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AS LUVAS 
 

 
O costume de entregar dois pares de luvas ao recém iniciado, um para si mesmo 
e o outro para a mulher que mais respeita, tem uma grande tradição histórica. 
Possivelmente, sua origem remonta ao século X. Uma crônica relata que no ano 
960, os monges do Mosteiro de São Alban em Maguncia ofereciam um par de 
luvas ao Bispo na sua investidura (1). Na oração que se pronunciava na cerimonia 
da investidura, se implorava a Deus que vestisse com pureza as mãos de seu 
servo. 
 
Durandus de Mende (1237-1206 ) interpretava as luvas como símbolos de 
modéstia, já que as boas obras executadas com humildade devem ser mantidas 
em segredo (2). 
 
Na investidura dos Reis da França, estes recebiam um par de luvas, tal como os 
Bispos. As mãos ungidas e consagradas do Rei, assim como as dos Bispos, não 
deviam ter contato com coisas impuras. Depois da cerimonia, o Hospitaleiro 
queimava as luvas, para impedir que pudessem ser utilizadas para usos profanos 
(3). 
 
No ano de 1322 em Ely (cidade inglesa onde se levanta uma grande catedral), o 
sacristão comprou luvas para os Maçons ocupados na “nova obra”, e em 1456, no 
Colégio Eton, se assinalava que cinco pares de luvas foram entregues aos 
pedreiros que edificavam os muros, “como é obrigação por costume” (4). 
 
Também existe um documento que menciona que no Colégio Canterbury em 
Oxford, o Mordomo anotou em suas contas que “foram dadas vinte peniques como 
“glove money” (dinheiro de luvas) a todos os Maçons ocupados na reconstrução 
do Colégio (5) 
 
Em 1423 em York (Inglaterra) dez pares de luvas foram fornecidas aos pedreiros 
(“Setters”) com um custo total de dezoito peniques (6). 
 
Na Inglaterra, nas épocas isabelina e jacobina (1558-1625) as luvas tinham um 
prestígio que é difícil compreender na atualidade.  
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Tratava-se de um artigo de luxo, de muito simbolismo, e constituíam um presente 
apreciado. A luva significava então um profundo e recíproco vínculo entre quem o 
dava e quem o recebia. 
 
Em 1571, Robert Higford enviou um par de luvas à esposa de Larence Banister. 
Em 1609 J. Beaulieu comunicou a William Trumbul que “Meu senhor presenteou 
50 xelins num par de luvas a Monsenhor Marchant como retribuição por haver 
enviado o desenho da escada”. No Ano Novo de 1606 os músicos Reais 
presentearam, cada um,  o Rei Jacobo I com um par de luvas. Em 1563 o Conde 
de Hertford, com quem a Rainha estava desgostosa, querendo reconciliar-se com 
ela escreveu a Lorde Robert Dudly que desejava uma reconciliação e rogava que 
entregasse à Rainha, em seu nome, um pobre par de luvas como prenda (7). 
 
As luvas eram um presente costumeiro no Ano Novo, que às vezes era substituído 
pelo “dinheiro de luva”. Assim mesmo, as luvas constituíam um obséquio 
tradicional dos namorados a suas prometidas. Na obra de Shakespeare (que era 
filho de um fabricante de luvas) “Much Ado about Nothing” (Muito barulho por 
nada), o personagem feminino Hero declara “ estas luvas, que o Conde me envia, 
são um excelente perfume” (Ato III, cena 4). O palhaço em “The Winter’s Tale” 
(História de Inverno) declara: “se não estivesse enamorado de Mopsa, não 
deverias tomar meu dinheiro, mas estando encantado como estou, estarei também 
escravizado com certas faixas e luvas (Ato IV, cena 4). Em Henrique V o Rei troca 
luvas com o soldado raso Williams (Ato IV, cena 1) (8). 
 
Entre 1598 e 1688 em muitos documentos escoceses se mencionam a entrega de 
luvas aos picadores de pedra e pedreiros (9). 
 
Estes documentos referem-se a Maçons Operativos, mas também a respeito aos 
Especulativos existem documentos antiqüíssimos. 
 
Desde 1599 existem provas que a cada Maçom em sua Iniciação devia entregar-
se um par de luvas, que pagava de seu bolso. O documento mais antigo nesta 
matéria é o chamado “Estatuto Shaw”, dirigido à Loja Kilwinning em dezembro de 
1599, onde se estipula que os direitos de Iniciação na Loja somavam 10 libras 
esterlinas escocesas, com 10 xelins para as luvas. 
 
