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NOVAS INFORMAÇÕES 

Designação:   Monumento Pedra Bruta 
Proteção Legal Proposta: (   )Tombamento  (   )Registro  (   )Entorno de bem tombado   (  )Registro documental 
(  )Restrições de uso e ocupação     (   )Sem interesse de preservação     (X )Manutenção / Atualização do Inventário   

Motivação do inventário: O monumento representa todas as lojas maçônicas de Muriaé e foi muito bem concebido 

e executado, implantado em importante entroncamento de rodovias, de fundamental importância para a história 

econômica e social do município. 

Medidas de Proteção e Salvaguarda: Por ser um local aberto, no meio da Rodovia e no entroncamento entre as 

Rodovias BR116 e BR356, a vigilância sobre o monumento fica muito difícil. É preciso entrar em contato com 

a Loja Maçônica para solicitar a restauração. 

Proprietário atual: Lojas Maçônicas de Muriaé 

Análise do Estado de Conservação: Algumas letras foram retiradas, assim como o martelo e o cinzel. (Atualização de 2009) 

Uma tentativa de reavivar as letras ainda existentes e simular as faltantes, feita com uma tinta prata inadequada, piorou o 

aspecto do monumento pois a tinta escorreu nas letras existentes e nas faltantes acabou ficando borrões indecifráveis. 

(Atualização de 2015) Na atualização de 2021 o monumento foi encontrado todo pintado de branco com cal e mais letras 

foram suprimidas. Da palavra IGUALDADE foi tirada a letra I, da palavra LIBERDADE não restou nenhuma letra e da 

palavra FRATERNIDADE apenas restaram as letras DADE. (Atualização de 2021) 
Fatores de Degradação: A falta de vigilância e de manutenção provoca a deterioração do monumento 

Medidas de Conservação: fazer revisões mais constantes, repor as letras faltantes e o martelo e cinzel. 

Intervenções: Tentativa desastrada de pintar com tinta prata inadequada (Atualização de 2015) 

 Na atualização de 2021 o monumento foi encontrado todo pintado de branco com tinta que parece ser a cal 

utilizado para pintar meios-fios.  

Dados Históricos: A data de inauguração foi corrigida para 1996 (Atualização de 2009). O nome completo do 

autor da obra é José Cláudio de Lima, que na época era desenhista técnico e que hoje é formado em arquitetura. 

Em conversa com José Cláudio, ele pretende restaurar o monumento com apoio da Lei Municipal de Incentivo à 

Cultura – Lei Alcyr Pires Vermelho. (atualização de 2021). 
Outras informações: Características Iconográficas: Foram usados neste monumento vários símbolos da Maçonaria e cada 

um tem um significado: Malhete: pequeno martelo em madeira, emblema da vontade ativa, do trabalho e da força material, 

instrumento de direção, poder e autoridade utilizado por isso pelo Venerável Mestre e pelos dois Vigilantes em Loja; 

Pavimento em xadrez (ou pavimento de mosaico para outros): composto por quadrados pretos e brancos, com que devem 

ser revestidos os templos ou o centro destes são o símbolo da diversidade do globo e das raças, unidas pela Maçonaria e da 

oposição de diversos contrários, bem e mal, espírito e corpo, luz e trevas; Pedra bruta: símbolo das imperfeições do 

espírito que os maçons devem procurar corrigir; e também, da liberdade total do Aprendiz e dos maçons em geral; 

Três pontos: representa um triângulo e é um símbolo com várias interpretações, aliás conciliáveis: luz, trevas e tempo; 

passado, presente e futuro; sabedoria, força e beleza; nascimento, vida e morte; liberdade, igualdade e fraternidade; 

Cinzel: Representa o intelecto e sugere o trabalho inteligente. Instrumento do grau de Aprendiz. Simbolicamente, serve para 

desbastar a pedra bruta da personalidade. 

Dimensões: Largura: 5,8 m  Profundidade: 4 m 

Material / Técnica: Granito, Alumínio/Modelagem, fundição 

Situação atual: O monumento se encontra bastante abandonado e com várias intervenções inadequadas. 
Ano do inventário: 2001 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 

Inventários anteriores: 

 

    
Foto da atualização de 2012 (João Vargas)                                           Foto da atualização de 2015 (Edmilson Ilton Rocha) 

 

Registro Fotográfico Atual: 
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08/11/2021. Vista do Monumento (atualização de 2021) Autor: 

Breno Zamboni Silva  
 

 
08/11/2021. Vista do Monumento (atualização de 2021) Autor: 
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08/11/2021. Detalhe da escultura do Monumento, faltando partes 

(atualização de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva  
 

1ª Atualização: Flávia Alves Junqueira Data: 7 de abril de 2009 

2ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2015 

3ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: novembro de 2021 

 


