
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMA ANÁLISE SOBRE SOLIDÃO E RELAÇÕES AFETIVAS NO 

CONTEXTO ATUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A solidão é fera, a solidão devora. 

É amiga das horas prima irmã do tempo, 

E faz nossos relógios caminharem lentos, 

Causando um descompasso no meu coração. 

                                                  - Alceu Valença  

 

“Era setembro de 1982 e o Brasil ainda vivia nas 

cinzas de uma ditadura militar, quando Lourdes 

Lúcia Ribeiro decidiu escrever e publicar um 

anúncio no jornal O Estado de S. Paulo com o título 

“Mineira Solitária”, o bilhete explicava que ela 

estava sozinha em São Paulo.  

- A cidade me sufoca durante o dia e me isola à 

noite num pequeno apartamento de bairro. Não 

sei o que fazer, não tenho a quem recorrer, às 

vezes chego quase ao desespero. Quero gente para 

conversar, quero pessoas a meu lado, disse.  

Junto ao anúncio, estava seu número de caixa 

postal. Ela recebeu cerca de 500 cartas, entre 

conselhos, recomendações, pedidos de casamento, 

mensagens religiosas, indicações para os 

Neuróticos Anônimos, convite para um curso de 

Kung fu e cartas de detentos do interior do 

Paraná.” 

 



 

  

“É importante estudar isso, porque 

há uma epidemia de problemas 

mentais e de isolamento social 

entre jovens adultos", afirma Brian 

Primack, da Escola de Medicina da 

Universidade de Pittsburgh. 

"Somos criaturas sociais, mas a vida 

moderna tende a nos isolar em vez 

de nos aproximar. Apesar de as 

redes sociais aparentemente 

criarem oportunidades de 

socialização, o estudo aponta que 

elas não têm o efeito que 

esperamos." Do contrário, há quem 

veja o fenômeno sob outro ponto 

de vista. Apenas a título de 

exemplo, há quem crie perfis na 

Internet com o intuito de se 

relacionar e conhecer pessoas. O 

contato virtual acaba sendo tão 

intenso que extrapola a tela do 

computador ou celular e vai 

também para o contato físico. 

Assim, pessoas conseguem ampliar 

seu ciclo de amizade e 

consequentemente se sentem 

menos sozinhas.  

 

Nesse sentido, importante destacar 

o PAPEL DA TECNOLOGIA e a 

ascensão de sites com o objetivo 

de CRIAR RELAÇÕES e aproximar 

indivíduos. O Brasil é o terceiro país 

com o maior número de usuários 

do Tinder, aplicativo de localização 

de pessoas para encontros 

românticos.  Em 2014, a empresa 

dona do serviço estava avaliada em 

torno de 750 milhões a 1 bilhão de 

dólares e, desde sua criação, vem 

repercutindo bastante na forma 

como alguns relacionamentos 

acontecem. Em resumo, a proposta 

do aplicativo é a seguinte: você faz 

o download e cria um perfil de 

forma bem simples, sem precisar 

responder longos formulários. Uma 

vez conectado, o Tinder usa sua 

localização por GPS para encontrar 

outros usuários perto de você.  

Havendo um interesse mútuo entre 

dois usuários, podem iniciar uma 

troca de mensagens no ambiente 

privado da plataforma.   

 

Não é difícil encontrar relatos de 

pessoas indagando-se sobre o fato 

de estarem sozinhas. A solidão não 

é algo novo. Sempre existiu. No 

entanto, parece ter ganhado força 

nos últimos anos. Isso, a princípio, 

pode até parecer contraditório, 

visto que se vive numa era hiper 

conectada, na qual existe a 

possibilidade de pessoas 

estreitarem relações em questão 

de segundos. Mas o fato é que a 

SENSAÇÃO DE ISOLAMENTO não é 

anulada por completo pelo mundo 

cibernético e até já existem 

pesquisas nesse sentido. O 

Periódico Americano de Medicina 

Preventiva, por exemplo, aponta 

que acessar sites como Twitter, 

Facebook e Snapchat por mais de 

duas horas por dia dobra a 

probabilidade de alguém se sentir 

isolado. O estudo sugere que 

quanto mais tempo uma pessoa 

fica online, menos tempo ela tem 

para interações no mundo real. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obviamente, nem todos os 

usuários do aplicativo utilizam-no 

porque são sozinhos. Às vezes, é 

apenas uma quebra da rotina ou 

busca por diversão e prazer sem 

compromisso. Mas o fato é que 

isso ampliou as possibilidades de 

quem deseja se relacionar. Fica 

claro, portanto, que se trata de 

uma questão que pode ser 

analisada sob diferentes enfoques. 

