
F U N D A M E N T A L PARA O BEM-ESTAR PSÍQUICO E 

FÍSICO, A QUIETUDE TANTO I N C O M O D A Q U A N T O 

FASCINA, MAS TAMBÉM AJUDA A EXPLICAR C O M O 

F U N C I O N A O NOSSO CÉREBRO 

uem nunca teve de pedir uma trégua aos ruídos? Se no 

passado o problema dizia respeito apenas às cidades, hoje 

o barulho está invadindo também os lugares mais isolados. 

Especialistas definem o fenômeno como uma "rumorização 

dos espaços vitais" e advertem: esse excesso constante de 

decibéis são prejudiciais à saúde. Não se trata apenas de 

danificar a audição, mas também de provocar problemas indiretos de o 

ruído ser interpretado como um sinal de alarme pelo cérebro, que, atra-

vés do sistema neurovegetativo e da produção do hormônio do estresse, 

o cortisol, desencadeia reações generalizadas no organismo. A pressão 

sobe, aumentando o risco de doenças cardiocirculatórias como o infarto; 

as defesas imunológicas d iminuem e a tiroide tem mais probabilidade de 

falhar. Mas, sobretudo, o barulho altera o humor, causa irritação, provoca 

distúrbios do sono e cefaleia. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fala em "poluição sonora" e 

evoca o direito não apenas à saúde - e, portanto, à proteção dos efeitos 

diretos do ruído -, mas também à tranqüil idade no sentido mais amplo de 

um bem-estar global, físico, psíquico e social. Em resumo, advoga o direito 

ao silêncio. Porém, este não se restringe apenas à ausência de ruídos, mas 

também de palavras. Para muitos, o imperativo "faça silêncio" é mais uma 

punição, uma obrigação, uma imposição (talvez resquício de recordações 

do autoritarismo sofrido na infância). A própria modernidade, apoiada na 
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As culturas 
orientais, 
em geral, 
utilizam muito 
a linguagem 
não verbal; 
a ausência 
da palavra é 
preservada 
com grande 
consideração 
e vista como 
forma de buscar 
a sabedoria 

presença) resulta o fato de que o indivíduo se 

diferencia pouco da coletividade: pode e deve 

existir na relação com o outro, mas não exclu-

sivamente para si próprio, momentaneamente 

desconectado da rede social. Entretanto, estar 

em silêncio pode ser um modo de se encontrar 

e de se ouvir, retomar para si o espaço subjetivo. 

As culturas orientais, em geral, uti l izam 

mui to a l inguagem não verbal, a t r ibu indo 

significados bem mais positivos ao silêncio; 

a ausência de palavras é preservada com 

grande consideração, seja como parte de ri-

tuais e em momentos de reflexão, seja como 

forma de instigar a sabedoria. Sua prática é 

indispensável às interações com a natureza 

e às relações humanas. Na maioria das reli-

giões do Oriente, é vista ainda como condição 

necessária à manifestação do sagrado e ao 

desenvolvimento da transcendência. Nessa 

busca, o ruído externo é compreendido como 

empecilho ao recolhimento e à paz interior; 

já a quietude representa fuga das distrações 

e das preocupações que conturbam e agitam 

a alma que reza. 

O O U T R O L A D O D O B A R U L H O 

Em 2006 o cineasta alemão Philip Gröning 

se propôs mostrar "o outro lado do barulho" 

em O grande silêncio. Poucos teriam apostado 

naqueles 164 minutos rodados sem comen-

tários, diálogos, entrevistas ou músicas. Há 

apenas raras legendas e sons naturais para 

acompanhar a vida monást ica da ordem 

dos cartuxos no interior do mosteiro Grande 

Chartreuse, nos Alpes franceses, ao norte de 

Grenoble. O f i lme foi classificado como docu-

mentário, apesar de não ter sido o objetivo de 

Gröning fazer um reality da vida monástica. 

Queria um filme sobre o transcorrer do tem-

po e mergulhou sozinho, por seis meses, na 

atmosfera do mosteiro: apenas ele e a câmera 

com a qual podia f i lmar no máximo duas ho-

ras por dia, por determinação do prior geral, 

que o proibiu também de usar luzes artificiais, 

músicas ou comentários. 

