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1. RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo trazer uma compreensão acerca da relação 

de nossa acelerada contemporaneidade com uma maior incidência do sentimento de 

tédio, e como se dá o sofrimento psíquico a partir desta relação; para tanto, 

partiremos da conceituação da clínica daseinsanalítica, especificando as tonalidades 

afetivas como condições do método de tratamento fenomenológico-existencial; em 

seguida, delinearemos as modalidades de tédio, e porque o chamado tédio profundo 

está vinculado à necessidade de tratamento psicoterapêutico, bem como sua 

relação com a nossa sociedade que incita à técnica, eficiência e maior orientação 

pelo tempo cronológico no cotidiano. Por fim, para compreender melhor o tédio na 

prática clínica, optamos por um caso de Medard Boss em que o paciente se 

encontrava numa condição de neurose do tédio. Assim, chegamos à conclusão de 

que a nossa destinação histórica da técnica, que dita o modo de vivenciar as coisas, 

não apenas imbui o ser em um sofrimento caracterizado por um represamento 

temporal e um modo impróprio de cuidado consigo, imobilizando-o a tomar novas 

possibilidades de existir, como também tal aplicação tecnicista se faz inadequada ao 

psicoterapeuta para tratar um paciente que padeça de tédio profundo, a quem este 

já tornou todas as coisas demasiadamente insignificantes, abrindo espaço para a 

atuação através da clínica daseinsanalítica. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Quem possui a experiência de trabalhar alguns anos em escritórios 

corporativos, onde o modo de existir individual é pressionado  constantemente a 

ceder espaço à produtibilidade, possivelmente observou um desdobramento 

específico de tal ambiente em pessoas altamente comprometidas com tal 

cotidianidade: o desespero frente ao contato consigo mesma, mediante a ausência 

de com o que se ocupar. Há uma busca em preencher o tempo com tarefas 

desimportantes ou companhias, transbordando para além do trabalho o imperativo 

de hiper-produtividade, de modo que tal imperativa se faz nos horários de almoço, 

pausas e mesmo horários livres para lazer. Em algum momento, faz-se necessária a 

pergunta: o que impele algumas pessoas a se esquivarem com tanto ímpeto de um 

momento de ócio em que não desempenhem algo? 

As Psicologias de maneira geral não tentaram, nas suas origens, considerar 

este fenômeno histórico. À luz do modelo médico hegemônico, as abordagens que 



não optaram por um fundamento fenomenológico partem do pressuposto de que a 

partir de um sofrimento algo possa ser acrescido ao paciente, por meio de técnicas, 

para dar conta de uma falta, de modo que tal intervenção aja como uma ferramenta 

a ser utilizada numa máquina, sendo reproduzida da medicina clássica a visão de 

que no paciente há algo de ruim (sintoma) e que portanto deva ser introduzida uma 

técnica que expurgará tal sintoma (o remédio). Não se considera aí, portanto, o ser 

humano como potência de transformação de si mesmo, mas sim algo ao qual uma 

falta necessite ser suprida com um conhecimento geral aplicado, quando é 

justamente este algo a mais que, por vezes, incapacita a abertura numa nova 

possibilidade e faz continuar na mesma imobilização cotidiana que leva ao próprio 

sofrimento. 

A Fenomenologia insurge na virada do século XIX para o XX com uma 

crítica aos já vigentes modelos cientificista, empirista e cartesiano. Proclama o ser 

humano como submetido a uma temporalidade que lhe é própria (SILVA, 2012, 

p.974), e que através desta constitui a execução de suas possibilidades de agir num 

fluxo de relações com o mundo (sem uma determinação externa) que se traduzem 

como a própria existência (que por vezes se estanca em uma estreita abertura de 

possibilidades que não permite vislumbrar a saída de um intenso sofrimento). Assim, 

propõe a análise por um método outro, rigoroso e científico (ao respeitar postulados 

