
... e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter...

Esse é um trecho de uma das músicas mais emblemáticas da

MPB: “Serra do luar”, de Walter Franco, criada em 1978. E, mesmo

que tenha sofrido certa influência dos Beatles e do movimento

hippie, a sua letra ainda é mais do que atual. Mente quieta em

busca do equilíbrio, espinha ereta para enfrentar a vida, e o

coração tranquilo por ter feito o seu melhor...

Em tempos modernos, que praticamente nos obriga a estar

sempre conectado a algum dispositivo (“Oi?! Cooooomo você não

tem Whatsapp?!”), comemorar o Dia do silêncio (7/5) parece coisa

de “tia hippie” mesmo. Bem, é mais do que isso, é propor a todos

que se lembrem de que o exercício do silêncio leva ao equilíbrio e

à paz interior, que são fundamentais para ser feliz. E quem não

quer ser feliz nessa vida? Como diz Walter Franco na belíssima

música aí de cima, “Viver é afinar o instrumento. De dentro pra

fora, de fora pra dentro, a toda hora e a todo momento”.

Então, vamos sossegar a nossa mente e o nosso coração, e

boa semana!
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Estão abertas até o dia 15/5 as inscrições para o Prêmio

Capes de Tese 2015. Concorrem a esta edição as teses de

doutorado defendidas em 2014, de todas as 48 áreas do

conhecimento reconhecidas pela Capes. Já o Prêmio Tese

Destaque USP recebe inscrições até 1º de junho, e considera

elegíveis as teses defendidas entre 1º de janeiro de 2013 a 31

de dezembro de 2014 em cada uma das grandes áreas do

conhecimento. Ambas as inscrições devem ser feitas pelas

coordenações dos programas de pós-graduação. Mais

informações em www.capes.gov.br/premiocapesdetese ou

http://www.usp.br/imprensa
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Capes e USP premiam teses 

O Serviço Social da Prefeitura do Campus USP-Bauru

informa a retomada de programa para realização de cirurgia de

vasectomia no HU-USP para servidores. Com finalidade

contraceptiva, o programa busca atender casais que já possuem

filhos e que não se adaptam a outros métodos contraceptivos.

Podem se inscrever homens que tenham mais de 25 anos e que

já tenham filhos, ou homens com idade acima de 25 anos

mesmo que não tenham filhos (conforme previsto na Lei 9.263

de planejamento familiar). Cabe ao Serviço Social avaliar se o

servidor se enquadra no programa, estabelecer os contatos,

fazer inscrições. Mais informações: ramal 358316 ou 358205

ou e-mail: christine@ccb.usp.br

Cirurgia de vasectomia para
servidores

Equipe SerCom Centrinho-USP

Dia do pau-brasil • Dia do sol
Dia nacional das comunicações
Dia nacional da matemática
Dia do oftalmologista • Dia do silêncio
Dia internacional da Cruz Vermelha
Dia do cozinheiro • Dia das mães

3/5 •
5/5 •
6/5 •
7/5 •
8/5 •

10/5 • 

toques administrativos

Marcar férias pelo MarteWeb

A mente quieta, 

a espinha ereta...

O DRH-USP está implantando a primeira etapa do novo

sistema de solicitação de férias pelo sistema MarteWeb. A partir

de agora, os servidores técnicos e administrativos (celetistas e

autárquicos) farão suas solicitações de férias utilizando o sistema,

que deverão ser autorizadas pelo superior imediato. 

Para isso, o sistema enviará e-mail para o superior imediato

informando da solicitação de férias pelo servidor. Esse deverá,

através do MarteWeb, acessar as férias solicitadas pelo servidor e

analisar se pode autorizar ou não. No caso de férias marcadas

diretamente pelo superior imediato ou, em casos específicos, pela

área de pessoal conforme já acontece atualmente, o servidor

receberá e-mail informando a marcação das férias.

A comunicação será toda via sistema e e-mail, por isso é

importante que os servidores e superiores estejam atentos a seus e-

mails. Quem tiver dúvidas pode acessar também o material

informativo disponível no item “Ajuda” do MarteWeb (Menu

Minha Frequência), que está em PDF. Mais informações na Seção

de Pessoal, pelo e-mail scpeshrac@usp.br ou pelo ramal 358151.

“Adoramos a perfeição, porque não a
podemos ter; repugna-la-íamos se a
tivéssemos. O perfeito é o desumano,
porque o humano é imperfeito.”

