
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC – SP 

 

 

 

 

 

Alexandre Trigo Veiga 

 

 

 

 

 

A Identificação de Termos de Maçonaria Simbólica Usando Corpora 

Comparáveis 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

 

2014 

  



 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC – SP 

 

 

 

Alexandre Trigo Veiga 

 

 

 

A Identificação de Termos de Maçonaria Simbólica Usando Corpora 

Comparáveis 

 

 

 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca 

Examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, como exigência 

parcial para obtenção do título de MESTRE 

em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem, sob a orientação do Prof. Dr. 

Antônio Paulo Berber Sardinha. 

 

 

 

SÃO PAULO 

2014 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

 

  



 
 

Dedicatória 

 

 Dedico este trabalho primeiramente a Deus, Grande Arquiteto do Universo, que me 

concedeu uma centelha de vida e me guarneceu de discernimento necessário para trilhar meus 

caminhos. 

 Aos meus pais, Helenice e Edward Lopes, modelos de conduta pessoal e profissional, 

Doutores nas Ciências da Linguagem de quem me orgulho em ser filho. 

 À Mariana, minha filha, que começa a desenhar sua vida profissional para que ela 

possa testemunhar que todo sonho é possível de ser alcançado com trabalho árduo e dedicação. 

 Ao meu professor e orientador, Prof. Dr. Tony Berber Sardinha, que me iniciou na 

Linguística de Corpus e a quem serei eternamente grato por todos os ensinamentos 

compartilhados. 

 Aos meus colegas do Grupo de Estudos de Linguística de Corpus (GELC) e da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para que continuem a buscar e conquistar seus 

sonhos e objetivos. 

 A todos os tradutores, intérpretes e maçons espalhados pelo mundo. 

  



 
 

Agradecimentos 

 

 Agradeço a Deus por tudo que Ele me tem permitido alcançar em minha vida. 

 Aos meus pais, Helenice e Edward Lopes, por serem sempre meu porto seguro, meu 

refúgio e amparo em todo e qualquer momento da minha vida. 

 Aos meus avós, Anna Luzia e Asdrúbal Trigo por sempre me protegerem nos 

caminhos da vida. 

 Aos meus irmãos, Ivã, Marcos, Paulo Eduardo e Rafael, por todo carinho fraterno e 

apoio. 

 A minha filha, por todo amor e paciência do mundo. 

 Ao Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em especial ao meu orientador Professor 

Doutor Tony Berber Sardinha, pela oportunidade de realização desta pesquisa. 

 À Pró-Reitoria de Pós-Graduação da PUC-SP e à Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela compreensão e apoio nos 

momentos que eu mais precisei. 

 Às Professoras Doutoras Cristina Camargo Alberts Franco, Renata Condi de Souza, 

Mara Sophia Zanotto e Sandra Madureira por terem aceitado compor minha banca como 

titulares e suplentes. 

 Aos meus professores, Professor Doutor Tony Berber Sardinha, Professora Doutora 

Mara Sophia Zanotto, Professora Doutora Sandra Madureira e a Professora Doutora Zuleica 

Antônia de Camargo, por todas as aulas e por todos os trabalhos de pesquisa realizados. 

 À Maria Lúcia, secretária do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem por toda a ajuda, apoio e aconselhamento durante todo o curso. 

 À Márcia do LAEL, que sempre me ajudou e me apoiou durante o curso. 

 Aos meus colegas do GELC, em especial à Agnes, Bárbara, Carol, Cris A., Etelvo, 

Flávia, Helenice, José Roberto, Márcia e Renata por todos os momentos de conhecimentos 

compartilhados repletos de alegria. 

 A algumas pessoas especiais, por todo apoio, carinho e paciência durante todo o 

processo, em especial à Anamaria N., Bianca, Flávia S., Joyce, Kátia B., Maira, Patrícia R., 

Rafael R., Renato S., Sasson, Silvana e Sylvia. 

 E a Laika, por ser companheira constante e incondicional. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É viva a palavra quando são as obras que falam.” 
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A Identificação de Termos de Maçonaria Simbólica Usando Corpora 

Comparáveis 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de apresentar uma metodologia alternativa para 

reunir e identificar termos de uma área específica em corpora comparáveis em português e 

inglês usando ferramentas computacionais de análise linguística. A área escolhida é a de 

Maçonaria Simbólica e os corpora compilados para este estudo são manuais e rituais 

utilizados pelos maçons em seus trabalhos disponíveis na Internet. As ferramentas 

computacionais usadas nesta pesquisa são o WordSmith Tools 6.0, o zExtractor e o 

SketchEngine. Os termos identificados como resultado desta pesquisa fornecerão dados 

relevantes para a elaboração de um glossário bilíngue para auxiliar tradutores e revisores que 

se especializam em obras maçônicas. 

 

Palavras-chave: Linguística de Corpus. Terminologia. Corpora Comparáveis. Maçonaria. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present research was developed in order to present an alternative methodology for 

gathering and identifying terms from a specific area of studies in comparable corpora in 

Portuguese and English using computer tools designed for linguistic analysis. The selected 

specific area is Symbolic Freemasonry and the compiled corpora for this study are manuals 

and rituals used by freemasons during their works that are available in the Internet. The 

computer tools used for this research are the WordSmith Tools 6.0, the zExtractor and the 

SketchEngine. The terms identified as a result of this research will provide relevant data for 

developing a bilingual glossary of Symbolic Freemasonry to aid translators and proof-readers 

who specialize in masonic works. 

 

Keywords: Corpus Linguistics. Terminology. Comparable Corpora. Freemasonry. 
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Introdução 

 

 Dezenas de livros e revistas sobre a Maçonaria, que incluem referências veladas ou 

explícitas a ela, são publicados anualmente no Brasil. Sendo a Maçonaria uma organização 

internacional, é natural que muitas dessas publicações sejam traduções de originais 

primeiramente redigidos em inglês ou em francês. A qualidade dessas traduções, nem sempre 

feitas por pessoas com formação maçônica, membros iniciados em suas Lojas ou por 

especialistas dotados de conhecimentos específicos sobre as áreas de atuação dessa 

antiquíssima instituição, é enormemente variável, quase sempre problemática mesmo, a ponto 

de causar fundadas preocupações às companhias que as editam. São preocupações 

justificáveis, é claro, visto que esses impressos se dirigem prioritariamente ao mercado 

exigente de um público especializado, como é o constituído pelos próprios maçons que serão 

seus maiores compradores. Assim, boa parte de nossas empresas editoriais levando em conta 

que suas obras são redigidas costumeiramente na metalinguagem específica do jargão 

maçônico (tendo, portanto, por pressuposto, como público-alvo de suas obras, membros de 

uma instituição dotada de um socioleto ocultista sui generis, expressão de uma subcultura 

esotérica própria, que até mesmo poucos de seus iniciados dominam), consideram as 

traduções de seus originais mais na sua condição de produtos técnicos, do que de produtos 

literários.  

A implicação deste posicionamento é que como em outras áreas de conhecimento 

específico, o tradutor deve ser conhecedor dos termos que já foram cunhados e são utilizados 

com frequência no universo maçônico e ele deve estar ciente de que sua liberdade de escolha 

é muito limitada e às vezes inexistente. 

De acordo com a informação de uma das editoras nacionais que solicitou anonimato, a 

sua produção anual hoje gira em torno de 60 títulos maçônicos, com tiragem inicial de três mil 

exemplares cada; segundo ela, um dos gargalos que impede o crescimento desta produção é a 

falta de tradutores e revisores qualificados. Como tradutor e revisor que também já efetuou 

trabalhos em áreas diversas como financeira, jurídica, publicitária, médica, odontológica e 

química, posso atestar que o domínio dos termos específicos é imprescindível não somente 

para uma tradução de boa qualidade, mas também para um trabalho rápido, haja vista que o 

tradutor pode chegar a gastar horas para achar exemplos confiáveis do uso dos termos que ele 

escolheu – e, definitivamente, tempo de sobra não é elemento disponível nesse mercado. 

Recordo-me dos meados da década de 1990, quando a Internet ainda não se encontrava 
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amplamente disponível no Brasil, comercialmente falando, e os tradutores tinham que recorrer 

a dicionários especializados ou, na alternativa, apelar para a consulta aos especialistas da área. 

 A busca de termos mais precisos se tornou relativamente mais simples com a 

disponibilização do acesso às publicações das pesquisas em diversas áreas em formato digital 

e com o surgimento de dicionários e glossários bilíngues eletrônicos criados por profissionais 

de diferentes áreas de conhecimento, os quais facilitaram bastante o acesso de leigos à 

terminologia necessária para a compreensão dos trabalhos de pesquisa. 

 De maneira simples, um glossário bilíngue consta de uma lista lexical com o termo na 

língua de partida, confrontado com o termo que lhe corresponde na língua de chegada, numa 

determinada área de conhecimento, enquanto que o dicionário bilíngue geralmente é mais 

completo, pois contém, além da transcrição fonética do termo-objeto, sua classe gramatical, 

significados mais comuns, exemplos de usos variados e, finalmente, a tradução. Pela 

praticidade de consulta, a preferência dos tradutores é por glossários bilíngues, principalmente 

se integrados com ferramentas eletrônicas de memória de tradução. 

 No entanto, a obtenção do acesso à terminologia usada em uma instituição cujo 

ingresso é restrito se torna uma tarefa árdua para o tradutor que não foi nela iniciado. É o que 

ocorre na Maçonaria. 

 O trabalho, portanto, é facilitado quando o tradutor e o revisor são maçons, o que é o 

meu caso, que sou tradutor e revisor de livros maçônicos, além de ser maçom. Em princípio, 

isso pode ser visto como um protecionismo ou benefício extra para os tradutores e revisores 

de obras de Maçonaria que são maçons. Nem sempre, porém, é o que ocorre. Por vezes, 

deparamo-nos, aqui, com um dado que, longe de servir de instrumento facilitador pode vir a 

transformar-se em um fator complicador. É o que de fato sucede, por exemplo, às editoras de 

publicações maçônicas cujos proprietários, sendo maçons, estão mais interessados em obter 

trabalhos de tradutores e revisores que possuam maiores e mais bem fundamentados 

conhecimentos da área, e por esse motivo restringem suas ofertas de contratação a 

profissionais que sejam, ao mesmo tempo, membros de Lojas, requisito que dificulta novas 

aquisições para a Editora, e, além disso, inflaciona o mercado de trabalho, em função de o 

número de profissionais disponíveis, dotados com as competências específicas requeridas, ser, 

na realidade, muito mais restrito do que requer a sua demanda. 

 Três soluções costumam ser adotadas, nesses casos, pelas editoras, na qualidade de 

opções destinadas a minimizar os problemas a elas ocasionados por um número reduzido de 

mão de obra especializada:  

(i) a restrição dos livros traduzidos que serão publicados em dado período;  
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(ii) a criação de manuais de padronização para auxiliar os tradutores; e  

(iii) a contratação de pareceristas que sejam maçons, admitidos apenas para revisar – e, 

eventualmente, avaliar no tocante ao mérito - as traduções efetuadas. 

 

 Via de regra, essas supostas soluções, contudo, não oferecem mais do que meias 

soluções para problemas pontuais. Em função disso, elas acabam por se refletir negativamente 

no faturamento das empresas que as adotam, o que vai exigir a admissão de uma nova medida 

complementar destinada a resolver esse novo problema. Essa medida que em função da 

extrema facilidade e rapidez de sua aplicação costuma ser adotada, não raro termina sendo, 

porém, o pior remédio possível para o mal que se quer curar, consiste em elevar em demasia o 

custo de produção das obras editadas. Acontece, entretanto, que a implantação dessa medida 

acabará por exigir dos editores a admissão de uma quarta meia-solução, a qual consiste em 

repassar para o preço final a ser pago pelo comprador da obra os prejuízos decorrentes do 

aumento imprevisível de seu custo. Essa é uma medida perniciosa, a meu ver, a pior de todas 

as pseudo-soluções, posto que ela por si só dispara o funcionamento de  um circulo vicioso: o 

custo excessivo do preço de capa faz despencar a venda da obra: a vendagem escassa redunda 

na redução da tiragem, a fim de baixar seu custo de produção; a redução da tiragem leva à 

menor oferta do produto no mercado, o que faz diminuir a venda dos livros; vendendo pouco, 

o livro contabiliza um novo prejuízo que só poderá ser ressarcido, à primeira vista, com nova 

diminuição da tiragem, e assim por diante, o que faz girar sem fim o mais ruinoso dos círculos 

viciosos. 

 

Objetivos do Trabalho 

  

Mediante o que expus acima em relação à falta de recursos que permitam que 

tradutores e revisores não maçons possam realizar trabalhos de Maçonaria e tendo em vista 

que um glossário dessa área seria um desses recursos, o objetivo geral do presente trabalho de 

pesquisa é a identificação dos termos de Maçonaria Simbólica seguindo os princípios que 

norteiam a Linguística de Corpus e a Terminologia, a partir de um trabalho a ser executado 

com corpora comparáveis em inglês e em português, utilizando-se de ferramentas 

computacionais de análise de textos. Uma vez concluída esta pesquisa, pretendo elaborar um 

glossário eletrônico para disponibilizar para as editoras que trabalham com obras maçônicas 

no intuito de facilitar o acesso de tradutores e revisores não maçons ao jargão maçônico. 
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 Esse objetivo será alcançado depois de responder adequadamente as seguintes 

perguntas:  

 De todas as palavras presentes no corpus de estudo, 

1. Quais são os termos simples de Maçonaria Simbólica em inglês e seus exemplos 

de uso?  

2. Quais são os termos simples de Maçonaria Simbólica em português e seus 

exemplos de uso? 

3. Quais são os termos compostos de Maçonaria Simbólica em inglês e seus 

exemplos de uso? 

4. Quais são os termos compostos de Maçonaria Simbólica em português e seus 

exemplos de uso?  

 

 Para uma melhor compreensão dos termos mencionados nos parágrafos anteriores, 

defino resumidamente cada um deles a seguir e mais detalhadamente no capítulo de 

Fundamentação Teórica. 

 

1. Glossário: uma coletânea de termos de uma ciência ou área de conhecimento 

específica com seus significados e/ou traduções. 

2. Termo: “um rótulo – geralmente lexical – na linguagem especial de um domínio 

específico que designa um conceito particular dentro do conhecimento daquele 

domínio, e é discutivelmente menos dependente de um contexto em relação ao seu 

significado do que uma palavra da linguagem geral.” (AHMAD, DAVIES, 

FULFORD e ROGERS, 1992, p. 269).1 

3. Jargão: “O jargão foi, primeiramente, uma forma de gíria, utilizada em uma 

comunidade, geralmente marginal, que sente a necessidade de não ser 

compreendida pelos não-iniciados ou de distinguir-se do comum (nesse sentido, 

falou-se do jargão das preciosas). Por extensão, jargão é empregado para designar 

uma língua que julgamos deformada, incorreta ou incompreensível: fala-se, assim, 

do jargão de um mau aluno, do jargão de um filósofo.” (DUBOIS et al, 2006, p. 

356) 

                                                 
1 “term is a label - usually lexical - in the special language of a specific domain, designating a particular concept 
in the knowledge of that domain, and arguably less context-dependent with regard to its sense than a general-
language word.” (Tradução livre feita pelo autor). 



19 
 

4. Maçonaria: “uma Sociedade parcialmente secreta, cujo objetivo principal é 

desenvolver o princípio da fraternidade e da filantropia entre seus membros.” 

(CONTE, 2005, p. 15). 

5. Linguística de Corpus: “A Linguística de Corpus ocupa-se da coleta e da 

exploração de corpora, ou conjuntos de dados lingüísticos textuais coletados 

criteriosamente, com o propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou 

variedade linguística. Como tal, dedica-se à exploração da linguagem por meio de 

evidências empíricas, extraídas por computador.” (BERBER SARDINHA, 2004, p. 

3) 

6. Terminologia: “o conjunto de práticas e métodos para a coleta, descrição e 

apresentação de termos.”2 (SAGER, 1990, p.3) Pode ser também, “uma teoria, isto 

é, um conjunto de premissas, argumentos e conclusões exigidos para explicar as 

relações entre conceitos e termos.” 3  (SAGER, 1990, p.3) E também é “um 

vocabulário de uma área de conhecimento particular.”4 (SAGER, 1990, p.3). 

 

 Após a introdução do objeto de estudo e de termos importantes para a compreensão 

deste trabalho, passo a delinear sua estrutura. 

 O primeiro capítulo fornece a fundamentação teórica, ou alicerces necessários, para a 

validação da pesquisa conduzida. Neste primeiro capítulo, dissertarei sobre os princípios da 

Linguística de Corpus e da Terminologia relevantes ao estudo. 

 No segundo capítulo, apresento a metodologia utilizada na definição e na coleta dos 

corpora, na análise das características dos corpora, na seleção e ordenação dos termos do 

glossário e na organização estrutural e montagem do glossário. 

No terceiro capítulo, analiso os dados compilados; e nas considerações finais, debato 

os resultados do estudo e estabeleço desdobramentos possíveis para os resultados obtidos. 

  

                                                 
2 “the set of practices and methods used for the collection, description and presentation of terms.” (Tradução 
livre feita pelo autor). 
3 “a theory, i.e. the set of premises, arguments and conclusions required for explaining the relationships between 
concepts and terms.” (Tradução livre feita pelo autor). 
4 “a vocabulary of a special subject field.” (Tradução livre feita pelo autor). 
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Capítulo 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Para identificar os termos de Maçonaria Simbólica utilizando corpora comparáveis em 

inglês e português, utilizo os princípios da Linguística de Corpus e da Terminologia, os quais 

eu passo a descrever a seguir.  

 

1.1.Linguística de Corpus 

 

 O foco de estudo da Linguística de Corpus é a língua em uso, em sua forma natural e 

autêntica e presente em um corpus, que é uma coletânea de textos que foi compilada 

criteriosamente e especificamente para a condução de análises linguísticas (BERBER 

SARDINHA, 2004). Desde a década de 1960, a pesquisa na área é assistida por ferramentas 

computacionais tanto para o arquivamento dos textos quanto para a análise dos dados, 

primeiramente em universidades e centros de pesquisa e, na atualidade, amplamente 

disponível para uso local e por meio da Internet. 

 Os corpora para este estudo foram todos compilados a partir da Internet em acesso 

livre, ou seja, não foi preciso acesso especial, e todos os textos que foram selecionados já 

estavam à disposição do público em geral. A escolha para este estudo foi por corpora 

comparáveis. Em termos gerais, quando se trabalha com a análise linguística de termos 

usando dois idiomas distintos, pode-se coletar corpora paralelos, ou seja, a compilação de 

textos originais e suas respectivas traduções, ou usar corpora comparáveis. Corpora 

comparáveis são textos autênticos nas duas (ou mais) línguas objeto de estudo provenientes 

da mesma área de conhecimento e com a mesma função, como, por exemplo, informativa ou 

instrutiva. 

 O estudo do uso da língua por meio da análise de textos criteriosamente selecionados e 

compilados pode ter suas origens retraçadas pelo menos até o século XIII, quando estudiosos 

da Bíblia cristã, que eram, sabidamente, se não em totalidade, ao menos em grande maioria, 

membros do clero, catalogaram as palavras do livro sagrado em ordem alfabética, com 

referências aos locais e contextos nos quais elas apareciam (MCCARTHY e O’KEEFFE, 

2012). 

 A criação de índices de palavras e exemplos de concordância surgiu pela necessidade 

prática de viabilizar um meio de facilitar a localização das palavras da Bíblia quando se queria 
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utilizá-las, por exemplo, na preparação de sermões e pregações. De acordo com McCarthy e 

O’Keeffe (2012) trabalhos deste tipo foram desenvolvidos por Antônio de Pádua5 , pelo 

Cardeal Hugo de São Caro (1230), por Cruden (1737) e por Strong (1890). Esses estudos de 

compilação consumiam muito tempo porque os pesquisadores deviam consultar, uma por uma, 

todas as páginas de um livro que, em algumas edições, como por exemplo, a da Editora 

Edelbra (FIGUEIREDO, 1979), conta com cerca de 1100 páginas. Os resultados dessas 

pesquisas facilitaram o acesso de outros estudiosos às concordâncias bíblicas. 

 Townsend registra em sua obra The Manual of Dates os eventos relacionados com o 

termo ‘concordância’: 

 

CONCORDÂNCIA. – A primeira concordância ou índice verbal para 
a Bíblia, foi elaborado por Antônio de Pádua, que viveu de 1195 à 
1231. Foi intitulado de Concordantiae Morales, e foi a base para o 
trabalho de concordância mais importante do Cardeal Hugo de São 
Claro, que morreu em 1262. A Concordância hebraica de Mordecai 
Nathan surgiu em Veneza em 1523. Calasio publicou uma versão 
melhorada em Roma em 1620. A Concordância de Buxtorf foi 
publicada em 1632 e a versão resumida por Pavius em 1677. A 
Concordância para o Novo Testamento em Inglês apareceu antes do 
ano de 1540, e a Concordância para a Bíblia inteira de Marbeck, que 
foi organista para capela real em Windsor, surgiu em 1550. Várias 
obras do mesmo tipo surgiram depois. A primeira edição da obra de 
Cruden apareceu em 1737. Ayschough publicou uma concordância 
para a obra de Shakespeare em 1790; Twiss outra em 1805; e a Sra. 
Cowden Clark publicou a Completa Concordância para Shakespeare 
em 1847. Uma concordância para a obra de Milton surgiu em Madras 
em 1856 e 18576 (TONWSEND, 1867). 
 

 Para termos uma ideia do formato que essas obras têm e para tentarmos estabelecer os 

seus objetivos gerais, apresentarei abaixo imagens de duas concordâncias bíblicas 

mencionadas acima, a de Antônio de Pádua (1195 à 1231) e a de Alexander Cruden (1699 à 

1770). 

                                                 
5Tendo vivido de 1195 à 1231 e sido reconhecido pela Igreja Católica como Santo um ano após sua morte, 
Antônio de Pádua ficou conhecido por sua eloquência discursiva, tendo sua língua preservada até hoje, e por sua 
compilação de concordâncias da Bíblia.  
6CONCORDANCE. – The first concordance or verbal index to the Bible, was drawn up Anthony of Padua who 
flourished from 1195 1231. It was entitled Concordantiae Morales, and was the basis of the more important 
concordance of Cardinal Hugo de Sancto Caro, who died in 1262. Mordecai Nathan's Hebrew Concordance 
appeared at Venice in 1523. Calasio published an improved edition at Rome in 1620. Buxtorf’s Concordance 
was published in 1632 and the abridgment by Pavius in 1677. Thomas Gybson's “Concordance to the English 
New Testament” appeared before the year 1540, and Marbeck's who was organist to the royal chapel at Windsor, 
Concordance to the whole Bible in 1550. Several books of the kind followed. The first edition of Cruden’s work 
appeared in 1737. Ayscough published a concordance to Shakespeare in 1790; Twiss another in 1805; and Mrs. 
Cowden Clark the “Complete Concordance to Shakespeare” in 1847. A concordance to Milton appeared at 
Madras in 1856 and 1857 (Tradução livre feita pelo autor). 
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 Na concordância de Antônio de Pádua que é composta por cinco livros, a Figura 1 

mostra o frontispício da obra, que enaltece como ela oferece a melhor forma de distribuição 

(“optimo ordine dispositae”) e a Figura 2 mostra um exemplo de concordância temática, neste 

caso, o Peso do Pecado (“De pondere peccati”), com as indicações do Livro, capítulo e 

versículo da Bíblia de estudo. Com as mudanças sofridas em diversas edições da Bíblia, é 

necessário que se tenha à mão a edição exata utilizada, se se quiser obter o melhor 

aproveitamento do estudo. Na edição da Editora Edelbra de 1979, a referência ao “peso do 

pecado” exemplifica-se na segunda linha da Figura 2, Salmos, 4, 3, formalizado em “Filhos 

dos homens, até quando sereis de pesado coração?” (FIGUEIREDO, 1979, p. 448). 

Figura 1 – Frontispício da Obra Concordantiae Morales7. 

                                                 
7  http://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/display/bsb10685646_00005.html?zoom=0.55 (Acesso em 
07/03/2014) 
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Figura 2 – Trecho do Primeiro Livro das Concordantiae Morales – O Peso do Pecado (De pondere peccati)8. 
 

Apresento nas Figuras 3 e 4 trechos da concordância elaborada por Alexander Cruden 

usando como base a Bíblia do Rei James. 

A Figura 3 mostra parte do frontispício da obra do autor, A Complete Concordance to 

the Holy Scriptures of the Old and New Testament, onde se põe um título alternativo 

Dicionário e Índice Alfabético para a Bíblia. O título alternativo vem com uma recomendação 

dizendo que a obra é muito útil para todos os cristãos que seriamente leem e estudam as 

escrituras. A descrição continua explicando como a obra está dividida em duas partes. A 

primeira parte contém uma lista de palavras comuns, seus significados e em quais versículos 

elas são encontradas e uma lista de nomes próprios encontrados nas escrituras e os seus 

significados. Na segunda parte, Cruden coloca a concordância para os livros chamados de 

Apócrifos. 

Na Figura 4, temos um exemplo de concordância com a palavra Pecado (Sin); se 

tomarmos a citação da Epístola de São Paulo aos Romanos, 7, 8 na Bíblia da Editora Edelsa 

(FIGUEIREDO, 1979), obtemos: “E o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em 

mim a concupiscência” (FIGUEIREDO, 1979, p. 1004-1005). 

                                                 
8 http://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/display/bsb10685646_00035.html (Acesso em 07/03/2014) 
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Figura 3 – Parte do frontispício da obra de Cruden. (CRUDEN, 1835) 

 

 

Figura 4 – Exemplo de termo Pecado (Sin) na obra de Cruden. (CRUDEN, 1835. p. 547) 
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 Como podemos verificar, os dois estudos permanecem válidos, mas há a necessidade 

de se ter a mesma versão para um aproveitamento total das obras. Na pesquisa dos dois 

trechos dentre os citados nas obras consegui encontrar correspondente em uma Bíblia que 

utilizei para a pesquisa (FIGUEIREDO, 1979), mas havendo variações em outras edições os 

resultados dos trabalhos realizados pelos dois estudiosos podem parecer errados. Neste 

aspecto, da mesma forma, os resultados da pesquisa desenvolvida na presente dissertação, 

assim como na grande maioria das pesquisas terminológicas usando a Linguística de Corpus, 

somente poderão ser obtidos por outros pesquisadores com a mesma consistência caso os 

mesmos corpora e preferencialmente o mesmo método sejam utilizados. 

 Ao comparar exclusivamente os trechos presentes nas Figuras 2 e 4 acima, identifiquei 

formatos e objetivos diferentes para cada uma das obras. As Concordantiae Morales de 

Antônio de Pádua propõem-se a apresentar trechos da Bíblia Sagrada que estejam ligados a 

determinados temas, não constando nesses trechos necessariamente as palavras que designam 

o tema. No trecho escolhido para ilustrar esse fato (Figura 2), temos o tema do peso do pecado 

(De pondere peccati) e as citações não mencionam a palavra pecado: elas indicam, apenas, 

que o pecado gera um peso no coração dos indivíduos. Por sua vez, a obra de Cruden propõe-

se a apresentar a localização de palavras exatas no Livro Sagrado do Cristianismo. 

 Atualmente, com o uso de computadores, a digitalização de diversas versões dos 

textos sagrados e a disponibilização deles na Internet, possibilita efetuar-se a pesquisa por 

termos, viabilizando atingir o objetivo de Cruden, mas não, necessariamente, o de Pádua. 

Apesar de as duas obras serem o resultado de um estudo página a página, a obra de Antônio 

de Pádua se apresenta como mais complexa: ela ultrapassa a identificação e a localização de 

termos, elaborando um agrupamento temático-semântico que ainda hoje constitui um desafio 

para a Linguística de Corpus. 

 O estudo de concordâncias são práticas que se mantiveram vivas por muitos séculos 

chegando até a compor o conjunto de procedimentos de análise de corpora modernos. É o que 

se pode verificar na obra de lexicógrafos e linguistas estruturalistas da década de 1950, tais 

como Harris, Fries e Hill. Os primeiros estudiosos forneceram o procedimento de busca e 

indexação; os lexicógrafos e linguistas estruturalistas foram reconhecidos como excelentes 

coletores de dados linguísticos e responsáveis por incentivar a prioridade de estudo de dados 

reais da língua (MCCARTHY e O’KEEFFE, 2012). 

 Não se pode esquecer que, até a década de 1950, o trabalho com corpora era 

principalmente desenvolvido por especialistas de outras áreas, como, por exemplo, religiosos, 

botânicos, engenheiros e entusiastas da literatura. Assim, só a partir dessa década, o estudo 
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passa a ter um cunho mais acadêmico e científico, através da obra de linguistas desejosos de 

formalizar cientificamente a utilização de corpora elaborados para o propósito de investigar 

determinados padrões linguísticos e suas variações. 

 Naturalmente, como em qualquer ciência, a Linguística de Corpus não evoluiu sobre o 

trajeto de uma história linear, cronologicamente estanque; ao contrário, as pesquisas 

realizadas em seu domínio ensejaram a utilização de corpora de desenhos e formatos variados, 

dentre os quais isolei alguns com o escopo de retraçar, valendo-me deles, a sequencialidade 

efetivamente percorrida pelos estudos que contribuíram para consolidar a metodologia com 

que trabalhei. 

 John Rupert Firth, além das inúmeras contribuições para a fonética, interessou-se pelo 

estudo da língua em situações de uso, dentro de contextos variados e específicos. A seu ver, o 

contexto de situação é mais bem usado como uma construção esquemática apropriada para 

aplicação em eventos linguísticos que relacionem as seguintes categorias, para o efeito de 

serem, num segundo momento, agrupadas e classificadas: 

 

A. As características relevantes dos participantes: pessoas 

personalidades. 

(i) A ação verbal dos participantes. 

(ii) A ação não-verbal dos participantes. 

B. Os objetos (objetivos) relevantes. 

C. O efeito da ação verbal (FIRTH, 1957ª, p.182)9. 

 

 Outra contribuição importante de Firth que, segundo ele, reforça a necessidade do uso 

de corpora nessas condições, está na apresentação do conceito de colocação como uma 

relação sintagmática de itens lexicais e a possibilidade de coocorrência (SOUZA REN, 2012). 

Firth (1957b, p.11) com sua frase célebre “You shall know a word by the company it keeps” 

(“Uma palavra é conhecida por suas companhias”.) É lógico que a livre tradução que aqui 

faço dessa máxima é deliberadamente colocada aqui com a finalidade de deixar clara a 

equivalência do conteúdo dela com o conteúdo do ditado português “dize-me com quem 

andas, que te direi quem és”. Nesse sentido, minha tradução visa preservar, ainda, a ênfase 

                                                 
9 A. The relevant features of participants: persons, personalities.  
(i) The verbal action of the participants.  
(ii) The non-verbal action of the participants.  
B. The relevant objects.  
C. The effect of the verbal action. (Tradução livre feita pelo autor). 
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com que Firth insiste em recordar aos estudiosos do léxico e da língua a importância que 

assumem tanto o “contexto exclusivamente linguístico” quanto o “contexto da situação de 

uso”, no que se refere à construção da significação das frases. Mas, é certo que essa evidência 

pode ser melhor localizada, ainda, no trabalho de criarmos corpora de estudo que incluam os 

contextos nos quais as palavras-alvo figurem comumente. Sinclair (1966) retoma a 

importância de considerar as colocações ao afirmar que as palavras estabelecem relações de 

significado com as outras palavras ao seu redor, que compõem seu contexto linguístico. 

 De acordo com Souza (SOUZA REN, 2012), Firth deixou uma série de princípios que 

“embasaram a tradição neofirthiana Linguística e pesquisas de linguistas, tais como M. A. K. 

Halliday e John Sinclair notadamente, e lançaram luz sob uma visão de linguagem que 

serviria de base para uma nova abordagem: a Linguística de Corpus.” (SOUZA REN, 2012, p. 

78). Esses princípios, segundo Stubbs (STUBBS apud SOUZA REN, 2012, p. 77-78), são: 

 

(1) “A Linguística é essencialmente uma ciência social e uma ciência 

aplicada. 

(2) A língua deveria ser estudada por meio de exemplos de uso reais, 

atestados e autênticos, não por meio de sentenças intuitivas, 

inventadas, isoladas. 

(3) A unidade de estudos deve ser os textos inteiros. 

(4) Textos e tipos de textos devem ser estudados comparativamente 

entre os textos dos corpora. 

(5) A Linguística preocupa-se com o estudo do sentido: forma e 

sentido são inseparáveis. 

(6) Não há limites entre léxico e sintaxe; léxico e sintaxe são 

interdependentes. 

(7) Muito do uso língua é rotineiro. 

(8) A língua em uso transmite cultura. 

(9) Dualismos saussurianos são concepções errôneas” (SOUZA REN, 

2012, p. 77-78). 

 

 Complementando os princípios listados acima, Teubert e Krishnamurthy (2007) 

mencionam cinco princípios que, segundo eles, distinguem a Linguística de Corpus da 

Linguística da Langue na Introdução Geral da coletânea Corpus Linguistics editada por eles 

em cinco volumes. Esses princípios são: 
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 “A Linguística de Corpus se preocupa com o significado, com o 

conteúdo simbólico. As pessoas não estão interessadas em 

construções gramaticais; elas querem saber o significado do que 

foi dito. 

 O que separa a Linguística de Corpus da linguística cognitiva é 

que ela olha para a língua a partir de uma perspectiva social, e não 

psicológica. Língua é comunicação verbal entre pessoas, é o 

discurso do que está realmente sendo dito (escrito) e ouvido (lido). 

 A Linguística de Corpus é diacrônica. Qualquer coisa que seja 

dita é uma reação a coisas que foram ditas anteriormente. Somente 

podemos compreender totalmente afirmações se soubermos a que 

elas se referem. O discurso possui, necessariamente, uma 

dimensão diacrônica. 

 A Linguística de Corpus usa a frequência para construir 

generalizações. A significância estatística nos revela conexões que 

não veríamos de outra maneira. As generalizações que a 

Linguística de Corpus constrói não são interpretadas como leis ou 

regras, mas como maneiras plausíveis de agrupar coisas 

semelhantes. 

 A Linguística de Corpus também pode fazer alegações específicas 

sobre eventos únicos de fenômenos da língua ao mostrar quais 

aspectos desse evento se diferem de todas as outras ocorrências 

dos mesmos tipos de fenômenos” (TEUBERT e 

KRISHNAMURTHY, 2007, p. 9)10. 

 

                                                 
10 Corpus linguistics is concerned with meaning, with symbolic content. People are not interested in grammatical 
constructions; they want to know the meaning of what has been said. 
What sets corpus linguistics apart from cognitive linguistics is that it looks at language from a social, not a 
psychological perspective. Language is verbal communication between people, is the discourse of what is 
actually being said (written) and listened to (read). 
Corpus linguistics is diachronic. Whatever is said is a reaction to things that have been said before. We can only 
fully understand utterances if we know what they refer to. The discourse has, of necessity, a diachronic 
dimension. 
Corpus linguistics uses frequency to arrive at generalisations. Statistical significance makes us aware of 
connections that we would not see otherwise. The generalisations that corpus linguistics arrives at are not 
interpreted as laws or rules, but as plausible ways to group similar things together. 
Corpus linguistics can also make specific claims concerning unique events of language phenomena by showing 
in which aspects this event differs from all other occurrences of the same type of phenomenon. (Tradução livre 
feita pelo autor). 
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 Levando em consideração todos princípios mencionados acima, para que possamos 

estudar a língua sob uma perspectiva da Linguística de Corpus precisamos essencialmente de: 

 

1. Finalidade: ter ciência do que se espera encontrar em determinado estudo 

linguístico. 

2. Contexto: saber onde, quando, por quem e para quê a língua está sendo usada. 

3. Exemplos: coletar evidências no uso da língua manifestadas em textos orais e/ou 

escritos presentes em corpora compilados para estudo. 

 

 De acordo com Berber Sardinha (2000, p. 325), “a Linguística de Corpus ocupa-se da 

coleta e da exploração de corpora, ou conjuntos de dados linguísticos textuais coletados 

criteriosamente, com o propósito de servirem para pesquisa de uma língua ou variedade 

linguística. Como tal, dedica-se à exploração da linguagem por meio de evidências empíricas, 

extraídas por computador”. 

 Partindo dessa descrição conectando o uso do computador a essa abordagem 

linguística, podemos identificar a origem da Linguística de Corpus no começo da década de 

1960 (AARTS, 2007), mais precisamente em 1964 (BERBER SARDINHA, 2004) quando a 

informatização do Brown University Standard Corpus of Present-day American English, que 

continha 1 milhão de palavras, foi concluída. 

 É importante mencionar, conforme salienta Berber Sardinha (2004, p. 3), que “foi um 

corpus não-computadorizado que deu feição aos corpora atuais, o SEU (Survey of English 

Usage)”. Francis (1992), pesquisador pioneiro que compilou o Brown Corpus mencionado no 

parágrafo anterior, também afirma que muitos corpora importantes em inglês foram 

compilados bem antes de os computadores terem sido inventados. 

 O objetivo era que o SEU contivesse 1 milhão de palavras e esse corpus foi compilado 

em Londres pela equipe de Randolf Quirk a partir de 1959. No entanto, por mais que possam 

existir tentativas de estudos usando corpora de forma mecânica, como houve, de fato, dezenas 

de casos historicamente falando, a dependência da Linguística de Corpus das ferramentas 

computacionais demonstra-se na necessidade de apresentação de resultados de pesquisa 

empiricamente mais confiáveis do que o processamento manual comum pode oferecer. É 

inegável que ocorrem, por vezes, erros de programação em ferramentas computacionais, mas, 

em todo caso, esses erros contam com maiores probabilidades de serem detectados e 

corrigidos do que os erros cometidos por centenas de analistas manuais – ou até mais: no caso 
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da pesquisa de Käding, por exemplo, lidava-se com 5 mil analistas manuais (BERBER 

SARDINHA, 2004). 

 Levando isso em consideração, o desenvolvimento da pesquisa que deu origem a esta 

Dissertação de Mestrado utilizou ferramentas computacionais para coleta e análise de dados 

com o objetivo de apresentação de dados mais confiáveis. Por esta razão, os textos que 

compõem os corpora foram compilados a partir da Internet, foram limpos e armazenados em 

documentos no formato de texto simples ou ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange), os corpora foram analisados pelos programas WordSmith Tools 6.0, zExtractor 

e um site para pesquisa lexicográfica, o SketchEngine. Com a utilização de diversos recursos 

dos programas e do site foi possível diminuir o montante de dados a serem analisados 

qualitativamente bem como exportar a lista de palavras em formato de planilha eletrônica para 

facilitar a identificação dos termos de Maçonaria Simbólica e a criação do glossário. No 

próximo capítulo descreverei o método para cada uma das partes da pesquisa, mas é 

importante pontuar nesta seção que sem o auxílio de ferramentas computacionais, o trabalho 

desenvolvido teria requerido mais tempo e provavelmente mais indivíduos envolvidos devido 

a quantidade de dados a serem analisados. 

 Uma preocupação de Aarts (2007) – e certamente de outros estudiosos – para lá do 

problema da seleção de material (como e por que escolher e isolar este e não aquele termo ou 

fenômeno como “dado a trabalhar”?), consiste em definir a priori o que é que o linguista deve 

fazer com os dados que ele selecionou para objeto de seu exame. Nesse particular, o autor cita 

Tognini-Bonelli (2001), que distingue duas abordagens próprias dos estudos com corpora: a 

“fundamentada” em corpus (corpus based) e a “orientada” por corpus (corpus driven). Em 

uma aproximação simplificada diríamos que a diferença se deixa ver no fato de que, 

trabalhando com a primeira – em um estudo embasado em corpus –, o linguista se utilizará do 

corpus para encontrar respostas para suas perguntas de pesquisa com base em teorias 

previamente estabelecidas, enquanto que, ao optar por se valer de um estudo “orientado” por 

dado corpus, a teoria é variadamente construída, no passo-a-passo escalar de uma work in 

progress, à medida que as evidências vão sendo detectadas e recrutadas ao longo de cada 

percurso de análise. 