ontologicamente fundamentados), que não estivesse como base uma premissa 

naturalista. O filósofo Martin Heidegger, em sua obra “Ser e Tempo” de 1927, traz 

luz às tonalidades afetivas abrindo mão do nexo causal, para então verificá-las como 

estruturantes da condição humana revelando ou encobrindo sua ausência de 

sentido, que lhe é própria e fundante. Sobre esta base, foi possível desenvolver uma 

ciência com ótica fenomenológica-existencialista que atenda as questões singulares 

de cada paciente, entendendo que o modo de experienciar cada situação se dá em 

uma temporalidade e espacialidade específicas, sendo esta compreensão que 

possibilita um caminho que libere o paciente para compreender e lidar com seu 

sofrimento.  

Torna-se, assim, possível compreender o sofrimento humano sem criar 

estruturas naturalizantes de funcionamento da psiquê, como se fossem mecanismos 

ou substâncias que respondem a uma determinada lei física. Conforme Feijoo 

(2011a, p.35), “a substancialização do psiquismo não consiste de modo nenhum em 

uma condição necessária para que a clínica psicológica aconteça, já que não 



importa a interioridade, mas sim a articulação ser-aí/mundo.”, discorrendo então 

acerca do que tornou viável a clínica daseinsanalítica. Tal viabilidade considera a 

análise das disposições afetivas, das quais se evidenciam mais frequentemente 

como fenômenos psíquicos em nosso horizonte histórico a angústia, o tédio e o 

temor. Em específico, o tédio tem se manifestado com crescente frequência no 

último século, ao substituir cada vez mais o temor outrora originado por tabus 

concernentes à sexualidade (FEIJOO, 2011a) e por crenças e ortodoxias religiosas 

(SPANOUDIS, 1976). Esta desconstrução por vezes origina o tédio profundo, fruto 

de uma falta de tolerância à ausência de sentido, quando tal sentido não é 

repreenchido por transtornos compulsivos ou de ansiedade – situação esta na qual 

retornamos à necessidade de compreender as tonalidades afetivas. Deste modo, 

faz-se necessário evidenciar de quais maneiras pode se dar a compreensão do tédio 

na clínica daseinsanalítica, e como ela é capaz de auxiliar no tratamento dos 

sofrimentos psíquicos, tangenciando uma averiguação sobre como Martin Heidegger 

e Medard Boss contribuíram para a prática na clínica daseinsanalítica. 

Analisaremos, assim, a clínica daseinsanalítica na busca do objetivo central 

da psicoterapia, que é o encontro com o paciente através de um caminho que possa 

tornar seus sofrimentos sustentáveis para que o mesmo possa construir uma vida 

satisfatória e significativa para si. Espera-se com esta pesquisa informar sobre a 

Daseinsanálise, abordagem relativamente nova na Psicologia Clínica, ao investigar 

sobre a compreensão do tédio, enquanto disposição afetiva fundamental, durante a 

tratativa do sofrimento psíquico no ser-com que é a relação psicoterapeuta-paciente. 

 

3. OBJETIVOS 

Através dos conceitos dos fundadores da Daseinsanálise, compreender a 

importância do tédio como fenômeno histórico presente no existir, além de elucidar 

algumas contribuições da clínica, corroborando sua viabilidade e relevância para a 

intervenção necessária ao sofrimento do paciente. 

 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa, de caráter exploratório, faz uso de uma revisão bibliográfica 

cuidadosa sobre o tema, centrando-se no estudo de autores fundamentais, em 

diálogo com artigos e obras secundárias que circunscrevem o tema da pesquisa. A 

análise dos dados textuais efetuou-se com base na leitura dos textos por meio dos 



quais construiu-se a relação teórica entre a prática clínica e a questão do tédio, bem 

como o entendimento de um caso clínico prático descrito por Boss (1982, p.273-

283). 

