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Resumo 

 
Neste artigo abordamos, no contexto da cultura da mídia, a intensificação das 
disciplinas do corpo e seus desdobramentos em disciplinas dos estados psíquicos. 
Desta forma, objetiva-se localizar, na comunicação midiática, um processo que 
denominamos  psiquiatrização do corpo, considerando que os aspectos disciplinares 
físicos se intensificaram na cultura da mídia (KELLNER, 2001), de modo a 
possibilitar disciplinas para os estados psíquicos. Para realizar esta análise, as 
principais referências teóricas são Foucault (1975), Kellner (2001), Silverstone 
(1999) e Deleuze (1990). Os resultados apontam para uma disciplina gerencial dos 
estados psíquicos possibilitada pela centralidade da mídia em nosso cotidiano. 
Como constatado pela análise empírica, é na mídia que o indivíduo encontra 
propósito e motivação.  
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Introdução 

 No contexto da comunicação midiática contemporânea e da Cultura da 

Mídia (KELLNER, 2001), os aspectos disciplinares físicos se intensificaram, de modo 

a possibilitar disciplinas também para os estados psíquicos. Tem-se como objetivo 

principal analisar as disciplinas dirigidas ao corpo, especialmente aquelas 

destinadas à dimensão mental, isto é, aos estados psíquicos.  
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 Como principais referências teóricas tem-se Foucault (1975) e Kellner 

(2001). O primeiro, para tratar das relações de poder e seus modos de 

capilarização nas práticas sociais (FOUCAULT, 1975b). As técnicas disciplinares 

marcaram grande parte dos estudos de Foucault (1975) que, ao dedicar-se ao 

entendimento das práticas de disciplina do corpo, já apontava para um processo de 

psiquiatrização. Assim, abordamos como o processo de intensificação das 

disciplinas voltadas à dimensão física do corpo na comunicação midiática passa a 

promover um desdobramento para os estados psíquicos, considerando o contexto 

contemporâneo da cultura da mídia (KELLNER, 2001). Outros autores também são 

mobilizados para auxiliar no desenvolvimento do debate como Silverstone (1999), 

Freire Filho (2010) e Deleuze (1990). 

 O texto se estrutura em quatro partes, de forma a melhor desenvolver o 

conteúdo. A primeira, Reflexões sobre disciplinas do corpo, desenvolve uma análise 

das disciplinas para o corpo, conforme Foucault (1975), a partir das noções de 

corpo supliciado e do corpo disciplinado. A segunda, Técnicas de disciplina que 

atuam sobre o corpo disciplinado, irá aprofundar o conceito de poder disciplinar 

por meio de seus mecanismos e práticas de consolidação, ainda se baseando em 

Foucault (1975). A terceira parte, Corpo Psiquiatrizado no Contexto Midiático, 

apresentará uma análise empírica das disciplinas dos estados psíquicos e inseri-las 

no debate sobre mídia de Kellner (2001) e Silverstone (1999). A quarta e última 

parte, Conclusão e Resultados Alcançados, irá retomar o que foi desenvolvido e 

evidenciar os pontos atingidos ao desenvolver do debate. 

 

1. Reflexões sobre disciplinas do corpo 

 

 Em Vigiar e Punir (1975b), Foucault desenvolve uma profunda 

investigação sobre poder e práticas de punição. Para isso, estuda o cenário no qual 

descobre o “corpo como objeto e alvo de poder” (FOUCAULT, 1975b, p.132) e traça 

um panorama que envolve desde a origem do castigo,  contextualizada no início da 

idade média. Detalha minuciosamente o processo doloroso e de sofrimento que era 

a “melancólica festa de punição” (FOUCAULT, 1975b, p.13), na qual se celebrava 

um “espetáculo punitivo” (FOUCAULT, 1975b, p.13).     

