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RESUMO 

O presente estudo propõe discutir sobre a temática do tédio e do vazio narcísico na sociedade 
contemporânea, a qual é demarcada pela desumanização do trabalho, supressão da 
subjetividade e autenticidade, crescente individualização e vínculos fragilizados, produzindo o 
que denominamos como “patologias do vazio”. Tem como objetivo esboçar uma inter-relação 
entre as questões subjetivas, que se apresentam como demandas clínicas contemporâneas, e 
determinantes culturais e sociais que incidiriam nessas manifestações. A partir de um 
levantamento essencialmente teórico e calcado em análises qualitativas, foram tecidas 
considerações à luz da teoria psicanalítica e de atravessamentos socioculturais, traçando uma 
ligação entre o sentimento de tédio em uma sociedade estritamente narcísica, da performance 
e do cansaço, e uma subjetividade empobrecida, apática e de vínculos extenuados, que 
propagam tentativas incessantes do preenchimento do vazio provocado pela lógica capitalista.   
 
Palavras-chave: Tédio. Sociedade Contemporânea. Vazio; Psicanálise. Subjetividade.   
 

ABSTRACT 
The current research proposes the discussion about the boredom issue and the narcissistic 
emptiness in contemporary society, which is delimited by the dehumanization of work, 
authenticity and subjectivity suppression, a rising in individualization and weakened bonds, 
producing what is known as “emptiness pathologies”. This paper aims to draft an 
interrelationship between subjective issues, presented as contemporary clinic demands, social 
and culturally defining in these manifestations. Based on an essentially theoretical survey with 
qualitative analyses, major considerations were made considering psychoanalytical theoretical 
and sociocultural crossings, linking the boredom feeling in a strictly narcissistic society with 
performance and fatigue, to an apathetic, drained and depleted subjectivity, which spreads 
endless attempts to fulfill the emptiness triggered by the capitalistic logic. 
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INTRODUÇÃO 

A partir de uma abordagem psicanalítica, poderíamos compreender os 

denominados transtornos do narcisismo como manifestações decorrentes de 

dificuldades relacionadas à capacidade do sujeito de simbolização ou de 

atribuição de significação e que trazem, por fim, como consequência, uma 

fragilidade expressa na relação entre o Eu e o objeto. Com isso, origina-se uma 

sensação de vazio que, na contemporaneidade, se apresenta de diversas 

formas, mas que de modo geral, gera uma incessante busca por seu 

preenchimento (PANIZZI; MELLO, 2018).  
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A dificuldade em estabelecer relações significativas pode ser explicada 

por um Eu frágil presente nos sujeitos narcísicos, uma vez que suas 

preocupações se restringem a si próprio, buscando inúmeras alternativas que 

possam suprir a ausência, o vazio (PANIZZI; MELLO, 2018). Neste contexto, 

considerando um sujeito que foi subjetivado em uma sociedade pautada na 

lógica capitalista, é possível inferir que uma destas alternativas seja o 

consumismo.  

Pode-se dizer que sociedade capitalista pós-moderna cultua o 

narcisismo, propagando o individualismo em detrimento da subjetividade 

(MONTI, 2008). Priorizar as realizações pessoais e a alta performance a todo 

custo caracterizam uma sociedade do cansaço como propõe Han (2015). O 

autor sugere que o cansaço da sociedade se desdobra até culminar em um 

doping que, por sua vez, leva a uma espécie de desempenho sem 

desempenho: a ânsia de produzir para manter-se ativo socialmente, transforma 

os corpos em máquinas, levando um infarto da alma por meio de um cansaço 

solitário e individualizante.  

Neste cenário, o ritmo acelerado de vida cria um espaço para a 

instabilidade, a indiferença, a provisoriedade e a solidão, produzindo o vazio 

por meio da velocidade incessante e pelo distanciamento do outro. Com as 

frágeis vinculações sociais e psicológicas, o tédio ascende como uma vivência 

bastante presente nos modos de subjetivação iminentes (OLIVEIRA; JUSTO, 

2010).  

Pensando nesta dinamicidade do tempo e do espaço que é capaz de 

pulverizar o entendimento de coletivo e a sociabilidade contemporânea, 

Lipovetsky (2005, p. 57) sustenta que: 

[...] quanto mais se desenvolve as possibilidades de encontro, mais os 

indivíduos se sentem sós; quanto mais as relações se tornam livres, 

emancipadas das antigas restrições, mais rara se torna a possibilidade de 

conhecer uma relação intensa. Por todo lado há solidão, vazio, dificuldade de 

sentir, de ser transportado para fora de si mesmo. 

 

Partindo disto, foram objetivos conceituar o tédio e o vazio narcísico, 

bem como caracterizar suas atuações na sociedade contemporânea orientada 

pela lógica capitalista.  
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METODOLOGIA 

Este estudo, essencialmente teórico e calcado em análises qualitativas, 

se delineará como um trabalho crítico e reflexivo que tem como intento a 

discussão e delineamento das denominadas patologias do vazio e do 

sentimento de tédio correspondente, a partir de uma perspectiva psicanalítica; 

um dos objetivos também é o de esboçar uma inter-relação entre essas 

questões subjetivas, que se apresentam como demandas clínicas 

contemporâneas, e determinantes culturais e sociais que incidiriam nessas 

manifestações.  

