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EDITORIAL 
É com satisfação que chegamos na sexta edição do jornal A Palavra, produção 
trimestral da Loja Maçônica Cel. Aparício Mariense da Silva, que traz  aos seus 
leitores artigos de interesse maçônico, poesias e notícias de aspecto geral. 
Lembramos a todos os irmãos que sugestões e artigos podem ser remetidos aos 
endereços eletrônicos constantes no rodapé.  Boa leitura e um tfa! 

     
 
 

PEÇAS DE ARQUITETURA 
1. NÃO ATROPELE O VERNÁCULO. Você sabe o que é tautologia? Pg. 
02. 
2. A CARIDADE MAÇÔNICA VIA TRONCO DE BENEFICÊNCIA. Pg. 
04. 
3. PEDRAS NO CAMINHO? Belo poema de Fernando Pessoa. Pg. 06. 
4.TEORIA DAS JANELAS PARTIDAS. Texto que explica uma teoria 
desenvolvida e comprovada nos EUA sobre a relação entre o descaso com os 
espaços públicos e a criminalidade. Demonstra, por ex,  como uma lâmpada 
quebrada em uma praça influencia no índice de crimes. Pg. 07. 
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VOCÊ SABE O QUE É TAUTOLOGIA? 

 

 É o termo usado para definir um dos vícios de linguagem. Consiste na repetição 
de uma ideia, de maneira viciada, com palavras diferentes, mas com o mesmo 
sentido.  O exemplo clássico é o famoso 'subir para cima' ou o 'descer para 
baixo'. Mas há outros, como você pode ver na lista a seguir:                          
- elo de ligação  
- acabamento final  
- certeza absoluta   
- quantia exata  
- nos dias 8, 9 e 10, inclusive  
- juntamente com  
- expressamente proibido  
- em duas metades iguais  
- sintomas indicativos  
- há anos atrás  
- vereador da cidade  
- outra alternativa  
- detalhes minuciosos  
- a razão é porque  
- anexo junto à carta  
- de sua livre escolha  
- superávit positivo  
- todos foram unânimes  
- conviver junto  
- fato real  
- encarar de frente  
- multidão de pessoas  
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- amanhecer o dia  
- criação nova  
- retornar de novo  
- empréstimo temporário  
- surpresa inesperada  
- escolha opcional  
- planejar antecipadamente  
- abertura inaugural  
- continua a permanecer  
- a última versão definitiva  
- possivelmente poderá ocorrer  
- comparecer em pessoa  
- gritar bem alto  
- propriedade característica  
- demasiadamente excessivo  
- a seu critério pessoal  
- exceder em muito .  
                      
Note que todas essas repetições são dispensáveis. Por exemplo, 'surpresa 
inesperada'. Existe alguma surpresa esperada?  É óbvio que não.  
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A CARIDADE MAÇÔNICA - VIA TRONCO DE BENEFICÊNCIA                
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
A Maçonaria atual está em muitos aspectos afastados dos seus valores antigos e 
tradicionais e, em especial em certos usos e costumes, os quais foram 
paulatinamente sendo através dos anos, totalmente distorcidos. 
Sabe-se que a Maçonaria desde que apareceu, conseguiu sobreviver no mundo, 
sempre em condições adversas, sofrendo perseguições e que seus primeiros 
componentes se protegiam como irmãos quer física, quer  financeiramente. 
Qualquer membro da confraria era defendido em todos os sentidos e em caso de 
sua morte a família, viúva e filhos eram assistidos financeiramente nos mesmos 
moldes das confrarias de pedreiros, das guildas e outras entidades afins. Em  
algumas destas organizações havia até auxílio funeral além de outros 
atendimentos. 
A Maçonaria não auxiliava Profanos de forma alguma, somente os Maçons, seus 
verdadeiros confrades, seus Irmãos e suas famílias, através de caixas ou fundos 
arrecadados especialmente para este fim. 
No início do século XX a Maçonaria brasileira, alguns anos após a Proclamação 
da República, já sem outras metas maiores naquele momento, começou a 
concorrer com a Igreja Católica, Espírita e posteriormente com as Igrejas 
Evangélicas em matéria de caridade a Profanos. Desde a construção do templo 
por Salomão em Jerusalém o tronco já fazia parte dos rituais maçônicos. 
Naquela época foi criada pelos arquitetos uma coluna em miniatura, denominada 
de tronco, que girava por entre as bancadas recebendo as contribuições, a mão 
era introduzida pelo alto do capitel, que a ocultava, havendo uma fenda no cimo 
do fuste para a passagem da oferta. 
Com o tempo passou a se denominar tronco da viúva, tronco de solidariedade 
ou tronco de beneficência. O tronco é o ato de recolher que se faz através de um  
saco ou bolsa e o seu produto é a medalha cunhada, também conhecida por 
óbolo (pequena moeda). 
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Tronco é uma palavra que deriva do francês ‚tronc‛. Em época mais remota o 
Papa Inocêncio III, criou o tronco dos pobres que era uma caixa que existia nas 
entradas das igrejas. 
Era costume nas antigas ‚guildas‛ recolher contribuições dos que podiam ofertá-
la, para socorrer os congregados, entre os quais se encontravam todos os tipos 
de homens: senhores, trabalhadores e serviçais. A proteção se estendia às viúvas, 
órfãos, inválidos e servia até para defesa judicial dos membros. Essa tradição 
passou à Maçonaria. 
A função caritativa da Maçonaria se tornou tão destacada que a ordem passou a 
ser identificada como benemérita pela prática da filantropia. 
 