E o corpo do condenado [supliciado] é novamente uma peça essencial no 
cerimonial do castigo público. Cabe ao culpado levar à luz do dia sua 
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condenação e a verdade do crime que cometeu. Seu corpo mostrado, 
passeado, exposto, supliciado, deve ser como suporte público de um 
processo que ficara, até então, na sombra; nele, sobre ele, o ato de justiça 
deve-se tornar legível para todos. (FOUCAULT, 1975b, p.43-44) 

  

 A esse corpo [supliciado] se atrelam técnicas como a confissão pública, 

um dispositivo de extrema importância para este tipo de execução pública. A partir 

dela, “o próprio acusado toma lugar no ritual de produção de verdade penal” 

(FOUCAULT, 1975b, p.40). Com a confissão, todas as provas anteriormente 

produzidas a partir de informações secundárias poderiam se desvaler tendo em 

vista que o criminoso assume o crime em si mesmo e carrega consigo toda a culpa e 

o castigo. 

 Foucault (1975) levanta quatro aspectos da execução pública que devem 

ser levados em consideração ao analisar o corpo supliciado. Primeiramente, o 

condenado proclama sua própria condenação. Ele mesmo é responsável por fazer a 

leitura de seu documento de condenação, confissão pública na porta das igrejas e 

carregar cartazes pendurados indicando os atos cometidos. Depois, em segundo 

lugar, refazer a cena da confissão para que tenha conhecimento público e de 

caráter espontâneo. Em terceiro, “prender o suplício no próprio crime” 

(FOUCAULT, 1975b, p.45), seja executando o condenado na cena do crime ou na 

reprodução teatral do crime na execução do culpado. Dessa maneira, a justiça faz 

com que  a verdade do crime seja exposta durante o suplício e ao mesmo tempo 

anulada e levada junto ao condenado. Por fim, em quarto lugar, o autor destaca a 

“lentidão do suplício” (FOUCAULT, 1975b, p.46) como forma de prolongamento da 

tortura e de antecipação das penas do além.  

 

O ciclo está fechado: da tortura à execução, o corpo produziu e reproduziu 
a verdade do crime. Ou melhor, ele constitui o elemento que, através de 
todo um jogo de rituais e de provas, confessa que o crime aconteceu, que 
ele mesmo o cometeu, mostra que o leva inscrito em si e sobre si, suporta a 
operação do castigo e manifesta seus efeitos da maneira mais ostensiva. O 
corpo várias vezes supliciado torce a realidade dos fatos e a verdade da 
informação, dos atos de processo do discurso do criminoso, do crime e da 
punição. Peça essencial, consequentemente, numa liturgia penal em que 
deve constituir o parceiro de um processo organizado em torno dos direitos 
formidáveis do soberano, do inquérito e do segredo. (FOUCAULT, 1975b, 
p.47) 

 

 Em perspectiva comunicacional, a espetacularização do ato de punir 

levava as sentenças e os crimes ao debate e ao conhecimento público, de modo 
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que a punição se torna espetáculo deixando marcas fortes não apenas no corpo 

supliciado, mas nas mentes dos que prestigiavam com atenção às cenas de tortura 

e repressão.  

 A técnica do suplício é resultado do domínio do corpo pelos poderes 

monárquico e feudal,  que se caracterizava pelo domínio sobre o corpo e  o 

soberano acima de tudo e todos, como representante divino na terra. Assim, essa 

prática punitiva podia ser executada de forma espetacular: “diante da justiça do 

soberano, todas as vozes devem-se calar”. (FOUCAULT, 1975b, p.37).  O suplício, 

portanto, era um “ritual político” (FOUCAULT, 1975b, p.47).   

 A partir da Revolução Industrial e Tecnológica houve um crescimento dos 

aparelhos de produção. Ou seja, aquele corpo que precisava ser temente a Deus e 

ao soberano, no contexto das ebulições das revoluções, passa a ter outro valor, 

posto que foram se desenvolvendo novas formas de pensamento e relações 

interpessoais que modificaram o modo de domínio do soberano sobre o corpo e 

tirando a conotação de muitos crimes que tinham natureza religiosa. 

 Nesse contexto de transição, os poderes feudal e monárquico perdem a 

força perante as novas formas governamentais - estas que acoplavam e 

gerenciavam os novos sistemas punitivos. Paralelamente, a explosão demográfica e 

o aumento da população flutuante, para atender aos novos meios de produção, 

torna impossível a administração pelas estruturas dos governos daquele momento.  