Como se trata de uma pesquisa bibliográfica, priorizamos a utilização de 

livros científicos e periódicos acadêmicos – principalmente aqueles 

encontrados nas bases de dados dos portais SciElo (Scientific Eletronic Library 

Online), PePsic (Periódicos Eletrônicos em Psicologia) e Google Acadêmico; 

buscou-se, a partir daí, uma conceituação sobre o sentimento de vazio, bem 

como analisar sua manifestação e sua ligação ao sentimento de tédio em uma 

sociedade estritamente narcísica, da performance e do cansaço. 

Deste modo, busca-se ampliar o campo de estudo e discussão do objeto 

em questão com a finalidade de favorecer a abordagem e a compreensão da 

problemática por vias interdisciplinares e perspectivas abrangentes e mais 

complexas. 

Vale, por fim, acrescentar o posicionamento de Figueiredo e Minerbo 

(2006), que pensam a pesquisa em psicanálise num sentido ampliado e a 

definem do seguinte modo: 

Chamemos de "pesquisa em psicanálise", no sentido amplo, um conjunto de 
atividades voltadas para a produção de conhecimento que podem manter com 
a psicanálise propriamente dita relações muito diferentes. Em certas 
circunstâncias, por exemplo, observa-se uma respeitosa distância: ora as 
teorias da psicanálise tornam-se "objeto" de estudos sistemáticos, ora de 
estudos históricos, ora de reflexões epistemológicas; outras vezes, alguns 
conceitos psicanalíticos são mobilizados como instrumentos para a 
investigação e compreensão de variados fenômenos sociais e subjetivos 
(FIGUEIREDO; MINERBO, 2006, p. 258-259). 

 

Deste modo, busca-se ampliar o campo de estudo e discussão do objeto 

em questão com a finalidade de favorecer a abordagem e a compreensão da 

problemática por vias interdisciplinares e perspectivas abrangentes e mais 

complexas. 
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DESENVOLVIMENTO 

A questão do tédio tem sido discutida amplamente por profissionais em 

diferentes campos de atuação inseridos nas ciências humanas e sociais, como 

psicólogos, antropólogos, filósofos e demais outros que estão, de certa forma, 

implicados com as questões humanas (MONTEZI, 2017). 

Na psicologia clínica, se observou um aumento na demanda de sujeitos 

que buscaram acompanhamento sem ter muita clareza pelo motivo desta 

procura e que, logo num primeiro contato, parecem desvitalizados. No decorrer 

do processo psicoterapêutico, é perceptível que tal impressão tem raízes 

profundas, já que os pacientes se revelam sem contato com sua própria 

subjetividade, com pouca energia e entediados (MONTEZI, 2017). 

A crescente exploração desumana do trabalho e o incessante 

surgimento de novidades tecnológicas, por exemplo, fazem com que se tenha 

uma limitação na atividade humana, com um agir mecânico, conseguindo 

evoluir pouco as capacidades subjetivas e físicas. Há um esvaziamento dos 

significados das experiências, favorecendo, assim, um movimento compulsivo 

nos sujeitos, permanecendo acelerados no tempo (MONTEZI, 2017). 

De tal modo, o ser humano está sempre em busca de sentido para sua 

existência. É uma procura incessante, que ocasiona angústia e ansiedade e 

pode aproximar o sujeito dessa sensação de um vazio existencial.  Afim de 

suprir esse vazio e tédio, acabam por ficar dependentes de algo, como, por 

exemplo, da tecnologia, que atualmente tem sido um meio utilizado pelas 

pessoas como forma de esquivar dos seus próprios sentimentos, de modo a 

tentar neutralizar ou até suprir a dor que sente. (SOUZA; CUNHA, 2018).  

É sempre necessário tomar cuidado com argumentos e afirmações 

generalizadas, mas tais apontamentos nos ajudam a pensar casos específicos 

em que podemos considerar vulnerabilidades ou movimentos de fuga, desde 

que sempre relativizados e pensados situacional e contextualmente. 

Grigorielff, Hentz e Michels (2017) complementam, que a sociedade 

contemporânea está vivendo em um cenário cheio de responsabilidades, como 

a encargo de dar conta das tarefas que surgem durante os dias. Outra questão, 

são as transformações advindas da informática, que acabam por proporcionar 

diversas mudanças sociais, podendo interferir na subjetividade, influenciando 

diretamente a vida do sujeito, acarretando sentimentos vazio, tristeza e 

angústia. Nesse sentindo, a psicanálise se apresenta como uma ferramenta de 
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compreensão e intervenção, utiliza a técnica da escuta e vem possibilitando dar 

autonomia e fala para o sujeito, sem descartar sua singularidade, e história de 

vida, desta forma cuida da dor interna do sujeito. 

 Estas constatações estão relacionadas com o conceito de nomofobia.  