As redes sociais podem abrir novas 

vias para conectar-se com os 

demais, enriquecendo as 

interações pessoais. Por outro lado, 

podem ser consideradas como um 

refúgio relativamente seguro para 

quem se sente sozinho. E não são 

poucos os indivíduos que se 

sentem assim.  Importante frisar, 

contudo, que tal sentimento é 

natural em algum momento da 

vida, mas se 

torna preocupante quando a 

pessoa sente a solidão com 

frequência e isso começa a 

interferir na sua vida cotidiana. 

Para muitos, é um sentimento 

passageiro e eventual, mas para 

alguns essa solidão se torna 

crônica. Esse estado interfere na 

qualidade do sono, é causa de 

fadiga e reduz a sensação de prazer 

associada a atividades recreativas. 

Para agravar o isolamento, os já 

solitários tendem a reagir 

negativamente aos estímulos e a 

desenvolver impressões 

depreciativas a respeito das 

pessoas com as quais interagem. 

Tudo isso acaba gerando um alerta 

acerca da solidão, relacionando-a 

também a PROBLEMAS DE SAÚDE. 

Em 2015, pesquisadores da 

Universidade Brigham Young 

estudaram múltiplas pesquisas 

sobre solidão. Após avaliar dados 

de centenas de milhares de 

pessoas, o grupo concluiu que a 

solidão e o isolamento também 

estão associados com aumento da 

pressão sanguínea, níveis elevados 

de colesterol, depressão e, como 

se não bastasse, em uma diminuição de 

habilidade cognitiva e surgimento de 

Alzheimer. Um outro estudo, dessa vez 

publicado pelas universidades da 

Califórnia e de Chicago, investigou o 

efeito celular da solidão em humanos e 

macacos, concluindo que o sentimento de 

isolamento pode reduzir a eficiência do 

sistema imunológico, deixando o 

indivíduo mais vulnerável a doenças 

comuns.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns governantes parecem estar 

levando a questão a sério. O Reino 

Unido, por exemplo, acaba de criar 

um ministério para lidar com o que 

a primeira-ministra Theresa May 

categorizou como "a triste 

realidade moderna". O Estado 

agora terá um ministério para 

combater a solidão. Além de 

anunciar o nome de Tracey Crouch 

para o ministério, May também 

defendeu que o governo, em 

parceria com a população e as 

empresas, crie uma estratégia para 

impedir que as pessoas se sintam 

solitárias. Uma comissão britânica 

descobriu que quase nove milhões 

de pessoas no país, muitas vezes, 

ou sempre, se sentem sozinhas.  

Ainda dentro do contexto, é 

pertinente deixar claro que 

SOLIDÃO É DIFERENTE DE ESTAR 

SÓ. Em termos psicológicos, a 

solidão traz sentimentos de falta de 

significado e objetivo de vida. 

É válido também observar o fato, 

de que nosso solitário moderno é 

habitante de uma metrópole. Para 

o filósofo Mário Sérgio Cortella, as 

concentrações urbanas com 

grandes densidades populacionais 

vêm perdendo, pouco a pouco, os 

contornos de uma comunidade e se 

transformando em meros 

agrupamentos. Mesmo em meio à 

multidão, vivendo em cidades com 

milhares e milhares de pessoas, é 

possível sentir-se sozinho, 

experimentando a solidão. 

Atualmente, o TRATAMENTO 

RECOMENDADO é estabelecer 

relações sociais. Para os mais 

velhos, participar de grupos de 

idosos é uma maneira maravilhosa 

de se envolver em atividades e 

conhecer novas pessoas. Uma 

outra opção é o voluntariado. 

Sempre há programas que estão 

em busca de pessoas interessadas 

em participar de projetos nas mais 

diversas funções.  

 

Já o fato de estar só pode ser 

simplesmente uma opção de 

determinado sujeito. Viver sozinho 

- também chamado de SOLITUDE - 

pode ser escolha pessoal, 

obrigatória, circunstancial ou 

definitiva. Já a solidão é um 

sentimento autônomo, podendo 

coincidir com estar só ou 

acompanhado. A solidão está 

associada à falta de contatos 

humanos significativos e ao 

esvaziamento do sentido dos 

vínculos. Envolve a possibilidade de 

que, mesmo no decorrer normal da 

vida cotidiana, a interação com 

outros indivíduos seja suspensa ou 

ocorra de forma intermitente, 

pouco densa. Ela se confunde com 

falta de amigos, desamparo, 

impotência, desilusão, rejeição, 

saudade, abandono, insegurança, 

ansiedade, falta de esperança, 

desespero, inutilidade, 

insignificância, incomunicabilidade 

e até depressão. 



 

Você sabia que as consequências da 

solidão podem ser ainda maiores 

na terceira idade?  

Embora esse sentimento possa abranger pessoas de 

qualquer idade, o idoso está na linha de frente. 