 O novo sistema de produção precisava de corpos vivos e com força de 

trabalho, enquanto o sistema punitivo ainda estava focado na morte e aniquilação 

do corpo. Os dois não se complementavam como deveriam, e foram se 

transformando para que se adequar às novas necessidades. A partir de então, com 

as revoltas burguesas (século XVIII), nasce o liberalismo, fruto dessas mudanças, 

que foca num corpo produtivo e disciplinado. 

 

2. Técnicas de disciplina que atuam sobre o corpo disciplinado  

 

 No contexto do liberalismo, os aparelhos disciplinares ganham 

importância e sua primeira grande função será fixar, simbólica e geograficamente, 

essa grande massa de indivíduos que está surgindo nas cidades. Assim, o objetivo 

principal era “produzir” um ser humano disciplinado e padronizado conforme 
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regras pré-estabelecidas que fossem, de maneira geral, rentáveis e úteis à 

sociedade de produção em massa. 

 O momento histórico das disciplinas é o em que nasce uma arte do corpo 

humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades,  tampouco 

aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo 

mecanismo o torna tanto mais obediente quanto mais útil..Forma-se então uma 

política das coerções que age sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus 

elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. (FOUCAULT, 1975b) 

 A disciplina entra nesse contexto como um conjunto de técnicas de 

maneira a ordenar as multiplicidades humanas respondendo a três critérios 

levantados por Foucault (1975b): ter o menor custo possível, elevar a intensidade e 

extensão do poder social e ligar o crescimento econômico do poder e o rendimento 

dos aparelhos. Em suma, fazer crescer ao mesmo tempo a docilidade e a utilidade 

de todos os elementos do sistema.(FOUCAULT, 1975b) 

 Nesta perspectiva, o poder se dilui em algo abstrato e silencioso, de 

maneira inconsciente mas extremamente presente de forma a organizar tantas 

multiplicidades da sociedade moderna. O poder disciplinar não é mais concentrado 

em uma figura como o monárquico, pois ele age sobre o corpo para discipliná-lo a 

partir de uma rede capilarizada, invisível e extremamente forte. 

 Segundo Foucault, a “disciplina é uma anatomia política do detalhe” 

(FOUCAULT, 1975b, p.134), e para isso cria corpos submissos e exercitados a partir 

de técnicas minuciosas que adestram poderosamente cada parte do indivíduo. O 

sujeito desse método seria o corpo disciplinado ou o “corpo docilizado” 

(FOUCAULT, 1975b, p.131) , que agora está sobre outra ordem de constituição.  

 Os chamados “quadros vivos” (FOUCAULT, 1975b, p.143), por exemplo,  

organizam as multidões a partir de técnicas de distribu\ição dos indivíduos no 

espaço e do controle de atividade que juntas criam um processo de saber que 

formam um instrumento para dominar o múltiplo e impor ordem. (FOUCAULT, 

1975b) 

 Como exemplo das técnicas de disciplinarização, temos a cerca que seria 

um local fechado em si mesmo e heterogêneo no meio da padronização (como os 

quartéis), é uma clausura para que se possa proteger da monotonia disciplinar, no 

entanto não será constante nem suficiente. O quadriculamento é outro princípio 
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importante que permite a localização celular e imediata do indivíduo. Além desses, 

há também as localizações funcionais que codificam a arquitetura e criam espaços 

úteis e funcionais e a fila que individualiza os corpos e os relaciona em uma rede. 

(FOUCAULT, 1975b) 

 O panóptico, de Bentham, que colabora para o método disciplinar e de 

vigia, “automatiza e desindividualiza o poder” (FOUCAULT, 1975b, p.191) . Com 

ele tudo pode se ver, sem ser visto, é um local de experiência onde se pode medir 

as transformações comportamentais possíveis com os homens. A partir da 

arquitetura, age diretamente sobre os indivíduos construindo uma “anatomia 

política” (FOUCAULT, 1975b, p.133) que cria relações de disciplina e  fabrica 

efeitos homogêneos de poder. A evolução do panóptico resultou numa “rede de 

dispositivos que estariam em toda parte e sempre alertas percorrendo a sociedade 

sem lacuna nem interrupção” (FOUCAULT, 1975b, p.197). Ele fabrica elementos 

homogêneos gerando um poder cada vez mais forte, permitindo estabelecer os 

“anormais” (FOUCAULT, 1975a) e observar seus sintomas, distinguindo os 

diferentes dentro da normalidade da sociedade e colocando disciplina de maneira 

silenciosa e com mínimo esforço e custo. 