Para não perturbar a rotina dos monges, 

Gröning foi acolhido do mesmo modo que os 

VIDA MONÁSTICA: o documentário O grande silêncio (2006) 

acompanha o cotidiano de monges cartuxos, na França; os 

únicos sons pronunciados pelos religiosos são cânticos 

"razão", cerca-se de palavras para apresentar 

sua lógica - quando há confiança i l imitada 

no poder da racionalidade existe também de-

pendência do argumentar, do falar. O silêncio 

é vivido, então, como uma dolorosa privação. 

Às vezes, é resultado de uma escolha, signi-

fica renúncia, uma forma de ausentar-se. Mas 

aí se esconde uma a rmad i lha -o que se obtém 

não é a libertação das palavras, mas o esvazia-

mento de significados delas. Esse, aliás, é um 

dos dramas contemporâneos: fala-se muito, 

mas se comunica pouco. 

No mundo ocidental a ausência de sons é 

percebida como negativa, o silêncio provoca 

desconforto, p e s a - e m geral, as pessoas não 

sabem como utilizá-lo. Quem não fala é jul-

gado negativamente: causa constrangimento 

ao interlocutor, é visto como alguém que "não 

sabe o que dizer". O silêncio também pode 

ser compreendido como "o desejo de não 

falar" - o que desencadeia a ansiedade de in-

terpretação; ou ainda é possível que seja visto 

como sintoma de uma situação conflituosa 

não declarada, implícita. 

Se a pessoa está em um grupo, é como 

se tivesse a obrigação de falar, mesmo que 

não sinta necessidade ou vontade de fazê-lo. 

Da ideia de que o silêncio é ausência (e não 
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noviços, como qual-

quer um que deve 

entrar para fazer parte 

da o r d e m . " N o si-

lêncio que reina aqui 

dentro, qualquer es-

talo ou rangido parece 

u l t ra jante" , conta o 

cineasta, que, nessa 

atmosfera, procurou 

mover-se o mais si-

lenciosamente possí-

vel. "Se no início da 

minha estadia era in-

suportável para m im 

mesmo o ruído que 

eu fazia com o equi-

pamento, sobretudo 

quando devia come-

çar uma fi lmagem, no 

final, até o esfregar do 

tecido da minha rou-

pa me parecia insuportavelmente ruidoso; o 

mais difícil era conviver com o ruído que eu 

mesmo produzia." Ele percebeu, então, que 

"apenas quando se está em um completo 

silêncio é que se começa a escutar; só quando 

a linguagem desaparece, se começa a ver". 

O f i lme si lencioso propõe outra forma 

de compreensão, segundo o diretor: libera a 

percepção do tempo da prisão de uma his-

tória construída com a linguagem. A crítica 

o definiu como "uma obra de arte maldita, 

um retrato maravilhoso e eterno de uma vida 

inimaginável", e o público (embora restrito) 

OS SADHUS, místicos 

indianos, abstêm-se de 

falar; para eles, calar-se 

é indispensável para 

o desenvolvimento da 

espiritualidade 

f icou fascinado. So-

mente para Gröninga 

reação não foi surpre-

sa: "Sabia o quanto é 

for te a necessidade 

de um pouco de es-

piritualidade; apenas 

demonstrei que não é 

preciso sair em busca 

da própria alma longe 

de si, e talvez isso seja 

o mais intrigante". 

No e n t a n t o , há 

uma d imensão dra-

mática do silêncio que 

transcende a cultura. 

É sua manifestação 

" m u d a " - sem pa-

lavras ou p leno de 

palavras sem sentido 

- , que irrompe como 

um gr i to de dor de 

um vazio profundo, que se expressa como a 

impossibilidade de abrir-se para a relação. É o 

silêncio da doença, da depressão ou da esqui-

zofrenia, do autismo ou do mut ismo seletivo 

(ver quadro abaixo). 