 Pelo que diz respeito à presente dissertação, optei por desenvolver minha pesquisa na 

conformidade da metodologia própria da abordagem fundamentada em corpus, que viabiliza a 

extração semiautomática de termos mediante o uso de ferramentas computacionais de eficácia 

já testada (PEARSON, 1998). 
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 De acordo com Aarts (2007) a diferença mais importante entre dados presentes em um 

corpus e outros dados, está em que, pelo fato de conhecermos a priori a procedência e as 

características dos dados do corpus escolhido, lidamos com dados que refletem a forma real 

da linguagem efetivamente usada. De modo mais explícito: em meu caso, lido com textos 

reais, compilados nos corpora deste estudo a partir dos rituais maçônicos em que eles 

efetivamente comparecem, servindo bem para exemplificar, a esse título, o socioleto 

maçônico em uso nas cerimônias da Maçonaria, constituindo eles, por conseguinte, fontes 

confiáveis para a coleta de termos. 

 Sinclair (1991) define corpus como uma coleção de textos que ocorrem naturalmente 

em uma língua, que são escolhidos para caracterizar um estado ou variedade dessa língua. 

Anos mais tarde, Sinclair (1995) define corpus como sendo uma coleção de peças de língua 

(pieces of language) que são selecionadas e ordenadas de acordo com critérios linguísticos 

específicos para ser usada como uma amostra da língua. Francis (1992) define corpus como 

uma coleção de textos considerada representativa de uma determinada língua, dialeto, ou 

outro subconjunto de língua, a ser usada para análise linguística. Berber Sardinha (2004, p. 

18) cita a definição dada por Aquilino Sanchez e Pascual Cantos na obra deles Cumbre – 

Curso de Español de 1996 na qual eles definem corpus como: 

 

“Um conjunto de dados linguísticos (pertencentes ao uso oral ou 

escrito da língua, ou a ambos), sistematizados segundo determinados 

critérios, suficientemente extensos em amplitude e profundidade, de 

maneira que sejam representativos da totalidade do uso linguístico ou 

de algum de seus âmbitos, dispostos de tal modo que possam ser 

processados por computador, com a finalidade de propiciar resultados 

vários e úteis para a descrição e análise.” (SANCHEZ, CANTOS apud 

BERBER SARDINHA, 2004, p. 18). 

 

 Para Berber Sardinha (2004), a definição acima é completa porque ela menciona 

aspectos importantes como: 

 

 “A origem: os dados devem ser autênticos. 

 O propósito: o corpus deve ter a finalidade de ser um objeto de 

estudo linguístico. 

 A composição: o conteúdo do corpus deve ser criteriosamente 

escolhido. 
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 A formatação: os dados do corpus devem ser legíveis por 

computador. 

 A representatividade: o corpus deve ser representativo de uma 

língua ou variedade. 

 A extensão: o corpus deve ser vasto para ser representativo.” 

(BERBER SARDINHA, 2004, p. 18-19). 

 

 Em relação aos tipos de corpora existentes e suas classificações, Pearson (1998) e 

Berber Sardinha (2004) discorrem sobre a vastidão de termos que podem ser usados na 

descrição de corpora. Berber Sardinha (2004) apresenta uma listagem dos tipos principais de 

corpora citados na literatura da área agrupados segundo critérios de sua escolha, que engloba 

também os mais importantes citados por Pearson (1998) e que apresento de forma resumida, 

explanando alguns conceitos a seguir: 

 

 Modo: Falado ou escrito. A composição do corpus no que diz 

respeito aos tipos de textos de acordo com o tipo de discurso, 

podendo oral ou escrito. Existe também o misto, que contém textos 

orais e escritos. 

 Tempo: Sincrônico, diacrônico, contemporâneo e histórico. O 

critério de seleção dos textos que compõem o corpus em relação ao 

período no qual os textos foram criados. O sincrônico compreende 

um período de tempo enquanto que o diacrônico dois ou mais. O 

contemporâneo compreende o tempo corrente enquanto que o 

histórico um período de tempo passado. 

 Seleção: De amostragem, monitor, dinâmico ou orgânico, estático 

e equilibrado. O corpus de amostragem é aquele que tem como 

objetivo ser uma amostra finita da linguagem enquanto que o 

monitor pode ser alterado para refletir o estado atual de uma língua. 

O corpus é estático quando alterações em sua composição não são 

permitidas e dinâmico ou orgânico quando se permite crescimento 

ou diminuição na composição do corpus. O corpus é equilibrado 

quando os gêneros textuais representados na constituição do corpus 

foram selecionados em quantidade balanceada. 

 Conteúdo: Especializado, regional ou dialetal e multilíngue. O 

corpus especializado é aquele que contém tipos específicos de 

textos como determinados gêneros ou registros. O regional ou 
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dialetal possui textos de variedades sociolinguísticas específicas. O 

multilíngue possui textos de idiomas diferentes. 

 Autoria: de língua nativa ou de aprendiz (falante não nativo). 

 Disposição Interna: paralelo e alinhado. O paralelo é constituído 

por textos originais e tradução enquanto que o alinhado as 

traduções aparecem abaixo de cada linha do original. 

 Finalidade: de estudo, de referência ou de treinamento ou teste 

(PEARSON, 1998). 

 

 Outro tipo de corpus mencionado por Pearson (1998) e Aijmer (2008) são os corpora 

comparáveis, que “consistem de textos em diferentes línguas que sejam similares ou 

comparáveis em relação a um número de parâmetros como o tipo de texto, formalidade, 

assunto, período de tempo entre outros”11 (AIJMER, 2008, p. 276). Eles se diferenciam dos 

paralelos por não conterem os textos originais e suas traduções. 

 À luz das definições e tipologia compiladas acima, os corpora objetos de estudo desta 

dissertação se enquadram nas seguintes classificações: 

 

 Modo: escrito. Todos os textos são escritos de Maçonaria 

Simbólica, que compreende os graus de Aprendiz, Companheiro 

e Mestre, em língua inglesa e portuguesa. 

 Tempo: diacrônico. Há textos de diversos períodos de tempo, 

entre os anos de 1804 e 2002. A seleção diacrônica tem como 

objetivo demonstrar que o socioleto ou jargão maçônico 

permanece inalterado mesmo com o passar de quase duzentos 

anos. 

 Seleção: de amostragem, estático e não equilibrado. O objetivo 

foi trabalhar com uma amostragem finita para a extração 

semiautomática dos termos de Maçonaria Simbólica e, por causa 

deste fato, os corpora permaneceram inalterados após o término 

da compilação. Os corpora não são equilibrados por opção de 

trabalhar exclusivamente com rituais e textos afins para diminuir 

a probabilidade de ocorrência de termos não maçônicos. 

                                                 
11 “consists of texts from diferent languages which are similar or comparable with regard to a number of 
parameters such as text type, formality, subject matter, time span, etc.” (Tradução livre feita pelo autor.) 
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 Conteúdo: especializado. Todos os textos nos corpora de estudo 

são rituais ou textos afins de Maçonaria Simbólica que 

apresentam o uso do socioleto ou jargão maçônico. 

 Autoria: de língua nativa. Todos os textos que constituem os 

corpora de estudo são de autoria de nativos da língua utilizada na 

composição dos mesmos. 

 Disposição: comparáveis. Os corpora deste estudo possuem 

textos originais de Maçonaria Simbólica em inglês e português, 

ou seja, eles não textos em uma língua de partida e suas traduções 

na língua de chegada. 

 Finalidade: de estudo. Os corpora foram compilados para o 

desenvolvimento da pesquisa de identificação de termos de 

Maçonaria Simbólica. 

 

 Quanto aos aspectos dos corpora citados por Berber Sardinha (2004), os corpora de 

estudos são autênticos, ou seja, não sofreram nenhuma adaptação, eles têm a finalidade de ser 

um objeto de estudo sobre a identificação de jargão maçônico, os textos que compõem os 

corpora foram criteriosamente escolhidos entre centenas de textos sobre Maçonaria Simbólica 

pré-selecionados, os dados dos corpora são legíveis por computador e os corpora são 

representativos da linguagem maçônica. 

 No que diz respeito ao aspecto de ser vasto para ser representativo, Berber Sardinha 

(2004) menciona que para ter representatividade, o corpus deve ser o maior possível. Quando 

se trata de pesquisa terminológica, um dos desafios a superar é a falta de disponibilidade de 

corpora adequados para a pesquisa (PEARSON, 1998). Os corpora que consegui compilar 

para esta pesquisa possuem cerca de 400 mil palavras, ou aproximadamente 200 mil palavras 

para cada uma das línguas no estudo (inglês e português), o que em comparação a um corpus 

de linguagem geral como o British National Corpus (100 milhões de palavras) é bem pequeno. 

 No entanto, ao considerarmos que: (1) a Maçonaria Simbólica é composta de três 

graus (Aprendiz, Companheiro e Mestre); (2) existe um ritual para cada um desses graus; (3) 

o jargão permanece quase que inalterado nos diversos ritos na Maçonaria (Escocês Antigo e 

Aceito, Emulação, York entre outros); (4) cerca de 89% das Lojas no Brasil trabalham com o 

Rito Escocês Antigo e Aceito; e (5) nos Estados Unidos e Reino Unido há um equilíbrio entre 

os ritos Escocês Antigo e Aceito, de York e o de Emulação; a representatividade nos corpora 

deste estudo está respaldada no fato de que foram compilados 13 manuais e rituais em língua 

portuguesa e 15 manuais e rituais em língua inglesa que são utilizados por maçons em seus 
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trabalhos e englobam os três graus da Maçonaria Simbólica (Aprendiz, Companheiro e 

Mestre) e os ritos mencionados. Adicionar mais textos semelhantes aos corpora não teria 

impacto significativo nos resultados uma vez que, conforme mencionado anteriormente, quase 

não há alterações na linguagem utilizada de um texto para outro. 

 Após apresentar os princípios gerais da Linguística de Corpus, ressaltar a relevância 

desses princípios no desenvolvimento desta pesquisa de identificação de termos de Maçonaria 

Simbólica e classificar os corpora de estudo de acordo com a tipologia utilizada na 

Linguística de Corpus, eu passarei a descrever na seção seguinte os princípios que regem a 

pesquisa terminológica. 

 

1.2.Terminologia 

 

 Conforme citado na Introdução desta dissertação, a terminologia pode ser definida 

como o estudo das teorias e métodos de coleta, disseminação e padronização de termos. Para 

Pearson (1998), a terminologia é uma disciplina linguística separada, na qual termos devem 

ser tratados diferentemente de palavras comuns. Divergindo dessa opinião, Sager afirma que a 

terminologia não é uma disciplina independente porque não existe literatura suficiente que 

possa sustentar essa condição. De acordo com o autor, tudo de importante que pode ser dito 

sobre terminologia pode ser bem explicado no contexto da linguística, ciência da informação 

ou linguística computacional. No entanto, o autor enfatiza também a importância do conjunto 

de práticas e métodos para criação, coleta e identificação de termos que constitui o estudo 

terminológico (SAGER, 1990). 

 De acordo com Pearson (1998), a primeira tentativa de padronizar a terminologia 

usada em determinadas áreas foi em 1906 com o início da criação de um vocabulário 

eletrotécnico pela International Electro-technical Comission, concluído em 1938. A 

dissertação de doutorado do engenheiro Eugen Wüster também apresentou uma nova 

abordagem para criação de nova terminologia. Além desses acontecimentos, a década de 1930 

viu a criação da International Federation of Standardizing Associations (ISA), comitê técnico 

que tem o escopo de padronizar e apresentar terminologias. Em 1951, um comitê técnico para 

terminologia foi criado pela International Organization for Standardization (ISO) (TC37). As 

primeiras recomendações da ISO para terminologia foram publicadas em 1968. 

 Terminólogos tradicionais tendem a estudar os termos isoladamente e existe certa 

relutância por parte deles em utilizar textos autênticos. Pearson (1998) cita Wüster ao dizer 

que os terminólogos estão apenas interessados no ato de nomear conceitos e vocabulário. Para 
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ele, conceitos são construções mentais às quais colocamos rótulos. Os terminólogos se 

preocupam em impor regras para o uso da língua, desenvolvendo “a norma” (Soll-Norm em 

alemão), que tem por objetivo criar vocabulários com significados fixos e padronizados para 

evitar confusão, mantendo a convicção de que termos são diferentes de palavras e somente 

podem ser definidos por especialistas da área devidamente qualificados (PEARSON, 1998). 

 Os terminólogos modernos levam em consideração o uso da língua, principalmente no 

contexto de reconhecimento de termos e na recuperação de fragmentos contextuais 

apropriados (PEARSON, 1998). Na terminologia moderna, o foco principal está no uso de 

textos reais como uma fonte principal de dados (AHMAD, DAVIES, FULFORD e ROGERS, 

1992). 

 Divergências à parte, existe uma coisa que tanto os terminólogos tradicionais quanto 

os modernos concordam, que é o fato de que o ordenamento e a classificação do 

conhecimento são cruciais para os estudos terminológicos (AHMAD, DAVIES, FULFORD e 

ROGERS, 1992). Por esta razão, para a condução do estudo alvo desta dissertação, foi 

necessária a utilização de uma metodologia que permitiu que as palavras contidas nos corpora 

de estudos fossem ordenadas e classificadas para que os termos de Maçonaria Simbólica 

fossem identificados. 

 Apesar de as tentativas de padronização terminológica ter tido início no século XX 

conforme mencionado anteriormente, muito antes dessas tentativas, os métodos de extração e 

compilação de termos estavam associados, e até certo ponto ainda hoje estão, ao estudo 

lexicográfico realizado na extração e coleta de palavras para a construção de dicionários com 

o auxílio de corpora. Naturalmente que ao analisarmos estudos anteriores ao século XX, 

estamos considerando corpora compilados e processados manualmente. 

 Francis (1992) acredita que um dos estudos lexicográficos mais antigos em língua 

inglesa com o uso de corpora tenha sido o Latin Corpus Glossary do século VIII, que ele diz 

que pode ser o exemplo mais antigo de dicionário bilíngue Latim-Inglês. Outros corpora 

foram compilados e processados com o passar dos séculos. Francis (1992) aponta o de 

Samuel Johnson usado para o desenvolvimento do A Dictionary of the English Language em 

1755, o de James Murray usado para o desenvolvimento do Oxford English Dictionary no 

século XIX e o dos editores do Merriam-Webster Dictionary no século XX como sendo os 

exemplos mais ilustres pela complexidade do trabalho desenvolvido e dos resultados obtidos. 

Apresento as Figuras 5 e 6 (JOHNSON, 1785b) com as palavras linguist (linguista) e 

metaphor (metáfora) no dicionário de Johnson: 
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Figura 5 – Palavra Linguist no dicionário escrito por Samuel Johnson. 

Figura 6 – Palavra Metaphor no dicionário escrito por Samuel Johnson. 

 

 Apresento a tradução livre das partes dos textos presentes nas Figuras 5 e 6 do inglês 

para o português.: 

 

Figura 5: Linguista. substantivo. singular [de língua, Latim] Um 

homem habilidoso em línguas. 

 Embora o linguista possa se orgulhar de possuir todas as 

línguas que Babel dividiu no mundo, ainda assim, se ele não tivesse 

estudado as coisas sólidas nelas, assim como as palavras e léxicos, ele 

não seria estimado em demasia como um erudito, da mesma forma 
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que qualquer pequeno proprietário rural ou comerciante sábio de 

forma competente apenas em relação a sua língua materna. Milton. 

 Nosso linguista recebeu rudimentos extraordinários para uma 

boa educação. The Spectator (O Espectador) por Addison. 

(JOHNSON, 1785b). 

 

Figura 6: Metáfora. substantivo. singular [metaphore, Francês; 

[transcrição fonética em francês]] A utilização de uma palavra para 

um uso no qual, em seu significado original, ela não poderia ser 

expressada: como, ele freia sua ira; ele esmorece o achado; a 

Primavera acorda as flores. Uma metáfora é uma símile compreendida 

em uma palavra; a Primavera coloca em ação os poderes da vegetação, 

que estavam entorpecidas no inverno, como os poderes de um animal 

dormindo são despertados ao acordá-lo. 

 A obra da tragédia está nas paixões, e em um diálogo; ambos 

odeiam metáforas fortes, nas quais a epopeia se regozija. Dryden. 

 Um morreu em metáfora, e um em canção. Pope. (JOHNSON, 

1785b). 

 

 De acordo com Meyer (2005), Johnson foi um dos primeiros lexicógrafos a usar 

citações ilustrativas retiradas de corpora em grande número para elaborar um dicionário. A 

primeira versão do dicionário elaborado por Johnson continha 150 mil citações ilustrativas. 

 Hoje, lexicográficos continuam a utilizar corpora para criação de dicionários, mas na 

terminologia, há ainda muitos desenvolvimentos tecnológicos a serem alcançados para a 

utilização mais assídua de corpora, um deles, talvez o desejo de muitos terminólogos, seria 

uma ferramenta confiável de extração de termos. Pearson (1998) afirma que corpora podem 

ser usados para terminografia semiautomática, mas que os mesmos não têm sido usados para a 

lexicografia especializada da mesma forma que eles vêm sendo usados para a lexicografia de 

linguagem geral. 

 Reunindo os fatores que dificultam os estudos terminológicos usando corpora que 

foram mencionados anteriormente, nós temos a ausência de corpora de estudos em 

determinadas áreas, a ausência de uma ferramenta computacional de extração de termos e a 

necessidade de especialistas na área para a qual a extração de termos está sendo realizada. 

 Neste aspecto, o estudo conduzido nesta dissertação superou parte desses fatores ao 

conseguir corpora relevantes para o estudo e a utilização de funcionalidades dos programas 
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WordSmith Tools 6.0, zExtractor e SketchEngine para reduzir a quantidade de palavras a ser 

examinada. Quanto a presença de um especialista na área, eu como tradutor e revisor de obras 

maçônicas, além de ser um maçom, farei a compilação dos termos. Espero que quando o 

glossário estiver disponível para as editoras, que a validação da relevância do resultado do 

trabalho desenvolvido venha por parte de outros especialistas na área. 

 Para uma melhor compreensão da nomenclatura comumente usada em terminologia, 

eu apresentarei abaixo as definições para glossário, termo e jargão. Além disso, incluí neste 

capítulo uma descrição de Maçonaria e seus objetivos. 

 

a. Glossário 

 

 As definições de glossário que mais se aproximam da funcionalidade que buscamos 

para este trabalho são: 

 

a. conjunto de termos de uma área do conhecimento e seus 
significados; vocabulário ‹g. de botânica›12 
b. Bibl. Lex. Elucidário de termos técnicos (glossário de termos 
médicos).13 
c. Dicionário de termos técnicos de uma arte ou ciência.14 
d. um dicionário de termos especiais em uma área ou ocupação 
específica.15 

 

As línguas que foram incluídas nesse glossário são o português (mais o do Brasil do 

que o de Portugal ou de outros países lusófonos), e o inglês (mais o dos Estados Unidos da 

América do que o do Reino Unido ou de outros países anglófonos).  

Além dos termos por extenso, também foram incluídas siglas e abreviaturas bastante 

comuns nos escritos maçônicos, em especial quando se trata de auxiliar nas técnicas de 

memorização ou quando se deseja restringir o acesso da informação aos iniciados e 

bloqueando-a aos profanos. 

 Usualmente, conforme mencionado antes, a estrutura mais simples (básica) de 

glossários bilíngues é a de duas linhas ou colunas, uma com o termo na língua de partida e a 

outra com o termo na língua de chegada. Para uma melhor compreensão da constituição 

                                                 
12 http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=gloss%25C3%25A1rio (Acesso em 02/03/2014). 
13 http://aulete.uol.com.br/ (Acesso em 02/03/2014). 
14 http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=gloss%E1rio 
(Acesso em 02/03/2014). 
15  a dictionary of the special terms in a particular field or job. http://www.merriam-
webster.com/dictionary/glossary (Acesso em 02/03/2014) (Tradução livre feita pelo autor). 



40 
 

desses tipos de glossários, dou abaixo dois exemplos: um deles constitui um glossário 

bilíngue inglês-português de termos de estatística, organizado em linhas, onde se tem o termo 

na língua de partida e o termo ou termos na língua de chegada (neste caso, o glossário em 

questão inclui o termo nas duas vertentes, do português do Brasil, e do português de 

Portugal); o segundo exemplo, constitui um glossário bilíngue inglês-português e português-

inglês, para nomes de frutas, no qual, além do termo na língua de partida e o termo seu 

correspondente na língua de chegada, inclui-se também sua designação na metalíngua 

científica. 

 

1. Glossário Inglês-Português de Estatística: 

Figura 7 – Exemplo de Glossário Bilíngue de Estatística (Linhas)16. 

  

                                                 
16http://glossario.spestatistica.pt/ (Acesso em 02/03/2014). 
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2. Glossário Inglês Português de Frutas (Versão em Colunas): 

 

Figura 8 – Exemplo de Glossário Bilíngue de Frutas (Colunas)17. 

 

 Por não ser o objetivo desta dissertação, o detalhamento acerca das escolhas feitas para 

a construção do glossário não foi incluído neste trabalho. No entanto, a proposta para o 

formato de glossário que pretendo adotar após a conclusão deste estudo contará com sete 

colunas em comparação com as duas citadas acima, representando na respectiva língua de 

origem os seguintes itens: termo (term), definição (definition), categoria (category), verbete 

(headword), inglês (Portuguese), concordância (concordance) e agrupamentos principais (top 

clusters) na seguinte disposição: 

 

1. English – Portuguese Masonic Glossary: 

 

 

Figura 9 – Proposta de Glossário Bilíngue Maçônico Inglês Português. 

 

 

                                                 
17http://www.sk.com.br/sk-fruit.html (Acesso em 02/03/2014). 

Term Definition Category Headword
Portuguese (Click to 

access Glossary)
Concordance (Click for more) Top Clusters (Click for more)

Warden

One of the two officers who assist the 

Worshipful Master in presiding the 

Lodge.

Officer Warden Vigilante
ANSWERED BY A KNOCK FROM EACH 

WARDEN AS A CALL TO ORDER.) W.
THE SENIOR WARDEN

English ‐ Portuguese Masonic Glossary
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2. Glossário Maçônico Português – Inglês 

 

 

Figura 10 – Proposta de Glossário Bilíngue Maçônico Português Inglês. 

 

b. Termo 

 

 “Termo é um rótulo – geralmente lexical – na linguagem especial de um domínio 

específico, que designa um conceito específico no conhecimento daquele domínio e 

discutivelmente menos dependente de um contexto em relação ao seu sentido do que uma 

palavra da linguagem geral.”18 (AHMAD, DAVIES, FULFORD e ROGERS, 1992, p. 269). 

Em textos que foram escritos para determinadas áreas de conhecimento ou para fins 

específicos, termos são uma parte, ou um subconjunto, do vocabulário usado durante a 

composição. Para definirmos os termos, no entanto, precisamos da definição de para quem é 

essa terminologia e qual seu objetivo. 

 Para Rondeau, citado por Pearson (1998), termo é basicamente um signo linguístico no 

sentido saussuriano, possuindo um significante e um significado. A autora afirma que 

enquanto Eugen Wüster usa termo para se referir ao rótulo, Rondeau usa termo para descrever 

a combinação entre o rótulo e o conceito. 

 De acordo com Pearson (1998), toda linguagem usada em certos ambientes 

comunicativos é potencialmente constituída por termos e é difícil definir quando uma palavra 

isolada é um termo ou não. Para os terminólogos, palavras se tornam termos, adquirem ou 

possuem um caráter protegido quando elas são usadas em áreas do conhecimento (disciplinas) 

específicas. 

 Para diferenciarmos termos de palavras, podemos usar o conceito defendido por Sager 

(1990) de que os itens lexicais que possuem caracteristicamente referências especiais em uma 

disciplina são os ‘termos’ dessa disciplina. Esses ‘termos’ coletivamente formam a 

                                                 
18 “term is a label - usually lexical - in the special language of a specific domain, designating a particular concept 
in the knowledge of that domain, and arguably less context-dependent with regard to its sense than a general-
language word.” (Tradução livre feita pelo autor). 

Termo Definição Categoria Verbete
Inglês (Clique para 

acessar o Glossário)
Concordância (Clique para mais)

Agrupamentos Principais 

(Clique para mais)

Vigilante
Um dos dois oficiais que auxiliam o 

Venerável Mestre a presidir a Loja.
Oficial Vigilante Warden

 o 2° e 1° Diácono, o 2° e 1° Vigilante, 

são interrogados su
IRMÃO PRIMEIRO VIGILANTE

Glossário Maçônico Português ‐ Inglês
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terminologia daquela disciplina. Em contraste com esses termos, existem os itens lexicais que 

funcionam como referência geral e são considerados ‘palavras’. A soma de termos e palavras 

constitui o ‘vocabulário’ de um determinado texto. Como o número de elementos léxicos em 

uma língua não é infinito, existem palavras que possuem uma referência geral e, dependendo 

do contexto, uma referência especial, sendo consideradas termos em algumas disciplinas e 

palavras gerais em outras (Sager, 1990). 

 

c. Jargão 

 

 De acordo com Burke (1995), em inglês o termo jargão é usado para descrever uma 

forma de expressão, geralmente oral, de um grupo específico que é, por princípio, de difícil 

compreensão ou até ininteligível para indivíduos que não pertençam a esse grupo. Conforme a 

palavra se espalhou de uma língua para outra, seu significado mudou para se referir em 

primeiro lugar à língua usada no submundo por mendigos, ladrões e enganadores. Esses 

grupos usavam essa língua para não serem compreendidos por cidadãos comuns. A palavra 

jargão também foi usada para descrever as gírias usadas por grupos étnicos como ciganos e 

judeus. (BURKE, 1995). 

 Com o desenvolvimento da linguagem técnica de diversas áreas profissionais e a 

publicação de glossários a partir do século XVIII, jargão passou a ser usado para descrever o 

conjunto de termos com significados específicos empregados por indivíduos que atuam nessas 

áreas profissionais, criando-se assim um código linguístico de uso privilegiado. 

 O linguista italiano Alfredo Niceforo (1912, p. 13) chegou a mencionar que 

“s’occuper différemment, c’est aussi parler différemment”, ou seja, quem se envolve em uma 

ocupação diferente deve falar de forma diferente. Essa frase reforça a predileção de muitos 

profissionais de algumas áreas, como por exemplo, médicos e advogado, em utilizar uma 

terminologia específica em sua maneira de expressão profissional, principalmente entre seus 

pares, como fator de diferenciação entre profissionais e leigos. 

 O linguista francês Albert Dauzat (DAUZAT, 1917 apud BURKE, 1995) estudou a 

evolução do jargão em grupos ocupacionais nômades que queriam preservar a integridade da 

comunicação entre eles,  independentemente da língua do país onde eles se encontravam. 

Entre esses grupos estavam os maçons operativos, que, segundo afirma Burke (1995), 

passaram alguns de seus termos aos maçons especulativos, membros da Maçonaria. O jargão, 

no caso da Maçonaria, serve para limitar a compreensão aos seus membros e impressionar os 

não iniciados. Seu caráter críptico (codificado) visa dois objetivos: revelar o sentido do que se 
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diz para os iniciados, ocultando-o, ao mesmo tempo, aos não-iniciados (profanos) pois essa é 

uma exigência de todos os falares esotéricos ou “ocultistas”. 

 Outras palavras usadas para expressar a ideia de jargão como conjunto de termos que 

compõem a terminologia de uma área de conhecimento são as palavras sublinguagem e 

metalinguagem científica. De acordo com Pearson (1998), a introdução do termo 

sublinguagem é atribuída a Zellig Sabbettai Harris (HARRIS, 1968 apud PEARSON, 1998) 

que afirma que algumas sentenças de uma língua quando são utilizadas para fins específicos, 

ou seja, quando essas sentenças possuem caracteristicamente uma referência específica em 

uma área de conhecimento, elas constituem uma sublinguagem daquela língua (PEARSON, 

1998). Lopes (1995) usa o termo metalinguagem científica para descrever a linguagem das 

ciências ao afirmar que “a matemática e a química, por exemplo, elaboram-se como 

metalinguagens científicas: elas são construídas, afastando-se, nesse particular, das línguas 

naturais” (LOPES, 1995, p. 311). 

 Roberts (1995) estudou o meio no qual um sistema linguístico secreto pode funcionar 

como um discurso praticado dentro de uma língua principal. Ela reitera o empoderamento que 

o jargão concede a certos membros das profissões e sua função de isolar o conhecimento em 

sociedades secretas. A autora mostra a importância dada pelos maçons a determinados termos 

que vão sendo revelados conforme eles passam de um grau para outro dentro da organização. 

Roberts enfatiza também que o jargão predominantemente está relacionado ao gênero 

masculino e pode expressar certa misoginia e exaltação do poder e privilégio masculino na 

sociedade moderna. 

 

d. Maçonaria Simbólica 

 

 Conforme mencionado anteriormente, esta pesquisa tem por objetivo identificar os 

termos de Maçonaria Simbólica presentes nos corpora de estudo. Para uma melhor 

compreensão do que é a Maçonaria e o que constitui a Maçonaria Simbólica, apresento a 

seguir algumas definições. 

 A Maçonaria é considerada “a maior e mais antiga organização fraternal no mundo”19 

(HARWOOD, 2008, p. 6) e suas reais origens provavelmente jamais serão descobertas. Uns 

acreditam que ela surgiu antes do dilúvio, outros dizem que foi durante a construção da Torre 

de Babel; vários creem que foi junto com os construtores das pirâmides do Egito; alguns 

                                                 
19 “the oldest and largest fraternal organization in the world.” (Tradução livre feita pelo autor). 
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afirmam que ela surgiu com os filósofos gregos; outros alegam que foi com o Rei Salomão e 

durante a construção do primeiro templo em Jerusalém; há quem diga que ela surgiu durante 

as Cruzadas, juntamente com a Ordem dos Cavaleiros Templários; outros creem que ela foi 

criada junto com as guildas20 de pedreiros (fr. maçons, ing. freemasons) e construtores das 

grandes catedrais medievais (HARWOOD, 2008); há, ainda, os que asseguram que a 

Maçonaria é uma continuação da extinta Ordem dos Templários; e, por fim, há os que 

acreditam que ela surgiu no fim da Idade Média com associações de construtores que queriam 

manter os segredos do seu ofício (CORDEIRO, 2009). O grande desafio é separar a História 

da Arte da Construção com a da Maçonaria.21 

 É bem provável que estas duas últimas hipóteses sejam as que mais se aproximam da 

realidade. Elas são, de qualquer forma, mais amplamente aceitas pelo fato de a simbologia 

básica da Ordem girar em torno da Arte de Construção e haver algumas relações com os 

Cavaleiros Templários como afirma o estudioso Dr. Robert Lomas, da Universidade de 

Bradford e autor de diversos livros sobre o tema 22 . Por isso, os primeiros maçons 

(pedreiros/construtores) eram pessoas do ofício e eram chamados de maçons operativos. Com 

o passar do tempo, os maçons começaram a aceitar membros que não sendo profissionais do 

ofício da construção tinham ainda assim interesse em adquirir os ensinamentos da Ordem; 

com o tempo, eles viriam a ser chamados de maçons especulativos. Hoje, os maçons 

especulativos são a maioria dos membros da organização. 

 Contando com cerca de 6 milhões (CORDEIRO, 2009) de membros espalhados pelo 

mundo todo e cerca de 210 mil membros no Brasil, distribuídos em cerca de 6 mil Lojas23, a 

Maçonaria continua a inspirar teóricos de conspiração que afirmam haver dentro das Lojas 

uma agenda secreta destinada a instruir planos de tomada do poder político e econômico. Na 

verdade, seja o que for que ele tenha sido no passado (em que, de fato, durante séculos, ela 

lutou contra o despotismo das tiranias de toda espécie) o objetivo principal da moderna 

Maçonaria reside no desenvolvimento humano integral, cívico, ético e pessoal de cada um de 

seus membros, e no desenvolvimento harmônico, justo, livre e fraterno de uma das sociedades 

dentro das quais ela atua.  

                                                 
20 associação que agrupava, em certos países da Europa durante a Idade Média, indivíduos com interesses 
comuns (negociantes, artesãos, artistas) e visava proporcionar assistência e proteção aos seus membros. 
http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=guilda (Acesso em 04/03/2014). 
21http://www.glesp.org.br/historias/54-historia-sobre-os-primordios-da-maconaria.html (Acesso em 02/03/2014). 
22http://www.robertlomas.com/Freemason/Origins.html (Acesso em 02/03/2014). 
23 http://www.noesquadro.com.br/2011/04/maconaria-brasileira-em-numeros.html (Acesso em 02/03/2014). 
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 Conforme é exposto por Harwood (2008), a Maçonaria é “uma sociedade universal de 

amigos que buscam se tornar pessoas melhores através de sua associação entre si. Seus lemas 

são companheirismo, integridade e boa cidadania” (HARWOOD, 2008, p. 6)24. Ele ainda 

complementa que a  

 

“Maçonaria não é uma religião, embora muitas ideias e ideais cristãos 
sejam importantes para os maçons. É o que os maçons chamam de 
uma ordem fraternal, cujos princípios básicos são o Amor Fraterno e a 
Ajuda. O Amor Fraterno exige que os maçons sejam tolerantes, 
respeitosos, gentis e compreensivos. A Ajuda se refere à prática ativa 
da Caridade e comprometimento com outras formas de filantropia, e 
verdade. A qualificação essencial que todos os maçons devem 
compartilhar é a crença em um único Ser Supremo. A afiliação, 
portanto, está aberta a pessoas de qualquer raça ou religião que 
possam satisfazer esta qualificação e que sejam ‘de bom caráter e 
tenham boa reputação”25 (HARWOOD, 2008, p. 8). 
 

 A Maçonaria é muito ampla, abrangendo diferentes ritos, organizados numa hierarquia 

de graus. De maneira geral, cada rito possui uma ritualística própria e, embora os elementos 

principais sejam mantidos em todos eles, um maçom de um rito certamente identificará 

diferenças procedimentais e interpretativas em outros. O rito mais trabalhado no Brasil é o 

Rito Escocês Antigo e Aceito, que é adotado por quase 90% das cerca de 700 Lojas sob a 

jurisdição da Grande Loja do Estado de São Paulo (GLESP). 

 Em relação aos graus na Maçonaria, há os graus que compõem a Maçonaria Simbólica, 

que são os três primeiros graus de Aprendiz, Companheiro e Mestre e os graus 

complementares que variam de acordo com o rito adotado. 

 Esta pesquisa se limitou à identificação de termos de Maçonaria Simbólica, ou seja, de 

termos que aparecem em textos relacionados aos três primeiros graus maçônicos: Aprendiz, 

Companheiro e Mestre. que são os graus obrigatórios em todos os ritos aceitos na Maçonaria 

moderna. 

 O desafio de fazer a identificação de termos de Maçonaria Simbólica reside em ter 

acesso a textos maçônicos utilizados pelos maçons em seus trabalhos e precisar de um 

                                                 
24“it is a universal society of friends who seek to become better people through their association with one another. 
Its watchwords are fellowship, integrity and good citizenship.” (Tradução livre feita pelo autor). 
25“Freemasonry is not a religion, though many Christian ideas and ideals are important to masons. It is what 
masons term a fraternal order, whose basic tenets are brotherly love and relief. Brotherly love requires that 
masons be tolerant, respectful, kind and understanding. Relief refers to the active practice of charity and 
commitment to other forms of philanthropy, and truth. The essential qualification all masons must share is a 
belief in a single supreme being. Membership, therefore, is open to people of any race or religion who can fulfil 
this qualification and are “of good character and repute”.”(Tradução livre feita pelo autor). 
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profissional com o conhecimento técnico para o julgamento do estatuto dos candidatos a 

termo. 

 Esse desafio é análogo ao desafio encontrado por Souza (SOUZA DAN, 2012), que 

conduziu uma pesquisa para identificar e validar termos de enfermagem em prontuários de 

pacientes adultos em reabilitação física motora. Para compor seu corpus de estudo, ela 

precisou de acesso especial e autorizado a esses prontuários e para validar os termos 

identificados, ela trabalhou com enfermeiros capacitados. 

 

 Com a definição dos conceitos mais importantes para esta pesquisa, descreverei no 

próximo capítulo a metodologia utilizada neste estudo, incluindo procedimentos para 

identificação de termos para criação de glossários. 

  



48 
 

2 METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo, apresentarei a metodologia que foi utilizada para que os objetivos desta 

dissertação, que são a identificação dos termos, simples e compostos, de Maçonaria Simbólica 

nos corpora de estudo e a listagem de exemplos de uso desses termos, fossem alcançados. 

 É importante mencionar que antes de ter adotado a metodologia descrita neste estudo, 

conduzi um estudo piloto que se baseava em identificação inteiramente manual de termos, 

baseada em um script criado pelo orientador e um banco de dados em FileMaker. O estudo se 

mostrou extenuante e improdutivo pela quantidade de mais de 10.000 palavras que teriam que 

passar pelo processo de serem julgadas como termos. Por conta disto, optei por uma 

abordagem que utilizasse a funcionalidade de palavras-chave de ferramentas computacionais. 

 Este capítulo está dividido em oito partes, a primeira é a descrição das ferramentas 

computacionais usadas para análise linguística, a segunda é o detalhamento do processo de 

definição e os procedimentos para coleta dos corpora em inglês e em português, a terceira 

parte é a explanação acerca do processo de adequação e limpeza dos corpora de estudo, a 

quarta é a descrição do processo de exposição e comparação dos dados estatísticos dos 

corpora de estudo com a utilização do WordSmith Tools 6.0 e do SketchEngine, a quinta 

parte é a explicação do processo de criação e comparação das listas de palavras gerais e listas 

de palavras-chave utilizando o WordSmith Tools 6.0, o zExtractor e o SketchEngine, a sexta 

parte é o detalhamento da análise qualitativa das listas de palavras-chave, a sétima parte é a 

descrição do processo de geração das listas de concordância que servirão como exemplos dos 

termos de Maçonaria Simbólica identificados após a análise qualitativa e a oitava é uma 

síntese de todo processo metodológico. 

 

2.1.Software para pesquisas em Linguística de Corpus e Terminologia 

 

 Conforme mencionado anteriormente, Berber Sardinha (2004) em sua definição de 

Linguística de Corpus faz uma conexão direta e necessária entre a disciplina e a utilização de 

computadores por serem ferramentas facilitadoras na condução de pesquisas com corpora. 

Também mencionei que a criação de dicionários está ligada ao uso de corpora e 

consequentemente a maneira mais confiável de se analisar os dados é pelo uso de 

computadores. 
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 Berber Sardinha (2000, p. 334-335) listou as ferramentas computacionais que mais se 

destacaram na história da Linguística de Corpus até aquele momento. Apresento abaixo a lista 

elaborada pelo autor: 

 

 “1970. TAGGIT, o primeiro etiquetador morfossintático para 

computador. 

 1979. CLAWS, o etiquetador mais famoso em utilização, usado na 

sua forma atual para anotar o BNC (British National Corpus). 

Roda em mainframes. 

 1987. TACT. Um dos programas pioneiros para 

microcomputadores, permite a consecução das tarefas principais 

de análise de corpus (listagem de palavras e concordâncias). 

 1988. OCP. The Oxford Concordance Program, um dos principais 

concordanceadores usados em microcomputadores e estações de 

trabalho. 

 1993. MicroConcord. O mais famoso, simples e robusto programa 

de concordância para microcomputadores, até hoje. 