A técnica de coleta de dados foi feita por meio de fichamento bibliográfico, 

de modo a sistematizar os dados textuais coletados para posterior análise 

qualitativa. A técnica de análise será feita de forma reflexiva, abstraindo das leituras 

e dos fichamentos as relações teóricas presentes entre as variáveis aqui em estudo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em “Os Conceitos Fundamentais da Metafísica”, de 1930, Heidegger (2011) 

retorna com maior profundidade à questão do tédio, tendo em vista, conforme 

Cantista (2006, p.310), uma busca pela “experiência avassaladora da unidade no 

instante do despertar-se do afecto fundamental ou de fundo que transe a experiência 

ontológica característica de uma determinada época”. Na obra, diferencia esta 

disposição afetiva como três possibilidades de manifestações distintas: o tédio por 

alguma coisa, que é um entediar-se mais superficialmente através de situações que 

nos colocam em uma expectativa de que aquilo passe; o tédio sem uma causa 

aparente, que se manifesta como um desconforto ao momento presente, sem estar 

condicionado a um fator positivo (que se mostre); e como tédio profundo, no qual há 

uma entrega do Ser-aí em forma de íntima liberdade, cuja recusa do ente em 

responder coloca o ser em uma posição de ingerência da situação em que se 

encontra, e, portanto, em seu próprio vazio. Nas próximas linhas, será aprofundada 

a descrição e modo de se vivenciar o tédio profundo, mais presente nas demandas 

clínicas. Para tal, foi revisada principalmente a literatura contida no livro “Os 

Conceitos Fundamentais da Metafísica” de Heidegger (2011), e no capítulo “O tédio 

como experiência ontológica”, de Cantista (2006). 

O tédio profundo se caracteriza por seu profundo potencial adoecedor e por 

ser também amplamente um desdobramento da época atual, que não dá resposta 

que valide a familiaridade com as coisas; nos deteremos mais nele, portanto, 

visando a construção de uma compreensão do tédio na clínica daseinsanalítica. 

Conforme Heidegger (2011), aqui “o passatempo pertinente enquanto tal é tanto 

mais irreconhecível [...] Talvez esta falta do passatempo seja para ele uma marca 

distintiva.” Nesta modalidade, o fracasso em poder-ser surge da perspectiva de não 

conseguir preencher de si o próprio cotidiano, e portanto subtraindo a familiaridade  



na opressão da obrigatoriedade de seguir vivendo no dia-a-dia, executando seus 

afazeres que tornam-se tão indiferentes (por nunca serem completados em sua 

totalidade) que o Ser-aí passa a vivenciar tudo com uma radical insignificância, 

maior que nas outras modalidades de tédio. Assim, a própria existência fica 

subordinada à retenção neste tempo em que as coisas não nos dizem mais nada, 

apesar de sermos obrigados a ouvi-las. A pessoa torna-se desinteressante para si 

mesma, e isto gera nojo perante o próprio vivenciar algo. Feijóo (2011b, p.148), 

analisando um caso real, descreve: 

Se ele estivesse no tédio profundo, o tempo desapareceria e com ele o 
ritmo do existir. Frente a solicitação do ter de trabalhar, ele não diria “não 
tenho vontade”, diria “prefiro não ir, prefiro não fazer”. Antes de ter ou não 
ter vontade estaria o não faço, não quero, não sou. Com Paulo [paciente 
analisado], o anúncio da negatividade e da finitude se deu por meio da 
angústia. 
 

Desta modalidade de tédio a única solução se faz, conforme Cantista (2006, 

p.319), perante “o vômito, que exprime o nojo de viver, ante a estagnação do que só 

se estende sem êxtase possível” que é efetivamente a decisão por não ter-que 

decidir-se a nada. 

Mediante as constatações, fez-se relevante ainda que avaliássemos um 

caso real no qual se deu a saída do tédio profundo; a saber, do paciente analisado 

por Boss conforme descrito pelo mesmo em Daseinsanalytically Modified Treatment 

of a Modern Neurosis of Dullness and the Patients Comments on the Modifications 

(1982, p.273-283). 

