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Resumo 

 

É dito no senso comum que a Maçonaria vive uma transformação: do secreto ao discreto. 

Nesse contexto, examina-se esse hipotético processo de abertura a partir de indícios 

coletados no ciberespaço. Na correlação dessas pistas da mediação digital com as práticas 

interacionais de presença física, revela-se uma confusão nessa mistura de lógicas. Isso 

posto, formula-se uma problemática maior direcionada aos tensionamentos da gestão da 

informação e da visibilidade por parte de uma organização que foi constituída a partir do 

segredo. 
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Introdução 

 De forma cada vez mais frequente, circula no senso comum a máxima de que a 

Maçonaria vive a transformação de uma sociedade secreta para uma sociedade discreta. 

Um processo de abertura, vivenciado também por outras organizações de regimes ditos 

fechados, frente à problemática de uma sociedade cada vez mais caracterizada pela 

visibilidade. 

 Os processos de interação mediada por computador atravessam - sem exceção - 

todas organizações, afetando suas formas de vida a partir dos contatos com essas novas 

lógicas. Dessa forma, os diferentes níveis de fechamento das organizações são alterados, 

o que leva às reflexões acerca da gestão da informação e da visibilidade. Contudo, por 

mais que parta-se de um entendimento de que toda organização tem certo nível de 

fechamento (GOFFMAN, 1974), o que dizer sobre as que foram constituídas a partir do 

segredo? Em contextos organizacionais como o da Maçonaria, as tensões de um processo 

hipotético de abertura ganham outros contornos, pois a questão da visibilidade 

exponencial da sociedade contemporânea desestabiliza princípios fundamentais desses 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XVII Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutorando em Comunicação e Informação pela UFRGS, e-mail: brunovinhola@hotmail.com. 
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subsistemas sociais. Se o secreto é algo constituinte das formas de vida da Maçonaria, 

como negociar com o social um processo de abertura? 

 A proposta do artigo fundamenta-se a partir dessa pergunta como ponto de partida. 

Elege-se o conceito de instituição total (GOFFMAN, 1974) para a análise de aspectos da 

cultura organizacional maçônica no que diz respeito ao imaginário acionado a partir do 

segredo. A partir dessa reflexão, parte-se para o exame de pistas desse processo de 

abertura oferecidas pela circulação intermidiática. São analisadas materialidades 

encontradas em dispositivos midiáticos que expõem políticas de contato da organização 

para com o social e desse entorno para com a organização. A partir das análises 

transversais, emergem novos indícios que colocam em tensão os processos interacionais 

de presença física e mediação digital, o que solicita uma nova problematização. 

 O presente artigo sintetiza movimentos iniciais de projeto de tese em 

desenvolvimento no PPG em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Quanto aos aspectos metodológicos, para essa fase de constituição do caso 

e (re)problematização, trabalha-se com a abdução e com o paradigma indiciário. O 

método abdutivo procura uma suspensão inicial dos referenciais teóricos na tentativa de 

uma observação “descontaminada” da especificidade. Anterior aos processos indutivos e 

dedutivos, a abdução assume centralidade na argumentação. A partir dela segue o 

processo de ida e volta aos indícios (aqui ainda em contexto de pré-observação) - 

tensionado pelos aportes teóricos - no intuito de correlacionar o que é relevante para o 

fomento de novas inferências. 

 

O imaginário por trás do segredo 

 A Maçonaria define-se como uma sociedade fraternal, filosófica e iniciática. De 

caráter universal, os iniciados estruturam-se nas chamadas Lojas, que são as subunidades 

fundamentais da organização. A Loja é uma comunidade de encontros regulares (com 

rituais, hierarquias, projetos) e que possui certa autonomia (inclusive administrativa). As 

chamadas Potências ou Obediências são os “órgãos reguladores”, que agrupam certo 

número de Lojas e verificam se os trabalhos das mesmas estão em conformidade com a 

principiologia da ordem. As Potências são conhecidas pela denominação de Grande 

Oriente ou Grande Loja. No contexto brasileiro, há três Potências reconhecidas pela 

chamada Maçonaria Regular: o Grande Oriente do Brasil, a Confederação da Maçonaria 

Simbólica do Brasil e a Confederação Maçônica do Brasil. 
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 Para este trabalho, as materialidades verificadas dizem respeito aos dispositivos 

midiáticos chancelados por uma dessas Potências, o Grande Oriente do Brasil. 