 1995. WordSmith Tools. Primeiro a aproveitar os recursos do 

ambiente Windows para análise de corpus, divulga a Linguística 

de Corpus entre usuários de microcomputadores. Ainda hoje, 

depois de muitas versões, o mais completo e versátil conjunto de 

ferramentas para Linguística de Corpus. 

 1997. Brills tagger para DOS. Versão para microcomputadores do 

etiquetador Brill, um dos mais famosos e mais facilmente 

disponíveis para a comunidade. Permite que o usuário de 

microcomputadores faça, além de contagens de palavras e 

concordâncias, a etiquetagem de seu corpus. Para a maioria dos 

usuários sem grande conhecimento técnico, restringe-se a corpora 

em inglês. 

 1998. QTAG. A etiquetagem entra na era multiplataforma com 

este etiquetador para Java. Agora o mesmo etiquetador para 

grandes máquinas roda em micros também. Além disso, quebra a 

hegemonia da etiquetagem do inglês, pois permite que o usuário 

treine o etiquetador para análise de outras línguas.” (BERBER 

SARDINHA, 2000, p. 334-335). 
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 Para o desenvolvimento da pesquisa objeto desta dissertação, uma das ferramentas 

computacionais que utilizei entre as citadas acima é o WordSmith Tools versão 6.0. Conforme 

mencionado por Berber Sardinha (2000), ele é um programa versátil que, entre outras 

funcionalidades, permite a montagem de listas de palavras e concordâncias, que facilitam a 

análise, identificação e coleta dos termos. 

 Em relação à Terminologia, existem programas que apresentam candidatos a termos 

com base em abordagens de ordem estatística, linguística ou híbrida (TEIXEIRA, 2011b). 

Teixeira (2011b) conduziu um estudo com quatro ferramentas computacionais de extração de 

termos de (Onco)mastologia em português, sendo eles o Corpógrafo 4.0, o e-Termos, o 

zExtractor e o WordSmith Tools 3.0. Além desses citados, existem outros programas como o 

SDL Multiterm Extract, o KEA, o AntConc e o Araya Term Extraction Tools e ferramentas 

online como o Term Extraction 1.0 ou Terminology Extraction. Todos eles, sem exceção, se 

propõem a apresentar, com base em estatísticas e cruzamento de dados com corpora de 

referência, uma lista de candidatos a termos, ou seja, após a conclusão da lista, o terminólogo 

ainda tem que decidir quais palavras são termos. 

 Após a condução de seu estudo, Teixeira (2011b) conclui que a utilização isolada das 

quatro ferramentas computacionais usadas para sua pesquisa (Corpógrafo 4.0, e-Termos, 

zExtractor e WordSmith Tools 3.0) apresenta uma taxa de identificação de verdadeiro-

positivos, ou seja, de palavras que realmente são termos, entre 14,44% (e-Termos) à 27,56% 

(Corpógrafo 4.0). No entanto, ela afirma que a utilização de três ou mais dessas ferramentas e 

o subsequente cruzamento dos resultados identificando candidatos a termo comuns entre os 

programas e candidatos a termo exclusivos listados pode diminuir essa taxa, facilitando, dessa 

forma, a análise qualitativa dos dados, ao reduzir a quantidade dos dados a serem analisados. 

 A metodologia que eu utilizei, no entanto, se diverge da utilizada por Teixeira (2011b) 

no que tange à utilização sequencial das ferramentas computacionais. No estudo conduzido 

por Teixeira (2011b), ela extraiu os termos das quatro ferramentas paralelamente e depois fez 

o cruzamento dos dados coletados para fazer o julgamento do estatuto dos candidatos a termo. 

 Na pesquisa conduzida nesta dissertação, as ferramentas computacionais foram 

utilizadas de forma sequencial, a saber: (1) WordSmith Tools 6.0; (2) zExtractor; e (3) 

SketchEngine. Nesta sequencialidade, busquei utilizar de forma otimizada a funcionalidade de 

listas de palavras irrelevantes dessas ferramentas combinada com um corpus restrito a textos 

de uso maçônico para a redução de ruído durante a coleta das palavras-chave. 
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 Partindo desse objetivo, após a seleção criteriosa do corpus, o processo de 

levantamento de palavras-chave em cada ferramenta foi realizado seguindo a sequência 

estipulada: 

 

1. Carregamento de lista de palavras irrelevantes (Stoplist) atualizada. 

2. Extração das palavras-chave. 

3. Julgamento do estatuto dos candidatos a termo. 

4. Separação de termos e não termos. 

5. Atualização da lista de palavras irrelevantes por meio da inserção 

das palavras-chave que não foram julgadas como termos. 

 

 Um dos passos mais críticos é o terceiro, pela necessidade de conhecimento na área de 

estudo. Teixeira (2011b) afirma que uma necessidade para uma análise apropriada dos dados 

encontrados nos corpora de estudo é uma gama de conhecimentos gerais sobre a área que se 

pretende examinar. Esta afirmação reforça o fato de que a produção de um glossário de 

metalinguagem científica ou técnica, de jargões ou de um socioleto específico deve ser 

preferencialmente acompanhada por um especialista da área para qual o glossário será criado 

porque durante a verificação das palavras candidatas a termo, um leigo poderá 

inadvertidamente excluir um termo ou incluir uma palavra que não é um termo. Portanto, a 

preferência pela presença de um especialista na área de estudo durante o processo de criação 

do glossário deve prevalecer sobre a utilização de um especialista na área para verificação 

final do glossário. 

 Para atingir o objetivo desta dissertação que é a identificação dos termos, simples e 

compostos, de Maçonaria Simbólica nos corpora de estudo e a listagem de exemplos de uso 

desses termos, utilizei, além dos programas e ferramentas desenvolvidos especialmente para 

análise linguística já mencionados, outros programas desenvolvidos para fins gerais que se 

apresentaram como facilitadores nos processos de tratamento de dados e análise qualitativa. 

Descrevo abaixo as ferramentas que foram utilizadas para esta pesquisa: 

 

 WordSmith Tools 6.0 – é um conjunto de ferramentas para análise 

de dados linguísticos presentes em corpora de estudo que inclui, 

entre outras, as funcionalidades de interesse para esta pesquisa: 

o Ferramenta Concord: serve para encontrar e listar todos os 

exemplos de uso de uma palavra ou frase nos corpora de 

estudo. 
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o Ferramenta Keywords: ajuda a encontrar palavras que se 

destacam em um texto ou conjunto de textos. 

o Ferramenta Wordlist: lista as palavras de um texto ou 

conjunto de textos em ordem alfabética e de frequência. 

 zExtractor – é um programa para extração automática de 

candidatos a termos em corpora. 

 SketchEngine– é um sistema de análise de dados linguísticos 

presentes em corpora estudo que inclui, entre outras, as 

funcionalidades de interesse para esta pesquisa: 

o Concordancer: serve para encontrar e listar todos os 

exemplos de uso de uma palavra ou frase nos corpora de 

estudo. 

o Keywords: ajuda a encontrar palavras que se destacam em 

um texto ou conjunto de textos. 

o Terms: ajuda a encontrar palavras compostas que se 

destacam em um texto ou conjunto de textos. 

o Wordlists: lista as palavras de um texto ou conjunto de 

textos em ordem de frequência. 

 Notepad do Windows: é um editor de texto que permite trabalhar 

com arquivos de texto simples ou ASCII, que é um dos formatos 

que os programas de análise linguística mencionados acima 

aceitam e com o qual se obtém os melhores resultados. 

 Microsoft Excel: é um aplicativo para criação de tabelas que 

permite, entre outras funcionalidades, filtrar, calcular, comparar e 

analisar dados. 

 

 O WordSmith Tools foi selecionado por já ter sido testado em diversas pesquisas com 

palavras-chave (BERBER SARDINHA, 1999, 2001, 2005 e 2006) e na extração de 

candidatos a termos por Teixeira (2011a). O zExtractor foi selecionado por ter sido testado em 

pesquisa de extração de candidatos a termos por Teixeira (2011a). O SketchEngine foi 

utilizado por possuir ferramentas parecidas com os dois anteriores. Desses programas, o único 

que foi obtido de forma gratuita foi o zExtractor, sendo que os outros dois foram utilizados 

por meio de aquisição de licença específica. Apresento a seguir, o processo de definição e 

coleta dos corpora de estudo. 
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2.2.Definição e coleta dos corpora de estudo 

 

 Quando iniciei o desenho e a coleta dos corpora em inglês e português para este 

estudo parti do pressuposto de que quanto mais variado e mais extenso eles fosse, melhor 

seria para a obtenção dos resultados que eu esperava obter. Para atingir uma maior variedade 

de gêneros discursivos e atingir um objetivo inicial de cerca de 1 milhão de palavras, eu 

coletei de textos de manuais, reportagens de jornais e revistas maçônicos e não maçônicos, 

artigos acadêmicos, livros de ficção, biografias, dissertações, teses, entrevistas e poemas. O 

corpus em inglês chegou a ter 187 textos, totalizando 967.039 palavras. 

 No entanto, os resultados iniciais com os extratores de texto foram frustrantes devido à 

alta quantidade de palavras comuns que figuravam com frequência nos textos e 

consequentemente eram incluídas como palavras-chave. Como me propus a expor ao 

julgamento do estatuto de candidato a termo todas as palavras-chaves listadas pelos 

programas, objetivei reduzir o número de palavras comuns com a redefinição dos corpora de 

estudo. Portanto, para este estudo, as palavras-chave foram consideradas como candidatos a 

termo. 

 Sinclair (1991, p. 18) afirmou que “um corpus deveria ser tão grande quanto fosse 

possível”26 e, partindo desse princípio, decidi que para atingir a devida representatividade que 

um corpus deve ter, eu deveria concentrar meus esforços em compilar textos que 

contemplassem a variedade do discurso maçônico em uso nos três graus que compõem a 

Maçonaria Simbólica, que são, conforme mencionado anteriormente, Aprendiz, Companheiro 

e Mestre Maçom. Desta forma, deixei de me preocupar em demasia com a questão da 

extensão do corpus porque, de acordo com Biber (1993), a relevância está na adequação do 

corpus ao estudo que se pretende desenvolver. 

 De acordo com o autor, os parâmetros de um corpus totalmente representativo não 

podem ser determinados no início da pesquisa (BIBER, 1993). Ao invés disso, o trabalho com 

o corpus acontece de forma cíclica, partindo de uma investigação empírica e análise teórica 

inicial se desenha um corpus, depois disso se compila uma porção do corpus e se procede 

para a investigação empírica. Dependendo dos resultados, volta-se ao estágio de desenho do 

corpus, conforme representado na Figura 11. 

  

                                                 
26 “a corpus should be as large as possible”. (Tradução livre feita pelo autor). 
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Figura 11 – Representação do trabalho cíclico com corpus de acordo com Biber (1993, p. 256). 

 

 Com os resultados que obtive na análise dos corpora iniciais, decidi por diminuir a 

variedade de gêneros discursivos e me concentrar apenas nos manuais e rituais de uso em 

Lojas Maçônicas porque eles compõem todo o socioleto usado pelos maçons, voltando desta 

forma ao estágio de desenho do corpus conforme apresentado por Biber (1993, p. 256). 

 Roberts (1995) afirma que a linguagem maçônica pode ser interpretada como um 

sistema linguístico secreto que pode funcionar como um discurso praticado dentro de uma 

língua principal. Isto se deve ao fato de que apenas aqueles que possuem o conhecimento 

compartilhado podem entender as referências sendo feitas quando o discurso maçônico está 

sendo usado tanto dentro quanto fora de uma Loja Maçônica. 

 Conforme mencionado anteriormente, o resultado esperado com estabelecimento do 

foco na coleta de rituais e manuais maçônicos para compor os corpora é o de diminuir a 

probabilidade de surgimento de dados irrelevantes ao estudo. 

 Os manuais e rituais a serem coletados tinham que guarnecer os corpora com a 

representatividade necessária para a validação do estudo. Para que este objetivo fosse 

alcançado, levantei dados sobre os graus e ritos utilizados na Maçonaria Simbólica nos Brasil, 

Estados Unidos da América e Reino Unido. 

 Conforme já mencionado anteriormente, a Maçonaria Simbólica é composta de três 

graus, ou níveis de conhecimento, a saber, Aprendiz Maçom, Companheiro Maçom e Mestre 

Maçom. Quando alguém é iniciado na Maçonaria, ele ingressa como Aprendiz Maçom e após 

cumprir seus estudos e o interstício do grau, ele passa a Companheiro Maçom e 

posteriormente ao grau de Mestre Maçom, que é o último grau reconhecido da Maçonaria 

Simbólica. Muitos termos maçônicos são utilizados nos três graus, mas existem termos que 

são de uso exclusivo de cada um dos graus. Para obter representatividade dos corpora se faz 

necessário então, possuir rituais ou manuais de cada um dos graus e, de preferência, que haja 

equilíbrio entre os textos escolhidos. 
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 Quanto aos ritos, que são as formas de trabalhar com procedimentos especiais que 

cada Loja adota, 89% das Lojas no Brasil trabalham com o Rito Escocês Antigo e Aceito e há 

um equilíbrio no número de Lojas Maçônicas dos Estados Unidos da América e do Reino 

unido que usam o Rito Escocês Antigo e Aceito, Rito de York e o Rito de Emulação. Como a 

diferença entre os ritos está mais concentrada nos procedimentos internos do que em termos 

de jargão, dei preferência à coleta de rituais e manuais dos ritos adotados pela maioria das 

Lojas, incluindo algumas amostras de textos de outros ritos. 

 A busca e a compilação dos textos foram feitas por meio da Internet em sites de 

referência e pesquisa maçônicas de livre acesso como, por exemplo, The Web of Hiram27 da 

Universidade de Bradford, criada pelo Dr. Robert Lomas, autor de livros sobre Maçonaria e 

Cavaleiros Templários. 

 Após a seleção, os documentos de textos a serem incluídos nos corpora de estudo 

foram 15 rituais e manuais nos graus diversos em inglês e 13 rituais e manuais nos graus 

diversos conforme descrito na Tabela 1. 

  

                                                 
27 http://www.brad.ac.uk/webofhiram/ (Acesso em 14/07/2014). 
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Masonic Corpus in English (MCE) Corpus Maçônico em Português (CMP) 

Duncan’s Masonic Guide to the Three 

Degrees 

Ritual de Aprendiz Rito de Schroder 

Entered Apprentice Ritual Emulation Manual do Aprendiz Maçom 

Fellowcraft Ritual Emulation Ritual de Aprendiz Rito Escocês 1804 

Master Mason Ritual Emulation Ritual de Aprendiz Rito Escocês Antigo e 

Aceito 

First Degree Manual York Ritual de Aprendiz Rito Escocês 

Second Degree Manual York Manual de Cargos em Loja 

Third Degree Manual York Ritual de Companheiro Memphis 

Three Degrees Memphis Ritual de Companheiro REAA 1804 

First Degree Nevada Guia do Companheiro 

First Degree Ritual Taylor’s Ritual de Companheiro REAA 

Second Degree Ritual Taylor’s Ritual de Mestre REAA 1804 

Third Degree Ritual Taylor’s Ritual de Mestre REAA 

First Degree Ritual Westend Ritual de Mestre Schroder 

Second Degree Ritual Westend 

Third Degree Ritual Westend 

Tabela 1 – Documentos de textos incluídos nos corpora de estudo. 

 

 Uma vez definidos os textos a serem incluídos nos corpora de estudo passei para a 

adequação e limpeza dos corpora para processamento nas ferramentas computacionais, 

processo que passarei a descrever na próxima parte. 
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2.3.Adequação e limpeza dos corpora de estudo 

 

 Para uma utilização otimizada das ferramentas computacionais de análise linguística, 

os dados a serem analisados devem estar armazenados em formatos específicos e devemos 

fazer a limpeza nos corpora de estudo. 

 Conforme mencionado anteriormente, as ferramentas computacionais que foram 

utilizadas neste estudo funcionam melhor com textos armazenados no formato simples ou 

ASCII. Para que isto fosse possível, todos os documentos de textos que foram incluídos nos 

corpora de estudo foram convertidos ou digitados para o formato lido pelo Notepad do 

Windows e salvos com a extensão .txt, que designa texto simples conforme demonstrado na 

Figura 12. 

 

Figura 12 – Formato .txt usado para salvar textos ou corpora de estudo. 

 

 O processo de adequação ao formato exigido pelos programas foi relativamente 

simples porque a maioria das fontes pesquisadas permitia a seleção e cópia dos textos. Desta 

forma, eu apenas tive que colar os textos copiados para dentro do programa Notepad do 

Windows e salvar no formato adequado. Apenas dois documentos, o First Degree Nevada 
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com 42 páginas e o Three Degrees Memphis com 52 páginas, precisaram ser digitados porque 

estavam em um formato que não permitia o processo feito com os outros. 

 Terminada a etapa de adequação ao formato exigido pelos programas, o próximo 

passo foi a limpeza dos corpora. A limpeza consiste em excluir todo o ruído, ou seja, tudo o 

que estiver nos corpora que não são alvo da análise pretendida. Quatro exemplos de ‘ruído’ 

presentes nos corpora de estudo são hyperlinks, números de páginas, legendas de figuras e 

cabeçalhos de livros que se repetem em todas as páginas. Apresento na Figura 13 uma 

demonstração da presença de números de página, cabeçalhos, hyperlinks e legendas de figura. 

 

Figura 13 – Presença de ruído nos corpora de estudo. 

 

 A necessidade da limpeza dos corpora se justifica pela inconsistência de resultados 

que as ferramentas computacionais podem fornecer. Considere, por exemplo, o cabeçalho da 

Figura 13 que aparece no topo de cada página ímpar, ou seja, 28 vezes nesse documento de 56 
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páginas. Se não excluirmos esse cabeçalho antes do processamento pelas ferramentas 

computacionais, os resultados mostrarão que as palavras presentes nesse cabeçalho possuem 

uma frequência de aparecimento no documento de, no mínimo 28 vezes, podendo prejudicar, 

desta forma, palavras-chave que são escolhidas pelos programas pela frequência que eles 

possuem. 

 Assim como o processo de adequação ao formato lido pelas ferramentas 

computacionais, o processo de limpeza também foi relativamente simples porque durante a 

ação de selecionar, copiar e colar os textos no programa Notepad do Windows, eu já deixei de 

fora o que não seria passível de análise e na digitação dos dois textos mencionados acima eu 

fiz o mesmo, excluindo o que era desnecessário. 

 Após a adequação dos textos para o formato de arquivo lido pelas ferramentas 

computacionais e a limpeza dos corpora, a próxima etapa foi a coleta dos dados estatísticos 

dos corpora de estudos. 

 

2.4.Dados estatísticos dos corpora de estudo 

 

 Com a conclusão da parte conceitual e técnica descrita nas três seções anteriores deste 

capítulo, o próximo passo foi fazer o levantamento das características específicas dos dois 

corpora de estudo utilizando o WordSmith Tools 6.0 e o SketchEngine. O programa 

zExtractor não foi utilizado para esta parte da pesquisa porque diferentemente dos outros dois 

programas, ele é um programa especificamente para a extração automática de candidatos a 

termos. Descrevo abaixo o processo de levantamento de dados primeiramente com o 

WordSmith Tools 6.0 e posteriormente com o SketchEngine. 

 Conforme previamente mencionado, o WordSmith Tools 6.0 é um conjunto de 

ferramentas para análise de dados linguísticos presentes em corpora de estudo. Entre as 

funcionalidades estão a criação das listas de palavras presentes no corpus, a identificação de 

palavras-chave com base em comparações estatísticas com um corpus de referência e a 

geração de concordâncias que exemplificam a utilização das palavras em contexto. No 

período em que esta pesquisa foi desenvolvida, a única opção para a utilização do programa 

era por meio da compra de uma licença de uso. 

 O WordSmith Tools 6.0 é um programa com interface amigável aos usuários e 

apresenta o formato mostrado na Figura 14. 
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Figura 14 – Interface inicial do programa WordSmith Tools 6.0. 

 

 Para termos as características gerais de cada corpus, a primeira ferramenta que utilizei 

foi a Wordlist que cria uma relação das palavras presentes no corpus. Para emitir a lista de 

palavras, o usuário deve seguir a seguinte sequência de ações: 

 

1. Abrir o programa. 

2. Clicar em Wordlist. 

3. Na aba Settings, clique em Choose Texts para selecionar os textos 

para análise ou alternativamente aperte F11 para abrir a seleção de 

textos. 

4. Selecione os textos para análise e clique em OK. 

5. Na aba File, clique em New ou alternativamente aperte Ctrl+N. 

6. Opte por uma lista unificada para todos os textos ou batch, que é 

uma lista para cada arquivo de texto. 
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 O resultado aparecerá conforme exposto nas Tabelas 2 e 3. 

 

WordList 15 jul 2014 

N Word Freq. % Texts % Lemmas Set 

1 THE 14229 8,06 15 100,00

2 OF 7185 4,07 15 100,00

3 AND 7184 4,07 15 100,00

4 TO 6899 3,91 15 100,00

5 IN 3401 1,93 15 100,00

6 YOU 2292 1,30 15 100,00

7 IS 2036 1,15 15 100,00

8 THAT 1820 1,03 15 100,00

9 BY 1667 0,94 15 100,00

10 AS 1471 0,83 15 100,00

11 IT 1438 0,81 15 100,00

12 HIS 1408 0,80 15 100,00

13 WITH 1325 0,75 15 100,00

14 WHICH 1251 0,71 15 100,00

15 ON 1215 0,69 15 100,00

16 LODGE 1208 0,68 15 100,00

17 BE 1154 0,65 15 100,00

18 YOUR 1142 0,65 15 100,00

Tabela 2 – Parte da lista de palavra do Masonic Corpus in English por ordem de frequência. 
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WordList 15 jul 2014 

N Word Freq. % Texts % Lemmas Set 

1 DE 4934 3,63 13 100,00

2 QUE 4405 3,24 13 100,00

3 DO 2937 2,16 13 100,00

4 DA 2470 1,82 13 100,00

5 SE 2384 1,75 13 100,00

6 OS 2158 1,59 13 100,00

7 EM 1666 1,23 13 100,00

8 PARA 1629 1,20 13 100,00

9 COM 1255 0,92 13 100,00

10 UM 1192 0,88 13 100,00

11 AS 1132 0,83 13 100,00

12 AO 1106 0,81 13 100,00

13 NO 1090 0,80 13 100,00

14 UMA 948 0,70 13 100,00

15 DOS 898 0,66 13 100,00

16 OU 896 0,66 13 100,00

17 NA 893 0,66 13 100,00

18 COMO 892 0,66 13 100,00

19 # 874 0,64 13 100,00

20 VENERÁVEL 812 0,60 12 92,31

21 POR 746 0,55 13 100,00

Tabela 3 – Parte da lista de palavra do Corpus Maçônico em Português por ordem alfabética. 
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 Concluída a criação da lista, podemos identificar os dados gerais dos corpora de 

estudo clicando na aba statistics, conforme apresentado nas Tabelas 4 e 5. 

 

WordList 15 jul 2014 

N text file file size 

tokens 

(running 

words) in text 

tokens used 

for word list 

types 

(distinct 

words) 

numbers 

removed

1 Overall 2042560 190983 190666 6936 317

2 duncans.txt 524990 47498 47398 3855 100

3 emulation_1.txt 92516 8155 8152 1433 3

4 emulation_2.txt 95540 8457 8456 1270 1

5 emulation_3.txt 115702 10209 10205 1612 4

6 manual_1.txt 150966 13291 13290 2347 1

7 manual_2.txt 87938 7780 7770 1510 10

8 manual_3.txt 81668 7208 7198 1555 10

9 memphis_1.txt 215684 19636 19487 2368 149

10 nevada_1.txt 161222 14254 14253 1959 1

11 taylors_1.txt 112580 10708 10703 1748 5

12 taylors_2.txt 89650 8757 8757 1335 

13 taylors_3.txt 56660 11041 11041 1597 

14 westend_1.txt 102318 9395 9382 1750 13

15 westend_2.txt 72808 6830 6820 1337 10

16 westend_3.txt 82318 7764 7754 1468 10

Tabela 4 – Estatísticas do Masonic Corpus in English. 
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WordList 15 jul 2014 

N text file file size

tokens 

(running 

words) in 

text 

tokens 

used for 

word list 

types 

(distinct 

words) 

numbers 

removed

1 Overall 984583 160304 158588 12185 1716

2 Guia do Companheiro.txt 39914 6350 6322 1901 28

3 

Manual do Aprendiz 

Maçom.txt 315924 51002 50942 6298 60

4 

Ritual de Aprendiz Rito de 

Schroder.txt 146189 24704 24176 3076 528

5 

Ritual de Aprendiz Rito 

Escocês 1804.txt 68617 11087 10911 2274 176

6 

Ritual de Aprendiz Rito 

Escocês Antigo e Aceito.txt 68778 11023 10851 2264 172

7 

Ritual de Aprendiz Rito 

Escocês Portugal.txt 92712 15858 15572 3105 286

8 

Ritual de Companheiro 

Memphis.txt 23715 3040 2936 778 104

9 

Ritual de Companheiro 

REAA 1804.txt 29202 4564 4538 1013 26

10 

Ritual de Companheiro 

REAA.txt 46773 7422 7303 1559 119

11 

Ritual de Mestre REAA 

1804.txt 42043 6376 6356 1380 20

12 Ritual de Mestre REAA.txt 50834 8538 8467 1870 71

13 Ritual de Mestre Scroder.txt 40006 7059 6943 1415 116

14 Cargos em Loja.txt 19876 3281 3271 1184 10

Tabela 5 – Estatísticas do Corpus Maçônico em Português. 
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 As estatísticas levantadas pelo WordSmith Tools 6.0 e presentes na Tabela 4 mostram 

que o Masonic Corpus in English (MCE) é composto por 15 textos (text file), totalizando 

190.983 palavras (tokens (running words) in the text) em 18.726 sentenças (sentences). 

Dessas palavras, 317 são caracteres numéricos que foram excluídos (numbers removed), 

restando 190.666 palavras (tokens used for word list) a serem consideradas para a lista de 

palavras. A coluna types (distint words) mostra que existem 6.936 palavras distintas do total 

considerado na lista, uma razão de 3,6% entre types e tokens, mostrando que muitas palavras 

se repetem, como, por exemplo, as palavras the, of, and e to (Tabela 2) que aparecem 35.497 

vezes nos textos, ou quase 19% do total de palavras presentes nos textos. 

 Em relação ao Corpus Maçônico em Português (CMP), as estatísticas levantadas pelo 

WordSmith Tools 6.0 e presentes na Tabela 5 mostram que ele é composto por 13 textos (text 

file), totalizando 160.304 palavras (tokens (running words) in the text) em 12.185 sentenças 

(sentences). Dessas palavras, 1.716 são caracteres numéricos que foram excluídos (numbers 

removed), restando 158.588 palavras (tokens used for word list) a serem consideradas para a 

lista de palavras. A coluna types (distint words) mostra que existem 12.185 palavras distintas 

do total considerado na lista, uma razão de 7,8% entre types e tokens, mostrando que menos 

palavras se repetem em relação ao MCE, mas, palavras funcionais como o “o”, “a”, “e”, “de”, 

“do”, “da”, “que”, “os” e “se”, por exemplo, continuam a figurar como as mais frequentes, 

aparecendo 37.564 vezes nos textos, ou quase 23% do total de palavras presentes nos textos. 

 O SketchEngine 28  também possibilita a criação de corpora de maneira simples, 

bastando acessar o site, criar um registro e criar seu corpus. Para utilização do site é preciso 

adquirir uma assinatura, mas o usuário possui um período de 30 dias para poder utilizar com 

algumas restrições e ter acesso a outros corpora. A ferramenta também apresenta estatísticas, 

mas de uma forma sintética, conforme compilado na Tabela 6. 

  

                                                 
28 https://the.sketchengine.co.uk (Acesso em 14/07/2014) 
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Masonic Corpus in English (MCE) Corpus Maçônico em Português 

Counts Counts 

Tokens 220.690 Tokens 189.882

Words 187.243 Words 157.026

Sentences 8.889 Sentences 6.908

Documents 15 Documents 13

Tabela 6 – Características gerais do MCE e do CMP a partir do SketchEngine. 

 

 Ao compararmos as Tabelas 4, 5 e 6, identificamos diferenças nas estatísticas 

apresentadas. A diferença no número de palavras (words no SketchEngine e tokens used for 

word list no WordSmith Tools 6.0) no MCE foi de 3.423 e no CMP foi de 1.562. Esta 

diferença ocorre por diferenças na programação de como cada ferramenta lê os arquivos de 

textos e do que elas consideram como palavras ou não. Apesar disto, esta diferença está 

dentro de uma margem de erro de até 2% que não interfere no processo de levantamento de 

palavras-chave. No site da ferramenta SketchEngine existe uma mensagem que avisa os 

usuários de possíveis variações: 

 

O número de tokens é apenas uma estimativa. O número exato 

depende da configuração do corpus. Linhas como <john> são 

interpretadas como tokens ou como estruturas com base na 

configuração do corpus. Portanto, a soma de valores especificada 

nesta coluna pode não ser exatamente o mesmo que o valor 

especificado na lista dos corpora.29 

 

 Para uma terceira verificação, compilei todos os textos em dois arquivos do Microsoft 

Word e executei a contagem de palavras. O MCE apresentou 188.021 palavras e o CMP 

160.400 palavras, valores próximos aos levantados pelas ferramentas. 

 Os dados levantados fornecem uma noção da quantidade de informação que 

profissionais teriam que analisar de forma manual caso não existissem ferramentas 

                                                 
29 The number of tokens is only an estimate. The exact number depends on the corpus configuration. Lines such 
as <john> are interpreted either as tokens or as structures based on the corpus configuration. Thus, the sum of the 
values specified in this column may not be exactly the same as the value specified in the list of corpora. 
(Tradução livre feita pelo autor). 
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computacionais para essa finalidade. Seria necessário ler os 28 textos presentes nos corpora e 

catalogar cerca de 350 mil palavras para fazer um levantamento estatístico como o 

apresentado. Certamente o trabalho seria menor do que os trabalhos mencionados 

anteriormente de Antônio de Pádua e Alexander Cruden, mas não menos extenuante e 

passível a erros manuais. 

 Os dados levantados pelo WordSmith Tools 6.0 nos informam que existem 6.936 e 

12.185 palavras distintas nos MCE e CMP respectivamente. Analisar cada uma dessas 

palavras para identificar os termos de Maçonaria Simbólica demandaria muito tempo e é por 

isto que a metodologia para a condução desta pesquisa incluiu outras etapas que visaram 

diminuir o montante de palavras a serem analisadas, reduzindo de 90% a 95% o número de 

palavras distintas e destacando palavras-chave que podem ser candidatos a termos. 

 

2.5.Processo de criação das listas de palavras-chave 

 

 Nesta seção explicarei o processo de criação das listas de palavras gerais e as listas de 

palavras-chave utilizando o WordSmith Tools 6.0, zExtractor e o SketchEngine. As três 

apresentam a funcionalidade de se extrair palavras-chave (Key words) de corpora de estudo 

por meio do cruzamento de dados com corpora de referência. Durante este cruzamento, “uma 

palavra será chave se sua frequência for extraordinariamente alta ou extraordinariamente 

baixa em comparação ao corpus de referência.”30 (BERBER SARDINHA, 2001, p. 89). 

 Entre as três ferramentas, a que requer o maior número de configurações é o 

WordSmith Tools 6.0 e por este motivo iniciarei a explanação por ele. 

 No intuito de reduzir a quantidade de palavras para análise, o primeiro procedimento é 

a utilização de listas de palavras irrelevantes (Stoplist ou Stop words ou Blacklist nas 

ferramentas computacionais usadas). Essas listas excluem determinadas palavras das listas de 

palavras a serem criadas pelos programas para otimizar o processo de análise. A lista a ser 

utilizada deve ser carregada no programa antes da criação da lista de palavras (BERBER 

SARDINHA, 2001). 

 Foram utilizadas duas listas de palavras irrelevantes, uma em inglês para o MCE e a 

outra em português para o CMP. A lista de palavras irrelevantes em inglês utilizada para o 

WordSmith Tools 6.0 possuía 5.270 palavras e uma amostra dela pode ser verificada no 

                                                 
30 “a word will be key if its frequency is either unusually high or unusually low in comparison to a reference 
corpus” (Tradução livre feita pelo autor), 
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Anexo A e a lista de palavras irrelevantes em português possuía 15.326 palavras e uma 

amostra dela pode ser verificada no Anexo B. 

 Após carregar cada uma das listas de palavras irrelevantes no programa, eu gerei uma 

nova lista de palavras de cada um dos corpora e os resultados eu apresento na Tabela 7. 

 

Corpus Maçônico em Português 

 Condição  Total de Palavras  Palavras na Lista  Palavras Distintas 

Total Sem Stoplist  160.304  158.588  12.185 

Total Com Stoplist  160.304  35.930  2.664 

Masonic Corpus in English 

 Condição  Total de Palavras  Palavras na Lista  Palavras Distintas 

Total Sem Stoplist  190.983  190.666  6.936 

Total Com Stoplist  176.590  36.798  1.847 

Tabela 7 – Resultados da utilização de listas de palavras irrelevantes no WordSmith Tools 6.0. 

 

 A redução no número de palavras presentes na lista geral de palavras dos corpora 

geradas pelo WordSmith Tools 6.0 com a utilização de listas de palavras irrelevantes foi de 

cerca de 78% no caso do CMP e 73% no caso do MCE. 

 Como o programa gera a lista de palavras-chave a partir da lista de palavras gerais de 

um corpus, a eliminação de palavras irrelevantes foi útil para redução do número de palavras-

chave sugeridos pelo programa. Por exemplo, para o MCE, a utilização da lista de palavras 

gerais sem Stoplist gerou uma lista com 1.684 palavras-chave enquanto que com a utilização 

de Stoplist o resultado obtido foi de 517 palavras-chave. 

 Berber Sardinha (2001, 2005 e 2006) desenvolveu diversos estudos que atestam para 

relevância do gerador de listas de palavras-chave (Keywords) do WordSmith Tools em 

pesquisas linguísticas. O autor explica o fato de que para o programa, ser considerada uma 

palavra-chave é muitas vezes diferente de ser uma “palavra importante” porque o programa 

define o que é palavra-chave com base em sua frequência que pode ser “extraordinariamente 

alta ou extraordinariamente baixa em comparação ao corpus de referência” 31  (BERBER 

SARDINHA, 2001, p. 89). 

                                                 
31 “unusually high or unusually low in comparison to a reference corpus”. (Tradução livre feita pelo autor). 
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 Pelo fato de identificar que determinadas palavras possuem uma frequência que se 

diferencia de um corpus de referência é que a ferramenta de levantamento de palavras-chave é 

útil para terminólogos. 

 Para utilização dessa ferramenta, foram necessárias a lista de palavras com frequência 

dos corpora de estudo (MCE e CMP) e a lista de palavras dos corpora de referência (o British 

National Corpus e o Banco do Português Escrito). Para o melhor funcionamento do programa, 

utilizei as listas no formato Wordlist com a extensão de arquivo .lst. 

 Para emitir a lista de palavras-chave, segui a seguinte sequência de ações: 

 

1. Abrir o programa. 

2. Clicar em KeyWords. 

3. Clicar na aba File e New ou alternativamente apertar Ctrl+N. 

4. Carregar as listas de palavras do corpus de estudo e do corpus de 

referência (Figura 15). 

5. Clicar em Make a keyword list now. 

 

Figura 15 – Tela de criação de lista de palavras-chave. 
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 O programa gerou uma lista para o MCE com 517 palavras-chave, reduzindo a 

quantidade de palavras a serem analisadas em cerca de 72% enquanto que para o CMP a lista 

foi gerada com 771 palavras-chave, uma redução de cerca de 71% no número de palavras a 

serem analisadas. 

 Vale frisar que a partir do WordSmith Tools 6.0 extraí apenas palavras isoladas como 

palavras-chave por este ser o padrão do programa. No entanto, termos não são 

necessariamente palavras isoladas, podendo existir termos que podem ser compostos de duas 

ou mais palavras. Palavras-chave contendo duas ou três palavras foram extraídas a partir do 

zExtractor e do SketchEngine que por padrão emitem listas de palavras-chave simples e 

compostas. 

 As Tabelas 8 e 9 apresentam a lista de palavras-chave extraídas do MCE e as Tabelas 

10 e 11 apresentam a lista de palavras-chave extraídas do CMP. Os resultados são 

apresentados em formato de tabela e as colunas relevantes a este estudo específico 

apresentam: (1) o número da palavra-chave (N); (2) a palavra-chave (Key Word); (3) a 

frequência no corpus de estudo (Freq.); (4) o percentual de frequência (%); (5) a quantidade 

de textos nos quais a palavra está inserida (Texts); a frequência no corpus de referência (RC. 

Freq.); e (6) a “chavicidade” (BERBER SARDINHA, 1999, p. 4), ou seja, probabilidade de a 

palavra ser uma palavra-chave no corpus de estudo (Keyness). 

  



71 
 

KeyWords 15 jul 2014 

N Key word Freq. % Texts RC. Freq. RC. % Keyness 

1 WM 1045 0,59 11 59 12787,17

2 LODGE 1208 0,68 15 1455 11651,22

3 MASTER 1124 0,64 15 5982 8065,03

4 CANDIDATE 994 0,56 15 3772 7733,09

5 CAND 529 0,30 4 4 6657,46

6 WORSHIPFUL 479 0,27 15 49 5744,61

7 BRETHREN 505 0,29 15 157 5675,59

8 BROTHER 883 0,50 15 7568 5560,40

9 SW 474 0,27 9 125 5394,15

10 SD 469 0,27 8 325 4870,64

11 JW 386 0,22 7 3 4856,70

12 WARDEN 439 0,25 9 637 4110,91

13 SN 335 0,19 4 44 3973,40

Tabela 8 – Amostra da lista de palavras-chave do MCE ordenada por chavicidade mais alta. 
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KeyWords 15 jul 2014 

N Key word Freq. % Texts RC. Freq. RC. % Keyness

1 HOME 4 2 50610 0,05 -146,71

2 GOVERNMENT 11 6 56343 0,06 -129,40

3 MONEY 5 3 36425 0,04 -93,66

4 LONDON 3 1 32895 0,03 -92,91

5 PARTY 8 1 37720 0,04 -83,87

6 WEEK 4 2 30009 0,03 -77,77

7 LOT 3 2 27912 0,03 -76,22

8 ROAD 3 2 26586 0,03 -71,80

9 COUNCIL 5 1 29138 0,03 -70,03

10 TOLD 11 4 35452 0,04 -65,45

11 POLITICAL 7 6 30168 0,03 -64,57

12 HEALTH 4 3 24439 0,02 -59,65

13 INCLUDING 4 4 24007 0,02 -58,26

Tabela 9 – Amostra da lista de palavras-chave do MCE ordenada por chavicidade mais baixa. 
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KeyWords 15 jul 2014 

N Key word Freq. % Texts RC. Freq. RC. % Keyness 

1 VENERÁVEL 812 0,60 12 294 12368,63

2 VIGILANTE 745 0,55 11 1561 9621,77

3 VEN 602 0,44 4 517 8573,86

4 VIG 479 0,35 5 153 7351,08

5 MESTR 416 0,31 2 122 6415,60

6 LOJA 653 0,48 13 24370 4936,32

7 MALHETE 279 0,21 12 12 4588,76

8 IRMÃOS 599 0,44 12 21244 4587,61

9 MESTRE 572 0,42 13 23459 4218,05

10 TEMPLO 385 0,28 13 4609 3759,69

11 IRMÃO 514 0,38 11 22098 3742,68

12 MAÇOM 255 0,19 10 314 3502,86

13 RESPEITABILÍSSIMO 198 0,15 2 13 3229,76

Tabela 10 – Amostra da lista de palavras-chave do CMP ordenada por chavicidade mais alta. 
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KeyWords 15 jul 2014 

N Key word Freq. % Texts RC. Freq. RC. % Keyness

1 AND 9 1 1142572 0,19 -435,15

2 PAULO 6 5 850606 0,14 -328,63

3 RIO 7 1 525386 0,09 -182,44

4 GRUPO 4 3 368577 0,06 -133,29

5 SAÚDE 13 5 426546 0,07 -113,65

6 DISSE 10 6 391873 0,06 -112,50

7 SISTEMA 7 4 323071 0,05 -98,35

8 DADOS 5 5 284876 0,05 -92,44

9 DIAS 8 6 319133 0,05 -92,24

10 ANÁLISE 5 4 282429 0,05 -91,43

11 SP 7 1 287476 0,05 -84,00

12 LOCAL 11 4 325836 0,05 -82,64

13 PESQUISA 7 5 282070 0,05 -81,84

Tabela 11 – Amostra da lista de palavras-chave do CMP ordenada por chavicidade mais baixa. 