____________________________________________________________________ 
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PEDRAS NO CAMINHO? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes,  
mas não esqueço de que a minha vida 
é a maior empresa do mundo... 
E que posso evitar que ela vá à falência. 
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver 
apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. 
Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e 
tornar-se um autor da própria história... 
É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar 
um oásis no recôndito da sua alma... 
É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. 
Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. 
É saber falar de si mesmo. 
É ter coragem para ouvir um não! 
É ter segurança para receber uma crítica,  
mesmo que injusta... 
Pedras no caminho? 
Guardo todas, um dia vou construir um castelo....‛ 
 
FERNANDO PESSOA. 
 
__________________________________________________________________ 
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TEORIA DAS JANELAS PARTIDAS   

 

Em 1969, na Universidade de Stanford (EUA), o Prof. Phillip Zimbardo 
realizou uma experiência de psicologia social. Deixou duas viaturas abandonadas 
na via pública, duas viaturas idênticas, da mesma marca, modelo e até cor. Uma 
deixou em Bronx, na altura uma zona pobre e conflituosa de Nova York e a 
outra em Palo Alto, uma zona rica e tranqüila da Califórnia.  

Duas viaturas idênticas abandonadas, dois bairros com populações muito 
diferentes e uma equipa de especialistas em psicologia social estudando as 
condutas das pessoas em cada sítio. 

Resultou que a viatura abandonada em Bronx começou a ser vandalizada em 
poucas horas. Perdeu as rodas, o motor, os espelhos, o rádio, etc. Levaram tudo 
o que fosse aproveitável e aquilo que não puderam levar, destruíram. 
Contrariamente, a viatura abandonada em Palo Alto manteve-se intacta.  
 

É comum atribuir à pobreza as causas de delito. Atribuição em que coincidem as 
posições ideológicas mais conservadoras, (da direita e esquerda). Contudo, a 
experiência em questão não terminou aí, quando a viatura abandonada em 
Bronx já estava desfeita e a de Palo Alto estava há uma semana impecável, os 
investigadores partiram um vidro do automóvel de Palo Alto.  

O resultado foi que se desencadeou o mesmo processo que o de Bronx, e o 
roubo, a violência e o vandalismo reduziram o veículo ao mesmo estado que o 
do bairro pobre.  

Por que que o vidro partido na viatura abandonada num bairro supostamente 
seguro, é capaz de disparar todo um processo delituoso? 
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Não se trata de pobreza. Evidentemente é algo que tem que ver com a 
psicologia humana e com as relações sociais. 

Um vidro partido numa viatura abandonada transmite uma ideia de deterioração, 
de desinteresse, de despreocupação que vai quebrar os códigos de convivência, 
como de ausência de lei, de normas, de regras, como que vale tudo. Cada novo 
ataque que a viatura sofre reafirma e multiplica essa ideia, até que a escalada de 
atos cada vez piores, se torna incontrolável, desembocando numa violência 
irracional.  

Em experiências posteriores (James Q. Wilson e George Kelling), desenvolveram 
a ‘Teoria das Janelas Partidas’, a mesma que de um ponto de vista criminalístico, 
conclui que o delito é maior nas zonas onde o descuido, a sujidade, a desordem 
e o maltrato são maiores.  

Se se parte um vidro de uma janela de um edifício e ninguém o repara, muito 
rapidamente estarão partidos todos os demais. Se uma comunidade exibe sinais 
de deterioração e isto parece não importar a ninguém, então ali se gerará o 
delito.  

Se se cometem ‘pequenas faltas’ (estacionar-se em lugar proibido, exceder o 
limite de velocidade ou passar-se um semáforo vermelho) e as mesmas não são 
sancionadas, então começam as faltas maiores e logo delitos cada vez mais 
graves. Se se permitem atitudes violentas como algo normal no desenvolvimento 
das crianças, o padrão de desenvolvimento será de maior violência quando estas 
pessoas forem adultas. 

Se os parques e outros espaços públicos deteriorados são progressivamente 
abandonados pela maioria das pessoas (que deixa de sair das suas casas por 
temor aos gangs), estes mesmos espaços abandonados pelas pessoas são 
progressivamente ocupados pelos delinqüentes. 

A Teoria das Janelas Partidas foi aplicada pela primeira vez em meados da 
década de 80 no metro de Nova York, o qual se havia convertido no ponto mais 
perigoso da cidade. Começou-se por combater as pequenas transgressões: 
graffitis deteriorando o lugar, sujeira das estações, ebriedade entre o público, 
evasões ao pagamento de passagem, pequenos roubos e desordens.  
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Os resultados foram evidentes. Começando pelo pequeno conseguiu-se fazer do 
metrô um lugar seguro.  

Posteriormente, em 1994, Rudolph Giuliani, prefeito de Nova York, baseado na 
Teoria das Janelas Partidas e na experiência do metrô, impulsionou uma política 
de ‘Tolerância Zero’.  

A estratégia consistia em criar comunidades limpas e ordenadas, não permitindo 
transgressões à Lei e às normas de convivência urbana. O resultado prático foi 
uma enorme redução de todos os índices criminais da cidade de Nova York.  
A expressão ‘Tolerância Zero’ soa a uma espécie de solução autoritária e 
repressiva, mas o seu conceito principal é muito mais a prevenção e promoção 
de condições sociais de segurança. Não se trata de linchar o delinqüente, nem da 
prepotência da polícia, de fato, a respeito dos abusos de autoridade deve também 
aplicar-se a tolerância zero. Não é tolerância zero em relação à pessoa que 
comete o delito, mas tolerância zero em relação ao próprio delito. 
Trata-se de criar comunidades limpas, ordenadas, respeitosas da lei e dos códigos 
básicos da convivência social humana. 

Texto baseado no livro ‚Broken Windows‛, de James Q. Wilson e George L. 
Kelling.  

____________________________________________________________________ 