Primeiramente, examina-se um fragmento de texto disponibilizado no site dessa 

organização, que coloca em evidência a relação dicotômica entre segredo e visibilidade: 

 

Figura 1 

 
Fonte: Grande Oriente do Brasil (2017) 

  

 No fragmento acima, imediatamente observa-se a incisiva negação quanto ao 

status secreto da organização. A justificativa baseia-se no conhecimento existente no 

senso comum e na existência da organização como pessoa jurídica. Contudo, ainda que 

(de acordo com o site) saiba-se sobre os fins da organização, o segredo não desaparece 

por completo, nem mesmo quando é negado. O questionamento acerca dessa “abertura” 

começa a ser provocado quando a organização admite que há sim um “único segredo”, 

guardado por maçons no mundo inteiro: os modos de reconhecimento entre iniciados e a 

interpretação dos ensinamentos maçônicos. Algo, no mínimo, paradoxal: se a organização 

não é secreta, por que somente os iniciados podem se identificar? Se os objetivos e 

finalidades são amplamente conhecidos, por que não a ampla divulgação de sua 

simbologia e ensinamentos? Outras materialidades reforçarão esse tensionamento na 

próxima seção. Nesse momento, a tentativa de compreender um pouco sobre o imaginário 

evocado por esse segredo. 

 Mesmo admitindo que a Maçonaria viva tempos discretos, e não mais secretos, 

seu ar de mistério continua provocando os curiosos. Afinal, ainda que muitos a conheçam, 

poucos sabem ao certo do que se trata esse domínio de experiência. Esse mistério que 

caracteriza os iniciados, os ritos e as simbologias da ordem constitui uma espécie de aura 

que envolve a organização. Ousa-se aqui uma aproximação com o conceito de aura 

empregado por Benjamin (1985) em seu famoso texto sobre a reprodutibilidade técnica 

das obras de arte, mas que é admitido pelo autor tanto para objetos históricos quanto 

naturais. A aura “[...] como manifestação única de uma lonjura, por muito próxima que 

esteja [...]” (BENJAMIN, 1985), tem a ver com o caráter único de uma realidade. Algo 

que, ao mesmo tempo, está perto e longe, pois é inacessível a quem está fora desse 

invólucro. Algo que é singular, fundamentado no ritual, instalado em um contexto de 

tradição. Toma-se o conceito de empréstimo para o objeto Maçonaria porque a 
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organização desenvolveu-se ao mesmo tempo próxima e distante da realidade social. A 

inacessibilidade criou essa espécie de aura, que provoca o interesse dos não-iniciados e 

cria narrativas míticas que fortalecem a imagem de uma organização secreta. 

 O invólucro que fomenta essa espécie de aura pode ser compreendido a partir do 

conceito de Goffman (2001) de instituição total. Estudando organizações que cumprem 

regimes considerados mais fechados que os demais, como manicômios, prisões, 

conventos e quarteis, o autor observou características em comum nas rotinas e nos 

participantes desses sistemas. Para Goffman (2001), os indivíduos que pertencem a tais 

organizações permanecem separados da sociedade mais ampla, levando uma vida fechada 

e formalmente administrada. São locais que restringem frequência e que funcionam como 

uma espécie de refúgio do mundo. Podem servir como espaços de instrução, que 

contemplam supervisão, organização burocrática e que têm mobilidade social limitada. 

 Há outras característica das instituições totais que estão bem próximas do que o 

senso comum conhece do ambiente maçônico: a necessidade de processos de iniciação; 

iniciados que precisam se expor a novos tipos audiências e fatos sobre o eu; padrões de 

deferência obrigatória; “regras da casa” como um conjunto de prescrições e proibições; 

cerimoniais institucionais; e as “lendas” que envolvem a organização. 

 Para Goffman (2001), o caráter “total” vem de uma barreira à relação com o 

mundo externo. A barreira é construída com base na restrição de informações e, em 

algumas instituições, pode ser até física.  Ressalta-se aspectos da especificidade da 

Maçonaria nesse movimento de comparação. Os maçons não se separam da sociedade da 

mesma forma como em manicômios ou presídios. Contudo, por ocasião de suas reuniões 

nas Lojas, restritas aos iniciados, tem-se um momento de vida fechada, formalmente 

administrada e separada do social. A vida em Loja é supervisionada, burocrática, 

hierárquica, iniciática e ritualística. E, sabendo-se que a organização é caraterizada pela 

restrição de frequência e de informação, por que não considerá-la uma espécie de refúgio 

do mundo e admitir seu caráter total? 