 

 Em uma análise amostral com base nas Tabelas 8, 9, 10 e 11, é significativo identificar 

que após o julgamento do estatuto de candidato a termo conduzido por mim, como tradutor e 

revisor de obras maçônicas e membro da Maçonaria, todas as treze primeiras palavras-chave 

ordenadas por alta chavicidade do MCE e do CMP (Tabelas 8 e 10) são termos de Maçonaria 

Simbólica enquanto que as treze últimas palavras-chave ordenadas por baixa chavicidade 

apresentadas dos mesmos corpora (Tabelas 9 e 11) não são termos de Maçonaria Simbólica. 

 Berber Sardinha (1999) conduziu um estudo para estabelecer um ponto de corte 

generalizado para listas de palavras-chave. De acordo com o autor, “palavras-chave são 

aquelas cujas frequências são estatisticamente diferentes no corpus de estudo e no corpus de 

referência.” (BERBER SARDINHA, 1999, p. 1) e que, dependendo do tamanho dos corpora 

de estudo, o número de palavras-chave obtidos no processo de extração para ser analisado 
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pode ser muito alto e por causa deste fato, “o analista se vê forçado a fazer um recorte de seus 

dados para estudo mais detalhado.” (BERBER SARDINHA, 1999, p. 1).  

 Estabelecer um ponto de corte que “indicaria a região da lista de palavras-chave na 

qual há maior probabilidade de ocorrência do léxico chave exclusivo” (BERBER 

SARDINHA, 1999, p. 2), seria extremamente útil caso o montante de palavras-chave fossem 

em alta quantidade, ou acima de 5.000 palavras-chave, o que despenderia de mais tempo e um 

número maior de analistas.  

 No entanto, as quantidades de palavras-chave obtidas, 517 no MCE e 771 no CMP, 

são passíveis de ser analisadas e por esse motivo preferi fazer a análise qualitativa com a 

totalidade da amostra.  

 Após a geração das listas de palavras-chave, salvei as mesmas em formato de lista de 

palavras-chave e em formato Excel para a análise qualitativa e julgamento do estatuto dos 

candidatos a termo. Conforme mencionado anteriormente, o detalhamento da análise 

qualitativa e a identificação dos termos foram descritas na sexta parte deste capítulo. 

 Após o julgamento do estatuto dos candidatos a termo, das 517 palavras-chave na lista 

do MCE, 393 foram identificados como termos de Maçonaria Simbólica enquanto que das 

771 palavras-chave na lista do CMP, 325 foram identificados como termos de Maçonaria. 

 Conforme mencionado na primeira parte deste capítulo, antes de utilizar a segunda 

ferramenta, o zExtractor, atualizei a lista de palavras irrelevantes com as palavras que, após o 

julgamento do estatuto de candidato a termo, foram consideradas como não termos. Este 

procedimento visou reduzir o ruído na amostragem e aumentar a probabilidade de encontrar 

mais termos. A lista de palavras irrelevantes em inglês passou a ter 5.394 palavras e a lista em 

português passou a ter 15.772. 

 Para a geração da lista de palavras-chave no zExtractor, eu segui os seguintes 

procedimentos: 

 

1. Abrir o programa. 

2. Clicar em Settings e verificar se a Stoplist correta está carregada. 

3. Clicar em Ok. 

4. Clicar em Start e seleciona os textos. 

5. Verificar os arquivos de texto Unigrams, Bigrams e Trigrams no 

diretório padrão do programa para as listas de palavras-chave. O 

arquivo Unigrams possui palavras-chave simples, o arquivo 

Bigrams possui palavras-chave compostas por duas palavras e o 
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arquivo Trigrams possui palavras-chave compostas por três 

palavras. 

 

 No procedimento com o MCE, o programa listou 428 palavras-chave, das quais 176 

foram julgadas como termos de Maçonaria Simbólica. Desses 176 termos, 135 eram termos já 

listados pelo WordSmith Tools 6.0 e 41 foram adicionados a lista de termos em inglês, 

somando até esta etapa 434 termos (WordSmith Tools 6.0 + zExtractor). Da mesma forma 

que procedi com o WordSmith Tools 6.0, as palavras-chave listadas pelo zExtractor que não 

foram consideradas termos foram incluídas na lista de palavras irrelevantes em inglês, que 

passou a ter 5.646 palavras. 

 No procedimento com o CMP, o programa listou 441 palavras-chave, das quais 271 

foram identificados como termos de Maçonaria Simbólica. Desses 271 termos, 131 eram 

termos já listados pelo WordSmith Tools 6.0 e 140 foram adicionados a lista de termos em 

português, somando até esta etapa 465 termos (WordSmith Tools 6.0 + zExtractor). Da 

mesma forma que procedi com o WordSmith Tools 6.0, as palavras-chave listadas pelo 

zExtractor que não foram consideradas termos foram incluídas na lista de palavras 

irrelevantes em português, que passou a ter 15.942 palavras. 

 A última fase na coleta de possíveis candidatos a termo consiste no levantamento por 

meio do SketchEngine. 

 Para fazer uso da ferramenta, eu segui os passos abaixo: 

 

1. Entrar no site www.sketchengine.co.uk. 

2. Fazer o login. 

3. Carregar os corpora de estudo. 

4. Selecionar cada corpus de estudo individualmente. 

5. Selecionar a opção lista de palavras (Word List). (Figura 16) 

6. Carregar a lista de palavras irrelevantes atualizada (Blacklist). 

7. Selecionar o tipo de saída (output type) como palavras-chave 

(Keywords). 

8. Escolher como corpora de referência o enTenTen12 para o MCE 

e o Corpus Brasileiro para o CMP. 

9. Salvar a lista em formato de texto simples. 
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Figura 16 – Funcionalidade de lista de palavras-chave no SketchEngine. 

 

 Para o MCE, o site gerou 343 palavras-chave, das quais 258 foram identificados como 

termos de Maçonaria Simbólica. Desses 258 termos, 226 eram termos já listados pelo 

WordSmith Tools 6.0 e o zExtractor e 32 foram adicionados a lista de termos em inglês, 

somando o total de 466 termos de Maçonaria Simbólica provenientes do MCE.  

 Para o CMP, o site gerou 179 palavras-chave, das quais 169 foram identificados como 

termos de Maçonaria Simbólica. Desses 179 termos, 163 eram termos já listados pelo 

WordSmith Tools 6.0 e o zExtractor e 6 foram adicionados a lista de termos em português, 

somando o total de 471 termos de Maçonaria Simbólica provenientes do CMP. 

 Na próxima parte deste capítulo, descrevo como o processo de análise qualitativa foi 

conduzido. 
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2.6.Análise qualitativa dos dados coletados 

 

 Berber Sardinha (2006) quando comenta sobre a incapacidade do KeyWords do 

WordSmith Tools de fazer uma análise completa dos dados, defende a ferramenta afirmando 

que “ele não foi desenhado para fazer uma análise inteira, [...], visto que a análise exige 

interpretação, e os computadores são incapazes de compreender a linguagem e, portanto, de 

interpretá-la.” (BERBER SARDINHA, 2006, p.3). 

 Levando em conta este princípio, se fez necessário usar todos os recursos disponíveis 

para reduzir o número de palavras-chave, uma vez que todas as listas tiveram que ser 

analisadas palavra por palavra para que uma lista final de termos pudesse ter sido criada. 

 A análise qualitativa consistiu em: (1) decidir a partir de cada lista de palavras-chave 

de cada programa  quais palavras eram termos de Maçonaria Simbólica (1º- WordSmith Tools 

6.0, 2º- zExtractor e 3º- SketchEngine); (2) verificar quais itens se repetiam nas listas; (3) 

excluir itens repetidos; e (4) compilar lista final.  

 As listas foram salvas em planilhas no formato lido pelo Excel. A partir dessas 

planilhas, cada candidato a termo foi classificado como termo ou não termo conforme 

apresentado na Tabela 12. 

 

N Palavra-Chave Chavicidade Termo? 

1 WM 12787,17 SIM 

2 LODGE 11651,22 SIM 

3 MASTER 8065,03 SIM 

4 CANDIDATE 7733,09 SIM 

5 CAND 6657,46 SIM 

Tabela 12 – Amostra da planilha de escolha de termos. 

 

 Para uma amostra das palavras-chave de cada um dos programas, vide os Anexos C 

(WordSmith Tools 6.0 – Inglês), D (WordSmith Tools 6.0 – Português), E (zExtractor – 

Inglês), F (zExtractor – Português), G (SketchEngine – Inglês) e H (SketchEngine – 

Português). 

 A análise qualitativa foi, portanto, a fase de julgamento dos termos a partir da lista 

consolidada de palavras-chave de cada ferramenta, sendo realizada, portanto, logo após o 

procedimento de extração das palavras-chave de cada ferramenta. 
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 Após a análise qualitativa conduzida em cada lista de palavras-chave produzida por 

cada uma das ferramentas utilizadas, as palavras-chave que após o julgamento do estatuto dos 

candidatos a termo, foram consideradas termos foram incluídas em uma lista geral, enquanto 

que as palavras-chave que não foram consideradas termos foram incluídas nas listas de 

palavras irrelevantes de cada língua antes de utilizar a próxima ferramenta. 

 Conforme mencionado anteriormente, todos os termos de cada língua foram copiados 

para uma lista geral criada em uma planilha do Excel para cada uma das línguas para conduzir 

o processo de exclusão das repetições e normalização dos termos. 

 Utilizando a funcionalidade do Excel de remover dados repetidos (Remove Duplicates) 

na aba ferramentas para dados (Data Tools) foi possível excluir os termos que se repetiram de 

na lista geral de cada língua. Ao final deste processo existiam 466 termos de Maçonaria 

Simbólica em inglês e 471 termos de Maçonaria Simbólica em português. 

 Entre os 466 termos de Maçonaria Simbólica extraídos do MCE, 402 são termos 

simples extraídos a partir do WordSmith Tools 6.0, do zExtractor e do SketchEngine e 64 são 

termos compostos por duas ou três palavras extraídos a partir do zExtractor e do 

SketchEngine. 

 Na lista obtida a partir do CMP, dos 471 termos, 354 são termos simples extraídos a 

partir do WordSmith Tools 6.0, do zExtractor e do SketchEngine e 117 são termos compostos 

por duas ou três palavras extraídos a partir do zExtractor e do SketchEngine. 

 Após a identificação de termos simples e compostos, as listas geradas foram salvas 

para a criação das listas de concordâncias, que serviram para mostrar exemplos dos termos em 

uso. 

 Um último tratamento realizado nas listas para o fim de criação de glossário foi a 

normalização dos termos, com o agrupamento de termos que apresentavam diferenças dos 

tipos ortográfica, de número, de flexão verbal, de abreviação, manifestação de casos genitivos, 

de gênero como, por exemplo: (1) MCE: as palavras Ashlar e Ashler, que possuem o mesmo 

significado e as duas formas são aceitas; (2) CMP: as palavras Aprendiz e Aprendizes, que 

são flexões de número; (3) MCE: Ballot e Balloted, diferentes flexões verbais; (4) MCE: 

Cand e Cand’s; e (5) CMP: Maçônico e Maçônica, variações de gênero. 

 Esse agrupamento resultou em um final de 321 linhas de termos simples e 29 linhas de 

termos compostos para o MCE e 254 linhas de termos simples e 114 linhas de termos 

compostos para o CMP. Para uma amostra da lista de termos simples e compostos, vide o 

Anexo I (MCE) e o Anexo J (CMP). 
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 Terminada a identificação dos termos, passo a descrever como as concordâncias para 

os termos selecionados foram geradas. Conforme mencionei anteriormente, a lista de termos 

que gerou as concordâncias é a que apresenta as variações identificadas de ortografia, de 

número, de flexão verbal, de abreviação, manifestação de casos genitivos e de gênero. 

 

2.7.Processo de geração das linhas de concordância dos termos 

 

 Para gerar a lista de concordâncias que serviram de exemplos dos termos em uso eu 

utilizei a ferramenta Concord do WordSmith Tools 6.0. 

 Precisei dos corpora de estudo e as listas de termos que salvei em arquivos de texto 

simples. Para utilização do programa, segui os seguintes passos: 

 

1. Abrir o programa. 

2. Clicar em Concord. 

3. Clicar na aba Settings e Choose texts. Escolher um corpus de 

estudo por vez. 

4. Carregar (load) o arquivo com a lista de termos (Figura 17). 

5. Verificar se a lista correta foi carregada. 

6. Clicar em OK. 

 

Figura 17 – Carregamento do arquivo com a lista de termos. 
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 Foram geradas duas listas de concordâncias um com base no MCE e outra com base 

no CMP e salvei as duas tanto no formato do WordSmith Tools 6.0 quanto no formato de 

planilha do Excel. 

 Após o procedimento descrito acima, foram geradas as listas de concordância para os 

termos de Maçonaria Simbólica em português e em inglês. Como eu estabeleci o limite 

máximo de vinte linhas de concordância para cada um dos termos, a lista de concordâncias 

para os termos de Maçonaria Simbólica em português ficou com 22.906 linhas e a de inglês 

ficou com 28.169 linhas. 

 

2.8.Síntese da Metodologia 

 

 Os procedimentos descritos nos fluxogramas apresentados nas Figuras 18, 19 e 20 

com cada corpus de estudo remontam os passos metodológicos que apresento de forma 

sintética. 

 O fluxograma na Figura 18 descreve o início da pesquisa e a utilização da primeira 

ferramenta computacional, o WordSmith Tools 6.0. 

 A pesquisa se iniciou com a seleção dos textos para comporem os corpora. Após uma 

tentativa fracassada de se trabalhar com variedade de gêneros discursivos conforme 

mencionado na Metodologia desta dissertação, restringi os textos aos rituais e manuais 

utilizados pelos maçons em seus trabalhos. Os textos foram limpos e salvos em formato de 

texto simples. Para o MCE foram escolhidos 15 manuais ou rituais em inglês (Tabela 1) com 

um total de 190.983 de palavras das quais 6.936 eram palavras distintas (Tabela 4) enquanto 

que para o MCP, foram escolhidos 13 manuais ou rituais em português (Tabela 1) com 

160.304 palavras das quais 12.185 eram palavras distintas (Tabela 5). 

 O próximo passo foi a compilação de listas de palavras irrelevantes em inglês e 

português. Essas listas contêm palavras com nula ou baixa probabilidade de serem julgadas 

como termos, como, por exemplo, artigos, preposições, pronomes, conjunções e verbos de 

ligação. A lista de palavras irrelevantes em inglês inicialmente tinha 5.270 palavras (Amostra 

no Anexo A) e a lista de palavras irrelevantes em português tinha 15.326 (Amostra no Anexo 

B). 

 O passo seguinte consistiu na extração das listas de palavras no WordSmith Tools 6.0 

com o carregamento da lista de palavras irrelevantes (Stoplist). Com a operação, a lista de 

palavras distintas no MCE foi reduzida de 6.936 para 1.847 e no CMP a lista foi reduzida de 



82 
 

12.185 para 2.664. Esse montante já seria passível de análise ao compararmos, por exemplo, 

com a pesquisa desenvolvida por Souza (SOUZA DAN, 2012). 

 Souza (SOUZA DAN, 2012) conduziu um estudo no qual o objetivo era a 

identificação e validação de termos de linguagem especial de enfermagem em reabilitação 

física motora de pacientes adultos e a coleta inicial resultou em 827.047 palavras que foram 

consideradas termos. Após a exclusão das repetições, o processo de normalização e a exclusão 

de termos relacionados a procedimentos e a diagnósticos médicos, ela chegou a um número de 

825 termos. 

 No entanto, com a disponibilidade de utilizar as ferramentas computacionais para 

reduzir ainda mais este número, o próximo passo foi gerar uma lista de palavras-chave, que, 

por princípio são palavras com frequência “extraordinariamente alta ou extraordinariamente 

baixa em comparação ao corpus de referência.”32 (BERBER SARDINHA, 2001, p. 89). O 

resultado obtido foi de 517 palavras-chave em inglês para o MCE e de 771 palavras-chave 

para o CMP. 

 O próximo passo foi a análise qualitativa, que consistiu no julgamento do estatuto dos 

candidatos a termo. O resultado foi de 393 termos de Maçonaria Simbólica em inglês e 325 

termos de Maçonaria Simbólica em português, totalizando 718 termos coletados até este passo. 

Ao compararmos com o estudo de Souza (SOUZA DAN, 2012) e Teixeira (2011b), que 

obtiveram 825 termos e 104 verbetes respectivamente, o número obtido foi positivo, mesmo 

considerando que se tratam de duas línguas. No entanto, a utilização de outras duas 

ferramentas foi previsto para levantar o maior número possível de termos com base na 

probabilidade de apresentação de palavras-chave diferentes em cada ferramenta. 

 Os dois outros passos foram salvar a lista de termos obtidos em duas listas de acordo 

com a língua e incluir as palavras que não foram consideradas termos nas listas de palavras 

irrelevantes em inglês e português. Desta forma, foi concluído o primeiro fluxo com o 

WordSmith Tools 6.0.  

                                                 
32 “is either unusually high or unusually low in comparison to a reference corpus” (Tradução livre feita pelo 
autor), 
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Figura 18 – Fluxograma do início da pesquisa e utilização da primeira ferramenta computacional 

(WordSmith Tools 6.0). 

  

1. Compilação do Masonic Corpus 

in English 

1. Compilação do Corpus Maçônico 

em Português 

3. Compilação de listas de palavras 

irrelevantes em inglês.

5. Extração das palavras-chave. 

4. Extração da lista de palavras com 

o WordSmith Tools 6.0 com uso de 

Stoplist. 

2. Limpeza do corpus de estudo. 2. Limpeza do corpus de estudo. 

3. Compilação de listas de palavras 

irrelevantes em português.

4. Extração da lista de palavras com 

o WordSmith Tools 6.0 com uso de 

Stoplist. 

5. Extração das palavras-chave. 

6. Análise Qualitativa – Julgamento 

do estatuto do candidato a termo. 

6. Análise Qualitativa – Julgamento 

do estatuto do candidato a termo. 

7. Salvar a lista de termos. 

8. Inclusão dos não termos na 

Stoplist. 

8. Inclusão dos não termos na 

Stoplist. 

7. Salvar a lista de termos. 
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 O fluxograma presente na Figura 19 apresenta o fluxo de condução da pesquisa com a 

segunda ferramenta, o z Extractor. Ele é semelhante ao processo conduzido com a ferramenta 

anterior, o WordSmith Tools 6.0. 

 O programa produziu uma lista com 428 palavras-chave em inglês e 441 palavras-

chave em português. Após o julgamento do estatuto dos candidatos a termo, 176 termos foram 

identificados em inglês e 271 termos foram identificados em português. Após a exclusão dos 

termos identificados que já haviam listados pelo WordSmith Tools 6.0, 41 novos termos em 

inglês e 140 termos em português foram adicionados às listas de termos de cada língua. 

 Ao final dessa etapa, a lista de termos em inglês somava 434 termos enquanto que a 

lista em português continha 465 termos, ou seja, um total de 899 termos que ainda precisarão 

ser normalizados. Uma quantidade positiva aos compararmos aos dois estudos já citados 

anteriormente de Souza (SOUZA DAN, 2012) e Teixeira (2011b). 

 Desta forma foi concluído o fluxo de utilização do zExtractor. 
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Figura 19 – Fluxograma da utilização da segunda ferramenta computacional (zExtractor). 

 

 O fluxograma presente na Figura 20 apresenta o fluxo de utilização da terceira e 

última ferramenta de extração de palavras-chave, o SketchEngine. Após a criação dos corpora 

no site, o processo é semelhante ao processo conduzido com as duas ferramentas anteriores, o 

WordSmith Tools 6.0 e o zExtractor. 

 O SketchEngine produziu uma lista com 343 palavras-chave em inglês e 179 palavras-

chave em português. Após o julgamento do estatuto dos candidatos a termo, 258 termos foram 

identificados em inglês e 169 termos foram identificados em português. Após a exclusão dos 

termos identificados que já haviam listados pelo WordSmith Tools 6.0 e o zExtractor, 32 

1. Carregamento da lista de palavras 

irrelevantes no zExtractor. (Inglês)

1. Carregamento da lista de palavras 

irrelevantes no zExtractor. (Português)

3. Extração das palavras-chave com a 
seleção dos textos do MCE. 

2. Carregamento da lista de frequência 

do BNC. 

2. Carregamento da lista de 

frequência do Corpus Brasileiro.

4. Análise Qualitativa – Julgamento do 

estatuto do candidato a termo nas listas 

Unigrams, Bigrams e Trigrams. 

5. Salvar a lista de termos. 

6. Inclusão dos não termos na 

Stoplist. 

6. Inclusão dos não termos na 

Stoplist. 

3. Extração das palavras-chave com a 
seleção dos textos do CMP. 

4. Análise Qualitativa – Julgamento 

do estatuto do candidato a termo nas 

listas Unigrams, Bigrams e Trigrams. 

5. Salvar a lista de termos. 
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novos termos em inglês e 6 termos em português foram adicionados às listas de termos de 

cada língua. 

 Ao final dessa etapa, a lista de termos em inglês somava 466 termos enquanto que a 

lista em português continha 471 termos, ou seja, um total de 937 termos que ainda passaram 

pelo processo de normalização. Essas listas foram as listas utilizadas na geração das linhas de 

concordância que serviram como exemplo de utilização dos termos. Desta forma foi 

concluído o fluxo de utilização do SketchEngine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Fluxograma da utilização da terceira computacional (SketchEngine). 

1. Carregamento da lista de palavras 

irrelevantes no SketchEngine. (Inglês) 

1. Carregamento da lista de palavras 

irrelevantes no SketchEngine. 

(Português) 

3. Extração das palavras-chave. 

2. Escolha do enTenTen12 como corpus 

de referência.

2. Escolha do Corpus Brasileiro como 

corpus de referência. 

4. Análise Qualitativa – Julgamento do 

estatuto do candidato a termo. 

5. Salvar a lista de termos. 

6. Inclusão dos não termos na 

Stoplist. 

6. Inclusão dos não termos na 

Stoplist. 

3. Extração das palavras-chave. 

4. Análise Qualitativa – Julgamento 

do estatuto do candidato a termo. 

5. Salvar a lista de termos. 
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 Após a identificação dos termos nas três ferramentas, os 466 termos em inglês e os 

471 termos em português passaram por um processo de normalização. Conforme mencionado 

anteriormente, esse processo consistiu em agrupar termos que representavam a mesma ideia 

mas que apresentavam diferenças dos tipos ortográfica, de número, de flexão verbal, de 

abreviação, manifestação de casos genitivos e de gênero. Após esse processo, restaram 350 

linhas de termos em inglês, dos quais 321 eram de termos simples e 29 de termos compostos, 

e 368 linhas de termos em português, dos quais 254 eram de termos simples e 114 de termos 

compostos, totalizando 718 termos. 

 Após encerrar a descrição da metodologia usada para condução desta pesquisa, 

analisarei no próximo capítulo os resultados obtidos. 
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Capítulo 3 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

3.1.Análise geral do processo e dos resultados obtidos 

 

 Neste capítulo, retomarei os resultados obtidos para comprovar que os mesmos 

responderam as perguntas de pesquisa e que o objetivo de levantamento de termos de 

Maçonaria Simbólica foi alcançado. 

 As perguntas de pesquisa determinantes para o atingimento do objetivo desta 

dissertação foram: 

 

 De todas as palavras presentes no corpus de estudo, 

1. Quais são os termos simples de Maçonaria Simbólica em inglês e seus exemplos 

de uso?  

2. Quais são os termos simples de Maçonaria Simbólica em português e seus 

exemplos de uso? 

3. Quais são os termos compostos de Maçonaria Simbólica em inglês e seus 

exemplos de uso? 

4. Quais são os termos compostos de Maçonaria Simbólica em português e seus 

exemplos de uso?  

 

 Para responder essas perguntas foi necessário seguir os procedimentos descritos na 

metodologia. O uso das ferramentas computacionais ajudou na identificação de termos com 

base nas listas de palavras-chaves que cada uma delas gerou conforme descrito no capítulo de 

metodologia. Descrevo a seguir o desempenho de cada uma das ferramentas com base no 

índice de indicações positivas, ou seja, de palavras-chave que após o julgamento do estatuto 

de candidato a termo foram consideradas termos de Maçonaria Simbólica. 

 

 

WordSmith Tools 6.0 

 

 Conforme mencionado no capítulo de metodologia, das 517 palavras-chave na lista do 

MCE, 393 foram identificados como termos de Maçonaria Simbólica enquanto que das 771 

palavras-chave na lista do CMP, 325 foram identificados como termos de Maçonaria 

Simbólica. 
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 O programa obteve um índice de 76% de indicações positivas para o MCE e um índice 

de 42% de indicações positivas para o CMP. 

 O desempenho da ferramenta com a utilização dos corpora de estudo desta pesquisa e 

as lista de palavras irrelevantes (Stoplists) foi numericamente superior ao o estudo conduzido 

por Teixeira (2011), que obteve um índice de 21,77% de palavras-chave listadas pelo 

programa que após julgamento do estatuto de candidato a termo foram consideradas termos na 

área de (Onco)mastologia. 

 A autora utilizou para seu estudo: (1) um corpus de estudo de 563.482 palavras em 

português; (2) ajuste na ferramenta para desconsiderar palavras com frequência menor que 

sete; e (3) eliminou antes da análise qualitativa os itens com chavicidade negativa enquanto 

que nesta pesquisa: (1) os corpora de estudos continham 190.666 (MCE) e 158.588 (CMP) 

palavras; (2) a frequência de corte do programa foi mantida no padrão de três ou mais 

ocorrências que é proporcionalmente compatível com o corte estabelecido por Teixeira 

(2011a) com base na equação “valor do corte = (<tamanho do corpus>/100.000 + 1)” 

(BAGOT, 1999 apud LOPES et al., 2010a apud Teixeira, 2011, p. 49); e (3) a totalidade das 

palavras-chave com chavicidade positiva ou negativa foi considerada para análise.  

 Levando em consideração os itens elencados no parágrafo anterior e os resultados de 

76% com o MCE e de 42% com o CMP em comparação aos 21,77% obtidos por Teixeira 

(2011b), podemos considerar que o desempenho foi bom. 

 

zExtractor 

 

 Conforme mencionado anteriormente, no procedimento com o MCE, o programa 

listou 428 palavras-chave, das quais 176 foram julgadas como termos de Maçonaria, obtendo 

desta forma, um índice de 41% de indicações positivas. 

 No procedimento com o CMP, o programa listou 441 palavras-chave, das quais 271 

foram identificados como termos de Maçonaria Simbólica, obtendo um índice de 61% de 

indicações positivas. 

 Considerando que o programa também apresentou índices superiores aos do estudo de 

Teixeira (2011b), o desempenho da ferramenta também foi bom. 

 

 

 

 



90 
 

SketchEngine 

 

 Para o MCE, o site gerou 343 palavras-chave, das quais 258 foram identificados como 

termos de Maçonaria Simbólica, um índice de 75% de indicações positivas.  

 Para o CMP, o site gerou 179 palavras-chave, das quais 169 foram identificados como 

termos de Maçonaria Simbólica, um índice de 94% de indicações positivas. 

 Considerando, como as outras duas ferramentas, que o site apresentou índices 

superiores aos do estudo de Teixeira (2011b), o desempenho da ferramenta também foi bom. 

 

 A Tabela 13 apresenta o índice de desempenho nas indicações de palavras que foram 

consideradas termos após a análise qualitativa que consistiu no julgamento dos candidatos a 

termos e foi conduzida após cada extração de palavras-chave. Podemos verificar que todas 

elas obtiveram um bom desempenho. 

 

Corpus WordSmith Tools 6.0 zExtractor SketchEngine 

MCE 76% 41% 75% 

CMP 42% 61% 94% 

Tabela 13 – Índice de indicações de palavras que foram consideradas termos após julgamento por 

ferramenta computacional. 

 

 Após o processo de identificação dos termos, que produziu uma lista com 402 termos 

simples e 64 termos compostos por duas ou três palavras em inglês e outra lista com 354 

termos simples e 117 termos compostos por duas ou três palavras em português foram geradas 

28.169 linhas de concordâncias em inglês e 22.906 linhas de concordância em português por 

meio do WordSmith Tools 6.0. 

 Finalizada a geração de linhas de concordâncias, conforme mencionado anteriormente 

no capítulo de metodologia, houve um último tratamento das listas de termos que foi o 

agrupamento de termos que apresentavam diferenças dos tipos ortográfica, de número, de 

flexão verbal, de abreviação, manifestação de casos genitivos e de gênero. 

 Após esse agrupamento, restaram 321 linhas de termos simples e 29 linhas de termos 

compostos para o MCE e 254 linhas de termos simples e 114 linhas de termos compostos para 

o CMP. Apresento a seguir os termos identificados e seus exemplos. 
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3.2.Termos simples de Maçonaria Simbólica em inglês e seus exemplos de uso 

 

 Conforme informado anteriormente, foram identificadas 321 linhas de termos simples 

em inglês. Destaquei quatro termos importantes e seus exemplos de uso no corpus de estudo e 

em um corpus de referência. Para a lista completa de termos simples em inglês e um exemplo 

de concordância vide o ANEXO K. 

 Gerar exemplos de uso a partir dos corpora de estudo garantiu que o termo seja 

visualizado dentro do seu contexto de uso como parte do socioleto maçônico. Apresento 

abaixo até cinco linhas de concordâncias para os três termos simples em inglês. Para 

contrastar o uso, extraí a mesma quantidade de linhas de concordâncias de um corpus de 

referência em inglês, o enTenTen12 no SketchEngine. 

 Foram escolhidas as cinco primeiras linhas extraídas de cada termo que não se 

repetiam, não eram nomes próprios e possuíam a mesma categoria gramatical. O objetivo foi 

demostrar na prática a intenção da frase célebre de Firth (1957b, p.11) mencionada no 

capítulo de Fundamentação Teórica de que “You shall know a word by the company it keeps” 

(“Uma palavra é conhecida por suas companhias”.) Ao compararmos os usos nos dois 

corpora, o de estudo e o de referência, podemos inferir a partir das coocorrências 

apresentadas, as possíveis ligações semânticas que extraímos dos exemplos apresentados. 

 Como o objetivo desta dissertação é apresentar exemplos de uso e não abordar a carga 

semântica dos termos de Maçonaria Simbólica, o autor se absteve de apresentar qualquer 

possível interpretação dos termos selecionados. 
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3.2.1. Termo acacia (substantivo) e suas concordâncias 

 

 O termo acacia, ou acácia em português, se refere à planta que foi utilizada para 

marcar o local de morte do Mestre Hiram Abiff, arquiteto do Templo de Salomão. As 

concordâncias geradas com o termo acacia (substantivo) a partir do MCE foram: 

 

TO RISE, ACCIDENTALLY CAUGHT HOLD OF AN ACACIA, WHICH 

EASILY GIVING WAY, AROUSED 

IKEWISE THE F.P. OF F. AND THE SPRIG OF ACACIA MARKED THE 

HEAD OF THE GRAVE. SD  

D SURROUNDED BY TWO BRANCHES OF PRICKLY ACACIA ON HIS 

CHEST OR ON HIS SASH, WHIC 

E OF THE RUFFIANS SAYS: LET US PLANT AN ACACIA AT THE HEAD 

OF THE GRAVE, IN ORDE 

R, AT THE HEAD OF WHICH THEY PLANTED AN ACACIA, IN ORDER 

TO CONCEAL IT, AND THAT 

Tabela 14 – Concordâncias com o termo acacia no MCE 

 

 As concordâncias geradas com o termo acacia (substantivo) a partir do enTenTen12 

foram: 

 

ITS GRAND TREES–REDWOOD, CEDAR, LIVE OAK, ACACIA IS 

LIKELY TO BECOME A SWATHE OF CEMENT 

TRANSLATORS AGREE THE FIRST FOUR TREES ARE "CEDAR, 

ACACIA, MYRTLE, AND OLIVE." TRANSLATORS ARE UNSURE 

IN THE NEIGHBOR’S BACK YARD, AND ON THE ACACIA AND A 

COUPLE OF INDIAN LAURELS. LATER THAT 

STUDY INVESTIGATES THE POSSIBILITY OF USING ACACIA GUM 

SUPPLEMENTATION TO IMPROVE THE QUALITY 

MILES) OF OPEN GRASSLAND, MOPANI FORESTS AND ACACIA 

SCRUB AND USED TO BE A CROSSROADS FOR TRADERS 

Tabela 15 – Concordâncias com o termo acacia no enTenTen12 
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3.2.2. Termo hewn (verbo) e suas concordâncias 

 

 O termo hewn, em português talhar, cortar ou desbastar, simboliza a ação do ser-

humano em tirar as asperezas do seu caráter para se tornar alguém melhor, como um escultor 

faz com as pedras que trabalha. As concordâncias geradas com o termo hewn (verbo) a partir 

do MCE foram: 

 

AND NINE HUNDRED AND SIX PILASTERS--ALL HEWN FROM THE 

FINEST PARIAN MARBLE. "THE 

F THOSE IMPLEMENTS ? A. THE STONES WERE HEWN IN THE 

QUARRY, THERE CARVED, MARKED 

HAMMER, OR METAL TOOL? THE STONES WERE HEWN, SQUARED, 

AND NUMBERED IN THE QUARR 

MASTERS, UNDER WHOSE DIRECTION YOU HAVE HEWN THE ROUGH 

ASHLAR. NO DOUBT NOTHING 

Tabela 16 – Concordâncias com o termo hewn no MCE 

 

 As concordâncias geradas com o termo hewn (verbo) a partir do enTenTen12 foram: 

 

AT THE HEAD OF A STEEP ASCENT, PARTLY HEWN OUT OF THE 

ROCK, AND PARTLY SKIRTED BY 

PROCEEDING, AND WHICH HAS BEEN DESCRIBED AS HEWN OUT OF 

THE ROCK, HE STRUCK INTO A THICKET 

STEPS DESCENDED TO A SUBTERRANEAN PASSAGE, HEWN OUT OF 

THE ROCK. ALONG THIS PASSAGE, WHICH 

THE USE OF AYAHUASCA IS A CEREMONIAL CUP, HEWN OUT OF 

STONE, WITH ENGRAVED ORNAMENTATION 

LAID IT IN HIS OWN NEW TOMB, WHICH HE HAD HEWN OUT IN THE 

ROCK. AND HE ROLLED A GREAT 

Tabela 17 – Concordâncias com o termo hewn no enTenTen12 
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3.2.3. Termo blazing (adjetivo) e suas concordâncias 

 

 O termo blazing, ou flamejante em português, descreve algo que seja dotado de luz 

radiante que se assemelha a chamas, significa que aquela coisa ou objeto é dotado de uma 

centelha divina. As concordâncias geradas com o termo blazing (adjetivo) a partir do MCE 

foram: 

 

PAVEMENT, THE INDENTED TESSEL, AND THE BLAZING STAR. THE 

MOSAIC PAVEMENT IS A R 

IS HIEROGLYPHICALLY REPRESENTED BY THE BLAZING STAR IN 

THE CENTRE. A LODGE HAS 

WHEN THIS IS DONE, THE WM SHOWS HIM THE BLAZING STAR, AND 

SAYS: CONSIDER THIS MY 

E ANIMATE AS WELL AS THE INANIMATE. THE BLAZING STAR OR 

GLORY IN THE CENTRE, REF 

HE BEAUTIFUL FLOORING OF THE LODGE, THE BLAZING STAR, THE 

GLORY IN THE CENTRE, A 

Tabela 18 – Concordâncias com o termo blazing no MCE 

 

 As concordâncias geradas com o termo blazing (adjetivo) a partir do enTenTen12 

foram: 

 

THE LORD JESUS IS REVEALED FROM HEAVEN IN BLAZING FIRE 

WITH HIS POWERFUL ANGELS. 8 HE WILL 

BY THE BEACON LIGHT, HIS SAVAGE FEATURES, BLAZING EYES, 

TALL GAUNT FRAME, AND FANTASTIC GARB 

LARGE BLACK BUBBLING CALDRON SET ON THE BLAZING EMBERS. 

AROUND THE FIRE WERE RANGED, IN 

THE NEIGHBOURS WOULD SIT AND CHAT BY THE BLAZING 

HEARTH, DISCUSSING POTS OF "NAPPY ALE, 

CRIED THE HAG, INFERNAL RAGE AND MALICE BLAZING IN HER 

EYES. "SHE FAILED IN PROPITIATING 

Tabela 19 – Concordâncias com o termo blazing no enTenTen12 
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3.2.4. Termo apron (substantivo) e suas concordâncias 

 

 O termo apron, ou avental em português, designa o paramento mais importante que 

um maçom deve obrigatoriamente vestir nas reuniões de uma Loja Maçônica. As 

concordâncias geradas com o termo apron (substantivo) a partir do MCE foram: 

 

ED, THE CONDUCTOR TIES UPON HIM A WHITE APRON, WITH THE 

FLAP TURNED DOWN, AS WOR 

NG IS WHITE, HIS HANDS ARE PURE AND THE APRON I HAVE 

BROUGHT TO YOU IS WITHOUT S 

E TIMES AROUND THE WAIST. A COMPANION’S APRON IS WORN 

AND HIS EYES ARE BANDAGED. 

THIS TIME THE CANDIDATE IS DRESSED, HIS APRON IS TIED ON AS A 

MASTER MASON, WITH 

 WORSHIPFUL MASTER IN THE EAST. WM: *. (APRON LECTURE) MY 

BROTHER, I NOW PRESENT 

Tabela 20 – Concordâncias com o termo apron no MCE 

 

 As concordâncias geradas com o termo apron (substantivo) a partir do enTenTen12 

foram: 

 

2000 AND SEPTEMBER 2003, THE IMAGES SHOW AN APRON OF 

FOSSILIZED SEDIMENTARY MATERIAL FANNING 

THINK. WE DRESSED IN LONG CLOTHING, WITH APRONS, RUBBER 

GLOVES AND PROTECTIVE GLASSES, 

REPAST. NEAR IT STOOD TWO CARVERS, WITH APRONS ROUND 

THEIR WAISTS, BRANDISHING LONG KNIVES 

OF WARMER MATERIALS, A PIQUANT BLACK SILK APRON, AND A 

LACE COLLAR WITH SOME FINISHING 

SHELTER SHOULD HAVE A CEILING AND A 1 FT APRON ON ALL 

FOUR SIDES. THE NESTS CAN BE MOUNTED 

Tabela 21 – Concordâncias com o termo apron no enTenTen12 
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3.3.Termos simples de Maçonaria Simbólica em português e seus exemplos de uso 

 

 Conforme informado anteriormente, foram identificadas 254 linhas de termos simples 

em português. Destaquei quatro termos que são as traduções diretas dos quatro termos simples 

escolhidos em inglês e seus exemplos de uso no corpus de estudo e em um corpus de 

referência. Para a lista completa de termos simples em português e um exemplo de 

concordância vide o ANEXO L. 

