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O silêncio
Para mim o silêncio refere-se a qualquer ausência de som. Através do
silêncio, os que se calam dizem mais coisas do que os que estão sempre a
falar. Não é bom que toda a verdade se revele, e muitas vezes o silêncio
pode ser a melhor decisão.
Na minha opinião o silêncio também é uma forma de linguagem, porque as
grandes verdades só se comunicam através do silêncio, mas há momentos
em que estar em silêncio é mentir. A palavra é tempo, o silêncio é eternidade.
Com isto, só se fala se tivermos palavras mais fortes do que o silêncio, ou
então guardamo-lo.
Carolina Ferreira, 8ºH, nº6
O silêncio é algo de difícil definição. Ele está presente em tudo, numa
sala de aula, em nossa casa, quando estamos dentro do carro, à noite
quando estamos na cama a tentar dormir e muito mais. Em alguns casos o
silêncio é bom, para pensarmos e refletirmos sobre os nossos atos e até na
nossa vida. Outras vezes, para pensar melhor no que vamos fazer
recorremos a um bom amigo, para pedir uma opinião, mas se tentássemos
ficar no nosso quarto sossegados, sem nada a perturbar-nos , às escuras
dentro do silêncio puro e divino, com certeza tirávamos uma concluão
bastante diferente e talvez melhor. Outras vezes o silêncio é bastante
aflitivo, quando o teu professor pergunta qualquer coisa e tu ficas, sem mais
nem menos, dentro do silêncio, ou quando estás num encontro amoroso e o
silêncio instala-se.... isso é um mometno muito constrangedor.
Concluindo, o silêncio ten de ser bem usado, pois é uma tão pura e
natural que não se consegue explicar o seu verdadeiro conceito, nem o que
sentimos quando o usamos, mas sim sabemos que em certas alturas ele é o
nosso melhor amigo!
Beatriz Bravo
8º H

"O silêncio é a falta de palavras, a falta de sons, é uma palavra que
parece só, mas que no fundo faz bastante falta no nosso dia-a-dia.
Todos precisamos de um momento para refletir, pensar no que nos interroga
no nosso dia, para tomar uma decisão difícil. Algumas pessoas dizem que
não precisamos do silêncio, mas, de facto, precisamos; a nossa mente
precisa dele; todos precisamos de estar um pouco sozinhos por muito que
não queiramos.
Eu todas os dias preciso de silêncio, preciso de pensar no meu
percurso e nas minhas decisões.
Concluo que todos devíamos saber aproveitar o silêncio na nossa
vida."
Tatiana Silva , 8º H nº25

O silêncio é um momento em que podemos estar a sós com nós
próprios. Todos nós já necessitamos do nosso momento de silêncio para
podermos pensar, descontrair, tentar arranjar soluções para problemas ou
erros que cometemos.
Para mim o silêncio é uma oportunidade para poder estar no "meu
mundo" longe de todos, onde me perco em pensamentos, desejos e sonhos.
Nem sempre o silêncio é sinónimo de solidão, pois podemos estar em
silêncio com alguém, o simples facto da presença vale mais que mil palavras.
Quando estou em silêncio com alguém é como se conseguisse ler os
pensamentos dessa pessoa, consigo sentir se está triste ou alegre,
preocupada ou descontraída.
O silêncio é um mundo a ser decoberto por cada pessoa, um momento
onde podemos sair do mundo real e fecharmo-nos nos nossos segredos e
perguntas sem resposta.
Rute Rodrigues
nº24 8ºH

“O que é o silêncio”
O silêncio é um sonho constante
Em que se diz que é belo, triste, contente...
Também nos ajuda, é nosso amante
Mas não suporta a dor, é inconsciente.
O silêncio é o perdão,
Quando se é atingido
Leva com uma pedra no coração,
Mas fica bem, é fingido.
É pensativo...
Ó silêncio ajuda-me a descobrir…
Pode ser positivo, negativo…
Só quero saber o que é certo, o que estou a sentir.
Fico encurralada de tanta indecisão...
Mas o que é o silêncio?
É amor, sentir, rir para dentro, pensar…uma simples emoção?
O silêncio é o que resta para mim.
De: Inês de Oliveira Tiago, 8ºH nº13

O que é o silêncio?
O silêncio, de facto, é difícil de se explicar o que relamente é. Mas se
experimentassemos estar num quarto às escuras sem qualquer ruído,
perceberíamos que nos faz sentir só.
Por vezes o silêncio é bom para refletirmos, mas a maioria das vezes
estamos no meio do barulho, na nossa vida, a falar...em tudo o que fazemos
e, até mesmo a dormir, produzimos barulho, é então raro o momento em que
conseguimos ter um pouco de silêncio, principalmente na nossa mente, que
por vezes, é quem mais precisa dele.
Assim concluimos que o silêncio é um ato que é díficil de explicar, mas que,
no fundo, nós sabemos o seu significado.
Carolina Pinho
7H
Nº16