 O enclausuramento de uma organização do tipo total ajuda a criar o invólucro e, 

consequentemente, a aura que é contemplada tanto por iniciados quanto por estranhos. Se 

para os não-iniciados há o desejo de conhecer e pertencer a esse mundo distante e 

misterioso, para os iniciados há a valorização desse sentimento de pertença a um grupo 

fechado de eleitos, de poderes “inimagináveis”. Dessa forma, é construído um imaginário 

que reforça o secreto, tanto por parte da cultura organizacional quanto pela cultura do 
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entorno (BALDISSERA, 2014). A Maçonaria, em seu caráter total, exerce seu poder 

simbólico a partir da valorização do distanciamento, da inacessibilidade e do mistério. O 

simbólico que constitui a cultura organizacional fundamenta rituais e comportamentos 

que, por vezes, ultrapassam as barreiras do regime total, como se fossem doses de 

revelações que escapam em direção ao dito “mundo profano”. Ao longo do tempo, 

voluntariamente ou não, diversas concretudes atravessaram as barreiras do domínio de 

experiência e reforçaram esse imaginário do segredo. Entre elas, processos de escolha de 

candidatos à iniciação, cumprimentos e sinais corporais, símbolos e expressões 

específicas, entre outros. Um verdadeiro jogo de sentidos, com poucas peças 

informacionais visíveis, disputado de maneira desigual entre iniciados e não-iniciados. 

 Ocorre que o desenvolvimento dos fenômenos técnicos e sua transformação em 

novas possibilidades de comunicação fez com que esse jogo perdesse sua constituição 

linear e, consequentemente, o controle por parte de poucos jogadores. As peças 

informacionais tornaram-se cada vez mais acessíveis, proliferando os jogadores em ação. 

A sociedade da informação, da redes e da visibilidade pressiona as barreiras e provoca 

cada vez mais rupturas nos regimes totais. Frente a uma nova conjuntura comunicacional, 

inevitáveis processos de abertura tendem a se desenvolver. 

 

Do secreto ao discreto 

 As barreiras de uma instituição total protegem e fortalecem sua rede interna de 

significações dos atravessamentos e afetações das culturas do entorno. Desse modo, por 

muito tempo a organização exerceu seu poder simbólico através dessa “aura”, com 

estratégias de invisibilidade e inacessibilidade bem calculadas. Paradoxalmente, era o 

imaginário construído com base no segredo que permitiu à Maçonaria instituir-se 

simbolicamente como referência. 

 Todavia, essa relação é hoje posta em xeque por uma sociedade modificada pelos 

impactos da mediação digital. A interação humana não segue as mesmas lógicas da 

interação mediada por computador, e isso afetará diretamente as formas de vida das 

organizações, inclusive as de caráter total. 

 Isso porque, em primeiro lugar, o ciberespaço pressupõe mobilidade. Para 

Santaella (2007), o espaço das redes é multidimensional e tensiona as configurações 

rígidas dos espaços tradicionais através de seus fluxos de informação ininterruptos e 

infinitos. A virtualidade do ciberespaço, para a autora, faz com que indivíduos não tenham 
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mais lugares fixos. Trata-se de uma hipermobilidade deslizante e labiríntica, que inquieta 

a rigidez dos espaços físicos. Trazendo as organizações para o plano do ciberespaço, 

percebe-se que as mesmas também têm suas fronteiras físicas e domínios simbólicos de 

experiência sob tensão. A mobilidade virtual traz um colapso de contextos (temporal, 

espacial, simbólico) que atinge qualquer tipo de organização, ainda que em níveis 

diferentes. 

 O fechamento da organização total começa a ganhar contornos de utopia. Mesmo 

com todas restrições físicas possíveis, a todo momento barreiras são fissuradas via 

ciberespaço. Desvios escapam à organização, outras lógicas a invadem. Em um contexto 

em que a mediação digital é uma referência interacional, as organizações fechadas estão 

expostas, e obrigadas a comunicar.  