 

3.3.1. Termo acácia (substantivo) e suas concordâncias 

 

 O termo acácia se refere à planta que foi utilizada para marcar o local de morte do 

Mestre Hiram Abiff, arquiteto do Templo de Salomão. As concordâncias geradas com o termo 

acácia (substantivo) a partir do CMP foram: 

 

ARA O ORIENTE ENCONTRÁMOS À LUZ DO CREPÚSCULO UMA 

ACÁCIA E À SUA SOMBRA, UM TÚMULO CUJA TERRA AINDA  

 DO LADO DO MEIO DIA, NO SEU OCIDENTE, UM RAMO DE ACÁCIA 

SOBRE A PEQUENA COLINA FORMADA PELO VOLUME  

SIM! FOI DITO QUE A SABEDORIA SE ACHA À SOMBRA DA ACÁCIA! 

ESTE LUGAR DESERTO LEVA-ME A CRER QUE PODE 

TÁVEL MESTRE HIRAM, ONDE ESTÁ PLANTADO UM RAMO DE 

ACÁCIA PARA SINALIZAR O LUGAR. RESPEITABILÍSSIMO – 

NTE DO SEU LUGAR 2º V - ESSE RAMO FUNERÁRIO, ESSA ACÁCIA, 

INDICA UMA SEPULTURA. NÃO FOI PLANTADA À M 

Tabela 22 – Concordâncias com o termo acácia no CMP 
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 As concordâncias geradas com o termo acácia (substantivo) a partir do Corpus 

Brasileiro foram: 

 

DRÁGEA EXCIPIENTES: SULFATO DE CÁLCIO, ACÁCIA, 

ALFACELULOSE, SACAROSE, AMIDO, ESTEARATO 

DIDA- A AGRICULTURA ( FRUTOS CÍTRICOS, ACÁCIA TICAMENTE 

PARA A DOCÊNCIA NO ENSINO E EUCALIPTO 

SUPERMERCADOS 27 - RIO GRANDE DO SUL - AVICULTURA, ACÁCIA 

E AMETISTA, FUMO, MAÇÃ, MANDIOCA, MÓVEIS 

DORMIMOS! UM DIA, PARAMOS NA SOMBRA DE UMA ACÁCIA, 

ÁRVORE CUJA SEMENTE É O PRATO PREDILETO 

PRINCIPAL PRAGA DO ALGODÃO, USADO NOS EUA. ACÁCIA 

PODERÁ ELEVAR RENDA DE ASSENTADOS 12/09 

Tabela 23 – Concordâncias com o termo acácia no Corpus Brasileiro 

 

3.3.2. Termo desbastar (verbo) e suas concordâncias 

 

 O termo desbastar simboliza a ação do ser-humano em tirar as asperezas do seu caráter 

para se tornar alguém melhor, como um escultor faz com as pedras que trabalha. As 

concordâncias geradas com o termo desbastar (verbo) a partir do CMP foram: 

 

S PARA O TRABALHO ESPECIAL DO APRENDIZ (DESBASTAR A 

PEDRA BRUTA, APROXIMANDO-A D 

O, APRENDE A EXPRESSAR-SE ATÉ CONSEGUIR DESBASTAR A 

PEDRA BRUTA". NO APRENDIZADO 

S. P. – EM QUE TRABALHAM OS AA? R. – EM DESBASTAR A PEDRA 

BRUTA A FIM DE ELIMINA 

COM O TAMANHO DAS PEDRAS QUE APRENDEU A DESBASTAR 

COMO APRENDIZ, COM A AJUDA DO 

MEIRA QUE VOS MOSTRO É UMA PEDRA BRUTA. DESBASTAR ESSA 

PEDRA SIGNIFICA REFORMULA 

Tabela 24 – Concordâncias com o termo desbastar no CMP 
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 As concordâncias geradas com o termo desbastar (verbo) a partir do Corpus Brasileiro 

foram: 

 

DESPERTA. PARA CHEGAR A ISSO PRECISAMOS DESBASTAR O 

CURRÍCULO ENCICLOPÉDICO, CARREGADO DE 

DE OUTREM ( CÍC. AT. 16, 3, 5) . 2)  DESBASTAR, PODAR (VERG. 

BUC. 10, 7) . DAÍ: 

VEGETAIS DA REGIÃO, SE SUA FAMÍLIA TEM DE DESBASTAR UM 

PEDAÇO DE FLORESTA PARA VIVER EM LOCAL 

ANTAROS LEVANTAR A PEÇA PROCESSOS DE DECORAÇÃO 

DESBASTAR A- ENGOBES B- APLICAÇÕES E- ENTALHOS D- 

PROJETOS EDUCACIONAIS. SÃO SINALIZAÇÕES PARA DESBASTAR O 

EMARANHADO DE PROBLEMAS, DESTACANDO 

Tabela 25 – Concordâncias com o termo desbastar no Corpus Brasileiro 

 

3.3.3. Termo flamejante (adjetivo) e suas concordâncias 

 

 O termo flamejante descreve algo que seja dotado de luz radiante que se assemelha a 

chamas, significa que aquela coisa ou objeto é dotado de uma centelha divina. As 

concordâncias geradas com o termo flamejante (adjetivo) a partir do CMP foram: 

 

AMENTOS: O PAVIMENTO MOSAICO, A ESTRELA FLAMEJANTE E A 

CORDA DOS 81 NÓS. O PAVIM 

TAM OS CINCO SENTIDOS. CHAMA-SE ESTRELA FLAMEJANTE, POR 

CAUSA DAS LUZES QUE, ATR 

DA OFICINA DO SEGUNDO GRAU UMA ESTRELA "FLAMEJANTE", 

SÍMBOLO NOVO PARA TI E CUJO 

LOJA; CINCO PONTOS LUMINOSOS; A ESTRELA FLAMEJANTE, 

BRILHA NO CENTRO DE LOJA, VE 

, APÓS O QUE O VEN. MESTRE COM A ESPADA FLAMEJANTE 

APOIADA SOBRE A CABEÇA DAQUEL 

Tabela 26 – Concordâncias com o termo flamejante no CMP 
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 As concordâncias geradas com o termo flamejante (adjetivo) a partir do Corpus 

Brasileiro foram: 

 

MUDADO O CURSO DA HISTÓRIA, COM SUA BOQUINHA 

FLAMEJANTE? CLINTON BOMBARDEOU AO SUDÃO NA SEMANA 

NACIONAL. E QUEM ENTRA NO LUGAR? O BIGODE FLAMEJANTE DE 

OUTRO HOMEM, EGRESSO DA DITADURA QUE 

ESSA PALAVRA VEM DO FRANCÊS. QUER DIZER FLAMEJANTE. 

COMO A COR DA ÁRVORE. P: ONDE ESSA 

ARAÚJO LOPES, OP. CIT.). EIS A PALAVRA FLAMEJANTE DE BILAC, 

ARREGIMENTANDO O POVO BRASILEIRO 

FUNÇÃO INQUESTIONÁVEL. É A BANDEIRA MAIS FLAMEJANTE DA 

QUALIDADE DO GOSTO DE CADA UM. DISCRETO 

Tabela 27 – Concordâncias com o termo flamejante no Corpus Brasileiro 

 

3.3.4. Termo avental (substantivo) e suas concordâncias 

 

 O termo avental designa o paramento mais importante que um maçom deve 

obrigatoriamente vestir nas reuniões de uma Loja Maçônica. As concordâncias geradas com o 

termo avental (substantivo) a partir do CMP foram: 

 

COM OU SEM INSÍGNIAS DA ORDEM. O USODO AVENTAL DO GRAU 

(OU PELO MENOS DE A) E U 

A VIDA, CUJO CAMINHO ABRE E CUSTODIA. O AVENTAL QUE 

RECEBE, E COM O QUAL SE REVE 

 FLAMEJANTE, EMBLEMA DO MAGISTÉRIO, E O AVENTAL DE PELE, 

QUE CARACTERIZA TODO MA 

E UMA EXISTÊNCIA DIVINA. AS LUVAS COM O AVENTAL DAVAM-SE 

AO RECÉM INICIADO, E EM 

NTAL DO SEU GRAU. OS APRENDIZES USAM UM AVENTAL BRANCO 

DE COURO, COM BORDAS BRAN 

Tabela 28 – Concordâncias com o termo avental no CMP 
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 As concordâncias geradas com o termo avental (substantivo) a partir do Corpus 

Brasileiro foram: 

 

COM VENENOS NA COZINHA E FACAS AGUDAS NO AVENTAL, 

ACABARÃO OS ARES-CONDICIONADOS PERFEITOS 

BRAGA . NO GABINETE , USAVA UMA ESPÉCIE DE AVENTAL DE 

PLÁSTICO SOBRE O PALETÓ PARA EVITAR 

CIRURGIA , O MÉDICO SAI DA SALA E TIRA O AVENTAL. SUA 

CAMISA ESTÁ ENCHARCADA DE SUOR . 

CAPACETES , ÓCULOS , PROTETORES AUDITIVOS, AVENTAIS, 

LUVAS , BORAS . DIVERSOS MODELOS DE EQUIPAMENTOS 

PARA CRIANÇA 06 TRAVESSEIROS PARA ADULTO 90 AVENTAIS 07 

CAMPOS 06 LUVAS PARA BANHO 02 HAMPERS 

Tabela 29 – Concordâncias com o termo avental no Corpus Brasileiro 

 

3.4.Termos compostos de Maçonaria Simbólica em inglês e seus exemplos de uso 

 

 Conforme informado anteriormente, foram identificadas 29 linhas de termos 

compostos em inglês. Destaquei três termos que são importantes e seus exemplos de uso no 

corpus de estudo e em um corpus de referência. Para a lista completa de termos compostos 

em inglês e um exemplo de concordância vide o ANEXO M. 
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3.4.1. Termo Worshipful Master e suas concordâncias 

 

 O termo Worshipful Master, ou Venerável Mestre em português, se refere ao Mestre 

Maçom que é escolhido pelos outros Mestres Maçons para dirigir os trabalhos de uma Loja 

Maçônica. É uma função parecida com a de um presidente em uma empresa. As 

concordâncias geradas com o termo Worshipful Master a partir do MCE foram: 

 

E. Q. WHAT DID YOU NEXT BEHOLD? .A. THE WORSHIPFUL MASTER 

APPROACHING ME FROM TH 

FROM HIS HAND.) J. W. IT PROVES A SLIP, WORSHIPFUL MASTER. W. 

M. BROTHER SENIOR 

GE. Q. WHAT DID YOU NEXT BEHOLD? A. THE WORSHIPFUL 

MASTER APPROACHING ME FROM TH 

ARE THEY SAID TO REPRESENT THEM? A. THE WORSHIPFUL 

MASTER REPRESENTS THE PILLAR 

IN THE COURNE OF YOUR PROGRESS? A. THE WORSHIPFUL 

MASTER DEMANDED OF ME THE SIG 

Tabela 30 – Concordâncias com o termo Worshipful Master no MCE 

 

 As concordâncias geradas com o termo Worshipful Master a partir do enTenTen12 

foram: 

 

CONSTABLE, TO BE BY HIM BROUGHT BEFORE THE WORSHIPFUL 

MASTER ROGER NOWELL OF READ, IN THIS COUNTY, SO 

FORCIBLE ENTRANCE INTO YOUR HABITATION, THE WORSHIPFUL 

MASTER NOWELL HAS THOUGHT FIT TO GRANT YOU AN 

IS IN DOUBT, I SUPPOSE HE COULD ASK HIS WORSHIPFUL MASTER 

IN THE MASONIC TEMPLE, AFTER THEIR PRAYER 

MASON KNEELS BEFORE HIS LODGE LEADER, HIS WORSHIPFUL 

MASTER, THAT IS A CLUE THAT THERE IS SOMETHING 

ITS MEMBERS CALL ITS LEADERS TITLES LIKE "WORSHIPFUL 

MASTER," AND KNEEL BEFORE THEM WHILE THE BIBLE 

Tabela 31 – Concordâncias com o termo Worshipful Master no enTenTen12 
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3.4.2. Termo Penal Sign e suas concordâncias 

 

 O termo Penal Sign, ou Sinal Penal em português, se refere ao sinal que o maçom faz 

com suas mãos simbolizando a punição que ele enfrentaria se falhasse com seus juramentos. 

As concordâncias geradas com o termo Penal Sign a partir do MCE foram: 

 

N OBLIGATION OF A MASTER MASON. ALL CUT PENAL SIGN, 

RECOVER AND DROP HANDS. DEAC 

THAT? SD PROMPTING CANDIDATE ALOUD: THE PENAL SIGN. SW: 

TO WHAT DOES IT ALLUDE? 

RONT OF HIS CHAIR, TAKES STEP AND GIVES PENAL SIGN WHICH 

HE HOLDS. IG: WORSHIPFU 

E IS A REPORT. JW, TAKES STEP AND GIVES PENAL SIGN: 

WORSHIPFUL MASTER, THERE IS 

RONT OF HIS CHAIR, TAKES STEP AND GIVES PENAL SIGN: BROTHER 

JUNIOR WARDEN, THERE 

Tabela 32 – Concordâncias com o termo Penal Sign no MCE 

 

 As concordâncias geradas com o termo Penal Sign a partir do enTenTen12 foram: 

 

HAND TO THE SIDE.’ THIS IS CALLED A PENAL SIGN, MEANING IT 

SYMBOLIZES THE PENALTY FOR 

OF THE BREAKING UPON OF THE ALTAR WAS A PENAL SIGN, WHICH 

INDICATED, ALONG WITH THE DESTRUCTION 

WHAT?" MOST WORSHIPFUL PROVOST SAYS, "A PENAL SIGN." 

WORTHY SENIOR INDUCTOR SAYS, "YOUR SIGN 

GRIP AND THE TWO HAND SIGNS. ONE IS THE PENAL SIGN, WHICH 

RECALLS THE PENALTY “TO HAVE MY 

PASSWORD OF THIS DEGREE. HE IS ALSO TAUGHT THE PENAL SIGN, 

WHICH CALLS TO MIND THE PENALTY OF HAVING 

Tabela 33 – Concordâncias com o termo Penal Sign no enTenTen12 
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3.4.3. Termo Master Mason e suas concordâncias 

 

 O termo Master Mason, ou Mestre Maçom em português, indica que o maçom que é 

assim intitulado completou seus estudos como Aprendiz e Companheiro e, por causa disso, 

recebeu o último grau da Maçonaria Simbólica. As concordâncias geradas com o termo 

Master Mason a partir do MCE foram: 

 

EOF; THAT I WILL ALSO PREFER A BROTHER MASTER MASON IN 

ALL MY DEALINGS, AND REC 

LARE, THAT I WILL NOT DEFRAUD A BROTHER MASTER MASON, OR 

SEE HIM DEFRAUDED OF TH 

T I WILL NOT KNOWINGLY STRIKE A BROTHER MASTER MASON, OR 

OTHERWISE DO HIM PERSON 

NIOR AND SENIOR WARDENS AS AN OBLIGATED MASTER MASON. 

HERE LODGES DIFFER IN THEI 

IMPLIES THAT, AS A MAN OF HONOUR, AND A MASTER MASON, 

YOU WOULD RATHER BE SEVERE 

Tabela 34 – Concordâncias com o termo Master Mason no MCE 

 

 As concordâncias geradas com o termo Master Mason a partir do enTenTen12 foram: 

 

CONTRACTOR FOR THE WORKS. PARISHONER AND MASTER MASON 

TO THE KING, LIKE HIS FATHER BEFORE HIM 

TRADE KNOWLEDGE WAS USUALLY PASSED FROM MASTER MASON 

TO NEW MASON BY WORD OF MOUTH. 

SKILLS, KNOWLEDGE, AND EXPERIENCE OF THE MASTER MASON 

WITH THOSE OF THE FORENSIC CONSERVATION 

THE ISLE OF ARRAN, SCOTLAND, AND IS NOW A MASTER MASON, 

PRESIDENT AND GENERAL MANAGER OF RJW STONEMASONS 

NAVIGATE THE LAYERS OF COMPLEXITY AND LIKE A MASTER 

MASON BUILD AN EDIFICE THAT IS UNLIKE ANYTHING 

Tabela 35 – Concordâncias com o termo Master Mason no enTenTen12 
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3.5.Termos compostos de Maçonaria Simbólica em português e seus exemplos de uso 

 

 Conforme informado anteriormente, foram identificadas 114 linhas de termos 

compostos em português. Da mesma forma de que com os termos simples, destaquei três 

termos que são traduções diretas dos termos selecionados em inglês e seus exemplos de uso 

no corpus de estudo e em um corpus de referência. Para a lista completa de termos compostos 

em português e um exemplo de concordância vide o ANEXO N. 

 

3.5.1. Termo Venerável Mestre e suas concordâncias 

 

 O termo Venerável Mestre se refere ao Mestre Maçom que é escolhido pelos outros 

Mestres Maçons para dirigir os trabalhos de uma Loja Maçônica. É uma função parecida com 

a de um presidente em uma empresa. As concordâncias geradas com o termo Venerável 

Mestre a partir do CMP foram: 

 

E CONTRA OS SEUS MEMBROS? RECIP - NÃO, VENERÁVEL MESTRE. 

V M - POIS BEM! SE EST 

FREU O NOSSO INFELIZ IRMÃO? 1º V - NÃO, VENERÁVEL MESTRE. V 

M - COMPANHEIRO, VIS 

EU GARANTO A QUALIDADE DE TODOS ELES. VENERÁVEL MESTRE: 

EU ME RESPONSABILIZO P 

ÁRIO ENTRE O OMBRO E O PESCOÇO DO MUITO VENERÁVEL 

MESTRE. ASSIM, O RESPEITABILÍS 

MESTRE MAÇON, ACEITAS? RECIP - ACEITO, VENERÁVEL MESTRE. 

V M - VENERÁVEIS MESTR 

Tabela 36 – Concordâncias com o termo Venerável Mestre no CMP 
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 As concordâncias geradas com o termo Venerável Mestre a partir do Corpus Brasileiro 

foram: 

 

A 1º DE NOVEMBRO_ TENTA TRAZER AO PAÍS O VENERÁVEL 

MESTRE AKIRA KUROSAWA. O DESENHO DO CARTAZ DA 

FRENTE É NÃO TEMER A VIDA OU A MORTE. \"VENERÁVEL MESTRE 

HSING YUN. SUMÁRIO LISTA DE TABELAS... 

CASTILHOS. TAMBÉM FOI UM MAÇON, CHEGANDO A SER 

VENERÁVEL MESTRE DA LOJA PORTOALEGRENSE LUZ E ORDEM, E

TEM\" MAIS DE 70 ANOS\", ATRIBUIU-SE AO VENERÁVEL MESTRE 

UM ANO DE NASCIMENTO EM 1889, COM RESISTÂNCIA 

TEMPLO SHAOLIN, E FOI ENSINADA PELO MESTRE VENERÁVEL 

MESTRE DAMO, CUJO FOCO É TRABALHAR COM A FORÇA 

Tabela 37 – Concordâncias com o termo Venerável Mestre no Corpus Brasileiro 

 

3.5.2. Termo Sinal Penal e suas concordâncias 

 

 O termo Sinal Penal, se refere ao sinal que o maçom faz com suas mãos simbolizando 

a punição que ele enfrentaria se falhasse com seus juramentos. As concordâncias geradas com 

o termo Sinal Penal a partir do CMP foram: 

 

VENERÁVEL PRIMEIRO VIGILANTE EXECUTA O SINAL PENAL E 

DEPOIS O SINAL DE HORROR. 

ESQUADRIA. ESTA MARCHA TERMINA-SE PELO SINAL PENAL, 

SEGUIDO DO SINAL DE HORROR 

A PALAVRA DE PASSE, O SINAL DE ORDEM, O SINAL PENAL, O 

SINAL DE HORROR E O SINAL 

RPO, FORMANDO UMA ESQUADRIA. (S.PENAL = SINAL PENAL). 

TOQUE - TOMAR A MÃO DIREIT 

CÂMARA DO MEIO, DEPOIS DE TERES FEITO O SINAL PENAL. SINAL 

DE SOCORRO SE ALGUMA 

Tabela 38 – Concordâncias com o termo Sinal Penal no CMP 
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 Não foram encontradas concordâncias com o termo Sinal Penal a partir do Corpus 

Brasileiro. Também não foram encontradas concordâncias nos corpora EUROPARL7, pt, 

OPUS2 Brazilian Portuguese, OPUS2 Portuguese, e Cetenfolha, Cetempublico no 

SketchEngine.  

 O corpus ptTenTen11 apesentou uma linha de concordância: 

 

(PORTUGAL) CONTRATO. PARA ALÉM DESTE, TEM-SE O SINAL 

PENAL, FUNCIONA A UM DE DOIS TÍTULOS JURÍDICOS 

Tabela 39 – Concordância com o termo Sinal Penal no ptTenTen11 

 

3.5.3. Termo Mestre Maçom e suas concordâncias 

 

 O termo Mestre Maçom indica que o maçom que é assim intitulado completou seus 

estudos como Aprendiz e Companheiro e, por causa disso, recebeu o último grau da 

Maçonaria Simbólica. As concordâncias geradas com o termo Mestre Maçom a partir do 

CMP foram: 

 

LENEMENTE JAMAIS REVELAR OS SEGREDOS DE MESTRE MAÇOM, 

SENÃO ÀQUELE RECONHECIDO C 

CONHEÇAM O QUERIDO IRMÃO F........ COMO MESTRE MAÇOM 

DESTA RESPEITÁVEL LOJA E QU 

ESPEITÁVEL LOJA, VOS RECEBO E CONSTITUO MESTRE MAÇOM. O 

RESPEITABILÍSSIMO MESTRE 

NOME DE SÃO JOÃO DA ESCÓCIA, A LOJA DE MESTRE MAÇOM DO 

RITO ESCOCÊS ANTIGO E AC 

ISSO? R. - QUE, CHEGADO À SABEDORIA, O MESTRE MAÇOM ESTÁ 

EM CONDIÇÕES DE SE APR 

Tabela 40 – Concordâncias com o termo Mestre Maçom no CMP 
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 As concordâncias geradas com o termo Mestre Maçom a partir do Corpus Brasileiro 

foram: 

 

TRÊS VEZES PARA REVELAR O SEGREDO DE UM MESTRE MAÇOM, 

NO PROJETO DO TEMPLO, SENÃO PERDERÁ 

 MÃE, IRMÃ, MEIA-IRMÃ OU VIÚVA DE UM MESTRE MAÇOM OU 

MULHER QUE NÃO POSSUA VINTE (20) ANOS 

CONSIDERA-SE QUE A TROLHA É UM INSTRUMENTO DO MESTRE 

MAÇOM. EM CERTAS LOJAS INGLESAS, PORÉM, A 

HEREDON QUE CONTIA 25 GRAUS. PERMITE A UM MESTRE MAÇOM 

SE APROFUNDAR NO CONHECIMENTO MAÇÔNICO 

FRANCO-MAÇON PARAMENTADO VENERÁVEL MESTRE É O MESTRE 

MAÇOM QUE PRESIDE UMA LOJA MAÇÔNICA, SENDO ELEITO 

Tabela 41 – Concordâncias com o termo Mestre Maçom no Corpus Brasileiro 

 

 Os exemplos de concordância apresentados neste capítulo demonstram como os 

termos identificados neste estudo são utilizados dentro e fora do contexto maçônico e que no 

caso de um dos termos escolhidos para esta amostragem, o termo Sinal Penal, não foi possível 

encontrar um exemplo de uso no Corpus Brasileiro, um corpus de linguagem geral que 

contém mais de 1 bilhão de palavras. Esses exemplos de uso podem facilitar a compreensão 

dos termos e ajudar tradutores e revisores em seus trabalhos. 

 Esses exemplos de uso servem para reforçar a importância do processo de seleção e 

compilação de um corpus de estudo, reiterando o que Berber Sardinha (2004, p. 3) afirmou 

sobre a natureza dos corpora como “conjuntos de dados linguísticos textuais coletados 

criteriosamente”. A opção por trabalhar com manuais e rituais maçônicos permitiu o acesso a 

exemplos relevantes do uso dos termos de Maçonaria Simbólica identificados neste estudo. 

 Berber Sardinha (2005, p. 187) afirmou que “é possível especular que palavras-chave 

serão encontradas em um determinado corpus de estudo, com base no conhecimento dos 

textos-fonte (por meio da sua leitura, por exemplo)”. No caso da pesquisa desenvolvida para 

este estudo, não houve a leitura de nenhum dos textos-fontes selecionados como foi o caso do 

estudo de Souza (SOUZA DAN, 2012) que optou por conduzir a coleta dos termos por meio 

do método de análise documental. No entanto, apesar do autor desta dissertação não ter lido 

nenhum dos textos escolhidos para compor os corpora de estudo, com base no tipo de textos 
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escolhidos foi possível prever, mas não ter a certeza (BERBER SARDINHA, 2005), de quais 

palavras-chave poderiam ser apresentadas. 

 O total de 718 termos levantados poderá ser de extrema utilidade para elaboração de 

um glossário de Maçonaria Simbólica para auxiliar tradutores e revisores porque eles 

englobam, entre outras coisas, os oficiais, utensílios, elementos simbólicos e ações que se 

encontram encontrar em uma Loja Maçônica e consequentemente na literatura maçônica. 

 Os resultados obtidos por meio da metodologia utilizada para esta pesquisa foram, 

portanto, satisfatórios por responderem substancialmente todas as perguntas de pesquisa e, por 

consequência, fornecerem um valioso material inicial para a construção de um glossário 

bilíngue inglês-português de Maçonaria Simbólica. 

 Portanto, concluo satisfatoriamente esta análise de resultados e apresento as 

considerações finais sobre esta pesquisa no próximo capítulo. 
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Capítulo 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

4.1.O planejado e o realizado 

 

 O planejamento desta pesquisa teve como fator motivador e justificativa a 

identificação de termos de Maçonaria Simbólica em português e inglês presentes em textos 

maçônicos. Esses termos servem para a preparação da base lexical de um glossário bilíngue 

que pretendo desenvolver no intuito de auxiliar tradutores e revisores de obras maçônicas. Por 

este motivo, a linha de pesquisa na qual este trabalho foi inserido no Programa de Pós-

Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem é a de Linguagem e Trabalho. 

 Foram identificados inicialmente 466 termos de Maçonaria Simbólica em inglês em 

um corpus de linguagem especial (MCE) contendo 6.936 palavras distintas e 471 termos em 

português em um corpus de linguagem especial (CMP) contento 12.185 palavras distintas. 

Esses termos foram utilizados na geração das 28.169 linhas de concordância em inglês e 

22.906 linhas de concordância em português. 

 Após o processo de normalização, que foi o agrupamento dos termos com 

determinadas variações descritas no capítulo de Metodologia, obtive uma lista final para cada 

língua contendo 350 linhas de termos em inglês e 368 linhas de termos em português. 

 As linhas de concordâncias geradas pelo WorSmith Tools 6.0 servem como exemplo 

de uso dos termos identificados 

 

4.2.Considerações sobre a metodologia 

 

 Conforme mencionei no início do capítulo de metodologia, iniciei a pesquisa com um 

estudo piloto onde o orientador desenvolveu um script que extraiu para um banco de dados 

em FileMaker as palavras e concordâncias dos corpora de estudo. A partir disso, comecei a 

identificar de forma inteiramente manual quais palavras eram termos de Maçonaria Simbólica. 

O estudo se mostrou improdutivo porque basicamente estava fazendo a leitura de todo as 

linhas de concordância do corpus, palavra por palavra. Algo semelhante à análise documental 

conduzida por Souza (SOUZA DAN, 2012). 

 Por este motivo decidi trabalhar com três ferramentas computacionais que extraem 

palavras-chave, o WordSmith Tools 6.0, o zExtractor e o SketchEngine. Os dois primeiros 

foram escolhidos por já terem sido usados em pesquisas terminológicas e o terceiro foi 

escolhido por ter características similares ao WordSmith Tools e ao zExtractor. 
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 A metodologia utilizada serviu para cumprir o propósito de extrair palavras-chave dos 

corpora de estudo em quantidades que permitiram ser analisadas devido à utilização e 

atualização de listas de palavras irrelevantes (Stoplists). 

 O desempenho das ferramentas computacionais em indicar palavras-chave que foram 

identificadas como termos foi bom conforme indica a Tabela 13 e em comparação ao estudo 

conduzido por Teixeira (2011b). 

 Apresento de forma sintetizada os fatores que contribuíram para alcançar os resultados 

esperados nesta pesquisa: 

 

1. Relevância dos corpora compilados: os corpora compilados 

para este estudo foram compostos por manuais e rituais 

utilizados por maçons durante seus trabalhos. Houve 

equilíbrio em relação à quantidade e variedade de textos em 

relação aos diferentes graus e ritos de Maçonaria Simbólica. 

2. Limpeza dos corpora: o processo de limpeza dos corpora 

anulou a possibilidade de contaminação dos dados que foram 

analisados por meio da exclusão de ruídos. 

3. Compilação e atualização de listas de palavras irrelevantes: 

este procedimento contribuiu para diminuição considerável 

do número de palavras a serem consideradas para análise de 

dados. 

4. Seleção dos corpora de referência: com base nos resultados 

obtidos por Berber Sardinha (2005) em seu estudo sobre a 

influência do tamanho do corpus de referência na obtenção 

de palavras-chave, priorizei a escolha de corpora de 

referência de linguagem geral que contivessem, pelo menos, 

mais que o dobro de palavras que os corpora de estudo de 

linguagem especial no intuito de contribuir para a obtenção 

de palavras-chave de maior relevância para o estudo 

5. Utilização individual e sequencial das ferramentas 

computacionais: este procedimento permitiu gradualmente 

obter diferentes termos, atualizar a lista de palavras 

irrelevantes a cada extração de palavras-chave, organizar os 

dados de forma positiva e obter exemplos de termos em uso. 
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6. Processo de extração de palavras-chave e de julgamento do 

estatuto dos candidatos a termo conduzidos por um 

profissional da área: a presença de um tradutor e revisor de 

obras maçônicas que também é maçom contribuiu para a 

agilização do processo de identificação dos termos e 

eliminação de uma possível fase de validação de termos com 

um especialista. 

 

 Os fatores mencionados foram determinantes para atingir os objetivos desta pesquisa 

que foi a identificação dos termos de Maçonaria Simbólica em corpora comparáveis em 

inglês e português seguindo os princípios da Linguística de Corpus e da Terminologia. 

 A metodologia utilizada permitiu realizar o trabalho de coleta de todos os 718 termos 

em um prazo de três semanas a partir da composição e limpeza dos corpora, o que permite 

que terminólogos de outras áreas também se beneficiem. 

 Trabalhar com a metodologia proposta nesta dissertação é uma alternativa viável ao 

método de coleta de dados por análise documental, que foi o método adotado por, entre outros 

estudiosos, Souza (SOUZA DAN, 2012). Durante a pesquisa de Souza (SOUZA DAN, 2012), 

foram extraídos inicialmente 827.047 termos por meio da leitura de 1.425 prontuários 

médicos em formato eletrônicos alinhada a um processo de copiar os termos simples e 

compostos identificados nos prontuários e colá-los em uma segunda coluna em planilhas em 

formato Excel como mostra a Figura 21. Os prontuários em formato eletrônico na pesquisa de 

Souza (SOUZA DAN, 2012) certamente poderiam passar pelos mesmos tipos de tratamento e 

análise aos quais os corpora de estudo desta dissertação foram submetidos. 
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Figura 21: Modo de extração de termos por análise documental. (SOUZA DAN, 2012, p. 46) 

 

 Conforme mencionado anteriormente, os resultados obtidos servem como material 

base para a elaboração de um glossário bilíngue de Maçonaria Simbólica. A metodologia 

utilizada serve como modelo de aplicação para terminólogos de outras áreas de conhecimento. 

As ferramentas computacionais desenvolvidas para análise linguística podem ser utilizadas 

por profissionais de áreas diversas por oferecem tutoriais que facilitam a utilização das 

mesmas. 
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4.3.Desdobramentos da pesquisa 

 

 Após a conclusão desta pesquisa vislumbro dois desdobramentos que são a criação de 

um glossário bilíngue de Maçonaria Simbólica e a validação da metodologia utilizada nesta 

pesquisa com a identificação de termos em outra área. 

 

4.3.1. Criação do glossário 

 

 Usando os termos identificados nesta pesquisa, pretendo elaborar um glossário 

bilíngue de termos de Maçonaria Simbólica para auxiliar tradutores e revisores de obras 

maçônicas em seus trabalhos. 

 Para que isso seja possível, precisarei identificar os pares de termos já extraídos e 

buscar no corpus o restante dos termos não extraídos pelas ferramentas computacionais. 

 Também será necessário transformar as concordâncias geradas pelo WordSmith Tools 

em frases completas para a melhor compreensão dos usuários. 

 Houve equilíbrio entre o número de 350 termos em inglês e 368 termos português e 

pares para montagem de um glossário bilíngue já podem ser formados como apresento na 

amostra com cerca de 5% dos termos identificados em inglês na Tabela 42. 
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Inglês Português 

ACACIA ACÁCIA 

APRON / APRONS AVENTAL 

ASHLAR / ASHLER PEDRA / PEDRAS 

CHAPITER / CHAPITERS CAPITEL 

CHISEL CINZEL 

COMPASS / COMPASSES COMPASSO 

CORINTHIAN CORÍNTIA 

CHAMBER CÂMARA 

DEACON / DEACONS / DEACON'S DIÁC / DIÁCONO / DIÁCONOS 

COFFIN ATAÚDE / CAIXÃO 

DOCTRINES DOUTRINA 

DORIC DÓRICA 

EAST OC / OCIDENTE 

FC / FCS / FELLOWCRAFT COMP / COMPANHEIRO / 

COMPANHEIROS / CCOMP 

FLAP ABETA 

JEWEL / JEWELS JÓIA / JÓIAS 

IONIC JÔNICA 

PENAL SIGN SINAL PENAL 

WORSHIPFUL MASTER VENERÁVEL MESTRE 

Tabela 42 – Amostra de pares de termos de Maçonaria Simbólica em inglês e português. 

 

4.3.2. Validação da metodologia 

 

 Pretendo também validar a metodologia desenvolvida para esta pesquisa com a 

reutilização da mesma para extração de termos em outra área de conhecimento. 
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 Inicialmente pretendo trabalhar com os graus filosóficos do Rito Escocês Antigo e 

Aceito da Maçonaria que compreende os graus de 4º a 33º. 

 

4.4.Desafios 

 

 Apesar de a extração semiautomática ser uma realidade por meio de ferramentas 

computacionais, ainda há dependência de especialistas das áreas de conhecimento para 

identificação e validação de termos. Um dos desafios que provavelmente ainda vai demorar a 

ser superado é dotar os computadores de capacidade de interpretação da linguagem. 

 As ferramentas computacionais hoje permitem, entre outras coisas, fazer um trabalho 

similar as das concordâncias de Cruden (1835), com listas de palavras e onde essas palavras 

se encontram na Bíblia, bem como ajudar terminógrafos e terminólogos em seus trabalhos de 

levantamento e identificação de termos. 

 No entanto, elas ainda estão distantes de alcançarem o trabalho desenvolvido por 

Antônio de Pádua (1195 – 1231) com a divisão temática da Bíblia sem que as palavras 

temáticas estejam necessariamente nas citações. 
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ANEXO A – Amostra da Lista de Palavras Irrelevantes em Inglês 

 

# 

A 

AARON 

AARON'S 

ABANDON 

ABANDONED 

ABBREVIATIONS 

ABHOR 

ABIDE 

ABILITY 

ABLE 

ABLY 

ABNER 

ABODE 

ABOUT 

ABOVE 

ABRAHAM 

ABREAST 

ABROAD 

ABSENCE 

ABSOLUTE 

ABSOLUTELY 

ABSORB 

ABSTAINING 

ABUNDANCE 

ABUNDANTLY 

ABYSS 

ACCEPT 

ACCEPTABLE 

ACCEPTANCE 

ACCEPTATION 

ACCEPTED 

ACCESS 

ACCESSORY 

ACCIDENT 

ACCIDENTALLY 

ACCLAMATION 

ACCLAMATIONS 

ACCOMPANIED 

ACCOMPANIES 

ACCOMPANY 

ACCOMPANYING 

ACCOMPLICES 

ACCOMPLISH 

ACCOMPLISHED 

ACCORD 

ACCORDANCE 

ACCORDANT 

ACCORDING 

ACCORDINGLY 

ACCOSTED 

ACCOUNT 

ACCURACY 

ACCURATE 

ACCUSTOMED 

ACHIEVE 

ACHIEVEMENTS 

ACKER 

ACKNOWLEDGE 

ACKNOWLEDGED 

ACKNOWLEDGEMENT 

ACKNOWLEDGING 

ACQUAINT 

ACQUAINTANCE 

ACQUAINTANCES 

ACQUAINTED 

ACQUIESCENCE 

ACQUIRE 

ACQUIRED 

ACQUIREMENTS 

ACQUIRES 

ACQUISITION 

ACROSS 

ACT 

ACTED 

ACTING 

ACTION 

ACTIONS 

ACTIVE 

ACTS 

ACTUAL 

ACTUALLY 

ACTUATE 

ACTUATED 

ADAM 

ÀDAY 

ADC 

ADD 

ADDED 

ADDITION 

ADDITIONS 

ADDRESS 

ADDRESSED 

ADDRESSES 
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ANEXO B – Amostra da Lista de Palavras Irrelevantes em Português 

 

o 

a 

os 

as 

um 

uma 

uns 

umas 

Eu 

tu 

ele 

ela 

nós 

vós 

eles 

elas 

Me 

te 

lhe 

nos 

lhes 

vos 

se 

Mim 

comigo 

ti 

contigo 

si 

consigo 

conosco 

convosco 

Reverendíssimas 

Sr. 

Sra. 

Você 

vocês 

Vossas 

a Senhora 

o Senhor 

V. A. 

V. Ema. 

V. Emas. 

V. Exa. 

V. Exas. 

V. M. 

V. Revma. 

V. Revmas. 

V. Sa. 

V. Sas. 

V. S. 

Vossa Alteza 

Vossa Eminência 

Vossa Excelência 

Vossa Magnificência 

Vossa Majestade 

Vossa Reverendíssima 

Vossa Santidade 

Vossa Senhoria 

Vossas Altezas 

Vossas Eminências 

Vossas Excelências 

Vossas Magnificências 

Vossas Majestades 

Vossas Senhorias 

VV. AA. 

VV. MM. 

quem 

qual 

quando 

quanto 

quantos 

quantas 

onde 

que 

a qual 

os quais 

as quais 

cujo 

cujos 

cuja 

cujas 

meu 

minha 

meus 

minhas 

teu 

tua 

teus 

tuas 

seu 

sua 

seus 
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ANEXO C – WordSmith Tools 6.0 – Amostra da Lista de Palavras-chave do MCE 

(Inglês) 

 

N Key word Freq. % Texts RC. Freq. 

1 WM 1045 0,59 11 59

2 LODGE 1208 0,68 15 1455

3 MASTER 1124 0,64 15 5982

4 CANDIDATE 994 0,56 15 3772

5 CAND 529 0,30 4 4

6 WORSHIPFUL 479 0,27 15 49

7 BRETHREN 505 0,29 15 157

8 BROTHER 883 0,50 15 7568

9 SW 474 0,27 9 125

10 SD 469 0,27 8 325

11 JW 386 0,22 7 3

12 WARDEN 439 0,25 9 637

13 SN 335 0,19 4 44

14 DEGREE 711 0,40 15 9841

15 MASON 424 0,24 14 814

16 MASONS 302 0,17 15 147

17 BRO 270 0,15 7 54

18 JD 272 0,15 7 76

19 FREEMASONRY 209 0,12 15 62

20 MASONRY 227 0,13 14 339

21 DEACON 211 0,12 8 252
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ANEXO D – WordSmith Tools 6.0 – Amostra da Lista de Palavras-chave do CMP 

(Português) 

 

N Key word Freq. % Texts RC. Freq. 

