Instrução do Aprendiz na Quinta Lição apresenta as coincidências que se encerram 
no número 3. Anote: Três anos. Três passos. Três pancadas. Pai, Filho, Espírito Santo. O 
Triângulo Equilátero com seus TRÊS lados e TRÊS ângulos, matemático e absolutamente 
iguais. O Delta Sagrada. Anote: O número 3 apareceu nos catecismos maçônicos como o 
número da luz (Fogo, Chama e Calor), as três qualidades indispensáveis ao Maçom1 
(Vontade, Inteligência e Amor ou Sabedoria), os três pontos que opõe ao nome do Irmão, 
as três portas do Templo de Salomão, as três grandes luzes representadas pelas três colunas 
(Sabedoria, Força e Beleza). A recomendação instrucional é para que, se o Aprendiz quiser 
realmente estar em condições de passar a Companheiro, deve estudar cuidadosamente as 
propriedades do número três, seja nas obras de Pitágoras, na Cabala Numérica, ou, ainda, 
nas obras de arquitetura e arqueologia iniciática de Vitrúvio, Ramée e outros. 

  Marco Vitrúvio Polião (século I a. C.), possivelmente contemporâneo do Imperador 
Augusto (63 a. C. – 14 d. C.) ou, então, arquiteto no tempo de Júlio César (101-44 a.C.), 
sendo possível afirmar que Vitrúvio foi um Arquiteto que viveu em Roma no século I a. C., 
sendo um dos arquitetos protegidos do Imperador Augusto. 

  Os pensamentos e os conhecimentos de Vitrúvio foram retratados em uma obra 
denominada “Tratado de Arquitetura” ou “Os Dez Livros de Arquitetura de Vitrúvio”. O 
homem vitruviano (ou o Homem de Vitrúvio) apresenta-se como o modelo ideal para o ser 
humano, cujas proporções são perfeitas. A Maçonaria e os Maçons reproduzem o Homem 
Vitruviano2 de Leonardo Da Vinci, em seus escritos, representando uma figura masculina 
nua separada e simultaneamente em duas sobrepostas com os braços inscritos num círculo 
e num quadrado. O desenho de Leonardo Da Vinci (1452-1519) produzido em 1490, durante 
o Renascimento, é considerado como um símbolo da simetria do corpo humano e, por 
extensão, para o universo como um todo, sendo interessante observar que a área total do 



círculo é idêntica à área total do quadrado (quadratura do círculo) e este desenho pode ser 
considerado um algoritmo matemático para calcular o valor do número irracional phi 
(aproximadamente 1,618). O homem vitruviano simboliza o conceito do antropocentrismo.  

Esotericamente, o círculo representa o cósmico e o divino, e o quadrado representa 
o terreno ou o secular. Qualquer pessoa que propusesse que um homem poderia caber 
dentro de ambas as formas estava, portanto, reiterando uma afirmação metafísica muito 
antiga. O corpo humano não era apenas estruturado de acordo com os princípios que 
governavam o mundo. Ele era o mundo em miniatura. 

Em seu tratado, Vitrúvio inicia a discussão a respeito 
da arquitetura pela formação do arquiteto. Em seguida, 
estabelecido quem é este profissional, Vitrúvio elabora os 
princípios fundamentais desta arte, muito provavelmente 
retomando e embasando suas ideias no pensamento 
aristotélico ainda influente no período de sua formação 
liberal. A partir dessa afirmação, o autor traz uma discussão 
sobre a importância das artes liberais e sua primazia sobre as 
artes manuais, estabelecendo uma escala de relevância 
entre elas, a qual vai ser também abordada por Vitrúvio no 
sentido de estabelecer a Arquitetura como arte liberal, ligada 
ao intelecto, e não meramente manual. 

Resta evidenciado que a antiga Iniciação abrangia todos os conhecimentos humanos 
da época e obrigava os Iniciados a estudar não só o conteúdo das Cerimônias Ritualísticas e 
seu simbolismo, como, também as Ciências Físicas e Morais, e principalmente, a 
Matemática e a Astronomia, nas quais os números e as órbitas dos astros davam, por 
inteiro, a ideia da Verdade inconteste e da Lei. 

Por fim, vale lembrar que o 3 é o único número igual a soma dos termos anterios a 
ele  é igual a soma de 1 mais 2). É também o único número que somado, aos seus anteiores, 
dá um resultado igual à sua multiplicação pelos números anteriores ( 1 mais 2 mais 3 dá um 
resultado igual a 1 vezes 2 vezes 3) e que o ternário, desde as primeiras crenças reputa ao 
número 3, simboliza a unidade de vida; do que existe por si próprio; do que é perfeito, 
sendo apontado na Trimurti ( parte manifesta tripla da divindade suprema) como criação, 
destruição e conservação (expresso na Lei de Lavoisier, o um, na natureza nada se cria; o 
dois, nada se perde; o três, tudo se transforma), composta pelos três princiais deuses do 
hinduismo: Brahma, Shiva e Vishnu. 

Quantas boas recordações pôde proporcionar o Mestre da Simetria no sentido de 
estabelecer a Arquitetura como arte liberal relacionada ao intelecto maçônico. 

ADENDO: 

Vitrúvio, no terceiro volume do seu tratado De Architectura, disserta sobre a estrutura do 
corpo masculino e lá estão anotadas as seguintes proporções (inseridas no Quadro) que 
orientaram Leonardo em seu famoso desenho. Veja o quadro e compare as divinas 
proproções conforme descritas por Vitrúvio e copiladas por Leonardo Da Vinci. 



  

Muita Paz. 
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1 O Maçom deve ter em si o Fogo do amor para com tudo o que é bom, justo e honesto; deve ter mais a Chama da Vontade 
para cumprir com paciência, resignação e determinação, o programa por ele traçado para a conquista da Perfeição; deve 
ter, finalmente, o Calor da Inteligência e da Sabedoria, para poder distinguir o Bem, o Belo e o Perfeito nas mínimas coisas 
que se lhe deparam! Amor, Vontade e Inteligência; constituem o significado dos TRÊS PONTOS que todo Maçom deve ter 
a honra de apor à sua assinatura, colocando-os de maneira a formarem um triângulo de Perfeição. 
2  O Homem Vitruviano foi inspirado na obra De Architectura do arquiteto romano Vitrúvio. 

                                                        

Um palmo é o comprimento de quatro dedos 

Um pé é o comprimento de quatro palmos 

Um côvado é o comprimento de seis palmos 

Um passo são quatro côvados 

A altura de um homem é quatro côvados 

O comprimento dos braços abertos de um homem (envergadura dos braços) é igual 
à sua altura 

A distância entre a linha de cabelo na testa e o fundo do queixo é um décimo da 
altura de um homem 

A distância entre o topo da cabeça e o fundo do queixo é um oitavo da altura de um 
homem 

A distância entre o fundo do pescoço e a linha de cabelo na testa é um sexto da 
altura de um homem 

O comprimento máximo nos ombros é um quarto da altura de um homem 

A distância entre a o meio do peito e o topo da cabeça é um quarto da altura de 
um homem 

A distância entre o cotovelo e a ponta da mão é um quarto da altura de um homem 

A distância entre o cotovelo e a axila é um oitavo da altura de um homem 

O comprimento da mão é um décimo da altura de um homem 

A distância entre o fundo do queixo e o nariz é um terço do comprimento do rosto 
A distância entre a linha de cabelo na testa e as sobrancelhas é um terço do 
comprimento do rosto 

O comprimento da orelha é um terço do da face 

O comprimento do pé é um sexto da altura 

 