 De acordo com Braga (2006), há um atravessamento irreversível da cultura de 

mídia nos processos interacionais, o que confunde e mistura práticas sociais e midiáticas. 

A mobilidade do ciberespaço, ao redinamizar e reorganizar fronteiras e interfaces 

comunicativas, provoca o que Braga (2006, p XX) define como “[...] deslegitimação de 

padrões esotéricos segundo os quais os campos especializados se relacionam com a 

sociedade em geral”. Para o autor, é na exposição dos campos sociais uns aos outros que 

o padrão de interação das organizações se modifica. 

 Dessa forma, seja para rivalizar, responder ou garantir visibilidade, comunicar 

passa a ser um pré-requisito para se fazer presente no (ciber)espaço público. As 

negociações e políticas de contato das organizações sofrem rearranjos, o que impacta de 

maneira intensa os regimes mais fechados. 

 Abaixo, materialidades novamente referentes à Potência Maçônica do Grande 

Oriente do Brasil. São elementos também coletados do site oficial da organização, que 

revelam indícios desse novo posicionamento da instituição para com o social. Com base 

na figura 1 e nas ilustrações que seguem, nota-se uma preocupação da organização em 

negar (ao menos em parte) sua dimensão secreta. Um processo de abertura fica evidente, 

bem marcado por esse atravessamento da cultura de mídia nas interações. A cada indício, 

o reforço de um nova identidade, a partir desses novos processos de gerenciamento de 

impressões. Muda a performance interacional da organização, que intensifica suas doses 

de informação e joga de outra forma com o social, em uma posição bem menos 

controladora. Nas imagens abaixo, fragmentos do site oficial do Grande Oriente do Brasil. 
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Figura 2 

 
Fonte: Grande Oriente do Brasil (2017) 

 

Figura 3 

 
Fonte: Grande Oriente do Brasil (2017) 

  

 A figura 2 revela o atravessamento da cultura midiática na organização. Além das 

notícias que podem ser observadas em diferentes mídias, o site é composto por 

informações direcionadas a não-iniciados como, por exemplo, uma lista de dúvidas 

frequentes sobre a Maçonaria. Há inclusive uma página que reúne diversas vídeo-aulas 

sobre a ordem (figura 3). Denominada “Ensino a Distância Maçônico”, a página também 

é de livre acesso, o que reforça a ruptura daquelas restrições informacionais características 

das organizações totais. 

 As figuras 4 e 5 colocam esse processo de abertura ainda mais em evidência. Em 

diferentes locais do site, o visitante depara-se com instruções quanto à possibilidade de 

admissão à Maçonaria, culminando em um botão de registro de interesse.  

 

Figura 4 

 
Fonte: Grande Oriente do Brasil (2017) 

 

 Historicamente, sabe-se que o tornar-se maçom requer uma espécie de convite. Se 

os candidatos deveriam ser “escolhidos”, passando por uma seleção rigorosa, um registro 
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de interesse é, no mínimo, controverso. A organização tenta lidar com essa estranheza, 

contextualizando essa nova prática (figura 5) e admitindo um processo adaptativo. 

 
Figura 5 

 
Fonte: Grande Oriente do Brasil (2017) 

 

 Ainda sobre a figura 5, nota-se que, ao mesmo tempo em que a organização não 

se assume como secreta, ela procura manter-se discreta, evidenciando que não o registro 

de interesse não se trata de um “anúncio”. Momentos de abertura e fechamento 

confundem-se. A estratégia comunicativa não pode ser claramente definida. A abertura 

parece esbarrar em certos limites. 

Santaella (2007) defende que o ciberespaço não é separado do espaço 

físico/natural. Redes físicas e virtuais misturam-se em um verdadeiro espaço de fluxos. 

Nesse sentido, mesmo que as interações respeitem lógicas e dinâmicas diferentes, as 

organizações não podem pensá-las a partir de uma perspectiva fragmentadora. Logo, se a 

organização propõe-se à abertura nas redes, o mesmo não deveria estar acontecendo no 

plano físico? 

 

Figura 6 

 
Fonte: Grande Oriente do Brasil (2017) 

 

A figura 6 é mais um fragmento coletado do site do Grande Oriente do Brasil. São 

instruções gerais quanto à possibilidade de uma visita estranha a uma Loja. Nesse contato 
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iminente e fora dos planos, logo a presença do não-iniciado é rechaçada. Na interação de 

presença física, o estranho deve permanecer fora das fronteiras organizacionais. 