1 VENERÁVEL 812 0,60 12 294

2 VIGILANTE 745 0,55 11 1561

3 VEN 602 0,44 4 517

4 VIG 479 0,35 5 153

5 MESTR 416 0,31 2 122

6 LOJA 653 0,48 13 24370

7 MALHETE 279 0,21 12 12

8 IRMÃOS 599 0,44 12 21244

9 MESTRE 572 0,42 13 23459

10 TEMPLO 385 0,28 13 4609

11 IRMÃO 514 0,38 11 22098

12 MAÇOM 255 0,19 10 314

13 RESPEITABILÍSSIMO 198 0,15 2 13

14 IR 535 0,39 11 56193

15 IIR 198 0,15 4 108

16 EXPERTO 181 0,13 8 48

17 DIÁCONO 167 0,12 8 103

18 MAÇONARIA 243 0,18 13 2986

19 MAÇONS 213 0,16 13 1681

20 PALAVRA 405 0,30 13 44011

21 CCER 131 0,10 4 2
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ANEXO E – zExtractor – Amostra da Lista de Palavras-chave do MCE (Inglês) 

 

LODGE 187500 

CANDIDATE  152445 

BROTHER 120375 

WM 117249 

BRETHREN 90855 

MASTER 90510 

DEGREE 80130 

FREEMASONRY 45075 

MASONS 43125 

SW 36792 

MASON 35532 

GRIP 32190 

SD 31664 

WARDEN 29799 

OBLIGATION 25740 

TEMPLE 25515 

BRO 25123 

SQUARE 24615 

MASONRY 23170 

PEDESTAL 21918 

JW 21364 

EAST 21180 

APPRENTICE 21084 

KNOCKS 19788 

DUTY 19485 

BADGE 15526 

CRAFT 13552 

GAVEL 12958 

TOKEN 11154 
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ANEXO F – zExtractor – Amostra da Lista de Palavras-chave do CMP (Português) 

 

VENERÁVEL 131940 

VIGILANTE 93533 

LOJA 46215 

MALHETE 44664 

IRMÃOS 44496 

TEMPLO 40170 

MESTRE 39845 

IRMÃO 32549 

MAÇOM 30240 

MAÇONARIA 24882 

MAÇONS 24804 

IR 24761 

PALAVRA 22152 

ESQUADRO 20904 

EXPERTO 20280 

VIGILANTES 19668 

DIÁCONO 17808 

APRENDIZ 17490 

CANDIDATO 15631 

ORIENTE 12485 

COLUNAS 12288 

PROFANO 11943 

COMPASSO 11484 

COLUNA 10881 

ALTAR 10572 

CERIMÔNIAS 10264 

ORADOR 9648 

SINAL  9456 
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ANEXO G – SketchEngine – Amostra da Lista de Palavras-chave do MCE (Inglês) 

 

# Word List 

# Corpus:  user/masonic_corpora/mce 

# Reference corpus:  preloaded/ententen12_1 

word Freq Freq/mill Freq_ref 

LODGE 1191 5389.0   1314 0.1 4894.2 

CANDIDATE 1033 4674.1   904 0.1 4370.5 

MASTER 1141 5162.8   5526 0.4 3620.9 

BROTHER 896 4054.2   1954 0.2 3524.2 

W.M. 744 3366.5   923 0.1 3143.7 

DEGREE 711 3217.1   1294 0.1 2926.2 

CAND 532 2407.2   45 0.0 2399.9 

BRETHREN 505 2285.0   238 0.0 2244.8 

WORSHIPFUL 479 2167.4   11 0.0 2166.5 

WARDEN 443 2004.5   120 0.0 1987.1 

MASON 441 1995.4   844 0.1 1874.4 

SENIOR 394 1782.8   2539 0.2 1491.7 

S.D. 419 1895.9   4678 0.4 1394.0 

MASONS 301 1362.0   137 0.0 1348.7 

JUNIOR 305 1380.1   1569 0.1 1232.0 

BRO 272 1230.7   1151 0.1 1131.3 

SQUARE 272 1230.7   1731 0.1 1086.7 

S.W. 297 1343.9   3235 0.2 1076.4 
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ANEXO H – SketchEngine – Amostra da Lista de Palavras-chave do CMP (Português) 

 

# Word List 

# Corpus:    user/masonic_corpora/cmp 

# Reference corpus:    preloaded/brasileiro 

word Freq Freq/mill Freq_ref 

Venerável 811 4271.1   184 0.2 3675.4 

Vig 475 2501.6   148 0.1 2213.5 

Ven 602 3170.4   506 0.4 2192.6 

Vigilante 737 3881.4   962 0.8 2100.0 

Mestr 414 2180.3   53 0.0 2083.9 

malhete 230 1211.3   19 0.0 1192.3 

Loja 599 3154.6   2279 2.0 1048.1 

Respeitabilíssimo 198 1042.8   0 0.0 1043.8 

IIr 196 1032.2   21 0.0 1014.4 

Experto 179 942.7   8 0.0 937.1 

Irmão 490 2580.6   2328 2.1 845.3 

Diácono 167 879.5   54 0.0 840.5 

Maçom 158 832.1   38 0.0 806.1 

Maçons 156 821.6   53 0.0 785.8 

Vigilantes 181 953.2   270 0.2 770.6 

Cerimônias 147 774.2   98 0.1 713.5 

Maçonaria 223 1174.4   796 0.7 690.5 
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ANEXO I – Amostra da lista de termos do MCE (Inglês) 

 

Termos Simples Termos Compostos 

ABIFF ANTE-ROOM 

ACACIA ANTI-CLOCKWISE 

ACOLYTE 

BROTHER JUNIOR DEACON / J.D. / JUNIOR 

DEACON / JD /  

ADMONISH 

BROTHER JUNIOR WARDEN / J.W. / JUNIOR 

WARDEN / JW / JW'S 

ADORN / ADORNED / 

ADORNING 

BROTHER SENIOR DEACON / S.D. / SD / SENIOR 

DEACON / SD'S / SENIOR-DEACON 

ALLUREMENTS 

BROTHER SENIOR WARDEN / S.W. / SENIOR 

WARDEN / SW / SW'S / SENIOR-WARDEN 

AMMONITES / 

AMMONITISH CABLE-TOW 

APPRENTICE / 

APPRENTICE'S D.C. 

APRON / APRONS DUE FORM 

ARCH E.A. / E.A.F. / EA / EAF / EAFM / EAS 

ARCHITECT EA-SIGN 

ARCHITECTURE 

F.C. /  FELLOW CRAFT / FELLOW CRAFTS / 

FELLOW-CRAFTS / F.C.F. / FCFM / FELLOW-CRAFT 

ARTIFICER FC-KNOCKS 

ASHLAR / ASHLER FC-SIGN 

BADGE HIRAM ABIFF 

BALLOT / BALLOTED IPM 
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ANEXO J – Amostra da lista de termos do CMP (Português) 

 

TermosSimples Termos Composto 

ABETA ALTAR DOS JURAMENTOS 

ABIF ALTOS GRAUS 

ABÓBADA ÂNGULO RETO 

ACÁCIA APRENDIZ MAÇOM 

ACLAMAÇÃO 

ARQUITETO DO UNIVERSO / ARQUITECTO DO 

UNIVERSO 

ADÁGIOS ARTE REAL 

ALAVANCA ARTES LIBERAIS 

ALEGORIAS BATERIA DO GRAU 

ALEGÓRICA CADEIA DE UNIÃO 

ALTAR / ALTARES 

CÂMARA DAS REFLEXÕES / CÂMARA DE 

REFLEXÃO / CÂMARA DE REFLEXÕES 

AMPULHETA COLUNA “J” 

ÂNGULO COLUNA DO NORTE 

APRENDIZ / AAPR / 

APRENDIZES COLUNA DO SUL 

ARQUITETO / ARQUITECTO COMPANHEIRO MAÇOM 

ARQUITETURA / 

ARQUITECTURA CONSTRUÇÃO DO TEMPLO 

ARQUITRAVE DOUTRINA INICIÁTICA 

ARTE / ARTES ELEVAÇÃO AO GRAU 

ATAÚDE ESPADA FLAMEJANTE 
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ANEXO K – Lista de termos simples em inglês com uma linha de concordância como 

exemplo de uso 

 

Termos Simples de Maçonaria 
Simbólica em Inglês 

Concordância. 

1. ABIFF 
AT THE GRAVE OF OUR "GRAND MASTER HIRAM 

ABIFF." MASTER GIVES ONE RAP WITH HIS GA 

2. ACACIA E OF THE RUFFIANS SAYS: LET US PLANT AN 
ACACIA AT THE HEAD OF THE GRAVE, IN ORDE 

3. ACOLYTE 
F OF THIS, MY BROTHER. THE SA SENDS HIS 

ACOLYTE WHO ASSURES HIMSELF THAT THE 
DOO 

4. ADMONISH 
UR RULES, YOU ARE TO JUDGE WITH CANDOR, 

ADMONISH WITH FRIENDSHIP, AND REPREHEND 

5. ADORN / ADORNED / 
ADORNING 

IVE, STRENGTH TO SUPPORT, AND BEAUTY TO 
ADORN ALL GREAT AND IMPORTANT 

UNDERTAKIN 

6. ALLUREMENTS 
 GOVERNABLE AND FREES THE MIND FROM THE 
ALLUREMENTS OF VICE. THIS VIRTUE SHOULD  

7. AMMONITES / 
AMMONITISH 

ADEN WITH RICH SPOILS. AT THAT TIME THE 
AMMONITES MADE WAR WITH THE GILEADITES, 

8. APPRENTICE / 
APPRENTICE'S 

UAL AND MONITOR OF FREEMASONRY. ENTERED 
APPRENTICE, OR FIRST DEGREE SEVEN FREEMA 

9. APRON / APRONS 
DGE IS AT WORK (OPENED), THEY PUT ON AN 

APRON, AND REQUEST THE TYLER TO LET THEM 

10. ARCH 
R, MOST EXCELLENT MASTER, AND THE ROYAL 

ARCH BY MALCOLM C. DUNCAN EXPLAINED 
AND  

11. ARCHITECT 
OF THE HANDY WORKMANSHIP OF THE 

SUPREME ARCHITECT OF THE UNIVERSE THAN 
OF THAT O 

12. ARCHITECTURE 
OPER APPLICATION OF THE USEFUL RULES OF 
ARCHITECTURE, WHENCE A STRUCTURE WILL 

DE 

13. ARTIFICER 
E WISDOM, AND THE GOODNESS OF THE GRAND 
ARTIFICER OF THE UNIVERSE, AND VIEW WITH 

14. ASHLAR / ASHLER 
AT ARE THE MOVABLE JEWELS? A. THE ROUGH 
ASHLAR, THE PERFECT ASHLAR, AND THE TRES 

15. BADGE 
WHICH IS AN EMBLEM OF INNOCENCE AND THE 
BADGE OF A MASON, MORE ANCIENT THAN THE 

16. BALLOT / BALLOTED 
RECEPTION OF THE COMMITTEE 'S REPORT, A 
BALLOT IS HAD: IF NO BLACK BALLS APPEAR, 

17. BARE / BAREFOOT 
 ALL METALS, NEITHER NAKED NOR CLOTHED; 
BAREFOOT NOR SHOD, HOODWINKED, WITH A 

CA 

18. BEAUTY  IN THE SOUTH, AT HIGH MERIDIAN, IS THE 
BEAUTY AND GLORY OF THE DAY, SO STANDS T 
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19. BESTOW 
E CENT, NO, NOT EVEN A BUTTON OR PIN TO 

BESTOW ON THIS LODGE. LET THIS EVER HAVE 

20. BLAZING 
 PAVEMENT, THE INDENTED TESSEL, AND THE 
BLAZING STAR. Q. WHAT ARE THEY? A. THE M 

21. BLOW 
IPFUL MASTER HERE GIVES THE CANDIDATE A 

BLOW ON HIS HEAD WITH A BUCKSKIN BAG, OR 

22. BOAZ 
.-- BO. W.M.-- AZ. S.D. (PRONOUNCING)-- BOAZ. 

(THE OLD WAY OF SPELLING THIS WORD 

23. BORDER 
NTED TESSEL, THAT BEAUTIFUL TESSELLATED 

BORDER WHICH SURROUNDS IT. Q. OF WHAT AR 

24. BOSOM 
UR SHIRT-SLEEVE, AND PUT IT THROUGH THE 

BOSOM OF YOUR SHIRT, THAT YOUR ARM AND B

25. BRANCHES 
 SO WIDELY EXTENDED AS FREEMASONRY, THE 

BRANCHES OF WHICH ARE SPREAD OVER THE FO

26. BRO / BROTHER / 
BRETHREN 

 HAD TAKEN ONLY ONE DEGREE, AND, IF THE 
BROTHER ARRIVING LATE SHOULD BE 

IGNORANT 

27. BROTHERHOOD 
MASTER MASON, SHALL BE A SURE PLEDGE OF 
BROTHERHOOD; THAT MY FEET SHALL TRAVEL 

T 

28. BUILDER 
 STONES, THE BETTER TO FIT THEM FOR THE 
BUILDER 'S USE; BUT WE, AS FREE AND ACCE 

29. BUILDINGS 
 TRY, AND ADJUST RECTANGULAR CORNERS OF 
BUILDINGS, AND ASSIST IN BRINGING RUDE M 

30. CABLE , AND AFTER-WARDS PUTS A ROPE, CALLED A 
CABLE-TOW, ONCE ROUND HIS NECK, LETTING  

31. CAIN 
 IN THE EAR OF THE JUNIOR DEACON (TUBAL 

CAIN), AND THE SENIOR DEACON WHISPERS TH 

32. CAND / CANDIDATE / 
CANDIDATES / 
CANDIDATE'S / CAND'S / 
CAN'S 

TE A LODGE OF MASONS, AND TO INITIATE A 
CANDIDATE TO THE FIRST DEGREE OF MASONRY

33. CANOPY 
OR INTELLIGIBLE TO ANY PERSON UNDER THE 

CANOPY OF HEAVEN, AND THE SECRETS OF MAS

34. CANVAS 
IS LATTER IS ACCOMPLISHED AS FOLLOWS: A 

CANVAS, SEVEN FEET LONG AND ABOUT SIX FE 

35. CHAMBER 
T LODGE IS STYLED BY MASONS "THE MIDDLE 

CHAMBER OF KING SOLOMON 'S TEMPLE." THRE 

36. CHAPITER / CHAPITERS 
E WERE TWO ROWS OF POMEGRANATES ON 
EACH CHAPITER, ONE HUNDRED IN A ROW. 

THOSE PI 

37. CHAPLAIN 
EWARD JS: JUNIOR STEWARD TYL: TYLER CH: 

CHAPLAIN CAND: CANDIDATE *; * *; OR * *  

38. CHARGE / CHARGED CONDUCT THE CANDIDATE, AND PLACE HIM IN 
CHARGE OF THE SENIOR WARDEN IN THE WEST, 

39. CHASTEN 
UE: LET PRUDENCE DIRECT YOU, TEMPERANCE 
CHASTEN YOU, FORTITUDE SUPPORT YOU, AND 
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40. CHISEL 
HE 24-INCH GAUGE, THE COMMON GAVEL, AND 

CHISEL. THE 24-INCH GAUGE IS TO MEASURE  

41. CIRCUMFERENCE 
YN SAY ONLY EIGHTEEN) CUBITS, TWELVE IN 

CIRCUMFERENCE, AND FOUR IN DIAMETER; THE 

42. CIRCUMSCRIBE 
O SQUARE OUR ACTIONS; THE COMPASSES, TO 

CIRCUMSCRIBE AND KEEP US WITHIN BOUNDS W

43. CLEFTS 
 FOLLOWING HORRID EXCLAMATIONS FROM 
THE CLEFTS OF THE ADJACENT ROCKS. THE 

FIRST  

44. CLOCKWISE 
 NORTH OF SW 'S PEDESTAL, MAKES AN ANTI-

CLOCKWISE WHEEL, PLACES CANDIDATE 'S RIG 

45. COFFIN 
ON THE CARPET--THE SPADE, SETTING-MAUL, 
COFFIN, GRAVE, AND SPRIG OF ACACIA. THE  

46. COLUMN / COLUMNS 
 IT IS HIGH TWELVE, YOU WILL ERECT YOUR 

COLUMN, AND CALL THE CRAFT FROM LABOR 
TO 

47. COMPASS / COMPASSES 
 YOU WERE RECEIVED ON THE POINTS OF THE 

COMPASS: I NOW RECEIVE YOU ON THE ANGLE  

48. CONDUCTOR 
ASSISTS CANDIDATE TO RISE), FOLLOW YOUR 

CONDUCTOR AND FEAR NO DANGER. THE 
MASTER 

49. CONSTRUCTION 
BEAUTIFIED AND ADORNED THE TEMPLE. "THE 
CONSTRUCTION OF THIS GRAND EDIFICE WAS A 

50. CORINTHIAN 
 ARCHITECTURE ARE TUSCAN, DORIC, IONIC, 

CORINTHIAN, AND COMPOSITE. THE FIVE HUMA 

51. CORN 
OW IS IT REPRESENTED? S.D.-- BY EARS OF CORN 

HANGING NEAR A WATER-FORD. 1 J. W.- 

52. CORNERS 
IVE MASONS TO BREAK OFF THE SUPERFLUOUS 
CORNERS OF ROUGH STONES, THE BETTER TO F 

53. COWANS 
SSEMBLE IN A ROOM WELL GUARDED FROM ALL 
COWANS AND EAVES-DROPPERS, IN THE SECOND

54. CRAFT / CRAFTS / CRAFT'S
CRAFTS ' LODGE, EXCEPT TO PASS A FELLOW 

CRAFT FROM THE FIRST TO THE SECOND DEGRE 

55. CRAFTSMAN / 
CRAFTSMEN 

LAIMS: J. W.-- WHO COMES HERE? S.D.-- A 
CRAFTSMAN, ON HIS WAY TO THE MIDDLE 

CHAM 

56. CUBITS 
, BERNARD, AND ALLYN SAY ONLY EIGHTEEN) 

CUBITS, TWELVE IN CIRCUMFERENCE, AND FOU 

57. CUSHION 
ANTE-ROOM FLOOR, LETTING IT STRIKE ON A 

CUSHION PLACED AGAINST THE WALL. THIS IS 

58. DEACON / DEACONS / 
DEACON'S 

DEGREE; WHICH BEING HEARD BY THE JUNIOR 
DEACON, ON THE INSIDE, HE REPORTS TO THE 

59. DEGREE / DEGREES 
T THE CLOSE OF THE REMARKS ON THE THIRD 

DEGREE, IT IS NOT DEEMED NECESSARY TO MA 

60. DEITY 
HOUT FIRST INVOKING THE BLESSING OF THE 

DEITY. BROTHER SENIOR DEACON, YOU WILL C 
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61. DELINEATED / 
DELINEATES 

HE THREE GRAND MASONIC PILLARS, USUALLY 
DELINEATED ON MASTER 'S CARPET (A MASTER 

62. DEMEANOR / 
DEMEANOUR 

NTRY IN WHICH YOU LIVE. IN YOUR OUTWARD 
DEMEANOR BE PARTICULARLY CAREFUL TO 

AVOI 

63. DESIGNS 
HE MASTER WORKMAN TO DRAW HIS PLANS 
AND DESIGNS UPON. Q. OF WHAT DO THEY 

REMIND  

64. DEW 
N TO THE SKIRTS OF HIS GARMENTS; AS THE 

DEW OF HERMON, AND AS THE DEW THAT DESCE

65. DISTRESS 
IGN GIVEN IS THE "GRAND HAILING SIGN OF 

DISTRESS." [RAISE THE HANDS AS REPRESENT 

66. DIVESTED EINVEST HIM WITH THAT WHICH HE HAS BEEN 
DIVESTED OF, AND RETURN HIM TO THE LODGE 

67. DIVULGE 
HE OTHER TWO HE NEITHER COULD NOR WOULD 
DIVULGE THEM, BUT INTIMATED THAT HE HAD  

68. DOCTRINES 
UME OF THE SACRED LAW ; BECAUSE, BY THE 

DOCTRINES CONTAINED IN THAT HOLY BOOK, W

69. DORIC FIVE ORDERS OF ARCHITECTURE ARE TUSCAN, 
DORIC, IONIC, CORINTHIAN, AND COMPOSITE. 

70. DORMER 
OF A MASTER MASONS LODGE ARE THE PORCH, 
DORMER AND SQUARE PAVEMENT. THE PORCH 

WA 

71. DUE 
OULD OBTAIN ADMISSION TO A LODGE. IT IS 

DUE TO THE ORDER THAT ITS MEETINGS SHOUL 

72. DUEGARD 
TRE OF THE LODGE, AT THE ALTAR MAKE THE 

DUEGARD, AND SIGN OF THE DEGREE ON WHICH

73. DUTIES 
THEIR ASSEMBLIES. THERE ARE THREE GREAT 
DUTIES, WHICH, AS A MASON, YOU ARE STRIC 

74. DUTY 
ER APPOINTS A COMMITTEE OF THREE, WHOSE 
DUTY IT IS TO MAKE INQUIRY AFTER THE CHA 

75. EAST 
, THE MASTER REPAIRS TO HIS SEAT IN THE 
EAST, PUTS ON HIS HAT, SASH, YOKE, AND A 

76. EAVESDROPPERS 
ERE? TYLER-- TO KEEP OFF ALL COWANS AND 

EAVESDROPPERS, AND NOT TO PASS OR REPASS 

77. EBBS 
 SEA, AT LOW-WATER MARK, WHERE THE TIDE 

EBBS AND FLOWS TWICE IN TWENTY-FOUR 
HOUR 

78. EDIFICE / EDIFICES 
RE TO BUILD MY FUTURE MASONIC AND MORAL 

EDIFICE. THIRD SECTION. Q. WHAT IS A LOD 

79. EFFACED 
RMER CHARGE NEITHER IS NOR EVER WILL BE 

EFFACED FROM YOUR MEMORY, I SHALL 
CONTEN 

80. EMBLEM / EMBLEMS 
 A LAMBSKIN OR WHITE APRON, WHICH IS AN 

EMBLEM OF INNOCENCE AND THE BADGE OF A 
M 

81. EMBLEMATIC 
HAT WE CONSIDER THE THREE GREAT, THOUGH 

EMBLEMATIC, LIGHTS IN MASONRY NAMELY, TH
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82. ENDEAVOR 
IGHT, SO OUGHT THE WORSHIPFUL MASTER TO 
ENDEAVOR TO RULE AND GOVERN HIS LODGE, 

W 

83. ENDUE 
E A TRUE AND FAITHFUL BROTHER AMONG US! 

ENDUE HIM WITH A COMPETENCY OF THY DIVIN

84. ENGRAVE 
INT, STAMP, STAIN, CUT, CARVE, MARK, OR 

ENGRAVE THEM, OR CAUSE THE SAME TO BE DO

85. ENLIGHTEN 
S OF HEAVEN MAY SHED THEIR INFLUENCE TO 
ENLIGHTEN US IN THE PATHS OF VIRTUE AND  

86. ENTRANCES 
PECTIVELY AT THE EAST, NORTH, AND SOUTH 

ENTRANCES OF THE TEMPLE, WHITHER OUR MAS

87. EPHRAIMITE / 
EPHRAIMITES 

GITIVE CAME THAT WAY, OWNING HIMSELF AN 
EPHRAIMITE, HE SHOULD IMMEDIATELY BE SLA 

88. EXAMINATION 
D FOR IN SOME OF THE LODGES, OR PASS AN 

EXAMINATION; AND FOR THE PURPOSE OF GIVI 

89. EXHORT 
 AND THE BOND OF FRIENDSHIP. I STRONGLY 

EXHORT YOU EVER TO WEAR AND CONSIDER IT 

90. EXHORTATION 
ERE HALT IN LINE STILL FACING EAST. THE 

EXHORTATION WM: HAVING ENTERED UPON 
THE  

91. FACULTIES 
ESERVATION OF YOUR CORPOREAL AND 

MENTAL FACULTIES IN THEIR FULLEST ENERGY, 
THERE 

92. FC / FCS / FELLOWCRAFT 
 MASONRY, NOR IS ANY BUSINESS DONE IN A 
FELLOW CRAFTS ' LODGE, EXCEPT TO PASS A  

93. FELLOW / FELLOWS / FS 
O THE NW CORNER. SD: SALUTE THE WM AS A 

FELLOWCRAFT FREEMASON, FIRST AS AN ENTER

94. FELLOWSHIP 
RAND MASONIC WORD ON THE FIVE POINTS OF 
FELLOWSHIP. IN THE MEAN TIME, THE CANVAS 

95. FLAP 
 AND TIES IT ON THE CANDIDATE, WITH THE 

FLAP TURNED UP, REMARKING TO THE CANDIDA

96. FOREFATHERS 
AFT? A. I HAVE, IN SPECULATIVE; BUT OUR 

FOREFATHERS WROUGHT IN BOTH SPECULATIVE 

97. FORTITUDE 
OUR CARDINAL VIRTUES, VIZ.; TEMPERANCE, 

FORTITUDE, PRUDENCE, AND JUSTICE. TEMPER 

98. FRATERNITY 
L PLEASURE TO YOURSELF AND HONOR TO THE 
FRATERNITY. YOU WILL CARRY IT TO THE SEN 

99. FREEMASON / 
FREEMASONS / 
FREEMASON'S 

 CHARLESTON: BURGES & JAMES. 1845. "THE 
FREEMASON 'S TREASURY." BY THE REV. GEOR 

100. FREEMASONRY 
GERALD [1866] PREFACE THE OBJECTS WHICH 
FREEMASONRY WAS FOUNDED TO SUBSERVE 

ARE  

101. GAUGE 
RENTICE, WHICH ARE THE TWENTY-FOUR-INCH 

GAUGE AND COMMON GAVEL. W.M.-- THE 
TWENT 

102. GAVEL / GAVELS 
ON HIS HAT, SASH, YOKE, AND APRON, WITH 

GAVEL IN HAND, AND SAYS: "BRETHREN WILL  
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103. GEOMETRICIAN 
OND DEGREE, LET US SUPPLICATE THE GRAND 
GEOMETRICIAN OF THE UNIVERSE, THAT THE R 

104. GILEAD 
IR APPROACH, CALLED TOGETHER THE MEN OF 
GILEAD, AND GAVE THEM BATTLE, AND PUT TH 

105. GILEADITES 
CE, AND AFTER MANY SEVERE TAUNTS TO THE 
GILEADITES IN GENERAL, THREATENED TO DES 

106. GILEADITISH 
LE MANNER AGAINST JEPHTHA, THE RENOWNED 
GILEADITISH GENERAL. THE REASON THEY ASS 

107. GLOBES 
THE TOP OF EACH A GLOBE, OR BALL; THESE 

GLOBES ARE TWO ARTIFICIAL SPHERICAL BODI 

108. GLOVES 
WITH HAIR, ABOUT THE SIZE OF TWO BOXING-

GLOVES, IS TAKEN FROM THE SAME RECEPTACL 

109. GRAVE 
HIS SIGN IS GIVEN BY THE MASTER, AT THE 

GRAVE OF OUR "GRAND MASTER HIRAM ABIFF." 

110. GRIP / GRIPS 
KNEELING AT THE ALTAR), AND WITH IT THE 

GRIP AND WORD OF AN ENTERED APPRENTICE.  

111. GUTTURAL 
ND WHAT ARE THEY? A. THEY ARE FOUR: THE 

GUTTURAL, THE PECTORAL, THE MANUAL, AND 

112. HAGHEBOUROTH 
R DESIGNS. THEIR NAMES WERE: HAHEMDATH, 

HAGHEBOUROTH AND HAKIBOUTH. THESE 
THREE  

113. HAHEMDATH 
TED IN THEIR DESIGNS. THEIR NAMES WERE: 

HAHEMDATH, HAGHEBOUROTH AND 
HAKIBOUTH. T 

114. HAIL / HAILING Y PROMISE AND SWEAR, THAT I WILL ALWAYS 
HAIL, EVER CONCEAL, AND NEVER REVEAL, AN 

115. HAKIBOUTH 
NAMES WERE: HAHEMDATH, HAGHEBOUROTH 
AND HAKIBOUTH. THESE THREE COMPANIONS 

KNEW T 

116. HALT / HALTS 
 JUNIOR WARDEN 'S STATION IN THE SOUTH, 

HALTS BEFORE THAT OFFICER, AND GIVES TWO 

117. HALVE 
POSE OF IT? S.D.-- I WILL LETTER IT, OR HALVE 

IT. W.M.-- LETTER IT, AND BEGIN. S 

118. HANDCLASP 
S A MASON. BOTH REMAIN STANDING WITHOUT 
HANDCLASP AT NORTH OF SW'S PEDESTAL WHIL

119. HEEL 
HT, REGULAR STEP TO THE FIRST STOP, THE 

HEEL OF HIS RIGHT PLACED IN THE HOLLOW O 

120. HEWN 
AND NINE HUNDRED AND SIX PILASTERS--ALL 

HEWN FROM THE FINEST PARIAN MARBLE. "THE 

121. HIRAM 
3, IN BROADWAY, NEW YORK, WISH TO VISIT 
HIRAM LODGE, NO. 449, OF TWENTY-FIFTH ST 

122. HOLIES 
ONS "THE SANCTUM SANCTORUM, OR, HOLY OF 
HOLIES OF KING SOLOMON 'S TEMPLE." ALTHO 

123. HONORABLE 
FREEMASONRY WAS FOUNDED TO SUBSERVE 
ARE HONORABLE AND LAUDABLE; NOR IS IT 

INTEND 
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124. HOODWINK / 
HOODWINKED 

R NAKED NOR CLOTHED; BAREFOOT NOR SHOD, 
HOODWINKED, WITH A CABLE-TOW AROUND MY 

N 

125. IMMOVABLE / 
IMMOVEABLE 

AME TO BE DONE, ON ANY THING MOVABLE OR 
IMMOVABLE, CAPABLE OF RECEIVING THE LEAS

126. INCENSE 
E OF A GLORIOUS IMMORTALITY. THE POT OF 

INCENSE IS AN EMBLEM OF A PURE HEART, WH 

127. INCH / INCHES 
D APPRENTICE, WHICH ARE THE TWENTY-FOUR-
INCH GAUGE AND COMMON GAVEL. W.M.-- THE 

128. INDENTED 
OF A LODGE? A. THE MOSAIC PAVEMENT, THE 
INDENTED TESSEL, AND THE BLAZING STAR. Q 

129. INITIATION 
' DEGREE, AS NO BUSINESS EXCEPT THAT OF 

INITIATION CAN BE DONE ON THE FIRST DEGR 

130. INSTRUCTION 
AND RETURN HIM TO THE LODGE FOR FURTHER 

INSTRUCTION. SENIOR DEACON TAKES CANDIDA

131. INSTRUMENT / 
INSTRUMENTS 

, I RECEIVE YOU ON THE POINT OF A SHARP 
INSTRUMENT PRESSING YOUR NAKED LEFT 

BREA 

132. INTEMPERANCE NS OF REFRESHMENT BE NOT CONVERTED INTO 
INTEMPERANCE OR EXCESS; AND CALL THEM ON

133. INTERRED 
EMPLE FOR A MORE DECENT BURIAL, AND WAS 
INTERRED IN DUE FORM. THE BODY OF OUR GR 

134. INTERROGATIONS 
RETARY GETS HIS ASSENT TO THE FOLLOWING 

INTERROGATIONS, VIZ. (MONITORIAL):-- DO  

135. INVIOLABLE UCH, THAT THEY MAY REMAIN AS SECURE AND 
INVIOLABLE IN MY BREAST AS IN HIS OWN, B 

136. IONIC 
DERS OF ARCHITECTURE ARE TUSCAN, DORIC, 
IONIC, CORINTHIAN, AND COMPOSITE. THE FI 

137. JA / JACHIN 
 BEGIN YOU. CONDUCTOR.-- JA. (SOME SAY 

"JACHIN," WITHOUT HALVING.) W.M.-- CHIN.  

138. JACOB  "BUT SUCH," AS OLD STAPLETON SAYS, IN 
'JACOB FAITHFUL, ' "IS HUMAN NATURE." THE 

139. JEPHTHA / JEPHTHAH 
IVER JORDAN IN A HOSTILE MANNER AGAINST 

JEPHTHA, THE RENOWNED GILEADITISH GENERA

140. JEWEL / JEWELS 
 NEXT PRESENTED WITH? A. THREE PRECIOUS 
JEWELS. Q. WHAT WERE THEY? A. A LISTENIN 

141. JOHN HISTORY, AND PURPORT OF FREEMASONRY. BY 
JOHN FELLOWS, A. M. NEW YORK. 1835. "BOO 

142. JOPPA 
OF LEBANON, CARRIED BY SEA IN FLOATS TO 

JOPPA, AND FROM THENCE BY LAND TO JERUSA 

143. JORDAN 
E CAST WHOLE, ON THE BANKS OF THE RIVER 

JORDAN, IN THE CLAY GROUNDS BETWEEN SUCC

144. JOSHUA ES. THIS TOOK ITS RISE AT THE TIME THAT 
JOSHUA FOUGHT THE BATTLES OF THE LORD, W 

145. JOURNEY 
CONDUCTOR-- BROTHER, WE WILL PURSUE OUR 
JOURNEY. (STEPPING TO THE THREE STEPS ON 
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146. JUBELA 
AND AT THE SAME TIME EXCLAIMING: J. W. 

(JUBELA, FIRST RUFFIAN.)-- GRAND MASTER H 

147. JUBELO 
TNESS OF PURPOSE) ESCAPED "JUBELA" AND 

"JUBELO"; ME YOU CANNOT ESCAPE; MY NAME I

148. JUBELUM 
 PERFORM THE PART OF THE THIRD RUFFIAN, 

JUBELUM, WHO IS GENERALLY PROVIDED WITH 

149. JUNIOR 
VE, VIZ.: WORSHIPFUL MASTER, SENIOR AND 

JUNIOR WARDENS, SENIOR AND JUNIOR DEAR H 

150. KNOCK / KNOCKS / KS 
SHALL RECEIVE; SEEK, AND YE SHALL FIND; 

KNOCK, AND IT SHALL BE OPENED UNTO YOU." 

151. LABOR / LABOUR / 
LABOURS 

O OBSERVE THE TIME, CALL THE CRAFT FROM 
LABOR TO REFRESHMENT, SUPERINTEND THEM 

D 

152. LADDER 
 ARRIVE AT IT IS BY THE ASSISTANCE OF A 

LADDER, IN SCRIPTURE CALLED JACOB'S LADD 

153. LAMBSKIN 
 TAKES A WHITE LINEN APRON (SOMETIMES A 

LAMBSKIN, WHICH IS KEPT FOR SUCH PURPOSE 

154. LANDMARKS 
IS WORK ARE AS FOLLOWS: "THE HISTORICAL 
LANDMARKS." BY THE REV. G. OLIVER, D. D. 

155. LAUDABLE 
S FOUNDED TO SUBSERVE ARE HONORABLE AND 

LAUDABLE; NOR IS IT INTENDED IN THE FOLL 

156. LECTURE / LECTURES 
HEAVENS.W.M.-- BROTHER GABE, THERE IS A 

LECTURE TO THIS DEGREE, CONSISTING OF TH 

157. LEVEL / LEVELS 
 THREE IMMOVABLE JEWELS? A. THE SQUARE, 

LEVEL, AND PLUMB. Q. WHAT DO THEY MASONI 

158. LIGHTS 
TICE. YOU ALSO DISCOVER THE THREE GREAT 
LIGHTS OF MASONRY, BY THE HELP OF THE TH 

159. LODGE / LODGES 
NOT A MASON COULD OBTAIN ADMISSION TO A 

LODGE. IT IS DUE TO THE ORDER THAT ITS M 

160. MACHABEN 
EN LODGE, THAT THE WORD IS GIVEN: IT IS 

MACHABEN OR MACHBINNA. YOU ARE NOW AT 
LI 

161. MACHBINNA 
AT THE WORD IS GIVEN: IT IS MACHABEN OR 

MACHBINNA. YOU ARE NOW AT LIBERTY TO RET

162. MARK 
ANCIENT YORK RITE AND TO THE DEGREES OF 

MARK MASTER, PAST MASTER, MOST 
EXCELLENT 

163. MASON 
 BOOK IS AUTHENTIC, AS EVERY PROFICIENT 

MASON WILL ADMIT TO HIMSELF, IF NOT TO B 

164. MASONIC 
                             DUNCAN 'S MASONIC RITUAL 

AND MONITOR OR GUIDE TO TH 

165. MASONICALLY 
(E. A., F. C., AND M. M.); BUT THEY ARE 

MASONICALLY STYLED BY THE CRAFT AS THE G

166. MASONRY 
USLY FOR SINISTER ENDS. THE WAR BETWEEN 

MASONRY AND ANTI-MASONRY WHICH 
CONVULSED 
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167. MASONS / MASON'S 
QUISITE NUMBER TO CONSTITUTE A LODGE OF 
MASONS, AND TO INITIATE A CANDIDATE TO T 

168. MASTER / MASTERS / 
MASTER'S 

NT YORK RITE AND TO THE DEGREES OF MARK 
MASTER, PAST MASTER, MOST EXCELLENT MAST

169. MAUL 
UFFED WITH HAIR, TO REPRESENT A SETTING-
MAUL. AS THE CANDIDATE IS HURRIED ALONG  

170. MERIDIAN 
. W.-- AS THE SUN IN THE SOUTH, AT HIGH 

MERIDIAN, IS THE BEAUTY AND GLORY OF THE 

171. METALS 
U PREPARED? A. BY BEING DIVESTED OF ALL 

METALS, NEITHER NAKED NOR CLOTHED; BAREF

172. MIZRAÏM / MIZRA 
GREE, SUPREME AUTHORITY FOR THE RITE OF 

MIZRAïM IN FRANCE, THE WORKS OF APPRENTI 

173. MONITOR 
          DUNCAN 'S MASONIC RITUAL AND 

MONITOR OR GUIDE TO THE THREE SYMBOLIC 
DE 

174. MONITORIAL 
 TO THE FOLLOWING INTERROGATIONS, VIZ. 

(MONITORIAL):-- DO YOU SERIOUSLY DECLARE, 

175. MORAL / MORALS 
NS WHERE TO BUILD MY FUTURE MASONIC AND 

MORAL EDIFICE. THIRD SECTION. Q. WHAT IS 

176. MORIAH 
E TO THE BROW OF THE HILL WEST OF MOUNT 

MORIAH, WHERE I HAVE DUG A GRAVE DUE EAS 

177. MOSAIC 
AT ARE THE ORNAMENTS OF A LODGE? A. THE 

MOSAIC PAVEMENT, THE INDENTED TESSEL, AN 

178. MOTHER 
 NOTHING MORE ZEALOUS THAN CLAY, OR OUR 
MOTHER EARTH, TO BRING FORTH. CHARGE AT  

179. MOVABLE 
CAUSE THE SAME TO BE DONE, ON ANY THING 

MOVABLE OR IMMOVABLE, CAPABLE OF 
RECEIVI 

180. NEOPHYTE 
D THE AUGUST FUNCTION OF SUBMITTING THE 
NEOPHYTE TO THE PHYSICAL PROOFS, TO COND 

181. NW , SQUARING THE LODGE, CONDUCTS CAND. TO 
NW CORNER OF SP. AND, BY A CLOCKWISE MOV 

182. OATH 
E POSITION OF THE HANDS WHEN TAKING THE 

OATH OF AN ENTERED APPRENTICE MASON, WHI

183. OBLIGATION 
 AN ENTERED APPRENTICE MASON? S.W.-- MY 

OBLIGATION. W. M: HOW MANY CONSTITUTE A  

184. OBLONG AR STEP, MY FEET FORMING AN ANGLE OF AN 
OBLONG SQUARE, MY BODY ERECT, AT THE ALT 

185. OFFICE / OFFICERS 
D FLOOR OF KING SOLOMON 'S TEMPLE." THE 

OFFICERS TAKE THEIR SEATS, AS REPRESENTE 

186. OFFICIATED 
R JACHIN, THE ASSISTANT HIGH PRIEST WHO 

OFFICIATED AT ITS DEDICATION. THE IMPORT 

187. OMNES NDUCTED IN PEACE AND CLOSED IN HARMONY. 
OMNES: SO MOTE IT BE. WM: BRETHREN, IN T 

188. OPENING 
IR TO THEIR STATIONS FOR THE PURPOSE OF 

OPENING." AT THIS ANNOUNCEMENT THE BRETH
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189. OPERATIVE 
H GAUGE IS AN INSTRUMENT MADE USE OF BY 

OPERATIVE MASONS TO MEASURE AND LAY OUT 

190. ORATOR 
WM ASKS FOR THE COMMENTS OF THE BROTHER 
ORATOR, AND REQUESTS THE APPROBATION OF 

191. ORNAMENTS 
OF GOD TO MAN, &C., &C. Q. WHAT ARE THE 

ORNAMENTS OF A LODGE? A. THE MOSAIC PAVE 

192. OVERSEERS 
MON, THREE THOUSAND THREE HUNDRED 

GRAND OVERSEERS, AND ONE HUNDRED AND 
FIFTY THO 

193. PACE 
HIS, HE IS LED BY THE WARDEN WITHIN ONE 

PACE OF THE ALTAR). SENIOR WARDEN REPORT 

194. PARALLEL 
CIRCLE IS EMBODIED BY TWO PERPENDICULAR 
PARALLEL LINES, REPRESENTING ST. JOHN TH 

195. PARVIS 
CEREMONIES, PLEASE TAKE YOURSELF TO THE 
PARVIS OF THE TEMPLE AND SEE IF THERE AR 

196. PASSIONS 
OU HERE TO DO? A. TO LEARN TO SUBDUE MY 

PASSIONS AND IMPROVE MYSELF IN MASONRY. 