 Em conjunto a essas técnicas, o controle de atividade se baseia em 

quatro pontos que ajudam a estabilizar o poder disciplinar: horário, elaboração 

temporal do ato, correlação corpo e gestos, articulação do corpo-objeto e 

utilização exaustiva. Todos esses princípios podem ser claramente observados em 

uma marcha sincronizada de soldados, todos alinhados e simetricamente 

marchando unidos. 

 

Ora, por meio dessa técnica de sujeição, um novo objeto vai-se compondo e 
lentamente substituindo o corpo mecânico - o corpo composto de sólidos e 
comandado por movimentos, cuja imagem tanto povoara os sonhos dos que 
buscavam a perfeição disciplinar. Esse novo objeto é o corpo natural, 
portador de forças e sede de algo durável; é o corpo suscetível de 
operações especificadas, que têm sua ordem, seu tempo, suas condições 
internas, seus elementos constituintes. O corpo, tornando-se alvo dos novos 
mecanismos do poder, oferece-se a novas formas de saber. (FOUCAULT, 
1975b, p.149) 

 

 As técnicas e os saberes desenvolvidos não exigem mais o suplício 

espetacular nem a exaltação do poder.  O sucesso se deve ao uso de instrumentos 

simples que foram a vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e o exame. 
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Com esses recursos disponíveis, foi possível produzir indivíduos e acumular o tempo 

a partir de uma economia calculada e permanente. (FOUCAULT, 1975b) 

 A vigilância hierárquica torna o poder disciplinar integrado e mais forte. 

A visibilidade induz os efeitos de poder, os olhares calculados substituem o brilho 

das manifestações exaltadas. É como uma máquina contínua que permite tudo se 

ver e induzir comportamentos aos corpos disciplinados. A partir disso, toda 

arquitetura foi sendo ressignificada, nada é para ser visto ou para vigiar o exterior 

e sim para permitir o controle interno articulado e detalhado. 

 O planejamento urbano das grandes cidades quando Paris, Barcelona e 

até algumas cidades brasileiras como o Rio de Janeiro, as quais passam por 

reformas urbanísticas baseadas no plano de Haussmann, passa a controlar e a 

disciplinar seus habitantes; por meio do “encastramento” (FOUCAULT, 1975, 

p.167), ou seja, a concentração espacial das vigilâncias hierarquizadas. 

 As micropenalidades da sanção normalizadora são os detalhes essenciais 

que castigam e corrigem pequenos desvios. Desde atrasos, ausências, 

comportamentos indevidos, tudo deve ser devidamente punido e castigado. No 

entanto, o intuito, diferente do suplício não é reprimir e sim estabelecer graus de 

normalidade e a obrigação da homogeneidade. Os “graus de normalidade que são 

sinais de filiação a um corpo social homogêneo, mas que têm em si mesmos um 

papel de classificação, de hierarquização e de distribuição de lugares.” 

(FOUCAULT, 1975b, p.177) 

 Por fim, o exame é uma combinação das duas anteriores e é específica 

da disciplina: “estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles 

são diferenciados e sancionados” (FOUCAULT, 1975b, p.177). Por isso, o exame tem 

um caráter ritualizado dentro da disciplina porque a partir dele é possível a 

formação de um saber e o exercício do poder, uma vez que ele coloca em cada um 

sua própria individualidade permitindo status e singularidade atrelados somente 

àquele indivíduo. 

 

O exame está no centro dos processos que constituem o indivíduo como 
efeito e objeto de poder, como efeito e objeto de saber. É ele que, 
combinando vigilância hierárquica e sanção normalizadora, realiza as 
grandes funções disciplinares de repartição e classificação, de extração 
máxima das forças e do tempo, de acumulação genética contínua, de 
composição ótima das aptidões. (FOUCAULT, 1975b, p.183)  
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 O exame torna possível a análise racionalizada do indivíduo a partir da 

descrição e identificação de traços específicos. Assim, torna cada indivíduo um 

“caso” único a ser observado em profundidade como objeto de conhecimento e 

tomada de poder a partir de um processo de objetivação e sujeição. 