 

6. RESULTADOS 

Tendo em vista o que foi pesquisado podemos tentar compreender de que 

forma se manifestaria o tédio quando exposto a uma atmosfera acelerada, como a 

que temos vivido nas grandes metrópoles, que se consolidou especificamente após 

segunda e terceira revoluções industriais. Nestas o conceito da eficiência em 

produzir passa a justificar a suplantação da liberdade humana, de modo que a 

eficiência perante o tempo cronológico passa a ser pregada como o ideal, por meio 

de uma desconsideração e esquecimento do tempo kairológico, uma vez que a 

temporalidade própria que compõe o ser é o empecilho último que não permite a sua 

adequação a um sistema tal qual uma engrenagem alinhada com as demais, que 

não se metamorfoseia. Observa-se a redução do humano a uma mera empreitada 

ou empresa, a jargões positivistas, à normalização que tenta se estabelecer através 



de uma meritocracia, à aderência às mídias cujo objetivo é fazê-lo bem sucedido em 

termos de produtividade, como exemplo no nome dado, não casualmente, à 

publicação “Você S/A”1  que denota este ideal distorcido.    

Para Boss (1977, p.17),  

o tédio que reina na existência dos atuais neuróticos, freqüentemente 
encobre seu próprio sentido utilizando-se do ruído dominante das atividades 
ininterruptas, diurnas e noturnas, ou do embotamento das mais diversas 
drogas e tranqüilizantes.  
 

Ainda numa definição das consequências deste humor, escreve Critelli (2002, 

p.85) que “tal processo produtivo não se circunscreve à interferência nos processos 

da natureza, mas se alastra a todo agir humano e de tal sorte que essa interferência 

requisita e propõe todos os nossos saberes, produções e comportamentos.” Ou seja, 

o modo de ser na atmosfera da técnica chega mesmo a dominar boa parte das 

relações que constituem Ser-no-mundo, nos mais diversos âmbitos culturais, seja 

trabalho, lazer, religiosidade, saúde, família, etc. 

“Quando aceitamos, numa decisão historial, que o ser corresponderia ao 

conceito sobre o ente, igualamos ser e ente. Esquecemo-nos que o ser é tudo.” 

(CRITELLI, 2002, p.87). Desdobra-se disto que a estagnação do Ser-aí em um 

tempo que é do todo, não o seu próprio, paulatinamente remove os significados 

daquilo que não mais o detêm entretido, mas que o prende no durante da atividade 

produtiva; como um salto de humor, é inevitável então que a relação com o mundo, 

em algum momento, se torne entediante, que o todo se torne insignificante mas, já 

embebido do discurso positivista de que estamos aqui para agregar, e nunca voltar-

se para o próprio tempo, o Ser-aí passa a carregar a culpa em se sentir arrastado 

para esta tonalidade fundamental (tédio) que faz transparecer uma negatividade 

(ausência de sentido prévio), não o permitindo encarar-se, numa fuga cada vez mais 

em direção ao cotidiano, por sua vez cada vez mais insignificante. Esta fuga de si 

ocorre pois encarar-se deflagraria o próprio vazio que constitui a existência, nossa 

nadidade estrutural, em um momento em que a falta de significado das coisas não 

dá resposta que denote algum sentido e onde, portanto, não há abertura a um 

caminho possível. Tal caminho seria a liberdade que a indeterminação permite 

sentir, o que tornaria este ato de encarar o próprio vazio tolerável. Assim, ao estar 

imerso na atmosfera da técnica o indivíduo, entediado, não acessa a própria 

condição existencial, acesso este que mobilizaria à mudança. 
                                                            