197. PASSWORD / PASS-
WORD 

); FIRST THE SENIOR DEACON WHISPERS THE 
PASSWORD OF A MASTER MASON IN THE EAR OF

198. PATHS 
 THEIR INFLUENCE TO ENLIGHTEN US IN THE 

PATHS OF VIRTUE AND SCIENCE. IMMEDIATE P 

199. PAVEMENT 
THE ORNAMENTS OF A LODGE? A. THE MOSAIC 
PAVEMENT, THE INDENTED TESSEL, AND THE B 

200. PECTORAL 
EY? A. THEY ARE FOUR: THE GUTTURAL, THE 

PECTORAL, THE MANUAL, AND THE PEDESTAL,  

201. PEDESTAL 
URAL, THE PECTORAL, THE MANUAL, AND THE 

PEDESTAL, WHICH ALLUDE TO THE FOUR CARDI 

202. PENAL 
W OF HIS ENEMIES. THE THIRD PART IS THE 

PENAL SIGN AND IS GIVEN BY DROPPING THE  

203. PENALTY 
, ARE STRICTLY FORBIDDEN, UNDER NO LESS 

PENALTY THAN A MAJORITY OF THE BRETHREN 

204. PERAMBULATION 
P OFF WITH THE LEFT FOOT AND BEGINS THE 
PERAMBULATION BY LEADING HIM UP THE 

NORT 

205. PERJURED 
 THEM I SHALL BE BRANDED AS A WILLFULLY 

PERJURED INDIVIDUAL, VOID OF ALL MORAL W 

206. PERJURERS 
 WHICH AWAITS THOSE WHO AMONG US 

BECOME PERJURERS TO THEIR OBLIGATIONS 
AND BETRA 

207. PERPENDICULAR / 
PERPENDICULARS 

RAY HIM. THIS CIRCLE IS EMBODIED BY TWO 
PERPENDICULAR PARALLEL LINES, REPRESENTI 

208. PERSEVERANCE 
 HAIR, DENOTED THAT TIME, PATIENCE, AND 

PERSEVERANCE ACCOMPLISH ALL THINGS. THE 

209. PERSEVERE 
ASHNESS ON THE OTHER, YOU WILL STEADILY 

PERSEVERE THROUGH THE CEREMONY OF YOUR 
I 
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210. PILLAR / PILLARS 
PPORTS THIS VAST FABRIC? A. THREE GREAT 

PILLARS, CONSTITUTING WISDOM, STRENGTH,  

211. PLUMB 
VABLE JEWELS? A. THE SQUARE, LEVEL, AND 

PLUMB. Q. WHAT DO THEY MASONICALLY 
TEACH 

212. POMEGRANATES 
RESENTATION OF NET-WORK, LILY-WORK, AND 

POMEGRANATES, AND ARE SAID TO DENOTE UNI

213. PONIARD 
ES KNEELING STOOL IN POSITION. IG TAKES 

PONIARD AND GOES TO DOOR FOLLOWED BY JD 

214. PORCH 
EPARATORY TO MAKING AN ASCENT THROUGH 
A PORCH, BY A FLIGHT OF WINDING STAIRS, CO 

215. PORCHWAY 
ERIVED FROM THE LEFT HAND PILLAR AT THE 

PORCHWAY OR ENTRANCE TO KING SOLOMON 'S 

216. PREPARER 
E. BROTHER 2ND EXPERT, TAKE THE BROTHER 

PREPARER, AND BRING FOUR ARMED MASTERS –

217. PROFANE 
 IS TILED FROM ALL INDISCRETIONS OF THE 

PROFANE. Q – ASSURE YOURSELF OF THIS, MY 

218. PROOF / PROOFS 
 BUT IT IS FIRST REQUISITE THAT HE GIVE 

PROOFS OF PROFICIENCY IN THE FORMER. I S 

219. PROPORTIONS 
THE UNIVERSE, AND VIEW WITH DELIGHT THE 

PROPORTIONS WHICH CONNECT THIS VAST 
MACH 

220. PROVIDENCE 
SS LIFE--WITH A FIRM RELIANCE ON DIVINE 

PROVIDENCE, SHALL WE GAIN READY ADMISSIO

221. PURSUITS OF THE SAME WHILE ENGAGED IN THE LAWFUL 
PURSUITS OF MASONRY, ARE STRICTLY FORBID 

222. PYTHAGORAS 
R ANCIENT FRIEND AND BROTHER, THE GREAT 
PYTHAGORAS, WHO, IN HIS TRAVELS THROUGH 

223. RAISE 
 THE "GRAND HAILING SIGN OF DISTRESS." 

[RAISE THE HANDS AS REPRESENTED IN THE CU 

224. RAP / RAPS I.E. IF OPENED ON THE FIRST DEGREE; TWO RAPS 
(* *), IF SECOND DEGREE; THREE RAPS 

225. RASHNESS 
NT. THIS VIRTUE IS EQUALLY DISTANT FROM 

RASHNESS AND COWARDICE; AND, LIKE THE FO 

226. REFRESHMENT 
 THE TIME, CALL THE CRAFT FROM LABOR TO 
REFRESHMENT, SUPERINTEND THEM DURING 

THE 

227. REGULARITY 
O RULE AND GOVERN HIS LODGE, WITH EQUAL 
REGULARITY. W.M. (TAKING A STEP BACK FRO 

228. RITE 
EE SYMBOLIC DEGREES OF THE ANCIENT YORK 
RITE AND TO THE DEGREES OF MARK MASTER,  

229. RITUAL 
                     DUNCAN 'S MASONIC RITUAL AND 

MONITOR OR GUIDE TO THE THREE  

230. RUFFIAN / RUFFIANS 
ST SOUND OF TWELVE DIES AWAY, THE THREE 

RUFFIANS CAUTIOUSLY APPROACH THE BODY, A

231. RULER 
REAT-GRANDFATHER OF DAVID, A PRINCE AND 
RULER OF ISRAEL. THE IMPORT OF THE WORD  
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232. SAGES 
PATION OF THIS SYSTEM THOSE ILLUSTRIOUS 

SAGES, WHO RESORTED TO JERUSALEM, EVEN F 

233. SALUTE / SALUTES 
OSITION HOLDING STEP AND PENAL SIGN. JW 

SALUTES SW WITH PENAL SIGN TO RECOVERY A 

234. SANCTORUM 
 UNGENTLEMANLY. THE CLEW TO THE 

SANCTUM SANCTORUM IS, THEREFORE, 
PURPOSELY WITHH 

235. SANCTUM 
NENT AND UNGENTLEMANLY. THE CLEW TO THE 

SANCTUM SANCTORUM IS, THEREFORE, 
PURPOSE 

236. SCRIPTURE 
T, AND REPEATS THE FOLLOWING PASSAGE OF 

SCRIPTURE: "BEHOLD, HOW GOOD AND HOW PLE

237. SEC / SECRETARY ER DOOR OF THE LODGE, WITH ROD IN HAND; 
SECRETARY AT THE LEFT OF THE WORSHIPFUL  

238. SENIOR 
SISTS OF FIVE, VIZ.: WORSHIPFUL MASTER, 

SENIOR AND JUNIOR WARDENS, SENIOR AND JU 

239. SEVERED 
ESS PENALTY THAN THAT OF HAVING MY BODY 
SEVERED IN TWO, 1 MY BOWELS TAKEN FROM T 

240. SHIBBOLETH / 
SIBBOLETH 

HE SENIOR DEACON 'S EAR THE PASS-WORD, 
"SHIBBOLETH." S.D.-- THE PASS IS RIGHT. Y 

241. SHOD 
NEITHER NAKED NOR CLOTHED; BAREFOOT NOR 

SHOD, HOODWINKED, WITH A CABLE-TOW 
AROUN 

242. SINEWS 
THOD, BY TAKING A MORE FIRM HOLD OF THE 
SINEWS OF THE HAND AND RAISING BY THE FI 

243. SKIRRET 
G TOOLS OF A MASTER MASON. THEY ARE THE 
SKIRRET, PENCIL AND COMPASS. THE SKIRRET 

244. SKIRTWORK 
 THE INDENTED OR TESSELATED BORDER, THE 
SKIRTWORK ROUND THE SAME. THE MOSAIC 

PAV 

245. SLAIN 
 OUR GRAND MASTER, HIRAM ABIFF, WHO WAS 
SLAIN JUST BEFORE THE COMPLETION OF KING 

246. SLANDERER 
 ON THE CONTRARY, WILL BOLDLY REPEL THE 

SLANDERER OF HIS GOOD NAME, AND MOST STR

247. SLIP 
A PAIR OF DRAWERS FOR YOU. YOU WILL NOW 
SLIP YOUR LEFT ARM OUT OF YOUR SHIRT-SLE 

248. SLIPSHOD 
 KNEE WERE MADE BARE, MY RIGHT HEEL WAS 
SLIPSHOD AND A CABLE-TOW PLACED ABOUT 

MY 

249. SN 
. W.M. TO J.W., WHO DOES NOT GIVE SP OR SN: 

BRO. à NAME, WHAT IS THE FIRST CARE  

250. SOLOMON'S 
PILLAR OF THE PORCH OR ENTRANCE TO KING 

SOLOMON'S TEMPLE, SO NAMED AFTER THE GRE

251. SPECULATIVE BOARD, SO SHOULD WE, BOTH OPERATIVE AND 
SPECULATIVE, ENDEAVOR TO ERECT OUR SPIRI 

252. SPRIG 
N RISING, ACCIDENTALLY CAUGHT HOLD OF A 

SPRIG OF ACACIA, 1 WHICH, EASILY GIVING  
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253. SQUARE 
E ARM IN A VERTICAL POSITION, FORMING A 
SQUARE. THE RIGHT HAND DETACHED FROM 

THE 

254. SQUARED / SQUARING 
TOOL? A. BECAUSE THE STONES WERE HEWED, 
SQUARED, AND NUMBERED AT THE QUARRIES 

WH 

255. SS ARY SD: SENIOR DEACON JD: JUNIOR DEACON 
SS: SENIOR STEWARD JS: JUNIOR STEWARD TY 

256. STAIRCASE 
ID YOU NEXT COME TO? A. A LONG, WINDING 
STAIRCASE, OR FLIGHT OF WINDING STAIRS,  

257. STANDING 
ITH US, THEY WILL VOUCH FOR OUR MASONIC 
STANDING. THE TYLER DOES SO, IN THE MANN 

258. STATION / STATIONS AS SOON AS THEY ARE IN. THIS OFFICER 'S 
STATION IS AT THE INNER DOOR, AND IT IS  

259. STEWARDS 
SURER AT THE RIGHT; AND, GENERALLY, TWO 
STEWARDS ON THE RIGHT AND LEFT OF THE JU 

260. STOOL 
WM: BROTHER DEACONS. SD PLACES KNEELING 

STOOL IN POSITION. IG TAKES PONIARD AND  

261. STRENGTH  MY POWER TO PREVENT, HARMONY BEING THE 
STRENGTH OF ALL INSTITUTIONS, MORE ESPEC 

262. STRUCK 
AS I. AH! JUBELA, JUBELO, IT WAS I THAT 

STRUCK HIM HARDER THAN YOU BOTH: IT WAS 

263. STS 
ECTED TO GOD, AND DEDICATED TO THE HOLY 
STS. JOHN, AS ALL BROTHERS AND FELLOWS H 

264. STYLED IS INITIATED TO THE FIRST DEGREE, HE IS 
STYLED AS "ENTERED;" WHEN HE HAS TAKEN T 

265. SUBDUE 
HAT CAME YOU HERE TO DO? A. TO LEARN TO 

SUBDUE MY PASSIONS AND IMPROVE MYSELF IN

266. SUBLUNARY 
AT, WHEN WE SHALL BE SUMMONED FROM THIS 
SUBLUNARY ABODE, WE MAY ASCEND TO THE 

GR 

267. SUCCOTH 
VER JORDAN, IN THE CLAY GROUNDS BETWEEN 

SUCCOTH AND ZAREDATHA, WHERE KING 
SOLOMO 

268. SUPERFLUITIES 
DS AND CONSCIENCES OF ALL THE VICES AND 
SUPERFLUITIES OF LIFE, THEREBY FITTING U 

269. SUPERINTEND 
LL THE CRAFT FROM LABOR TO REFRESHMENT, 

SUPERINTEND THEM DURING THE HOURS 
THEREO 

270. SWORD 
 WHICH THEY FIND OCCUPIED BY THE TYLER, 

SWORD IN HAND; AFTER INQUIRING OF THE TY 

271. SYSTEMS 
STERN AND SOUTHWESTERN STATES DIFFERENT 
SYSTEMS OF LECTURING PREVAILING, AND THA 

272. TAMARISK RIGHT HAND ON HEART HOLDING A BRANCH OF 
TAMARISK (SPINY ACACIA), LEFT HAND EXTEN 

273. TB 
., ASSISTED BY THE J.D., ATTENDS TO THE TB 

AND BOTH RETURN TO THEIR PLACES. I.P. 
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274. TEMPLE 
ED "THE GROUND FLOOR OF KING SOLOMON 'S 

TEMPLE." THE OFFICERS TAKE THEIR SEATS,  

275. TENETS 
RE TRANSMITTED UNIMPAIRED THE EXCELLENT 

TENETS OF OUR INSTITUTION. W.M.-- BROTHE 

276. TERRORS 
THE JUST AND VIRTUOUS MAN, DEATH HAS NO 
TERRORS EQUAL TO THE STAIN OF FALSEHOOD 

277. TESSEL 
E? A. THE MOSAIC PAVEMENT, THE INDENTED 
TESSEL, AND THE BLAZING STAR. Q. WHAT AR 

278. TESSELATED 
, THE BLAZING STAR, AND THE INDENTED OR 

TESSELATED BORDER. THE MOSAIC PAVEMENT I

279. THRICE 
TE, WHEN HE WAS ACCOSTED BY JUBELA, WHO 
THRICE DEMANDED OF HIM THE SECRETS OF A  

280. THROAT 
HE SIGN, BY DRAWING HIS HAND ACROSS HIS 

THROAT, ALL FOLLOW SUIT; WORSHIPFUL THEN 

281. THRONE 
ND ACTIONS MAY ASCEND UNPOLLUTED TO THE 

THRONE OF GRACE. THE CHISEL POINTS OUT T 

282. THUMB 
 MAKING THIS SIGN, DRAW THE RIGHT HAND 
(THUMB IN) ACROSS THE STOMACH AS LOW 

DOWN 

283. TILED / TYLED 
UNIOR WARDEN. TO SEE THE LODGE PROPERLY 
TILED. W. M. DIRECT THAT DUTY TO BE DONE 

284. TILER / TYLER 
ERS, THE ONE INSIDE, THE OTHER OUT. THE 

TILER IS ARMED WITH A SWORD. THEIR SEVER 

285. TOKEN / TOKENS 
 DUE PERFORMANCE OF THE SAME. W.M.-- IN 

TOKEN OF YOUR SINCERITY, YOU WILL NOW DE 

286. TONGUE 
AT OF HAVING MY THROAT CUT ACROSS, 1 MY 

TONGUE TORN OUT BY ITS ROOTS, AND MY BOD 

287. TOOLS 
S NECESSARY YOU SHOULD HAVE THE 

WORKING-TOOLS OF AN ENTERED APPRENTICE, 
WHICH AR 

288. TORN AVING MY THROAT CUT ACROSS, 1 MY TONGUE 
TORN OUT BY ITS ROOTS, AND MY BODY BURIE 

289. TOW 
AFTER-WARDS PUTS A ROPE, CALLED A CABLE-
TOW, ONCE ROUND HIS NECK, LETTING IT DRA 

290. TRACING 
YOUR ATTENTION TO AN EXPLANATION OF THE 
TRACING BOARD. SD TAKES CANDIDATE BY RIG 

291. TRAVEL 
LLOWED BY THE TWO STEWARDS, PROCEEDS TO 

TRAVEL ONCE REGULARLY AROUND THE 
LODGE-R 

292. TRAVELING 
M: WHENCE CAME YOU, AND WHITHER ARE YOU 

TRAVELING? SD: FROM THE WEST, TRAVELING  

293. TREASURER 
 THE LEFT OF THE WORSHIPFUL MASTER, AND 
TREASURER AT THE RIGHT; AND, GENERALLY,  

294. TRESTLE 
UGH ASHLAR, THE PERFECT ASHLAR, AND THE 
TRESTLE-BOARD. Q. WHAT ARE THEY? A. ROUG 

295. TROWEL 
 OR A MASTER MASON. (MASTER HAS A SMALL 

TROWEL, WHICH HE SHOWS THE CANDIDATE AS 
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296. TUBAL 
 MASON IN THE EAR OF THE JUNIOR DEACON 

(TUBAL CAIN), AND THE SENIOR DEACON WHISP 

297. TWELVE 
D, AND ALLYN SAY ONLY EIGHTEEN) CUBITS, 

TWELVE IN CIRCUMFERENCE, AND FOUR IN DIA 

298. TYLE 
 AS THE CASE MAY BE), AND DIRECT HIM TO 

TYLE ACCORDINGLY. THE DEACON OPENS THE D

299. TYRE 
BETWEEN KING SOLOMON AND HIRAM, KING OF 
TYRE; BUT HIS TRAGICAL DEATH IS NOWHERE  

300. UNBOUNDED 
TERISTICS ARE UNIVERSAL BENEVOLENCE AND 

UNBOUNDED CHARITY. YOU CANNOT, 
THEREFORE 

301. UNERRING 
ANSE, AND ARE ALL CONDUCTED BY THE SAME 

UNERRING LAW OF NATURE. A SURVEY OF NATU

302. UNSHAKEN 
ASONRY AFFORD A GLORIOUS EXAMPLE IN THE 

UNSHAKEN FIDELITY AND NOBLE DEATH OF 
OUR 

303. UPRIGHTNESS 
UALITY, AND THE PLUMB RULE JUSTNESS AND 
UPRIGHTNESS OF LIFE AND ACTIONS. THUS BY 

304. VEIL ARLATANRY BY AFFECTING TO WEAR A MYSTIC 
VEIL WHICH HAS LONG BEEN LIFTED, AND OF  

305. VICE / VICES 
 FREES THE MIND FROM THE ALLUREMENTS OF 
VICE. THIS VIRTUE SHOULD BE THE CONSTANT 

306. VIOLATE 
NTY-FOUR HOURS, SHOULD I EVER KNOWINGLY 
VIOLATE THIS MY ENTERED APPRENTICE OBLIG 

307. VOLUME 
IMMEDIATE PAST MASTER, MEANWHILE, OPENS 

VOLUME OF SACRED LAW AND ARRANGES 
SQUARE 

308. VOUCH / VOUCHED 
E ARE ANY ACQUAINTED WITH US, THEY WILL 

VOUCH FOR OUR MASONIC STANDING. THE TYLE

309. VOUCHSAFE 
TS THE FOLLOWING PRAYER, VIZ.:-- W.M.-- 

VOUCHSAFE THINE AID, ALMIGHTY FATHER OF 

310. VOWS 
YOU SWERVE FROM YOUR DUTY, VIOLATE YOUR 

VOWS, OR BETRAY YOUR TRUST; BUT BE TRUE  

311. WAGES 
 CLOSING HIS LODGE, PAY THE CRAFT THEIR 
WAGES, IF ANY BE DUE, AND SEE THAT NONE  

312. WAND / WANDS 
IT. RELEASES HAND. JD RESTS BUTT OF HIS 

WAND ON FLOOR, WITH TOP RESTING AGAINST  

313. WARDEN / WARDENS / 
WDS  

SENTED IN PLATE ON PAGE 8, VIZ.: SENIOR 
WARDEN IN THE WEST; JUNIOR WARDEN IN THE 

314. WEST 
E ON PAGE 8, VIZ.: SENIOR WARDEN IN THE 

WEST; JUNIOR WARDEN IN THE SOUTH; SENIOR 

315. WESTERLY 
RED AND TAKEN. WE WILL CARRY THE BODY A 

WESTERLY COURSE FROM THE TEMPLE TO THE B

316. WONTED 
 ADORATION TO THE MOST HIGH, AS WAS HIS 

WONTED CUSTOM AT THE HOUR OF HIGH 
TWELVE 
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317. WORKMAN / 
WORKMEN 

AND THE TRESTLE-BOARD IS FOR THE MASTER 
WORKMAN TO DRAW HIS PLANS AND DESIGNS 

UP 

318. WORSHIPFUL / WS 
OW CRAFT MASONS CONSISTS OF FIVE, VIZ.: 

WORSHIPFUL MASTER, SENIOR AND JUNIOR WAR

319. ZEAL 
 MODERN? A. WITH FREEDOM, FERVENCY, AND 
ZEAL. Q HOW WERE THEY REPRESENTED? A. BY 

320. ZEDAKA 
ATOR’S DISCOURSE, THE WM CIRCULATES THE 

ZEDAKA (OR TRUNK OF BENEFICENCE) AS WELL 

321. ZEREDATHAH 
LS WERE FUSED AND CAST ON THE PLAINS OF 

ZEREDATHAH. AFTER WHICH, THE WHOLE WAS 
C 
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ANEXO L – Lista de termos simples em português com uma linha de concordância 

como exemplo de uso 

 

Termos Simples de Maçonaria 
Simbólica em Português 

Concordância 

1. ABETA 
aje é igual ao do Aprendiz, sendo que a Abeta do 

Avental será abaixada. O Compan 

2. ABIF struiu os alicerces da Babilônia, Hiram Abif adornou o 
Grande Templo de Salomão; 

3. ABÓBADA 
, com suas espadas juntas, formando uma abóbada de 

aço sobre sua cabeça sem que  

4. ACÁCIA 
o meio dia, no seu ocidente, um ramo de acácia sobre 

a pequena colina formada pe 

5. ACLAMAÇÃO os. A Bateria consta de cinco golpes; a Aclamação é a 
do Aprendiz; o seu Salário 

6. ADÁGIOS 
 GRAMOPHONE) Concertos Brandeburgueses 

(Adágios, Andantes, entre outros) Suite F 

7. ALAVANCA 
gua e) Um compasso f) Uma espada h) Uma alavanca 

i) Uma colher de pedreiro (trol 

8. ALEGORIAS símbolos e toques, a íntima essência da alegorias e o 
significado das palavras q 

9. ALEGÓRICA 
iciações não passam de uma demonstração alegórica e 

simbólica; nessa segunda Ini 

10. ALTAR / ALTARES 
o deposita o Malhete e o.Cinzel sobre o Altar do 

trabalho e lhe são dados, em su 

11. AMPULHETA ar do Ven M encontram-se um crânio, uma ampulheta 
e um avental de M M, simboliza 

12. ÂNGULO 
de da Vida, dividida na manifestação. O ÂNGULO O 

ângulo, no qual duas linhas dif 

13. APRENDIZ / AAPR / 
APRENDIZES 

urgo e Pitágoras. O traje é igual ao do Aprendiz, 
sendo que a Abeta do Avental s 

14. ARQUITETO / ARQUITECTO Labirinto e Vitrúvio foi o mais célebre arquiteto 
romano. Ignoram-se os construt 

15. ARQUITETURA / 
ARQUITECTURA 

 símbolo da Sabedoria e da prudência. A Arquitetura é 
a mais nobre das Artes man 

16. ARQUITRAVE 
tetura grega, caracterizada pelo uso da arquitrave (em 

vez do arco empregado pos 

17. ARTE / ARTES o, colocado no Oriente, o nome das sete artes literais; 
no 4o, colocado ao Norte 

18. ATAÚDE 
rendiz. Em vez do tapete encontra-se um ataúde. Os 

altares estão revestidos por  

19. ÁTRIO 
e recordemos a inscrição que existia no átrio da 

Academia (palavra que significa 
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20. AUSPÍCIOS 
Arquiteto do Universo, em nome e sob os auspícios 

de......... e do Sereníssimo G 

21. AVENTAL 
al ao do Aprendiz, sendo que a Abeta do Avental será 

abaixada. O Companheiro est 

22. BANQUETE 
etiremo-nos em paz!. LOJA DE MESA OU DE 

BANQUETE RITO DE SCHROEDER 
EXPLICAÇÕES P 

23. BASTÃO 
sos Perdidos, bate três vezes com o seu bastão e, 

depois de haver se certificado 

24. BATE 
r dirige-se à Sala dos Passos Perdidos, bate três vezes 

com o seu bastão e, depo 

25. BATER 
o candidato encontra-se em condições de bater à porta 

do Templo, de pedir, busca 

26. BATERIA 
iz acrescida de dois passos oblíquos. A Bateria consta 

de cinco golpes; a Aclama 

27. BATIDA / BATIDAS 
ito, o Homem-Real, Eterno e Imortal. As batidas são 

os toques simbólicos com os  

28. BELEZA 
 as sensações da Natureza; ela define a Beleza e 

fecunda a imaginação. Paralelam 

29. BENEFICÊNCIA 
l caso, "J" significa "Jeová" e a "B", "Beneficência", 

virtude característica do 

30. BENEM / BENEMERÊNCIA 
iso que saibais, senhor, que os atos de benemerência 

de um maçom não são conside 

31. BÍBLIA 
hamada também Grande Loja Branca (e, na Bíblia, 

Ordem de Melchisedeck), podem un 

32. BOOZ 
alavras do primeiro e segundo graus são Booz e 

Jackim e não, Jackim e Booz; 2) o 

33. BRAHMÂNICA 
ssim como o Budismo e a antiga religião brahmânica, 

tiveram e têm seus Mistérios 

34. CADEIA 
sões maçônicas, em especial, através da Cadeia de 

União, o Maçom permuta benesse 

35. CADEIRA 
stida de negro, encontram-se apenas uma cadeira e 

uma mesa. Sobre a mesa encontr 

36. CAIXÃO 
o redor. No centro da Loja coloca-se um caixão, 

cabeça para o Ocidente e pés par 

37. CÁLICE 
s. O da visão, ao contemplar o vinho no cálice; o do 

tato, ao segurar esse recip 

38. CÂMARA 
nte, saindo do "ventre materno" que é a Câmara de 

Reflexão; tudo o que se passa  

39. CANDIDATO 
strução do Templo. O Esperto entrega ao candidato 

uma Régua e uma Pá de Pedreiro 

40. CAPITEL 
Obreiros, há uma coluna em bronze, cujo capitel é da 

Ordem Coríntia. Cada uma de 

41. CASCAIS 
sta R L de S. João, constituída a Or de Cascais sob o 

nº 5 e o nome de M A D no  
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42. CATECISMO 
luvas brancas, o distintivo da Loja e o Catecismo do 

Grau de Aprendiz. ========= 

43. CERIMÔNIA / CERIMÔNIAS / 
CCER 

 o ouvido e sensibiliza a Audição. Toda cerimônia 
iniciática e mesmo todo trabal 

44. CHANCELER 
nias – uma vara e uma espada encruzadas Chanceler – 

um sinete Arquiteto – duas r 

45. CIÊNCIAS 
om deve saber que é a chave de todas as ciências 

exatas. Ninguém prescinde da Ar 

46. CINZEL 
ão colocados, uma Régua, um Malhete, um Cinzel, 

uma Colher de Pedreiro e um Esqu 

47. COBRIDOR 
E (GRAU DE APRENDIZ)! - FIM DO RITUAL – 

COBRIDOR DO 1º GRAU S.O - Estando de pé  

48. COLUNA / COLUNAS 
s o estilo egípcio com as Pirâmides, as Colunas e o 

Templo de Carnac; o estilo g 

49. COLUNETA / COLUNETAS 
mosaicocentral: uma no Sudeste, sobre a coluneta 

Jónica (Sabedoria); uma a Sudoe 

50. COMP / COMPANHEIRO / 
COMPANHEIROS / CCOMP 

                                       Companheiro - Grau 2o 
Rizzardo do Caminho 

51. COMPASSO 
 dados, em substituição, uma Régua e um Compasso. 

De posse desses Instrumentos,  

52. CONDUTOR 
subsiste, mesmo sem a visão. O tato é o condutor das 

vibrações; ele as obtém fis 

53. CONSTRUÇÃO 
são usados instrumentos'específicos. Na construção, 

ela e vital porque nada pode 

54. CONSTRUTORES 
célebre arquiteto romano. Ignoram-se os construtores 

de Mênfis e Tebas. A Arquit 

55. CORÍNTIA 
rquitetônicas: Toscana, Dórica, Jônica, Coríntia e 

Compósita. Procede à leitura  

56. CÚBICA 
s jóias imóveis: a Pedra Bruta, a Pedra Cúbica e a 

Prancheta. A Pedra Bruta, ser 

57. DECORAÇÃO 
ábio e prudente uso dos instrumentos de decoração do 

Templo. A Régua nos ensina  

58. DECORAM 
e de malhete .Ir 1º V! Todos os IIr que decoram a 

coluna do Norte são Maçons reg 

59. DEGRAU / DEGRAUS 
iro é recebido fazendo-o subir os cinco degraus do 

Trono, ou seja, "iluminando o 

60. DELTA 
o significado originário da letra grega delta (do 

semítico daleth), representa p 

61. DESBASTAR 
o, aprende a expressar-se até conseguir desbastar a 

Pedra Bruta". No Aprendizado 

62. DESPOJADO 
samente guardados, dos quais havia sido despojado ao 

entrar na câmara de reflexõ 

63. DESPOJAR 
cia correspondente), o candidato tem de despojar-se 

dos metais que porta consigo 
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64. DESPOJO 
ue em seus aspectos mais profundos é um despojo 

completo da mente (a "Criadora d 

65. DEXTRORSUM 
 ORDEM.Todas as deslocações em Loja são 

dextrorsum excepto: na verificação dos G 

66. DIÁC / DIÁCONO / DIÁCONOS 
orrespondem. O Guarda-templo, o 2° e 1° Diácono, o 

2° e 1° Vigilante, são interr 

67. DISCÍPULO 
 baseando-se nos apontamentos de Damis, discípulo 

do grande filósofo reformador  

68. DISTINTIVO 
ir-lhe o avental: "Recebe este avental, distintivo do 

Maçom, mais honroso que to 

69. DÓRICA 
itas as ordens arquitetônicas: Toscana, Dórica, Jônica, 

Coríntia e Compósita. Pr 

70. DOUTRINA 
 da palavra e da ação para a difusão da Doutrina 

visando a prosperidade. O Compa 

71. ELÊUSIS 
encerrada no simbólico grão de trigo de Elêusis, que 

deve morrer e ser sepultado 

72. ELEVAÇÃO 
or objetivo o aprimoramento do meio e a elevação, o 

bem e o progresso efetivo da 

73. ENCRUZADAS 
 penas em aspa Tesoureiro – duas chaves encruzadas 

Hospitaleiro – uma bolsa Prim 

74. ENTRELAÇADOS 
na realidade, dois aspectos intimamente entrelaçados e 

inseparáveis de toda muda 

75. ENXOFRE 
perde suas melhores energias. O SAL E O ENXOFRE 

Uma vasilha de sal e uma de enxo 

76. EQUILÁTERO 
iamente disposto (o ângulo do triângulo equilátero), 

mostra o ternário superior  

77. ESCOCÊS / ESCOCESES / 
ÉCOSSAIS 

                                  Rito Escocês Antigo e Aceito 
Guide des Maçons  

78. ESCURIDÃO 
dia, depois de abrir caminho através da escuridão em 

que germina. É a mesma dout 

79. ESPADA / ESPADAS 
ois de cada uma das viagens. A ponta da espada, 

apoiada sobre o coração, é o sím 

80. ESPECULATIVA 
ente à sua dupla finalidade operativa e especulativa - 

enquanto se dedicavam igu 

81. ESQUADRIA 
almente ao longo do corpo, formando uma esquadria. 

(S.Penal = Sinal Penal). Toqu 

82. ESQUADRO 
 um Cinzel, uma Colher de Pedreiro e um Esquadro. 

Colocados sobre estantes, vêem 

83. ESQUIFE 
áveis Decoração da Câmara do Meio Há um esquife 

no meio da Loja, coberto com um  

84. ESTANDARTE 
 o Hospitaleiro e o Tesoureiro, o Porta Estandarte e o 

Mestre de Cerimônias. Est 

85. EVANGELHO 
Interior). De acordo com esta escola, o Evangelho, à 

semelhança de todas as escr 
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86. EXALTAÇÃO 
ESTRE MAÇOM EGÍPCIO SESSÃO ORDINÁRIA 
DE EXALTAÇÃO RITO ANTIGO E PRIMITIVO 

DE MEM 

87. EXALTADO 
Durante o ingresso do Companheiro a ser exaltado 

estão acesas apenas as velas. A 

88. EXAME 
ismo, antes de mais nada, deve haver um exame 

consciente; se na realidade o Cand 

89. EXAMINAR 
ociedades e comunidades que acabamos de examinar - 

uma Alma formada pelas mais e 

90. EXPERTO / EXPERTOS 
se dos metais que porta consigo e que o Experto 

recolhe cuidadosamente. Tem de v 

91. FALANGE 
as extremidades do polegar, na primeira falange do 

dedo indicador, discretamente 

92. FILHOS 
o. Observando uma família, entre pais e filhos e 

irmãos, nota-se um comportament 

93. FLAMEJANTE 
Loja; cinco pontos luminosos; a Estrela Flamejante, 

brilha no centro de Loja, ve 

94. FOGO 
e portanto da beleza que a acompanha. O fogo 

rajásico, aceso no homem, inicialme 

95. FORÇA 
 discurso". É a arte que dá eloqüência, força e graça ao 

discurso. O discurso po 

96. FORMALIDADES 
ual maçônico, é certo que boa parte das formalidades 

em uso na Sociedade não per 

97. FRATERNIDADE / 
FRATERNIDADES 

xistência de uma Hierarquia Oculta, uma Fraternidade 
de Sábios de Mestres, que t 

98. FRATERNO 
de Deus em sua vida, inspirador do amor fraterno, da 

Paz e da Amizade. Deveres d 

99. GEÓMETRA 
a no grau ? de C da letra G, inicial de geómetra, no 

centro da Estrela Flamejant 

100. GEOMETRIA 
amática, Retórica, Lógica, Aritmética e Geometria. 

Esse agrupamento, diante do p 

101. GNÓSTICA 
 iniciados em todos os tempos. A ESCOLA 

GNÓSTICA Diretamente relacionada com a e 

102. GOLPE 
sses preciosos germes espirituais. Cada golpe é um 

esforço para penetrar sob a p 

103. GRAU / GRAUS 
                         Companheiro - Grau 2o Rizzardo do 

Caminho O Aprendizado 

104. GUNAS 
amente, rajas tamas - os dois primeiros gunas (ou 

qualidades essenciais) da filo 

105. GUTURAL 
s Palavras Sagradas e de passo. O Sinal Gutural é 

particular ao Aprendiz. O Sina 

106. HERMÉTICA / HERMÉTICO 
as. A Maçonaria é pois, uma Instituição Hermética no 

tríplice e profundo sentido 

107. HERMON 
juntos em harmonia! É como o orvalho do Hermon, 

que desce sobre as montanhas de  
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108. HIRAM 
 e construiu os alicerces da Babilônia, Hiram Abif 

adornou o Grande Templo de Sa 

109. HORIZONTALMENTE 
almente uma porta com o arco; mas posta 
horizontalmente. A letra E necessita, pa 

110. HORUS / HÓRUS 
dram o Filho, Osiris e Isis engendram a Horus, e o 

Enxofre e o Sal produzem o Me 

111. HUZZÉ / HUZZA / HOUZÉ 
O – O – O V M – Pela aclamação! Todos – HUZZÉ! 

HUZZÉ! HUZZÉ! Os IIr permanecem à 

112. INICIAÇÃO / INICIAÇÕES 
profano analfabeto pode ser submetido a iniciação. A 

Maçonaria não exige uma eli 

113. INICIADO / INICIADOS 
açônico equivale à infância, vez que, o Iniciado é nova 

criatura que fatalmente  

114. INICIÁTICA / INICIÁTICAS / 
INICIÁTICO 

e sensibiliza a Audição. Toda cerimônia iniciática e 
mesmo todo trabalho em Loja 

115. INSTRUÇÕES 
o é o Maçom completo, o Maçom iniciado. 

INSTRUÇÕES DO 2o GRAU Inicialmente, o Co 

116. INSTRUMENTOS 
u corpo físico, mental e espiritual. Os instrumentos de 

medida são símbolos que  

117. IR / IIR / IRMÃO / IRMÃOS 
dor; logo, todos os por Ele criado, são irmãos. A 

Maçonaria destaca os deveres p 

118. ISIS 
eram fama especialmente os Mistérios de Isis e de 

Osíris no Egito; os de Orfeu e 

119. JACKIM / JAKIN 
e se transmite a palavra sagrada, que é Jakin. Ireis 

agora, meu Irmão, dar aos I 

120. JANUS 
Ordem, em lugar do antigo deus bifronte Janus. Assim 

renovada, a tradição dos an 

121. JOÃO 
lho, as Epístolas e o Apocalipse de São João, revelam 

claramente um fundamento g 

122. JÓIA / JÓIAS 
e-se a toda a Terra. A Loja possui três jóias móveis: o 

Esquadro, o Nível e o Pr 

123. JÔNICA / JÓNICA 
ordens arquitetônicas: Toscana, Dórica, Jônica, 

Coríntia e Compósita. Procede à  

124. JURAMENTO 
; há o trabalho sobre a Pedra Bruta e o Juramento é o 

convencional. *** OS SENTI 

125. LANDMARK / LANDMARKS 
eporta cada Maçon ao Começo dos Tempos. 

LANDMARKS “São consideradas Landmarks as 

126. LOJ / LOJA / LOJAS 
 espontaneamente à semelhança de nossas Lojas, 

sendo ainda necessário além do Me 

127. LOSANGOS 
ndo Vigilante. - O pavimento mosaico em losangos à 

frente do altar dos juramento 

128. LUVAS 
us em prol de uma existência divina. AS LUVAS 

Com o avental davam-se ao recém in 

129. LUZ / LUZES 
as simbólicas, representadas pelas três Luzes, depois 

de cada uma das viagens. A 
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130. MAÇO 
da Loja devem estar concentrados: a) Um maço b) Um 

esquadro c) Um cinzel d) Uma  

131. MAÇOM / MAÇON / 
MAÇONS 

icação, deve ser fielmente observada; o Maçom deve 
ser humilde e aceitar as corr 

