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Bom dia, meus queridos amigos! Uma esplendorosa quinta-feira 

para você e todos os seus. Hoje vou falar de uma palavrinha pouco usual entre 
aqueles profissionais que lidam, diariamente, com a locução de programas de 
rádio: SILÊNCIO. Também, convenhamos, fica difícil a um locutor fazer silêncio 
dentro da sua profissão, pois o falar, o verbalizar pensamentos, sentimentos e 
emoções integram a ferramenta básica para o desenvolvimento de seus 
programas. Contudo, erra quem acredita que essa é uma prática somente 
comum entre os profissionais de rádio, posto que ela também faz parte do 
nosso cotidiano. Como dizia Rubem Alves, somos excessivamente treinados 
em “oratória” e pouco versados em “escutatória”. 

 

O SILÊNCIO 
 
Em muitas oportunidades o silêncio “é ouro”, como expressa um 

ditado popular. Segundo Oscar Wilde, “se soubéssemos quantas e quantas 
vezes as nossas palavras são mal interpretadas, haveria muito mais silêncio 
neste mundo”. Albert Einstein afirmou que “penso noventa e nove vezes e nada 
descubro; deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio – e eis que a 
verdade se me revela”. 

 
O livro de Provérbios sentencia que “até o tolo, quando se cala, 

é reputado por sábio; e o que cerra os seus lábios é tido por entendido” 
(Provérbios 17:28). 

 
Alberto Caeiro sabiamente afirmou: “Não é bastante ter ouvido 

para ouvir o que é dito; é preciso também que haja silêncio dentro da alma”. E 
Rubem Alves comenta: “Daí a dificuldade: a gente não aguenta ouvir o que o 
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outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com 
aquilo que a gente tem a dizer”. 

 
Acredito que pela ausência do SILÊNCIO não temos tido 

oportunidade de ouvir o que Deus quer nos falar. Falamos, pedimos, oramos, 
rogamos, mas como não fazemos SILÊNCIO dentro da alma, somos incapazes 
de SENTIR o que Ele tem a nos dizer. Não nos permitimos PARAR e CALAR. 

 
Profundo conhecedor da nossa natureza, não é sem razão que o 

Senhor recomendou: “Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, 
fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê 
em secreto, te recompensará publicamente”. (Mateus 6:6) É quando 
fazemos SILÊNCIO, um “silêncio bem dentro da alma”, é que o Pai fala ao 
nosso coração. 

 
Sobre momentos de solitude, sobre o silêncio, sobre o calar, 

encontrei alguns apontamentos sábios que compartilho (não sei a autoria): 
 
CALAR sobre a sua própria pessoa, é humildade. 
CALAR sobre os defeitos dos outros, é amor. 
CALAR quando a gente está sofrendo, é perseverança. 
CALAR diante do sofrimento alheio, é covardia. 
CALAR diante da injustiça, é fraqueza. 
CALAR quanto o outro está falando, é sabedoria. 
CALAR quando o outro espera uma palavra, é omissão. 
CALAR quando não há necessidade de falar, é prudência. 
CALAR quando Deus nos fala no coração, é SILÊNCIO. 
 
Não poderia finalizar sem me reportar, mais uma vez, a Rubem 

Alves: 
 
“Para mim, Deus é isto: a beleza que se ouve no silêncio. Daí 
a importância de saber ouvir os outros: a beleza mora lá 
também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da 
gente se juntam num contraponto”. 

 