1 Revista “Você S/A”, Editora Abril, 1998‐2019. 



Conforme Feijóo (2011b, p.173-174), 

Na era da técnica ocorre que as orientações do mundo da técnica se dão de 
forma tal que ela absorve radicalmente o homem. E, assim, ele acaba por 
automatizar totalmente seus atos. O espaço de temporalização do existir do 
homem se estreita de modo que a sensação é de asfixia. O tempo, ao se 
afinar com o tempo do mundo, constitui-se de um modo acelerado, nunca 
pára e nem diminui a velocidade. Esse mover incessante sem sair do lugar 
remete-nos ao desespero dos possíveis por carência de necessários [...] 
Sem necessários, o homem da era da técnica perde totalmente o interesse 
por si mesmo e se perde na poeira dos possíveis. Para não se dar conta 
desse seu destino, ele tenta o quanto pode ter com que se distrair. 
 

Este distrair-se, por sua vez, já não é suficiente para acelerar o tempo, visto 

que o passatempo (como explicado no capítulo anterior) só é funcional para o tédio 

perante algo; o tédio ao qual nos referimos tende ao profundo, por não haver 

perspectiva em preencher-se, uma vez que a era da técnica permeia todo o 

horizonte histórico. O sujeito afinado com este tédio, portanto, não vê saída, uma 

vez que concebe neste horizonte histórico específico que o todo, insignificante, 

naturalmente nunca lhe trará resposta; continua, enquanto tem forças, a gritar-lhe a 

sua essência, mas a falta de eco fortalece a resignação da ausência total de 

significado seja qual for a vivência; daí, podemos considerar dois caminhos a serem 

tomados: no primeiro, o ser continuará a gritar a sua essência com cada vez mais 

força, esgotando-se na esperança de que em algum momento a familiaridade a algo 

lhe seja restaurada; aqui, diante o sofrimento de uma vivência simultaneamente 

desesperadora, desamparada, insignificante e sem perspectivas de melhoras, 

podemos considerar como necessidade o tratamento psicológico como forma de 

restabelecer a liberdade do indivíduo em poder-ser. Além do que, esta fuga 

desesperada do vazio em direção à tentativas de preencher o todo pode facilmente 

acabar se caracterizando como uma compulsão; neste falar sem obter a resposta, o 

próprio discurso que compõe o Ser-no-mundo se torna, conforme Sapienza (2015), 

mero falatório em direção ao ôntico. 

O segundo caminho, conforme nos descreve Cantista (2006), é o permitir-se 

olhar para o nojo, perante esta situação de radical insignificância das coisas, para 

afastar-se do cotidiano e afastar-se da ditadura do impessoal, de modo a legitimar o 

“vômito”, que é a desagregação do todo insignificante do Ser-aí, permitindo então o 

salto para fora do sentimento de ter-que preencher aquilo que nunca se fará 

preenchido, diretamente para fora do tédio profundo. Para sair desta condição 

quando amarrada à atmosfera da técnica, para Critelli (2002, p.88-89), seria ainda 

necessário “abrir-se para o inaudito, [... que] exige entrar e permanecer no vazio 



silencioso que o antecede e prepara seu advento. Exige entrar nesse lugar onde 

nada nos é dado nem nada está pronto”, pois somente assim se desconectaria de 

intencionalidade encharcada pela técnica. Poderemos analisar este salto para o 

poder-ser no próximo capítulo. 

Assim, na era da técnica muitas vezes a vida se torna nada mais que um 

desvencilhar-se do tédio. Dada esta atmosfera, podemos então verificar uma 

questão denominada por Boss (1982) de neurose do tédio. Conforme Spanoudis 

(1976, p.01), 

O tédio é um fenômeno que enfada, molesta, cansa, aborrece, incomoda, 
enjoa e estagna nossa existência. Todos nós em várias consequências 
vivenciamos o tédio em dias ou horas tediosas. Mas quando o tédio domina 
e escraviza o ser humano em sua totalidade, então entramos na 
problemática da Neurose do Tédio. 
 