Diferentemente das redes virtuais, não há negociação ou política de contato. A 

organização volta a ser total. 

 

Figura 7 

 
Fonte: Grande Oriente do Brasil (2017) 

 

Neste outro fragmento, um resumo do ideal de conduta para o iniciado. Entre as 

instruções, a exigência da guarda do sigilo dos rituais maçônicos. Novamente o paradoxo. 

Abertura até um certo limite fixado pela organização. As portas se abrem apenas até a 

antessala. 

 

O (des)controle de um processo de abertura 

O acesso facilitado às novas e sofisticadas tecnologias de informação e 

comunicação ampliou exponencialmente a oferta de sentidos. Sem escassez ou regulação 

da produção discursiva, não apenas organizações, mas também atores individuais 

perceberam que o poder da emissão estava partilhado. No ciberespaço em que todos 

produzem e consomem ao mesmo tempo, a linearidade cede espaço para a circularidade. 

E nessa transversalidade de infinitos circuitos comunicacionais, misturam-se as culturas 

de diferentes sistemas sociais. A qualquer momento circuitos comunicacionais podem 

atravessar as fronteiras das organizações fechadas, fazendo com que as formas de vida 

desses sistemas fiquem obrigadas a interagir com lógicas estranhas às suas. A 

interculturalidade desenvolve-se de maneira exponencial nas redes, como percebe-se nas 

figuras abaixo. 

A figura 8 representa uma loja virtual de produtos maçônicos. Há muitos anos as 

lógicas de mercado flertam com os “mistérios” da Maçonaria. Porém, nas redes 

comerciais do ciberespaço, é interessante perceber que não há fronteiras para o consumo 

de artefatos da cultura maçônica. Os amadores não tem acesso apenas ao que é 

“permitido”, mas podem adquirir paramentos, vestimentas, adornos, entre outros 

elementos que antes estavam resguardados atrás das fronteiras organizacionais. 
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Figura 8 

 
Fonte: Loja virtual Atelier do Maçom (2017) 

  

 Nas figuras 9 e 10, outros atravessamentos interculturais. As lógicas maçônicas 

são manipuladas pela produção científica e por ordens paralelas. 

 
Figura 9 

 
Fonte: Revista Ciência e Maçonaria (2017) 

 

Figura 10 

 
Fonte: Facebook (2017) 

 

 No caso da revista científica “Ciência e Maçonaria” (figura 9), tem-se uma 

produção de conteúdo que não é limitada a autores iniciados. Chama atenção a abordagem 

de temáticas consideradas polêmicas, como o ingresso da mulher na ordem e a Maçonaria 

como organização do terceiro setor. Já a figura 10 revela a quantidade de páginas que 
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podem ser encontradas quando procura-se nas redes sociais pela expressão “Maçonaria 

Mista”. Esta é uma ordem paralela (e não reconhecida como regular), criada por não-

iniciados e dissidentes da Maçonaria que desejavam resgatar valores e práticas maçônicas 

em um novo contexto, que diverge de alguns dogmas tradicionais da organização. 

 Percebe-se uma verdadeira concorrência discursiva em meio ao processo de 

abertura. Não são apenas estratégias de visibilidade da organização. Há outros atores e 

organizações exercendo pressão nas redes e (co)participando do processo. Para Hall 

(2003), as “velhas” identidades – como a das instituições totais – estão em declínio. Em 

uma sociedade de indivíduos e organizações descentrados, a identidade não permanece 

intacta. Mesmo em contextos de fechamento, vive-se o hibridismo cultural. 

 Além dessa pressão exógena das interconexões culturais, ainda existe a questão 

da subjetividade como elemento constituinte da organização. Fausto Neto (2008, p. 41) 

lembra que “[...] quanto mais organizadas (sob o ideário da transparência) redes voltadas 

para encadeamentos e circulação de fluxos, no âmbito da crescente midiatização, mais 

ocorrem descompassos[...]”. Por isso, tanto no âmbito interno quanto nas relações 

externas, as organizações devem ser vistas não como ambientes de regularidade ou de 

ajustes de sentido, mas como “realidades comunicacionais envoltas em problemáticas 

associadas às noções de conflitos” (FAUSTO NETO, 2008, p. 42). 