132. MAÇONARIA 
abeto pode ser submetido a iniciação. A Maçonaria 

não exige uma elite intelectua 

133. MAÇÓNICA / MAÇÔNICA / 
MAÇÔNICAS 

 Ordem. No profano, (segundo se entende 
maçonicamente esta palavra) prevalecem à 

134. MAÇONICAMENTE 
u: "E dando que se recebe". Nas sessões maçônicas, 

em especial, através da Cadei 

135. MAÇÓNICO / MAÇÔNICO / 
MAÇÓNICOS / MAÇÔNICOS 

au 2o Rizzardo do Caminho O Aprendizado Maçônico 
equivale à infância, vez que, o 

136. MAGNA 
na, na Itália meridional (chamada então Magna 

Grécia), tem uma íntima relação co 

137. MALHETE / MALHETES 
bre o qual são colocados, uma Régua, um Malhete, 

um Cinzel, uma Colher de Pedrei 

138. MALHO 
ento que exige delicadeza dos golpes do Malho, a fim 

de não ferir a Pedra e entr 

139. MARCHA 
l é o convencional, bem como o Toque. A Marcha é a 

do Aprendiz acrescida de dois 

140. MELCHISEDECK 
nde Loja Branca (e, na Bíblia, Ordem de 

Melchisedeck), podem unir-se às primeira 

141. MEMPHIS 
 RITUAL DE COMPANHEIRO MAÇOM DO RITO 
DE MEMPHIS-MISRAIM HELIO ANTONIO DA 

SILVA R 

142. MERIDIANO 
ância da Terra ao Sol, e o paralelo e o meridiano que 

se cruzam em sua base cons 

143. MESAS 
a espada. - De cada lado do trono estão mesas; uma 

para o Secretário, à esquerda 

144. MESTR / MESTRE / 
MESTRES 

al, tanto que é mantido um oficial como Mestre de 
Harmonia. A educação do "ouvid 

145. METAIS 
ios, erros e ilusões que constituem os "metais" 

grosseiros ou qualidades inferio 

146. MISRAIM 
DE COMPANHEIRO MAÇOM DO RITO DE 
MEMPHIS-MISRAIM HELIO ANTONIO DA 

SILVA RITUAL DO 

147. MISTÉRIOS 
im o ser humano contempla toda beleza e mistérios 

notando que dela faz parte e p 

148. MOSAICO 
tos diferenciais, a saber: no Pavimento Mosaico é 

colocado o Quadro da Loja; cin 

149. NEÓFITO 
mpanheiro já não é tão ignorante como o Neófito, e o 

conhecimento é simbolizado  

150. OBRAS 
r e interior; medem-se as palavras e as obras e para 

tanto, são usados instrumen 
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151. OBREIRO / OBREIROS 
tornarem-se verdadeiros maçons, isto é, Obreiros 

Iluminados da Inteligência Cons 

152. OBSTÁCULOS 
força necessária para triunfar sobre os obstáculos que 

o homem virtuoso sempre e 

153. OC / OCIDENTE 
iro sobe os cinco degraus pela porta do Ocidente; isso 

indica o progresso intele 

154. OFICINA 
ra, como um Templo e ao mesmo tempo uma Oficina 

de Construção, dirigida, inspira 

155. OMNIPRESENÇA 
m também, aos três atributos divinos da 

Omnipresença, Omnisciência e Omnipotênci 

156. OPERATIVA / OPERATIVO 
peito à instrução não basta o trabalho "operativo", 

representado pela freqüência 

157. ORADOR 
s sete sábios da Grécia, poeta e grande orador; viveu 

700 anos antes da Era Cris 

158. ORDEM 
l será abaixada. O Companheiro estará à ordem, 

mudando a postura, erguendo o bra 

159. ORGANIZAÇÃO 
 a um templo), assim como em sua íntima organização 

espiritual, no mundo interio 

160. ORIENTE 
dens arquitetônicas; no 3o, colocado no Oriente, o 

nome das sete artes literais; 

161. ORNAMENTAM / 
ORNAMENTE 

undo Vigilantes, convidai os Irmãos que ornamentam 
vossas Colunas para se manter 

162. PADRINHO 
nutos de antecedência, trazido pelo seu Padrinho, e é 

conduzido à Câmara de Prep 

163. PAIXÕES 
 vícios, de suas necessidades e de suas paixões. O que 

torna patente o estado de 

164. PALAVRA / PALAVRAS 
o coração na forma convencional. Possui Palavra de 

Passe que lembra uma espiga d 

165. PANCADA / PANCADAS 
ir a pedra, pelo trabalho em si. Sob as pancadas do 

martelo, removem-se os canto 

166. PARAMENTADOS 
mara de Reflexão. Eles ingressam, agora 
paramentados, ao ouvirem o sinete, levan 

167. PARAMENTEM 
a dos Passos Perdidos. Fazei com que se paramentem 

e ingressem no Templo aos par 

168. PAVIMENTO 
e seis pontos diferenciais, a saber: no Pavimento 

Mosaico é colocado o Quadro da 

169. PEDRA / PEDRAS 
eus"; essas Colunas representam as duas Pedras 

fundamentais da Maçonaria, ou sej 

170. PENA 
 imperdoável utilizar-se, para isto, da pena alheia. Em 

casos excepcionais, o Ve 

171. PEREGRINAÇÃO / 
PEREGRINAÇÕES 

aos Irmãos. Antes de iniciar a primeira peregrinação, 
o Ven Mestr diz:) Ven Mest 

172. PERFEIÇÃO 
vras do vernáculo e fugindo da gíria; a perfeição é 

buscada também no uso da pal 
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173. PERJÚRIO 
ro que recusar dar ao seu Irmão será um perjúrio e se a 

consolação e a verdadeir 

174. PERJURO / PERJUROS 
 aos profanos. E consinto, se me tornar perjuro, ter o 

coração arrancado, – (aqu 

175. PERPENDICULAR 
a passarem de uma Coluna para outra, da 
perpendicular ao Nível. Os trabalhos ini 

176. PITÁGORAS 
s filósofos, Sólon, Sócrates, Licurgo e Pitágoras. O 

traje é igual ao do Aprendi 

177. PITAGÓRICA 
vem sugerida pelo fato de que na escola pitagórica, o 

Companheiro permanecia 5 a 

178. POLEGAR 
 os quatro dedos unidos e estendidos, e polegar 

separado, formando ume esquadra. 

179. PONTOS 
 da Loja de Io Grau, destacando-se seis pontos 

diferenciais, a saber: no Pavimen 

180. PÓRTICO 
foi retirada de uma coluna que havia no pórtico do 

Templo de Salomão e é J...... 

181. PRANCHETA 
veis: a Pedra Bruta, a Pedra Cúbica e a Prancheta. A 

Pedra Bruta, servindo aos A 

182. PREANTINÔMICA 
a dualidade, proveniente de uma unidade 
preantinômica e imanente, na qual está s 

183. PROFANA / PROFANAS / 
PROFANO / PROFANOS 

cultura. Tem-se discutido, muito, se um profano 
analfabeto pode ser submetido a  

184. PROVAS 
s. Isto é conseguido por intermédio das provas que 

constituem os meios pelos qua 

185. PRUMO 
s jóias móveis: o Esquadro, o Nível e o Prumo. Como 

o Esquadro serve para esquad 

186. PUNHAL 
 Vig.’.. Sua Jóia é representada por um punhal. 
GUARDA EXTERNO OU COBRIDOR É con 

187. QUADRADO 
o ciclo da continuidade) e ao ângulo do quadrado. O 

esquadro é, pois, outro símb 

188. QUADRILONGO 
ente os Aprendizes e os Companheiros. O quadrilongo 

que constitui o Templo Maçôn 

189. QUADRO 
aber: no Pavimento Mosaico é colocado o Quadro da 

Loja; cinco pontos luminosos;  

190. RECIP / RECIPIENDÁRIO 
al. Na Iniciação ao 1o Grau, a visão do Recipiendário 

é tolhida através de uma v 

191. RÉGUA 
balho", sobre o qual são colocados, uma Régua, um 

Malhete, um Cinzel, uma Colher 

192. REGULAR 
ada, fosse para o exercício e a prática regular da Arte, 

agregando-se cada um a  

193. RESPEITABILÍSSIMO 
 e a espada do Aspirante e remetelos ao 

Respeitabilíssimo Mestre pelo Irmão Mest 

194. RESPEITÁVEL 
 que o candidato é uma pessoa honrada e respeitável. 

M de CCer - O Ir .......... 
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195. RETANGULAR 
etivo de fazer com que a pedra se torne retangular, 

como deve ser toda pedra des 

196. RETÂNGULO 
ia no simbolismo maçônico é o triângulo retângulo, 

representado pelo esquadro, i 

197. REUNIÃO 
e isto seja feito ao término da própria reunião, em vez 

de deixá-la para a segui 

198. RITO / RITOS 
na Ordem do Éden, pelo G. ª em todos os ritos da 

Maçonaria, isto significando, e 

199. RITUAL / RITUAIS 
os antes da era atual. (1) Os primeiros rituais baseados 

nas tradições bíblicas, 

200. RITUALÍSTICA / 
RITUALÍSTICAS / 
RITUALÍSTICO / 
RITUALÍSTICOS 

ue, embora livres de qualquer limitação ritualística, 
deverão ser previamente co 

201. RITUALMENTE 
pós o início dos trabalhos Os IIr batem ritualmente 

(três pancadas) à porta do T 

202. SABEDORIA 
mento humano; o Compasso é o símbolo da Sabedoria 

e da prudência. A Arquitetura  

203. SACRIFICADOR  mais baixo do altar. Venerável - Irmão Sacrificador, 
apresentai ao aspirante a  

204. SALÁRIO 
pes; a Aclamação é a do Aprendiz; o seu Salário é a 

passarem de uma Coluna para  

205. SALOMÃO 
, Hiram Abif adornou o Grande Templo de Salomão; 

Piteu edificou o templo a Miner 

206. SAUDAÇÃO / SAUDAÇÕES ço ao Ir ............... que faça a sua saudação. (Depois de 
concluída a peça de 

207. SCHIBOLETH 
 se transmite a palavra de passe, que é Schiboleth, 

dada antes de entrar em Loja 

208. SECRETÁRIO 
 direita e à esquerda do Ven. Mestre, o Secretário e o 

Orador, e mais abaixo, o  

209. SENDA or dizendo, de um maior avanço na mesma senda que 
todos indistintamente percorre 

210. SERENÍSSIMO 
ome e sob os auspícios de......... e do Sereníssimo 

Grão-Mestre e pelos poderes  

211. SESSÕES 
ativo", representado pela freqüência às sessões e 

desempenho dos encargos; é pre 

212. SHIVA da e o da Atividade, Brahma o Criador e Shiva o 
destruidor, Ormuz o Princípio da 

213. SIMBÓLICAS 
do latente na vida rotineira, as provas simbólicas 

iniciais e as provas posterio 

214. SINAL / SINAIS 
ada é a mesma inserida na Coluna "J". O Sinal é o 

convencional, bem como o Toque 

215. SINETE ndidato, um crânio, uma vela acesa e um sinete. Nas 
paredes encontram-se tabulet 

216. SINISTRORSUM 
 de cruzar no Oc com o 2º V, desloca–se sinistrorsum 

para o seu lugar. na Cerimó 
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217. SOCORRO 
a). Existe, ainda, um Sinal especial de socorro, que só 

é usado em momentos de g 

218. SOLIDARIEDADE 
a dar", demos a nossa simpatia, a nossa solidariedade 

pois, dois infelizes poder 

219. STERKIN 
e arrependeram. Os outros, com nomes de Sterkin, 

Oterfurt e Abiram, obstinaram-s 

220. TABULETAS 
enas uma mesa, cadeiras, e nas paredes, tabuletas com 

as seguintes inscrições: • 

221. TAÇA 
tência, o iniciado que tenha provado da Taça da 

Amargura deve marchar com ânimo  

222. TAPETE 
au de Aprendiz. No centro encontra-se o Tapete, 

coberto. Ao seu redor, as três c 

223. TELHAR 
guir, envia os Irmãos Expertos; um para telhar os 

Visitantes, outro leva objetos 

224. TEMERÁRIO 
 responde por ele à pergunta: "Quem é o temerário que 

se atreve a perturbar noss 

225. TEMPLO / TEMPLOS 
 dedicar-se o Maçom, é a do seu próprio Templo, 

símbolo de presença de Deus em s 

226. TERNÁRIO 
ma um Templo (um Templo rudimentar) e o ternário 

de suas duas colunas com a arqu 

227. TESOUREIRO 
ador, e mais abaixo, o Hospitaleiro e o Tesoureiro, o 

Porta Estandarte e o Mestr 

228. TESTAMENTO 
 de progredir que tem de ser selada num testamento. 

Ao ingressar neste quarto (s 

229. TETRAEDRO 
es representadas no infinito. TETRADA E 

TETRAEDRO Quatro triângulos unidos por s 

230. TOQUE / TOQUES 
". O Sinal é o convencional, bem como o Toque. A 

Marcha é a do Aprendiz acrescid 

231. TRABALHO / TRABALHOS 
ra outra, da perpendicular ao Nível. Os trabalhos 

iniciam-se ao Meio-Dia e encer 

232. TRADIÇÃO 
do à Era Saturniana ou Idade de Ouro da tradição 

greco-romana, e ao Satra Yoga d 

233. TRÊÊÊÊS 
 frente e para a boca! – UM! – DOIS!! – TRÊÊÊÊS!!! 

(Ao comando do 2.º Vig, esvaz 

234. TREVAS 
 brahmânica "da ilusão à Realidade, das trevas à luz, 

da morte à Imortalidade".  

235. TRIÂNGULO 
 divina está no Iod hebreu, inserido no Triângulo 

Sagrado. Grande Geômetra porqu 

236. TRINDADES 
nário que o expressa no mundo sensível. 

TRINDADES E TRILOGIAS O estudo do número 

237. TRÍPLICE 
ia é pois, uma Instituição Hermética no tríplice e 

profundo sentido da palavra.  

238. TROLHA 
– duas réguas encruzadas Cobridor – uma trolha As 

insígnias no Rito Escocês Anti 
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239. TRONCO 
 ter consistido de uma única coluna, ou tronco de 

pedra ou de madeira, cuja trad 

240. TRONO 
ido fazendo-o subir os cinco degraus do Trono, ou 

seja, "iluminando o seu espíri 

241. TUBALCAIN / TUBALKAIN 
alavra de Passe. Mestre de Cerimônias – Tubalcain 

Respeitabilíssimo – Passai, Tu 

242. TÚMULO 
la adoeceu vindo a falecer; sobre o seu túmulo foram 

colocadas uma cesta com flo 

243. VELA / VELAS 
assinado pelo candidato, um crânio, uma vela acesa e 

um sinete. Nas paredes enco 

244. VENDADOS 
s, vez que o Aprendiz não terá os olhos vendados. 

Dessa primeira parte, o Aprend 

245. VENERABILÍSSIMO / 
VENERABILÍSSIMOS 

erável = Respeitabilíssimo Vigilantes = 
Venerabilíssimo Mestres = Veneráveis Dec 

246. VENERAÇÃO 
 do contato direto com o Poder Maior. A veneração 

deve ser permanente e não, ape 

247. VENERÁVEL / VEN / 
VENERÁVEIS 

a respeito dos sentidos, auxiliado pelo Venerável 
Mestre, que completará a expos 

248. VIAGEM / VIAGENS 
fere do Ritual do Io Grau; cinco são as viagens 

probatórias; há o trabalho sobre 

249. VÍCIO / VÍCIOS 
s alcoólicas que leva à decadência e ao vício? Certas 

religiões não permitem a i 

250. VIGILANTE / VVIG / VV / 
VIGILANTES / VIG 

e e a serenidade inalterável, o esforço vigilante e a 
firmeza incansável, que ta 

251. VIRTUDE / VIRTUDES 
 ao Companheirismo: trabalho, ciência e virtude. O 

Trabalho significa o esforço  

252. VISHNU 
m em princípio todas as coisas. Brahma, Vishnu e 

Shiva o Criador, o Conservador  

253. VIÚVA 
, com as palavras: Ajudai-me, filhos da viúva! e pede 

ao Neófito que o repita).  

254. ZÊNITE 
nitude do manifestado), e sua altura do Zênite ao 

Nadir. Isto quer dizer que pra 
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ANEXO M – Lista de termos compostos em inglês com uma linha de concordância como 

exemplo de uso 

 

Termos Compostos de Maçonaria 
Simbólica em Inglês 

Concordância 

ANTE-ROOM 
REN THAT ARRIVE TOO LATE COME UP TO 
THE ANTE-ROOM, WHICH THEY FIND 
OCCUPIED BY T 

ANTI-CLOCKWISE 
IM TO NORTH OF SW 'S PEDESTAL, MAKES 
AN ANTI-CLOCKWISE WHEEL, PLACES 
CANDIDATE ' 

BROTHER JUNIOR DEACON / J.D. / 
JUNIOR DEACON / JD /  

TH HIS GAVEL, JUNIOR DEACON RISES UP)-- 
BROTHER JUNIOR DEACON, THE FIRST AND 
CON 

BROTHER JUNIOR WARDEN / J.W. / 
JUNIOR WARDEN / JW / JW'S 

TH, WORSHIPFUL. W.M.-- YOUR DUTY 
THERE, BROTHER JUNIOR WARDEN? J. W.-- 
AS THE SU 

BROTHER SENIOR DEACON / S.D. / 
SD / SENIOR DEACON / SD'S / 
SENIOR-DEACON 

IVERS HIS MESSAGE TO THE TYLER.) W.M.-- 
BROTHER SENIOR DEACON, YOU WILL 
ATTEND A 

BROTHER SENIOR WARDEN / S.W. 
/ SENIOR WARDEN / SW / SW'S / 
SENIOR-WARDEN 

 (ONE RAP, WARDEN RISES TO HIS FEET.)-- 
BROTHER SENIOR WARDEN, ARE YOU SURE 
THAT 

CABLE-TOW 
, AND AFTER-WARDS PUTS A ROPE, CALLED 
A CABLE-TOW, ONCE ROUND HIS NECK, 
LETTING  

D.C. 
E LODGE, IS JOINED BY J.D. IN PASSING D.C. 
FOLLOWS S.D. TO W. AND PLACES HIS W 

DUE FORM 
.M.-- LET HIM ENTER, AND BE RECEIVED IN 
DUE FORM. THE SENIOR DEACON TAKES 
THE CO 

E.A. / E.A.F. / EA / EAF / EAFM / EAS
HEAD. SD: (TO CAN): SALUTE THE WM AS 
AN EAFM. (DONE). WM: LET THE CAN. 
KNEEL AND 

EA-SIGN 
RONT OF HIS CHAIR, TAKES STEP AND 
GIVES EA-SIGN: BROTHER JUNIOR WARDEN, 
THERE IS 

F.C. /  FELLOW CRAFT / FELLOW 
CRAFTS / FELLOW-CRAFTS / F.C.F. 
/ FCFM / FELLOW-CRAFT 

ON VSL UNTIL NOW). RISE, DULY 
OBLIGATED FCFM. THE BRETHREN RESUME 
THEIR SEATS AN 

FC-KNOCKS 
 AND IMPROVEMENT OF CRAFTSMEN. WM 
GIVES FC-KNOCKS QUIETLY, REPEATED BY 
SW AND JW 

FC-SIGN 
T WM AND JW CUT EA-SIGN, TAKE STEP 
WITH FC-SIGN. JW HAVING ASSURED 
HIMSELF THAT  

HIRAM ABIFF 
STER, AT THE GRAVE OF OUR "GRAND 
MASTER HIRAM ABIFF." MASTER GIVES ONE 
RAP WITH  
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IPM 
T EVERY BROTHER HAS HAD HIS DUE. WM 
(TO IPM): WO BRO (NAME), THE MASTER'S 
PLACE? 

M.M. / MASTER MASON / MASTER 
MASONS / MMS / MM'S 

, VIZ., SIX ENTERED APPRENTICES AND ONE 
MASTER MASON, ACTING UNDER A 
CHARTER OR  

MASTER OF CEREMONIES / MC 
ON OF THE ASSEMBLY. THEN ADDRESSING 
THE MASTER OF CEREMONIES, HE SAYS: 
BROTHER M 

PENAL SIGN 
W OF HIS ENEMIES. THE THIRD PART IS THE 
PENAL SIGN AND IS GIVEN BY DROPPING 
THE  

SANCTUM SANCTORUM 
NENT AND UNGENTLEMANLY. THE CLEW 
TO THE SANCTUM SANCTORUM IS, 
THEREFORE, PURPOSE 

SETTING-MAUL 
N BAG STUFFED WITH HAIR, TO REPRESENT 
A SETTING-MAUL. AS THE CANDIDATE IS 
HURRIE 

SQUARING THE LODGE 
HE DOOR BEARING PONIARD AND WAITS 
S.D., SQUARING THE LODGE, IS JOINED BY 
J.D. IN 

TRESTLE-BOARD 
UGH ASHLAR, THE PERFECT ASHLAR, AND 
THE TRESTLE-BOARD. Q. WHAT ARE THEY? 
A. ROUG 

TWENTY-FOUR 
 WHERE THE TIDE EBBS AND FLOWS TWICE 
IN TWENTY-FOUR HOURS, SHOULD I EVER 
KNOWING 

VSL 
TH RETURN TO THEIR PLACES. I.P.M. OPENS 
VSL AND ARRANGES S AND CS. HE THEN 
ARRAN 

VW 
NOCK, WHICH IS REPEATED BY THE 
BROTHERS VW ASSESSORS, AND SAYS: Q – 
VW BROTHER 1 

WARDEN 'S STATION 
TION OF THE GRAND LODGE. WM: THE 
JUNIOR WARDEN'S STATION? SEC: IN THE 
SOUTH. WM: 

WM / W.M. / WORSHIPFUL 
MASTER 

OW CRAFT MASONS CONSISTS OF FIVE, VIZ.: 
WORSHIPFUL MASTER, SENIOR AND JUNIOR 
WAR 

WORSHIPFUL LODGE 
PART IN THE RIGHTS AND BENEFITS OF THIS 
WORSHIPFUL LODGE, ERECTED TO GOD, 
AND DE 
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ANEXO N – Lista de termos compostos em português com uma linha de concordância 

como exemplo de uso 

 

Termos Compostos de Maçonaria 
Simbólica em Português 

Concordância 

1. ALTAR DOS JURAMENTOS 
vimento mosaico em losangos à frente do altar dos 

juramentos. - O estandarte des 

2. ALTOS GRAUS ria, muito especial mente nos chamados Altos Graus. 
Ela é considerada como símb 

3. ÂNGULO RETO 
voltado para cima ou para o Ocidente. O ângulo reto, 

formado pelo esquadro, é o  

4. APRENDIZ MAÇOM 
e União. Recebestes os paramentos de um Aprendiz 

Maçom e membro de nossa Loja. O 

5. ARQUITETO DO UNIVERSO / 
ARQUITECTO DO UNIVERSO 

O COMPANHEIRO Deveres para com o Grande 
Arquiteto do Universo O Grande Arquiteto 

6. ARTE REAL 
la e realizá-la, a verdadeira Ciência e Arte Real da 

Vida, o Divino privilégio d 

7. ARTES LIBERAIS 
captando a "música das esferas". *** AS ARTES 

LIBERAIS A GRAMÁTICA: Segundo o Au 

8. BATERIA DO GRAU dições de receber os sinais, marcha e a bateria do grau, 
bem como, a palavra sag 

9. CADEIA DE UNIÃO 
sões maçônicas, em especial, através da Cadeia de 

União, o Maçom permuta benesse 

10. CÂMARA DAS REFLEXÕES / 
CÂMARA DE REFLEXÃO / 
CÂMARA DE REFLEXÕES 

e em nossas Aspirações mais elevadas. A CÂMARA 
DAS REFLEXÕES A Câmara das reflex 

11. COLUNA “J” e a vela sobre o altar da Sab, a luz da coluna “J” e, no 
teto, as luzes do Sol e 

12. COLUNA DO NORTE 
os ou ausências. Seu lugar em Loja é na Coluna do 

norte, próximo do 1º Vig.’.. S 

13. COLUNA DO SUL 
ão Primeiro Vigilante cabe a direção da Coluna do Sul. 

SEGUNDO VIGILANTE A Jóia  

14. COMPANHEIRO MAÇOM                              RITUAL DE COMPANHEIRO 
MAÇOM DO RITO DE MEMPHIS-MISR 

15. CONSTRUÇÃO DO TEMPLO 
am a virtude dos Maçons encarregados da construção 

do Templo. O Esperto entrega  

16. DOUTRINA INICIÁTICA 
gue de seu sangue e vida de sua vida) a Doutrina 

Iniciática que se encontra esco 

17. ELEVAÇÃO AO GRAU rendiz tem o direito de solicitar a sua Elevação ao Grau 
de Companheiro, que só  

18. ESPADA FLAMEJANTE 
uxiliar do Ven.’.M.’., apenas carrega a Espada 

Flamejante sobre uma almofada sem 

19. FOGO SAGRADO 
 Irmão Sacerdote queira purificar-se no Fogo Sagrado 

para prosseguirmos na cerim 
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20. GADU 
2°. Vig - Reverenciamos, com devoção, o GADU, Ven 

Mestr. Ven M - O que entendemo 

21. GLLP 
PRENDIZ do Rito Escocês Antigo e Aceite GLLP / 

GLRP ÍNDICE ÍNDICE............... 

22. GLOMEB 
SIMBÓLICA DA MAÇONARIAEGÍPCIA NO 
BRASIL GLOMEB RITUAL DO GRAU DE 

COMPANHEIRO MAÇ 

23. GLRP 
 do Rito Escocês Antigo e Aceite GLLP / GLRP 

ÍNDICE ÍNDICE...................... 

24. GOLPE DE MALHETE 
 perto do altar do Ven Mestr, que dá um golpe de 

malhete e diz:) Ven Mestr - De  

25. GRAU DE APRENDIZ 
icilmente poderemos realmente superar o grau de 

aprendiz. Na finalidade iniciáti 

26. GRAU DE COMPANHEIRO 
endiz. O Sinal Peitoral é particular ao Grau de 

Companheiro. O sinal Manual cons 

27. GRAU DE MESTRE 
o relaciona-se evidentemente como nosso grau de 

Mestre. A escola de Pitágoras te 

28. GRAUS DO RITO 
e Comendador do Supremo Conselho dos 33 Graus do 

Rito Escocês Antigo e Aceito da 

29. GRAUS SIMBÓLICOS 
o do meio dia à meia-noite para os três graus 

simbólicos, significando o meio-di 

30. HIRAM ABIF 
 e construiu os alicerces da Babilônia, Hiram Abif 

adornou o Grande Templo de Sa 

31. IIR QUE DECORAM 
V – Golpe de malhete .Ir 1º V! Todos os IIr que 

decoram a coluna do Norte são Ma 

32. IIR VVIG 
- Deveras, meus IIr. Mas digam-me, meus IIr VVig, o 

que consideramos ainda, quan 

33. IRMÃO COBRIDOR 
Segundo Diácono, fazei o vosso dever. O Irmão 

Cobridor, armado com sua espada, d 

34. IRMÃO EXPERTO / IR 
EXPERTO 

uito desprendimento. EXPERTOS A Jóia do Irmão 
Experto entre nós, é um Punhal. Po 

35. IRMÃO HOSPITALEIRO 
 Colunas, Venerável Mestre. Venerável – Irmão 

Hospitaleiro, desempenhai a vossa  

36. IRMÃO MESTRE 
ponível, o Aprendiz deve solicitar a um Irmão Mestre 

de sua confiança, que assum 

37. IRMÃO ORADOR / IR ORADOR 
ue encaminha para o Orador. Venerável – Irmão 

Orador, queira ler o testamento. C 

38. IRMÃO PRIMEIRO DIÁCONO 
 Colunas. Venerável – Onde é o lugar do Irmão 

Primeiro Diácono? 2º Diácono – À d 

39. IRMÃO PRIMEIRO VIGILANTE 
 correto emprego dos conhecimentos. Ao Irmão 

Primeiro Vigilante cabe a direção  

40. IRMÃO SECRETÁRIO 
ndo de luz alheia para brilhar, assim o Irmão Secretário 

também só registra o qu 

41. IRMÃO SEGUNDO DIÁCONO 
apéu na cabeça, bate e diz: Venerável – Irmão Segundo 

Diácono, qual é o dever de 
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42. IRMÃO SEGUNDO VIGILANTE 
ecutados. Venerável – Onde é o lugar do Irmão 

Segundo Vigilante? 1º Vigilante –  

43. IRMÃO TERRÍVEL 
gnidades”, sendo também conhecido como “Irmão 

Terrível”. É o substituto do 1º e  

44. IRMÃOS APRENDIZES 
e da Doutrina Maçônica - - Dedicado aos Irmãos 

Aprendizes - Qualquer que tenha s 

45. IRMÃOS MAÇONS 
familiar é justamente esse afeto. Entre Irmãos Maçons, 

além do relacionamento co 

46. IRMÃOS QUE ORNAMENTAM 
meiro e Segundo Vigilantes, convidai os Irmãos que 

ornamentam vossas Colunas par 

47. IRMÃOS VIGILANTES 
a ao Ven Mestr no Oriente). Ven Mestr - Irmãos 

Vigilantes, ajudem-me a acender a 

48. IRMÃOS VISITANTES 
o assistir à presente, e para saudar os irmãos visitantes 

que representam suas r 

49. JOÃO DA ESCÓCIA 
 Arquiteto do Universo e em nome de São João da 

Escócia, eu declaro esta Loja ab 

50. JÓIA DO CARGO 
ossível e que seja de agrado geral. Sua Jóia do cargo é 

simbolizada por uma “Taç 

51. JÓIA SIMBÓLICA 
ntação dentro das Normas Maçônicas. Sua Jóia 

simbólica é Duas Penas Cruzadas, po 

52. JURAMENTO SOLENE 
m o esquadro e o compasso; aí prestei o juramento 

solene dos Maçons. Venerável – 

53. LOJA DE APRENDIZ 
 DE FINADOS - O Templo é instalado como Loja de 

Aprendiz. Em vez do tapete encon 

54. LOJA DE COMPANHEIRO 
.............24 9.PRIMEIRA INSTRUÇÃO EM LOJA DE 

COMPANHEIRO...................27 

55. LOJA DE MM 
m fazer uso da palavra para o bem desta Loja de 

MM\ ou da Maçonaria em geral? 1° 

56. LOJA REGULAR 
 G L N F, determina a criação da Grande Loja Regular 

de Portugal e estabelece qu 

57. LOJAS MAÇÔNICAS 
a deve afastar se. A régua aparece nas Lojas Maçônicas 

como aparelho de trabalh 

58. LUVAS BRANCAS 
ra que ele dê à mulher que mais ama. As luvas brancas 

são um símbolo evidente da 

59. LUZ DA VERDADE 
das trevas da ignorância e da ilusão, à luz da Verdade; 

desde o vício até à virt 

60. LUZ MAÇÔNICA 
que nossos olhos espirituais se abrem à luz maçônica. 

Assim pois, enquanto no pr 

61. LUZES DA MAÇONARIA 
passo - são denominados de três grandes luzes da 

Maçonaria. E aquelas velas são  

62. MAÇONARIA EGÍPCIA 
o da Grande Loja Regular e Simbólica da Maçonaria 

Egípcia no Brasil – Glomeb, so 

63. MAÇONARIA OPERATIVA 
o foi perdida em seguida nos obeliscos. MAÇONARIA 

OPERATIVA E MAÇONARIA ESPECULA 
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64. MAÇONARIA UNIVERSAL 
 da finalidades, propósitos e ideais da Maçonaria 

Universal. Esta vive, se manif 

65. MAÇONS ESCOCESES 
to Escocês Antigo e Aceito – o Guia dos Maçons 

Escoceses – revela uma forte seme 

66. MALHETE NO PEITO 
Vigilante, que se levanta, aponta o seu malhete no 

peito do candidato e diz: 2º  

67. MEMBROS DA LOJA 
u pensamento e boa vontade. Cada um dos membros da 

Loja tem seu dever particular 

68. MESTRE DE CERIMÓNIAS / 
MESTRE DE CERIMÔNIAS 

imbólica do cargo é o “Timbre da Loja”. MESTRE DE 
CERIMÔNIAS É o cargo da astúci 

69. MESTRE DO BANQUETE 
to retangular. A Sessão é dirigida pelo Mestre do 

Banquete, que poderá ser o Ven 

70. MESTRE HIRAM 
em do mundo maçônico, nosso Respeitável Mestre 

Hiram, que foi morto durante a co 

71. MESTRE MAÇOM / MESTRE 
MAÇON / MESTRES MAÇONS 

A MAÇONARIA EGÍPCIA NO BRASIL RITUAL 
DO MESTRE MAÇOM EGÍPCIO SESSÃO 

ORDINÁRIA DE 

72. ORDEM DO DIA 
ício a leitura de peças de arquitetura, ordem do dia, 

movimento da Secretaria, c 

73. ORIENTE AO OCIDENTE 
que conduz "da Ilusão" à Realidade". DO ORIENTE 

AO OCIDENTE No curso desta prime 

74. ORIENTE ETERNO 
 futura em um local que é denominado de Oriente 

Eterno, onde se supõe a presença 

75. PALAVRA DE MESTRE 
inal do grau, e comunica em voz baixa a Palavra de 

Mestre. Ambos voltam a se cob 

76. PALAVRA DE PASSE 
o coração na forma convencional. Possui Palavra de 

Passe que lembra uma espiga d 

77. PALAVRA SAGRADA 
 ordem e perfeição. Também transmitem a Palavra 

Sagrada, entre o Ven.’. e os VVi 

78. PAVIMENTO MOSAICO / 
PAVIMENTO DE MOSAICO 

e seis pontos diferenciais, a saber: no Pavimento 
Mosaico é colocado o Quadro da 

79. PEDRA BRUTA 
gens probatórias; há o trabalho sobre a Pedra Bruta e o 

Juramento é o convencion 

80. PEDRA CÚBICA 
ui três jóias imóveis: a Pedra Bruta, a Pedra Cúbica e a 

Prancheta. A Pedra Brut 

81. PEQUENAS LUZES 
 três oficiais são denominados "As Três Pequenas 

Luzes da Oficina". Os Vigilante 

82. QUADRADO LONGO 
 Secretário. - A Loja tem a forma de um quadrado 

longo, se dirigindo de oeste pa 

83. QUADRO DA LOJA 
aber: no Pavimento Mosaico é colocado o Quadro da 

Loja; cinco pontos luminosos;  

84. RAMO DE ACÁCIA 
o lado do meio dia, no seu ocidente, um ramo de acácia 

sobre a pequena colina fo 

85. REAA 
s Baterias SimplesFaz–se, no 1º Grau do REAA, 

batendo–se três vezes com interval 
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86. RESPEITABILÍSSIMO MESTRE 
 e a espada do Aspirante e remetelos ao 

Respeitabilíssimo Mestre pelo Irmão Mest 

87. RESPEITÁVEL ASSEMBLÉIA 
es de conhecê-las, é da sabedoria desta Respeitável 

Assembléia dizer-vos quais s 

88. RESPEITÁVEL LOJA 
Experto que apresenta um profano a esta Respeitável 

Loja. Venerável – Armai-vos  

89. RESPEITÁVEL MESTRE 
 o maior homem do mundo maçônico, nosso 

Respeitável Mestre Hiram, que foi morto  

90. RESPEITÁVEL MESTRE HIRAM
 o maior homem do mundo maçônico, nosso 

Respeitável Mestre Hiram, que foi morto  

91. RITO ESCOCÊS 
                                       Rito Escocês Antigo e Aceito 

Guide des Ma 

92. RITO ESCOCÊS ANTIGO 
                                       Rito Escocês Antigo e Aceito 

Guide des Ma 

93. RITUAL DE BANQUETE 
tetura devem ser apropriadas para este “Ritual de 

Banquete”. Poderão ser apresen 

94. RITUAL DO GRAU 
CA DA MAÇONARIAEGÍPCIA NO BRASIL 

GLOMEB RITUAL DO GRAU DE COMPANHEIRO 
MAÇOM EGÍP 

95. SERENÍSSIMO GRÃO-MESTRE 
ome e sob os auspícios de......... e do Sereníssimo 

Grão-Mestre e pelos poderes  

96. SESSÕES SOLENES 
 estreitos, adequados para o efeito.Nas sessões solenes 

da Grande Loja é desejáv 

97. SINAL DE APRENDIZ 
Todos os Irmãos aqui reunidos fizeram o sinal de 

Aprendiz como prova de que são  

98. SINAL DE COMPANHEIRO 
conforme é indicado, como veremos, pelo sinal de 

Companheiro. Da mesma maneira,  

99. SINAL DE HORROR 
scobri-lo. Em seguida, faz três vezes o sinal de horror, 

dizendo a cada vez: Res 

100. SINAL DE ORDEM 
separado, formando ume esquadra. (S.O = Sinal de 

Ordem). S.Penal - Estando à Ord 

101. SINAL PENAL 
rpo, formando uma esquadria. (S.Penal = Sinal Penal). 

Toque - Tomar a mão direit 

102. TEMPLO DE SALOMÃO 
 Babilônia, Hiram Abif adornou o Grande Templo de 

Salomão; Piteu edificou o temp 

103. TRABALHOS DO DIA 
1°. Vig - No Ocidente, para encerrar os trabalhos do 

dia após o pôr do sol e pag 

104. TRABALHOS MAÇÔNICOS 
l e o que será amanhã. Não há lugar nos trabalhos 

maçônicos cogitar da existênci 

105. TRIÂNGULO EQUILÁTERO 
tá ordinariamente disposto (o ângulo do triângulo 

equilátero), mostra o ternário 

106. TRONCO DA VIÚVA 
itação) Largo (Handen)4 – CIRCULAÇÃO DO 

TRONCO DA VIÚVA Concertos Brandeburguese 

107. TRONCO DE 
BENEFICÊNCIA 

essitados. 1°. Diácono - (Após passar o Tronco de 
Beneficência, coloca-se entre  
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108. USO DA PALAVRA 
 gíria; a perfeição é buscada também no uso da palavra. 

As regras vernaculares n 

109. VENERABILÍSSIMO IRMÃO 
/ VENERABILÍSSIMOS IRMÃOS

o pelos Vigilantes. Respeitabilíssimo – 
Venerabilíssimo Irmão Primeiro Vigilante 

110. VENERÁVEL IRMÃO / 
VENERÁVEIS IRMÃOS 

são Mestres Maçons. Respeitabilíssimo – Venerável 
Irmão Segundo Diácono, onde é  

111. VENERÁVEL IRMÃO 
EXPERTO 

iça divina o entregue à nossa vingança. Venerável 
Irmão Experto, juntai a vós o  

112. VENERÁVEL MESTRE / 
VENERÁVEIS MESTRES / 
VENM / VEN MESTR / VEN M- 

                    - CARGOS EM LOJA - VENERÁVEL 
MESTRE É o símbolo da sabedoria 

113. VIRTUDES MAÇÔNICAS ropósito de praticar na vida profana as virtudes 
maçônicas e, assim, demonstrar  

114. VOLUME DA LEI 
l são colocadas as Três Grandes Luzes: o Volume da 

Lei Sagrada, o Esquadro e o Co 

 