A duradoura aceleração vivenciada, portanto, na contemporaneidade, 

potencializa o surgimento de sofrimentos a partir da neurose do tédio, o que tem 

trazido às clínicas psicoterapêuticas muitos pacientes que padecem desta radical 

insignificância para com o mundo e profundo desinteresse para consigo. Vemos, 

amplamente divulgado, o crescente aumento de casos de depressões, compulsões 

e manias, que podem ser ricamente analisadas, conforme exposto acima, à luz da 

compreensão da tonalidade afetiva fundamental do tédio. Em uma análise de Critelli 

(2002, p.86-87), a representação que se constitui como a recriação do real apenas 

por uma lente do cálculo racional (uma “representação calculadora) acaba por 

convocar o real “sempre da mesma maneira”, sendo “o agir técnico que dá ao 

homem, hoje, sua essência”. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este trabalho, pudemos observar que a dinâmica do tédio se dá, de 

acordo com diversos autores, de uma maneira específica em horizontes históricos 

que priorizem a produção humana em detrimento do significado das coisas. Como o 

Ser-aí inserido em tal especificidade tende a sentir a modalidade do tédio que lhe é 

potencialmente incapacitante, devido a intolerância de acessar o vazio de sua 

própria existência frente à radical insignificância que é dada às coisas, é relevante o 

conhecimento sobre esta tonalidade afetiva fundamental na clínica. 

Ademais, como o daseinsanalista poderá se encontrar frequentemente 

atendendo à demandas relacionadas a pacientes em tédio profundo, como culpa, 



compulsividade, enfado e falta de vontade em se relacionar com o mundo, se faz 

importante que o mesmo compreenda de que formas poderiam se dar a sustentação 

da existência de cada paciente nesta afinação, aprofundando-se em questões, por 

exemplo, sobre: como o vazio pode se tornar mais tolerável quando é necessária 

uma modulação de afinação afetiva? De que forma poderia se dar este salto? Qual o 

sofrimento gerado quando há o sentimento de nojo perante o mundo? Para além 

disto, entender a relação do paciente com o sentimento de represamento temporal, e 

quais suas estratégias, passatempos e atos para lidar com esta atmosfera. É 

necessário, portanto, encarar o tédio, por ser tonalidade afetiva fundamental, como 

arraigado na base, no existir do Ser-aí; conforme Cantista (2006, p.320), 

“compreender esse extremar-se da essência é, por isso, descobrir o mais próprio do 

Dasein, nos seus cimentos: o seu ser-tempo, pura finitude.”, o que portanto 

enriquece de maneira ampla a análise clínica. 

Em uma visão mais abrangente, fica também registrada uma faceta de 

nossa realidade social contemporânea que nos é potencialmente adoecedora, ainda 

que negligenciada e mesmo invisível à algumas áreas de atuação humanas que 

ignoram qualquer necessidade cujo desdobramento não se mostre, ou não se faça 

relevante, para um universo de vivências produtivas. Nestes moldes, o conceito de 

felicidade foi se atrelando de tal forma à eficiência, que em todos os âmbitos onde a 

ineficiência possa vir a se fazer necessária para a sustentação da existência a 

sociedade deixou um campo aberto ao potencial sofrimento humano, desviando a 

vista de tal campo em prol de uma materialidade e vivacidade em direção, sempre, 

ao nível ôntico, mas nunca ao mais demasiado humano que é o demorar-se naquilo 

que está sendo como modo de se angariar sentidos. Aqui, converge-se com Critelli 

(2002, p.89), que escreveu: 

Como a técnica estipula o modo do cuidar, ela nos rouba nossa condição: 
cuida por nós. A abertura ao inaudito, a passagem pelo silêncio, a ausência 
de referências do novo possível significam, em última instância, a 
reintegração da mais essencial determinação do nosso ser, a reintegração 
da posse de nós mesmos, da nossa condição de encarregados pelo ser. 
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