Porém, a melhor resposta, segundo a 

psicanálise, é ainda o silêncio: não o da indi-

ferença de quem não pode ou não quer sentir 

a dificuldade, mas aquele manifesto pelo te-

rapeuta de forma consciente e acolhedora, no 

intuito de ajudar o paciente a reconstruir os 

fragmentos da própria vida. "Se deseja que 

alguém entre em seu mundo, é preciso, antes, 

O mutismo seletivo, chamado até alguns anos atrás de eletivo, é 

um distúrbio geralmente observado em crianças, caracterizado pela 

persistente negação de falar, sobretudo em determinadas situações 

e diante de estranhos. Isso não significa que o paciente não seja 

capaz de falar ou que não compreenda o que os outros dizem. O 

que ocorre é que simplesmente "não se consegue" falar quando não 

se sente à vontade. Trata-se, portanto, de um problema relacionado 

à situação. Além disso, como na maioria dos casos as crianças 

permanecem caladas na escola e em outras situações sociais, mas 

falam em casa, o distúrbio pode ser inicialmente confundido com 

uma forma grave de fobia social. 

Uma característica freqüentemente associada ao mutismo 

seletivo é a propensão para atividades manuais (desenho, 

construções com blocos pedagógicos), que constituem uma 

alternativa à comunicação verbal. Ainda não é conhecida a causa 

exata deste distúrbio, apesar das várias teorias; muitas indicam 

a existência de uma experiência traumática precoce, como uma 

separação repentina da mãe ou abuso sexual. Outras consideram 

mais provável que o comportamento seja uma resposta de rejeição 

a situações novas, como a adaptação à escola. 

A idade crítica para o aparecimento do transtorno que atinge 

uma a cada mil crianças - e mais meninas do que meninos - é 

por volta dos 4 anos. Ao calar-se, o paciente busca uma maneira 

de evitar a dor; obrigá-lo a falar, portanto, pode agravar a 

situação. Com o desenvolvimento psicofísico, observa-se melhora 

espontânea em alguns casos, mas se o distúrbio é duradouro 

o mais indicado é procurar a ajuda de um especialista no 

atendimento psicológico de crianças. 
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dispor-se a aproximar-se do universo alheio", 

escreveu o psiquiatra americano Mi l ton Eri-

ckson (1901-1980), autoridade mundial em 

hipnose. A passagem para esse "mundo dos 

outros" é a capacidade de escutá-los: mas se é 

verdade que nem sempre o silêncio é ouvido, a 

escuta é sempre, e acima de tudo, silenciosa. 

É por essa razão que o terapeuta se cala e se 

retrai para dar lugar ao outro, o paciente. 

Nas relações humanas part icularmente 

intensas é possível experimentar a embriaguez 

de uma comunicação mais elevada, sem pa-

lavras. Trata-se, porém, de um jogo refinado. 

Também o "não di to" é um código de comu-

nicação a ser interpretado. O risco poderia 

ser construir uma estrutura comunicativa não 

suficientemente estável, interpretada de forma 

incorreta caso não se levem em conta fatores 

pessoais e culturais de quem "ouve" o silêncio. 

A ausência da palavra, no entanto, não indica 

necessariamente a ausência de comunicação. 

O homem se comunica abstraindo: cada gesto 

traz em si uma mensagem. O próprio Sigmund 

Freud, criador da psicanálise, chamada em seus 

primórdios de terapia pela fala, considerava que 

a palavra era apenas o "melhor método" de co-

municação-evoluído, porém, de um meio mais 

arcaico baseado na transmissão do pensamento 

por meios não verbais. 

Muitas das interpretações sociológicas, 

psicológicas e psicanalíticas sobre esse tema 

foram confirmadas por pesquisas neurocien-

tíflcas que se propuseram estudar a atividade 

neurológica durante o silêncio: ao que parece, 

mesmo na ausência de sons, o cérebro per-

manece na expectativa de ouvi-los - ou então 

os imagina. 

Entre os vários estudos que chegaram a 

essa conclusão, um dos mais recentes e pre-

cisos, publicado no Journal of Neuroscience, 

indicou que durante períodos de quietude o 

cérebro ativa as mesmas áreas específicas 

destinadas à compreensão do som. Um grupo 

de pesquisadores franceses demonstrou que, 

quando disseram aos participantes do estudo 

que em breve escutariam um som proveniente 

da direita ou da esquerda, imediatamente o 

cérebro deles ativou as áreas do córtex audi-

tivo primário. 