Nesse sentido, Baldissera (2008), defende a comunicação organizacional como 

processo de construção e disputa de sentidos no âmbito das relações organizacionais. A 

(re)construção de sentidos que não são fixos, mas que modificam-se a cada nova 

experimentação/significação. E a disputa que ressalta os sujeitos organizacionais como 

forças em diálogo. Para o autor, mesmo que compreenda-se a organização como uma 

combinação de esforços individuais em prol de objetivos comuns, não se pode deixar de 

lado o fato de que as mesmas são, antes de tudo, constituídas por pessoas em relação.  

Para Baldissera (2014, p.89), “[...] pensar as organizações requer, antes, pensar os 

sujeitos que interagem para constituir organização”. Nos termos do autor, esses sujeitos 

não podem ser considerados “tábuas rasas”, pois são marcados pela cultura desde o 

nascimento. Vivendo a interculturalidade, diferentes culturas exercem força coercitiva 

sobre os sujeitos – inclusive a organizacional – modelando e naturalizando processos. 

Dessa forma, emergem nas organizações possibilidades para desvios e resistências: 

“sujeitos de um grupo sociocultural podem realizar (re)interpretações dos mesmos 

eventos com diferentes nuanças de significação [...]” (BALDISSERA, 2014, p.90).  
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 Sempre há espaço para a subjetividade, inclusive nas organizações mais fechadas. 

No caso da Maçonaria, não se pode esquecer que o iniciado, antes de ser admitido à 

ordem, tem sua trajetória marcada por outras experiências e significações. Esse sujeito 

pode ter outros objetivos que diferem da cultura organizacional. De acordo com 

Baldissera (2010, p.63), “[...] apesar de a organização se exercer como disciplinar sobre 

os sujeitos, estabelecendo objetivos e formas de ação organizacionais, não significa que 

consiga anular e/ou eliminar os objetivos portados por cada sujeito [...]”. Para o autor, o 

indivíduo pode perceber a organização como uma possibilidade para o alcance de 

objetivos próprios, que não estão diretamente ligados à agenda da organização. 

 Questiona-se então se a procura pela alta visibilidade é um objetivo organizacional 

ou um objetivo próprio das subjetividades. Se a interculturalidade redimensiona a 

problemática adicionando a pressão exógena ao processo de abertura, a subjetividade 

complexifica ainda mais o caso, pois coloca em questão o potencial desviante que emerge 

da organização. Quem é o maior interessado nesse processo de abertura? A organização 

e sua estratégia? As culturas de entorno e seus interesses? Ou os sujeitos e seus objetivos 

próprios? 

 

Figura 11 

 
Fonte: Facebook (2017) 

 

 A figura 11 ilustra a representação nas redes sociais. Trata-se da página de uma 

Loja Maçônica filiada ao Grande Oriente do Brasil. Na postagem, fotos do interior da 

Loja e de uma confraternização provavelmente após a sessão. É interessante perceber que, 

enquanto no plano físico há a preocupação com a discrição (as Lojas geralmente não têm 

arquitetura chamativa, os iniciados não circulam em público paramentados, além de todos 

os cuidados com identificação...), no ciberespaço o gerenciamento das impressões é 
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modificado. Aos termos de Goffman (1985), o iniciado desempenha no plano físico um 

papel institucionalizado. A representação segue uma fachada coletiva, padronizada e 

idealizada. Na especificidade da Maçonaria, são pouquíssimas fontes e indícios desse 

papel representado, e quase nenhuma informação conclusiva escapa a uma interação entre 

iniciado e não-iniciado. Já nas redes, há uma espécie de reforço de identidade. A 

representação segue outra lógica, a da visibilidade. Isso porque o ciberespaço confunde a 

noção de presença, colocando os indivíduos em interação com uma espécie de audiência 

invisível e infinita. Algo que afeta diretamente as relações entre público e privado. 