“Nessa fase da vida, ele se depara com situações 

delicadas, como a perda ou o afastamento de 

pessoas queridas, doenças, aposentadoria, perda do 

corpo jovem e da independência, entre outros”, 

destaca a psicóloga Cecília Fernandes Carmona. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTA AÍ 

• Uma pessoa que se sente sozinha geralmente 

está mais angustiada, deprimida e hostil, e tem menos 

probabilidades de realizar atividades físicas; 

• Uma análise recente – de 70 estudos 

combinados, com mais de três milhões de 

participantes – demonstra que a solidão aumenta o 

risco de morte em 26%, aproximadamente o mesmo 

que a obesidade;  

• Para muitos, falar com sinceridade sobre a 

solidão continua sendo difícil, porque, assim como a 

depressão, é uma condição mal compreendida e 

estigmatizada; 

• Segundo pesquisa da Universidade de Buffalo, 

nos Estados Unidos, pessoas solitárias tendem a ter 

altos níveis de criatividade. O levantamento foi 

realizado com 295 participantes que relataram suas 

diferentes motivações para o isolamento social. De 

acordo com os resultados, a insociabilidade, uma 

conhecida forma de distanciamento social, está 

vinculada positivamente à criatividade. 

• Atualmente, vários países, 

particularmente a Dinamarca e o Reino Unido, 

criaram programas nacionais de conscientização 

do público sobre a solidão crônica, para difundir 

um melhor conhecimento de suas 

consequências catastróficas e para melhorar as 

intervenções, as políticas para abordar esse 

problema e financiá-las; 

• Os casos de solidão costumam ser mais 

prevalentes em adultos e pessoas mais velhas. 

O grupo de pesquisas sobre velhice AARP, dos 

Estados Unidos, averiguou que 17% dos idosos 

norte-americanos são sozinhos ou isolados; 

• A solidão é associada com maior risco 

para desenvolver dependências químicas, a 

remédios, bebidas alcoólicas e cigarro, 

provavelmente, devido à busca pelo sentimento 

de prazer ou alívio imediato. A falta de apoio de 

amigos e familiares para o combate ao vício 

também dificulta o abandono do hábito; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOGANDO MOMENTO FILOSÓFICO 

Em uma matéria especial do Correio Braziliense, a enfermeira 

Renata Alessandra Evangelista, professora da Universidade 

Federal de Goiás, explica que as mudanças nas configurações 

familiares brasileiras — baixo índice de natalidade e inserção 

da mulher no mercado de trabalho — deixam cada vez menos 

espaço para a tradição de os pais serem cuidados pela família 

na velhice. Selecionamos abaixo um trecho da entrevista.  

O que é preciso ser feito para diminuir a sensação de 

abandono e revolta que alguns idosos experienciam? 

No ano 2000, tínhamos uma população de 0 a 4 anos de 16,3 

milhões de habitantes e, em 2011, esse número caiu para 3,3 

milhões. Se você relaciona a característica de famílias menores 

com a presença dos filhos no mercado de trabalho, você vai 

tendo cada vez mais idosos desacompanhados no seu próprio 

ambiente familiar. Com a família perdendo a característica 

histórica de ambiente cuidador, se torna natural o crescimento 

da busca por Instituição de Longa Permanência de Idoso (ILPI) 

para cumprir essa função. A sensação de abandono dos idosos 

nas instituições é apenas uma continuidade de sensação de 

abandono no ambiente familiar. De modo geral, o idoso que é 

encaminhado a uma ILPI já estava abandonado na 

própria casa. 

É certo que as redes sociais mudaram o paradigma e a forma 

como consumimos informação. A revolução digital, marcada 

sobretudo pelo rápido crescimento de setores ligados à Internet, 

tornou-se um marco para a sociedade contemporânea. Isso 

passou a refletir nas relações pessoais e, principalmente, na 

forma como interagimos com o mundo.  Zygmunt Bauman, 

sociólogo polonês, foi bastante presente no debate de temas 

recorrentes, como globalização, consumismo e relações na 

Internet. Para ele, é possível adicionar e deletar amigos, e 

controlar as pessoas com quem você se relaciona. Isso faz com 

que os indivíduos se sintam um pouco melhor, porque a solidão é 

a grande ameaça nesses tempos individualistas. 

“Um viciado em Facebook se gabou para mim de que havia feito 

500 amigos em um dia. Minha resposta foi de que eu vivi 86 anos 

e não tenho 500 amigos. Então, provavelmente, quando ele diz 

amigo e eu digo amigo nós não queremos dizer a mesma coisa. É 

um tipo diferente de amigo (...). Qual é a diferença entre rede e 

comunidade? A comunidade te precede. Você nasce em uma 

comunidade. Ao contrário da comunidade, a rede é mantida por 

duas atividades principais: uma é se conectar e a outra é se 

desconectar. E acho que a atratividade da amizade “tipo 

Facebook” consiste em ser tão fácil se desconectar [dos amigos]”  

Entrevista concedida em 2011 durante sua participação na conferência 

Fronteiras do Pensamento, no Brasil. 
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