Documentos da Loja de Melrose dos anos 1674-1675 demonstram que tanto os 
Aprendizes como os Companheiros tinham que pagar direitos de ingresso “com 
luvas suficientes para toda a Companhia...”(10) 
 
No documento de Aberdeen em 1670 expressa-se que o Aprendiz deve pagar 
“quatro dólares reais com um avental de linho e um par de boas luvas para cada 
um dos Irmãos”.(11) O uso do linho em vez do couro é interessante, mas se 
explica por tratar-se de uma zona onde existiam numerosas tecelagens de linho. 
 
Em 1686, Robert Plot, em “The Natural History of Stafford-shire” (História Natural 
do Condado de Stafford), relata que era acostume entre os Maçons “que quando 
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alguém é admitido na Sociedade, se convoca uma reunião (ou Loja, como a 
chamam algumas partes), que deve consistir de pelo menos 5 ou 6 dos Antigos da 
Ordem, a quem os candidatos presenteiam com luvas, e o mesmo às suas 
esposas...”(12). Esta é aparentemente a primeira menção do obséquio de um par 
de luvas à mulher como parte da cerimonia de iniciação. 
 
Em 1723 publicou-se o documento chamado Exame de um Maçom no jornal 
londrino “O Correio Volante”, que começava assim: “Quando é recebido um novo 
Maçom, depois de ter entregue a todos os presentes um par de luvas para homem 
e um par para mulheres e um avental de couro...” 
 
Posteriormente, isto se transformou em uma tradição em todas as Iniciações, e 
aparece em todos os Rituais de Iniciação francesa do século XVIII, ainda que vale 
assinalar que na Inglaterra e Escócia perdeu-se paulatinamente o costume e 
desde começo do século XIX já nem se mencionava nas atas e regulamentos de 
Lojas. 
 
Em 1754 se menciona que Loja em Dunblane entregava um par de luvas e um 
avental a seus Iniciados.(13) 
 
Em 1754, em Haughfoot (Inglaterra), a Loja estabeleceu “que ninguém pode entrar 
na Loja sem um par de luvas para cada membro da referida Loja. (14) 
 
Na primeira “revelação” francesa conhecida, que data de 1737, chamada Carta de 
Herault, se assinala que o Aprendiz recebe na cerimonia de Iniciação um avental 
de couro branco, um par de luvas para si mesmo e um par de luvas para a mulher 
que mais estima. 
 
A tradição se mantém viva especialmente nas Lojas que trabalham no Rito 
Escocês Antigo e Aceito, se bem que outras Lojas também pratiquem o mesmo 
costume. 
 
É interessante mencionar que nos Graus superiores do Rito Escocês se usam 
Luvas de diversas cores, especialmente preto e verde, alem das brancas, 
apropriadas ao simbolismo do Grau. 
 
Bibliografia: 
 
1 A. Latour, "The glove, a badge of office", Ciba Review , 61, Basle, Outubro de 

1947, p.   2206. 
2 Latour, Ibid., pp. 2207-2209. 
3 Latour, Ibid., p. 2209. 
4 Knoop & Jones, The Mediaeval Mason, 1949, p.69, citado em Harry Carr, The 

Freemason at Work, 1976, p. 320. 
5 Ron Heisler, "The Impact of Freemasonry on Elizabethan Literature", The 

Hermetic Journal, 1990, nota 36. 
6 Salzman, Building in England, p. 80. Quoted by Harry Carr, op. cit. p. 320. 



 4 

7 Ron Heisler, op.cit., nota 34. 
8 Ron Heisler, op. cit. passim. 
9 Knoop & Jones, The Scottish Mason, pp. 43-44, quoted by Harry Carr, op. cit. p. 

320. 
10 Vernon, W.F., History of Freemasonry in the Province of Roxburgh... (1893), pp.  

12-13, quoted by Harry Carr, op. cit. p. 320. 
11 Miller, A.L., Notes on the Early History...of the Lodge of Aberdeen (1919), p. 61, 

quoted by Harry Carr, op. cit. p. 320 
12 Knoop, Jones & Hamer, Early Masonic Pamphlets, 1978, p.32. 
13 Lyon, D. Murray, History of the Lodge of Edinburgh (1873,1901), p. 204, quoted 

by Harry Carr, op. cit. p. 320. 
14 Harry Carr, "Haughfoot", AQC 64, p. 34. 
 
 
Autor: 
 
Por León Zeldis Mandel, 33 
Past Soberano Grande Comendador, Supremo Conselho de Israel 
Hon. Assist. Grão Mestre, Grande Loja de Israel 
Loja de Estudos e Pesquisas Duque de Wharton, Grande Loja da Espanha 