Outros pesquisadores observaram que, 

quando pediam a voluntários que escutassem 
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"Sempre me pareceu que a música deveria ser somente silêncio", 

escreveu Marguerite Yourcenar. Com essa afirmação paradoxal, 

retratou uma corrente contemporânea que atribui ao silêncio 

um papel fundamental. O que seria, de fato, uma partitura sem 

as pausas? Apenas um fluir ininterrupto de sons, privados de 

expressão. Já no final do século 19, Claude Debussy declarou 

utilizar o silêncio como peça fundamental de sua obra. Depois dele, 

também valorizaram o silêncio compositores como Anton Webern, 

Cian Francesco Malipiero, Luigi Nono, Gyorgy Ligeti, Karl Heinz 

Stockhausen e Pierre Boulez. Mas foi John Cage que levou ao extremo, 

em 1952, a "música do silêncio", com a sua obra 4.33. Para executá-

la não é preciso ser um virtuoso: basta vestir um traje de concerto, 

sentar-se ao piano e fazer silêncio por exatamente 4 minutos e 33 

segundos. O público escutará este silêncio, que não é silêncio, visto 

que a sala de concerto é repleta de sons: rangidos, acessos de tosse e 

sussurros. "Para mim, o significado essencial dessa obra é a renúncia 

a qualquer intenção", afirmou Cage. Seu principal objetivo, na 

verdade, também era outro: demonstrar a impossibilidade do silêncio, 

visto que mesmo em uma sala totalmente silenciosa se percebe pelo 

menos um som, o do próprio coração. 

QUASE CINCO MINUTOS sentado em frente ao piano, sem produzir 

nenhum som: a sinfonia 4.33, do compositor John Cage 

trechos conhecidos de música em que partes 

eram substituídas por pausas, nos momen-

tos "vazios" eram ativadas regiões do córtex 

auditivo primário e associativo, fazendo com 

que esses ouvintes tivessem uma sensação 

de "continuidade musical". Mas se os trechos 

eram desconhecidos, nas pausas não era 

registrada nenhuma atividade neural seme-

lhante, nem havia percepção de continuidade. 

Os fenômenos de imaginação auditiva são 

mui to freqüentes. Um dos personagens do 

romance Oceano mar, de Alessandra Baricco 

(Iluminuras, 1997), por exemplo, morre devido 

a um excesso de melodias imaginadas. Mas 

não é preciso recorrer a esse caso extremo 

da ficção: certamente você mesmo já expe-

r imentou o incômodo de uma melodia que 

se fixa em sua memória e, sem que se dê 

conta, percebe que está cantarolando-a. Para 

descobrir por que isso acontece, cientistas da 

Universidade Dartmouth, nos Estados Uni-

dos, colocaram voluntários para ouvir uma, 

e sem aviso a paravam. Quando a melodia 

era conhecida, o córtex auditivo continuava 

trabalhando, relembrando-a. Se fosse desco-

nhecida, era como se a mente se esvaziasse. 

Para ocupar esse espaço, o cérebro começava 

a repetir o que tinha acabado de ouvir. Estra-

nhamente, mulheres são mais suscetíveis ao 

fenômeno - só não se sabe ainda por quê. Eles 

descobriram também que as composições 

mais simples, repetitivas, com refrões, frases 

marcantes ou oscilações inesperadas, são as 

que têm mais probabilidade de grudar. 

Uma constatação importante de estudio-

sos da área é que episódios banais da vida 

cotidiana podem ter significado importante 

para os mecanismos cerebrais envolvidos 

nos processos da atenção. De fato, o trans-

torno de déficit de atenção e hiperatividade 

(TDAH) pode comprometer a aprendizagem 

e a integração social - e tornar os pacientes 

bastante "ruidosos". Não por acaso, uma das 

características dessas pessoas é a dificuldade 

de distinguir os sons importantes dos inúteis: 

para elas, o mundo é "mu i to barulhento, o 

que atrapalha a concentração". 

Estudos sobre as modalidades de percep-

ção dos sons, reais ou imaginários, têm, cada 

vez mais, importantes implicações clínicas na 

compreensão e melhora dos programas de tra-

tamento dos mais variados distúrbios. Assim, 

do silêncio, talvez, surja a "receita" para curar 

quem faz muito barulho. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 18, n. 223, p. 20-25, ago. 2011.




