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P R O V O C A Ç Ã O

TEXTO CHICO MATTOSO

É
agradável falar. Existe algo de prazeroso
em ter uma ideia, organizá-la mental-
mente, juntar ar nos pulmões e, através
de uma ação combinada de cartilagens,
músculos e nervos, transmiti-la a outra
pessoa. Também é bom ser compreen-

dido, perceber que à sua frente há alguém dedicando
tempo e atenção para escutar o que você diz. Ele re-
gistra as suas palavras. Avalia. Elabora uma resposta.
Você replica, ele volta a responder — e assim ficam os
dois, como num jogo de frescobol, com a vantagem
de que não é preciso sair correndo para pegar a boli-
nha. O prazer da comunicação está na origem de boa
parte das conquistas humanas, mas é curioso obser-
var que, nos últimos anos, esse negócio de abrir a
boca e sair falando deu margem a algumas preocu-
pantes distorções.

Em 2009, um francês chamado Lluis Colet bateu o
recorde mundial de loquacidade ao falar durante 124
horas seguidas. Entre os tópicos abordados em seu
discurso estavam Salvador Dalí, rúgbi, o conde Wi-
fredo I e trens de alta velocidade. Não se tem notícia
da existência do recorde inverso — o de mutismo.
Suponho que alguns monges poderiam reivindicar
tal marca, mas para isso eles teriam que erguer a voz,
o que acabaria pegando meio mal. É digno de nota,
de qualquer maneira, que o ato de tagarelar tenha
ganhado tanto destaque, soterrando as sutis quali-
dades da discrição e do silêncio.

Acho que foi Michel de Montaigne quem disse que
não existem duas opiniões iguais. Isso devia ser ver-
dade no século XVI. Quinhentos anos depois, é cada
vez mais difícil escutar algo que não seja uma dilui-
ção mequetrefe do pensamento alheio. É um fenô-
meno complexo, que envolve probabilidade estatís-
tica e vagabundagem intelectual. Opinar deixou de
ser um ato criativo. Já nem mesmo é uma escolha:
aos poucos, o ato de abrir a boca e dizer o que se pen-
sa transformou-se em uma necessidade fisiológica,
como espirrar ou ir ao banheiro. Opina-se para o
nada, pelo simples prazer de fazer ecoar a própria sa-
bedoria, o que me faz imaginar o que aconteceria se
um dia, por algum motivo neurológico ou sobrena-
tural, fôssemos impedidos de manifestar opiniões.
Massacres. Quebra-quebras. Suicídios em massa. O
mundo entrando em colapso, agônico e afônico.

A verborragia é uma realidade, e lutar contra ela é
inútil. Não deixa de ser tocante, porém, conhecer
histórias como a de Ben Grocock, o britânico que aos
3 anos de idade — em protesto contra a insistência da
mãe para que operasse as amígdalas — deu início a
um voto de silêncio que durou até a adolescência.
Ben, que passou quase uma década comunicando-se
com a família através de bilhetes e sinais, só inter-
rompeu a greve vocal quando, aos 13 anos, ao receber
o diploma de um curso de brigadista do Corpo de
Bombeiros, deu um passo à frente e, para espanto ge-
ral, exclamou: “obrigado”.

Vejam como são as coisas. Fosse Ben Grocock um
tagarela contumaz, seu pronunciamento seria só uma
obrigação protocolar, e suas palavras teriam imedia-
tamente se perdido na poeira do tempo. Diante da dé-
cada de silêncio, seu singelo agradecimento ultrapas-
sou a sala, a cidade, o país, derrubando fronteiras
como se fosse a anunciação de um milagre.

Tudo isso pra dizer que talvez a gente fale demais,
e que fechar a matraca de vez em quando pode ser
bem razoável. É claro que essa é uma verdade relati-
va. Mesmo este texto, as palavras enfileiradas nesta
página de jornal, não passam da representação grá-
fica de minhas ideias e reflexões. Num certo sentido,
é como se eu estivesse aí, na sua sala, tagarelando so-
bre a vida, o que evidentemente inviabiliza a minha
argumentação e faz de mim um aproveitador hipó-
crita merecedor de desprezo e punição. Mas essa é só
a minha opinião — a do leitor, com todo o respeito,
prefiro deixar para outra hora.

O escritor Chico Mattoso é autor deLonge de Ramiro(Editora 34).
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É cada vez mais difícil escutar algo
que não seja uma diluição mequetrefe
do pensamento alheio. É um fenômeno
complexo, que envolve probabilidade
estatística e vagabundagem intelectual

E se todo mundo simplesmente
fechasse a matraca?

Um elogio
ao silêncio,
ao recato
e à falta
de opinião

Inspire, expire. Respire beeeeeeeeem fundo, vá levantando os braços, como fez Chico Mattoso (última mão à esq., no fundo), e sinta o prazer do silêncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 out. 2010, Outlook, p. 10.
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