(Fernando Pessoa, escritor português)

Nossa homenagem às mães, e “pães”, do Centrinho-USP



Expediente: O Nosso Mural é uma publicação semanal, parte das estratégias de comunicação interna traçadas pela equipe do Serviço de Comunicação do Centrinho-USP. Chefe técnica do SerCom: Marisa

Romangnolli. Arte e editoração: Marisa Romangnolli. Textos e edição: Caroline Thomazelli, Marisa Romangnolli e Tiago Rodella . Fale conosco: ramal 358156. imprensa@centrinho.usp.br
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A importância do silêncio
e da pausa*

Em 1952, o compositor John Cage apresentou uma peça de

vanguarda ao público americano. Entrou no palco, sentou-se à

frente do piano, ligou um cronômetro e, durante exatos 4 minutos

e 33 segundos, ficou em... silêncio. Para o artista, a música eram os

leves murmúrios produzidos pela platéia atônita. Ao final desse

tempo, Cage levantou-se e agradeceu ao público como se tivesse

acabado de apresentar uma de suas obras convencionais. O que o

músico queria? Provocar reflexão em meio à ausência de som! Sua

extravagante composição virou um clássico executado até hoje,

batizado de 4min33. 

Claro, o autor radicalizou uma experiência que, há séculos,

tem operado profundas transformações não só espirituais e mentais

como físicas na humanidade. Prática comum em todas as religiões,

a meditação tornou-se alvo de investigação até da comunidade

científica como caminho de cura para males de vários níveis. Não à

toa! O silêncio é o início de tudo. De onde surgem o bem-estar, a

saúde física e mental, a criação.

Na pausa entre os sons, a mente é ativada e se dá o pico da

atividade cerebral. “Sem dúvida, a prática diária de interiorização

melhora a qualidade de vida”, assegura o psiquiatra Ramesh

Manocha, da Sydney Medical School, na Austrália, pioneira numa

pesquisa sobre meditação. “Torna-se fonte de paz interior e

neutraliza as tensões da vida, aumentando a criatividade, a

produtividade e a autossatisfação.”

Nada mudou tanto a natureza do homem quanto a perda

do silêncio, assim como a da privacidade e do mistério (porque

tudo é exposto para todos). Não apenas pelo crescente barulho do

trânsito, mas por aquele vindo dos dispositivos típicos da vida

moderna. O escritor novaiorquino George Prochnik, autor do livro

“Em busca do silêncio” percorreu por meses o globo terrestre em

busca de tranquilidade, o que lhe dá o direito de opinar: “Hoje

existem poucos lugares onde se encontra a quietude, mas há

diferentes formas de sair do barulho”.

A primeira lição de George é justamente esta: aprender a se

desplugar dos portais de estimulação (sites, aplicativos), dos

celulares, iPads etc. Plugados 24 horas por dia, esses dispsitivos

matam o sossego. A segunda, buscar o silêncio real - para ele, o

equilíbrio entre som e silêncio. Assim, é mais fácil identificar locais

onde é possível experimentar instantes de paz, com menos barulho. 

Não é preciso se isolar num retiro em cima de uma

montanha longínqua no Tibete nem ficar enclausurado num

templo no interior da Índia para alcançar essa calmaria. Mesmo em

cidades barulhentas como São Paulo, Tóquio ou Nova York, é

possível um contato efetivo com o silêncio. Basta ter vontade e

disciplina.

“Não precisamos nos desconectar do mundo”, ensina a

lama Sherab Drolma, do Khadro Ling, um dos mais respeitados

templos budistas tibetanos do Brasil, situado no interior do Rio

Grande do Sul. “Temos de manter a atenção, observar tudo ao

redor, porém, jamais perder o contato consigo mesmo.” Isso

significa criar uma relação diferente e inovadora com o universo

exterior, muito mais aberta e flexível, na qual não se é dominado

por sentimentos, julgamentos e preconceitos, apenas constata-se

a existência deles. “Sem expectativas, entramos num estado de

quietude que modifica a realidade, muitas vezes imprimindo nela

uma leveza antes inexistente”, garante. 

Assim como o som, o ruído e os pensamentos, o silêncio é

da natureza da mente. Todas as pessoas o reconhecem. Mas, entre

tantos estímulos sonoros, quase não se respeitam os momentos de

interrupção - imprescindíveis para uma vivência mais harmoniosa.

A exemplo da música, a pausa existe para torná-la mais bela. 

Então vamos lá! Pare, respire sem pressa e resgate a

serenidade que está no fundo do seu ser. 

*Adaptado do texto de  Ronaldo Albanese e Denise Gustavsen. 
Em http://casa.abril.com.br/materia/a-importancia-do-silencio-como-cultivar-a-pausa


