
Solidão o mal da metrópole 
Bruna Talarico, Janaína Linhares e  Raphael Lima 
 
Eu Preciso de Você atendeu 2 mil ligações desde abril 
 
Marcelo Garcia, secretário municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, se considera 
vítima do grande problema urbano atual: um homem solitário. Para minimizar os efeitos da 
solidão e proporcionar momentos de convivência aos simpáticos à causa, ele idealizou um 
projeto de integração e interação. O Eu Preciso de Você, criado em abril, já atendeu 2 mil 
ligações de vítimas da carência típica das grandes metrópoles. 
 
Eu sou um solitário e conheço muita gente assim. Com o projeto concluímos que as pessoas 
precisam de convivência - analisa. O projeto nasceu da intuição de que as pessoas estão 
solitárias, e os resultados obtidos em apenas quatro meses provam que a intuição era 
verdadeira e que a solidão é um problema urbano que não pode ser tratado com descaso. 
 
Para o psicólogo Marcelo Gesualdi, as pessoas buscam de todas as formas atingir uma 
individualidade, um sucesso por conta própria, e o resultado é a dificuldade de criar vínculos. 
 
As pessoas tendem a não observar o outro. Para o mundo atual, você é forte quando não 
precisa de ninguém. Isso faz com que as pessoas atinjam um estado de solidão não imaginado  
explica. Para as pessoas casadas, por exemplo, há alguns casos de dificuldade de 
relacionamento na medida em que é difícil criar uma intimidade pessoal. Muitas vezes só é 
lembrada a intimidade financeira e sexual. Além disso, os casais quase não têm um diálogo 
aberto sobre as dificuldades. 
 
De acordo com o sociólogo Glucio Soares, a estrutura social e demográfica da cidade grande 
constitui uma das grandes causas da solidão, problema social que pode levar à depressão. 
 
A solidão é amiga da depressão e a causalidade nem sempre e muito clara, mas a solidão leva 
a depressão e vice versa - relaciona.  O que existe é uma substituição da forma de 
sociabilidade. As pessoas estão perdendo a capacidade de encontrar a felicidade em outras 
pessoas. 
 
O estilo de vida atribulado, a luta pela sobrevivência e o medo da violência são, para a 
psicanalista Alice Bittencour, fatores que têm grande peso na mudança dos padrões de 
relacionamento interpessoal. Ciente de que a solidão pode ser um grande mal para a saúde 
física das pessoas, a psicanalista afirma que muitas vezes são necessários alguns cuidados 
para que o controle sobre a situação seja mantido. 
 
Algumas pessoas optam pela solidão, seja porque têm fobia de gente, dificuldades de 
relacionamento ou medo de se ligar a outra pessoa. E você pode estar sozinha e estar muito 
bem, mas não é isso que se vê na grande maioria das pessoas - explica. - Muitas vezes a 
pessoa que está sozinha começa a se questionar porque não está encontrando pessoas para se 
relacionar. Então este questionamento vai fazendo com que a pessoa vá se diminuindo, e isso 
pode levar à depressão. 
 
 
Leia mais: 
 
Possibilidade de conhecer pessoas seduz aposentado 
 
Vestido com uma camisa da Seleção Brasileira e uma calça do Flamengo, o técnico em petróleo 
aposentado Marco Antônio Cajueiro, 68 anos, se considera uma pessoa interessante e 
atraente. Encontrar pessoas que, como ele, gostem de passear, ler e ampliar o horizonte 
cultural motivou sua inscrição no programa Disque-Solidão, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SMAS). 
 



Apaixonado por literatura e reservado quanto a aspectos de sua vida pessoal, o arquétipo do 
bon vivant da terceira idade conta que sugeriu ao próprio secretário Marcelo Garcia, 
responsável pelos serviços de assistência social prestados pelo município, a criação de um 
sarau literário, com o mesmo objetivo das atividades culturais. 
 
Acho que muitas pessoas que vêm aos encontros também se interessam pela literatura. Por 
isso, acho que seria muito bom ter um espaço para ler os clássicos, discutir os títulos 
preferidos de cada um. Para mim, o pior cego não é aquele que não quer ver, e sim aquele 
que não quer ler - opina o aposentado, em tom categórico. 
 
Apesar de ser membro recente do grupo de solitários assistido pela prefeitura - afiliou-se há 
menos de um mês — Marco Antônio já participou de um dos bailes de integração, o Xô 
Solidão, realizado cerca de duas vezes ao mês em clubes da cidade. 
 
Tive contato com algumas mulheres interessantes, mas não chegamos a nos conhecer direito. 
Ainda não aconteceu nada, mas quem sabe amanhã ou depois - ri o morador da Ilha do 
Governador. 
 
 
Leia mais: 
 
Promessa para curar doença da era moderna 
Bruna Talarico e  Janaína Linhares 
 
Criado em abril pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), o programa Eu Preciso 
de Você nasceu da necessidade de oferecer à população um serviço de convivência que 
sanasse um dos maiores problemas do mundo moderno: a solidão. 
 
De acordo com o secretário municipal de Assistência Social, Marcelo Garcia, um dos 
idealizadores do projeto, por ser um programa de convivência e não um emissor de conselhos 
são organizados programas semanais de lazer. 
 
A gente dá apenas o pontapé inicial da convivência. Aos poucos, as pessoas vão se libertando 
da gente e arrumando amigos e até mesmo namorados - conta. 
 
Em relação ao fato de 12% do público do programa ser formado por pessoas casadas, Marcelo 
garante que, pior do que a solidão em si, é a solidão a dois. Ele destaca que o índice de 80% 
de procura feminina tem explicação. 
 
A pior solidão é a dois. Com o programa, estamos tentando estimular as pessoas a 
perguntarem aos companheiros o que está acontecendo - explica. Em relação às mulheres, 
acredito que elas saibam expressar muito mais seus sentimentos. Elas não têm vergonha de 
mostrar o que estão sentindo. 
 
Para o sociólogo Glaucio Soares, um dos maiores problemas deste mal moderno é o fato de a 
solidão e a depressão serem amigas e uma acompanhar a outra. No entanto, ele garante que a 
causalidade nem sempre é muito clara. 
 
Pontos de Encontro 
 
Em atividades realizadas semanalmente, o grupo tem a possibilidade de conhecer mais a 
cidade e ampliar o espaço rio contexto cultural de exposições e mostras de arte. Em uma visita 
coletiva realizada na tarde de ontem ao Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro da cidade, 
cerca de 15 integrantes do Eu Preciso de Você visitaram a mostra de Clarice Lispector. 
 
Viúva há 20 anos, a aposentada Nilda Silva Veloso, 74 anos, encontrou no programa uma 
alternativa para não ter apenas a televisão como companheira exclusiva. 
 



Na minha idade, com filhos casados e netos, você vê televisão o tempo todo. Chega uma hora 
que cansa. Apesar da idade, gosto muito de passear, conhecer gente nova - relata. 
 
A pensionista Maria de Fátima Ribeiro, 54 anos, tomou a iniciativa de procurar o grupo ao 
perceber que a vida estava monótona. 
 
Ficar sozinha o tempo todo faz a gente engordar, diverte-se.  Queria sair e conhecer outras 
pessoas, passear, interagir. Preciso de novos relacionamentos. 
 
Chamada de "gatosa" (uma mistura de gata com idosa) por uma das companheiras do 
programa anti-solidão, Maria de Fátima conta que nunca freqüentou os bailes promovidos pela 
Secretaria, mas que espera ansiosa pela oportunidade. 
 
 

 
 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 28 ago. 2008. Primeiro Caderno, p. A2-A3. 
 
 