Souza e Cunha (2008, p. 8), apontam que ‘’a nomofobia pode ser considerada 

um comportamento perturbado, que se refere aos conflitos existenciais, no 

fenômeno do fracasso diante o confronto existencial, ou seja, dilemas entre o 

sujeito e elementos de sua existência’’. Percebível que, muitos são os 

sofrimentos que surgem à partir desta nova forma de subjetivação, uma vez 

que o sujeito contemporâneo, mesmo sentindo o vazio existencial, torna-se 

incapaz de investir em novos afetos. 

De acordo com Montezi (2017), é possível afirmar que a subjetividade é 

reduzida a eventos fragmentados, e tudo aquilo que viveu no passado acaba 

sendo diluído no presente por aquilo que se quer ter, ou poderá ter 

eventualmente, convivendo, assim, com a sensação de eminente 

desintegração, perdendo força aquilo que poderia ser realizado de forma 

criativa e genuína, devido à repetição dessas experiências e experimentando 

uma sensação de tédio pela frequente monotonia. Esse tédio que é vivenciado 

acaba por refletir uma fuga de nós mesmos, configurando-se como um 

sofrimento constante de uma existência sem sentido. 

Costuma-se confundir o tédio com a depressão, mas estas são 

experiências afetivas distintas, uma vez que na depressão o sujeito tem um 

sentimento de perda e de tristeza, pois perdeu algo que iluminava sua 

existência; portanto, não se sentindo vazio, mas cheio de tristeza, sendo esta 

reação de tristeza saudável diante de uma perda, já que também há a 

possibilidade de continuar a sonhar em recuperar aquilo que perdeu. Já o 

entediado é aquele que não sonha com nada, podendo considerar como uma 

depressão sem tristeza. Vive em um “simulacro de vida”, pois não conseguiu 

criar uma vida que faça sentido, que seja sua, a própria de verdade, sendo 

capaz de tentar mudar de vida, mas deverá ser algo de dentro para fora, caso 

seja de fora para dentro, poderá voltar a sentir-se vazio e entediado em pouco 

tempo (MINERBO, 2017). 

É possível inferir que a falta radical de criatividade psíquica – aquela que 

age mantendo a imaginação e o interesse pelas coisas da vida – daria origem 

aos sentimentos de tédio e o vazio. Esta criatividade se refere a uma função do 
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eu, que é tão importante como a função simbolizante, pois com a falta de 

imaginação e criatividade não se tem fantasia e, com isso, não consegue 

edificar um eu ideal, ficando sem investimento libidinal em projetos, esvaziando 

a vida de sentindo, tornando-a um tédio (MINERBO, 2017). 

Não podemos compreender o tédio apenas como uma idiossincrasia 

pessoal, pois é um fenômeno amplo, que vai para além desta explicação. Tédio 

não é somente um estado mental interior, mas também é uma característica do 

mundo, já que participamos de práticas sociais que são repletas de tédio 

(SVENDSEN, 2006).  

Para Shiozaki (2012), neste contexto, o vazio se apresenta como um 

disparador, uma vez que a sociedade oferece uma enxurrada de informações e 

consumo, pregando a ideia de que a felicidade é passível de compra, 

entretanto não provoca plena saciedade. Deste modo, para o autor, o 

sentimento de vazio viabiliza o ponderamento de uma existência de 

transitoriedade, por não haver algo que o satisfaça e produzida por um 

esvaziamento da subjetividade, propiciando, assim, um solo fértil para além de 

uma sociedade do cansaço, mas uma sociedade apática, uma sociedade do 

tédio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vislumbramos que a vivência narcísica contemporânea faz com que o 

sujeito feche-se em si, largando as amarras da tradição e as preocupações 

com a posteridade, abandonando assim o sentido histórico, social e coletivo, 

para dedicar-se ao presente e apenas a sua própria existência. Este 

investimento exarcerbado na esfera privada é o elemento central para a 

subjetivação de um eu apático e envolto em tédio.  

Pode-se perceber que, diferentemente das compulsões neuróticas 

clássicas, que eram interpretadas em seu valor simbólico, as compulsões pós-

modernas, em meio a uma miséria simbólica na atualidade, são tentativas de 

encontrar sentido para a experiência (MINERBO, 2017).  

Assim, ao se considerar as novas formas de subjetivação advindas da 

pós-modernidade, há um enaltecimento da performance que culmina em uma 

constituição da subjetividade rasa e com vazios a serem preenchidos. Para 

lidar com tal condição, os sujeitos buscam preencher-se com aquilo que está 

disponível no plano individual, o que pode levá-lo a sentir-se entediado.  
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Com a ausência de autenticidade, criatividade e vinculações ao coletivo, 

a sociedade acaba por tornar-se apática, uma vez que a capacidade de 

sublimação é afetada. Para lidar com o vazio apega-se a compulsões, como o 

consumismo, a nomofobia e outros vícios. O imediatismo e individualismo 

crescentes atuam como grandes influenciadores das patologias do vazio, 

contribuindo para preeminência de relações fluidas e fragilizadas, propagadas 

por uma autonomia fajuta associada à solidão e em detrimento do coletivo e do 

social. 
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