 Romeyer (2015) defende a diluição das fronteiras entre público e privado. Para 

ela, o termo espaço público é insuficiente e pode ser substituído pelo conceito de 

publicização, que consiste em duas fases: dar visibilidade e pôr em debate. Sodré (2015) 

chama atenção para uma esfera pública que transformou-se: “[...] acontece o primado do 

particular sobre o público [...] convertendo a vida pública à vida em público, isto é, uma 

estetização de tudo e de todos aptos à visibilidade coletiva.” (SODRÉ, 2015, p. 20). Para 

o autor, as redes sociais não são espaço público, mas sim um lugar de visibilização da 

imagem própria. Na sociedade de hoje, aparecer é mais do que ser, pois a amplitude do 

espelhamento e da atenção pública é o que valoriza a imagem de um indivíduo ou 

instituição. Nesse sentido, Sodré (2015, p. 21) explica que “[...] nossos atos mais íntimos 

só podem acontecer à sombra de um padrão pelo qual nós nos julgamos obrigatoriamente 

– é o padrão do Outro [...]”. O autor expõe que até mesmo o secreto é confrontado com 

imperativos de visibilização, que clamam por “transparência”. Cresce o desejo de se ter a 

imagem violada, pois o privado precisa do público para ser e acontecer. 

 Na ilustração acima, verifica-se essa mistura entre público e privado. O que é 

separado pela Maçonaria no plano físico (reuniões formais e informais, rituais/símbolos 

visíveis e invisíveis), confunde-se no ciberespaço. As redes oferecem uma sensação 

deturpada de privacidade, o que afeta diretamente a representação. Afinal, em teoria, o 

perfil virtual de uma Loja seria visualizado apenas por “amigos” mas, na prática, a 

circulação midiática coloca as imagens em um fluxo incontrolável e sempre adiante. Por 

outro lado, a mediação digital rearticula o chamado capital social. É preciso receber 

curtidas, comentários e redirecionamentos para ser “reconhecido”. Sem isso, é como se 

não houvesse interação. Se o privado precisa do público para ser e acontecer, não basta 

ser maçom, é preciso “aparecer” maçom. 
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 Traversa (2015) sugere uma revisão da dicotomia público/privado, a partir da 

passagem do binarismo para uma relação ternária. Para o autor, vive-se hoje muitas 

situações que exigem a reconfiguração da noção de privacidade. A dicotomia 

público/privado não é mais suficiente, e a esfera do íntimo surge como uma hipótese para 

reorganizar essas relações. A figura acima revela essa confusão entre o que é (ou deveria 

ser) público e privado. O entrecruzamento das interações físicas e virtuais contribui com 

essa rearticulação das fronteiras. Contudo, foi sugerido que a processualidade de abertura 

da Maçonaria parece se dar em termos, até certo ponto. O convite (apenas) até a antessala 

seria o resguardo dessa terceira instância, o íntimo? 

 

Considerações finais 

 Os indícios coletados na circulação do ciberespaço revelam que essa sociedade da 

informação e da visibilidade põe em xeque as barreiras de uma organização do tipo total. 

Os regimes fechados são atravessados pela mediação digital de maneira incontrolável, o 

que resulta em fissuras em suas barreiras para com o social. Tais movimentos são 

experimentados por diferentes atores: a pressão exógena das culturas de entorno; as 

subjetividades desviantes que emergem da organização; e a própria tentativa do regime 

fechado de sair do seu reduto. 

 Contudo, reforça-se que o presente artigo deu enfoque às interações do 

ciberespaço e suas afetações no processo de abertura da Maçonaria. É importante ressaltar 

que as interações de presença física são centrais para a compreensão do fenômeno. São 

outras lógicas que devem ser observadas para a apreensão mais próxima possível dessa 

realidade vivida pela organização. Na breve relação proposta no texto entre os dois tipos 

de interação, revelaram-se indícios de uma organização que ainda confunde e amadurece 

essa mistura de lógicas. 

 Nesse sentido, uma tentativa de reelaboração da problemática: como a Maçonaria, 

uma organização constituída a partir do secreto, lida com a gestão da informação e da 

visibilidade levando em conta as diferenças nos processos comunicacionais de presença 

física e de mediação digital? A partir dessa reedição da pergunta como ponto de partida, 

voltam-se as atenções para o interior das fronteiras organizacionais. Investigar o modo 

como a Maçonaria enxerga esse processo de abertura (entre a intenção e as respostas às 

pressões) permite uma compreensão mais elaborada de uma hipotética abertura que se 
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desenvolve entre a adaptação de uma organização a novas lógicas e o risco da perda de 

uma “aura” que sempre constituiu o capital simbólico da organização.  
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