
 

 

Tarefa 06 – Professora Viviane 
 
TEXTO I 
 

A noite chegou, o trabalho acabou, é hora de voltar para casa. Lar, doce lar? Mas a casa está escura, a 
televisão apagada e tudo é silêncio. Ninguém para abrir a porta, ninguém à espera. Você está só. Vem a 
tristeza da solidão… O que mais você deseja é não estar em solidão… 

Mas deixa que eu lhe diga: sua tristeza não vem da solidão. Vem das fantasias que surgem na solidão. 
Lembro-me de um jovem que amava a solidão: ficar sozinho, ler, ouvir, música… Assim, aos sábados, ele se 
preparava para uma noite de solidão feliz. Mas bastava que ele se assentasse para que as fantasias surgissem. 
Cenas. De um lado, amigos em festas felizes, em meio ao falatório, os risos, a cervejinha. Aí a cena se 
alterava: ele, sozinho naquela sala. Com certeza ninguém estava se lembrando dele. Naquela festa feliz, quem 
se lembraria dele? E aí a tristeza entrava e ele não mais podia curtir a sua amiga solidão. O remédio era sair, 
encontrar-se com a turma para encontrar a alegria da festa. Vestia-se, saía, ia para a festa… Mas na festa ele 
percebia que festas reais não são iguais às festas imaginadas. Era um desencontro, uma impossibilidade de 
compartilhar as coisas da sua solidão… A noite estava perdida. 

ALVES, Rubem. A solidão amiga. Disponível em <https://www.contioutra.com/solidao-amiga-um-texto-de-rubem-alves/>. Acesso em 
15 dez. 2019.  

 
TEXTO II 

 
Uma pessoa que se sente sozinha geralmente está mais 
angustiada, deprimida e hostil, e tem menos 
probabilidades de realizar atividades físicas. Como as 
pessoas solitárias tendem a ter mais relações negativas 
com os outros, o sentimento pode ser contagioso. Os 
testes biológicos realizados mostram que a solidão tem 
várias consequências físicas: elevam-se os níveis de 
cortisol – o hormônio do estresse –, a resistência à 
circulação de sangue aumenta e certos aspectos da 
imunidade diminuem. E os efeitos prejudiciais da solidão 
não terminam quando se apaga a luz: a solidão é uma 
doença que não descansa, que aumenta a frequência dos 
pequenos despertares durante o sono, e faz com que a 
pessoa acorde esgotada. 

Disponível em 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/06/ciencia/1459949778_182740.html/>. Acesso em 16 dez. 2019. 

 
TEXTO III 
 

Quando estou só reconheço 
Se por momentos me esqueço 

Que existo entre outros que são 
Como eu sós, salvo que estão 

Alheados desde o começo. 
E se sinto quanto estou 
Verdadeiramente só, 

Sinto-me livre mas triste. 
Vou livre para onde vou, 

Mas onde vou nada existe. 
Creio contudo que a vida 
Devidamente entendida 

É toda assim, toda assim. 
Por isso passo por mim 

Como por coisa esquecida. 
PESSOA, Fernando. Novas Poesias Inéditas. 

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal de língua portuguesa sobre o 
tema Solidão: o mal do século XXI? Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos 
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 
ponto de vista. 
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