 Considerando ainda o corpo disciplinado e as técnicas de exame na 

perspectiva da psiquiatrização do corpo, em “Os Anormais”, Foucault (1975a) 

analisa, através do exame psiquiátrico, como se iniciou o diagnóstico de 

anormalidade no âmbito dos estados psíquicos.  

 Para compreender melhor esse processo, ele utiliza de dois poderes 

basilares, o médico e judiciário, que também são trabalhados em Vigiar e Punir 

(1975b). O exame psiquiátrico tem o caráter de juízo psicológico e julgam aspectos 

sobre a culpa moral do indivíduo. A partir dele, se tem o poder de determinar a 

liberdade ou detenção de um homem tomando base do que se julga anormal.   

 

Primeiro, o exame psiquiátrico permite dobrar o delito, tal como é 
qualificado pela lei, como toda uma série de outras coisas que não são o 
delito mesmo, mas uma série de comportamentos, de maneiras de ser que, 
bem entendido, no discurso do perito psiquiatra, são apresentadas como a 
causa, a origem, a motivação, o ponto de partida do delito. De fato, na 
realidade da prática judiciária, elas vão constituir a substância, a própria 
matéria punível (FOUCAULT, 1975a, p.19)  

 

 Aqui, a objetificação e a sujeição do indivíduo encontradas na sanção 

normalizadora e na vigilância hierárquica são novamente combinadas no exame 

psiquiátrico com o caráter penal. A psiquiatria se torna juiz dos indivíduos traçando 

o caráter real e colocando os aspectos do sujeito jurídico. Em suma, procura-se 

identificar a loucura por trás do crime e o perigo social com um discurso 

moralizador.  

 Esse novo saber quer dominar a anomalia a partir da identificação de 

elementos na sociedade. Um deles é o “monstro humano” (FOUCAULT, 1975a), que 

é facilmente identificado no meio de uma sociedade homogênea devido sua clara 

diferenciação. Sua natureza é violar a lei e o desequilíbrio moral, e por isso é ele 

que estimula as instâncias de poder e os campos de saber se reorganizarem. Essa 

figura se encaixa perfeitamente no campo do suplício quando “os mecanismos de 

poder são fortes o bastante para poderem, eles mesmos, absorver, exibir, anular, 

em rituais de soberania, a monstruosidade do crime”. (FOUCAULT, 1975a, p.106)  
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 A passagem do corpo supliciado para o corpo disciplinado foi expressiva 

para que esse monstro ficasse “pálido”. As novas tecnologias que dissolveram o 

poder em uma malha de técnicas de disciplina passaram a identificar o monstro 

como aquele indivíduo que não consegue ser corrigido pelos aparelhos. Em outras 

palavras, ele fracassa à técnica da disciplina e não corresponde aos esforços das 

instituições. 

 O problema, no entanto, é que esse sujeito, diferente do “monstro 

humano” (FOUCAULT, 1975a),  é mais recorrente na sociedade e mais difícil de 

identificar. Ele não se destaca fisicamente e nem chama atenção por violar a lei 

tão claramente. A figural do anormal decorre do desenvolvimento das áreas da 

psicanálise, neuropatologia e psicotécnica. Dessa maneira não se pune mais o 

sujeito apenas pelo crime, agora busca-se encontrar  a razão do sujeito para 

encontrar os motivos da punição. 

 Deleuze (1990), de forma complementar, faz um compilado adequado 

sobre a sociedade disciplinar. Segundo o autor, “As sociedades disciplinares têm 

dois pólos: a assinatura que indica o indivíduo, e o número de matrícula que indica 

sua posição numa massa” (DELEUZE, 1990, p.220). Ou seja, a disciplina exerce 

poder sobre um corpo único e individual. Ainda, Deleuze (1990) continua o debate 

e expande o raciocínio para além do campo que Foucault abordou; ele apresenta  a 

ideia de “sociedade de controle” (DELEUZE, 1990) que será o cenário do 

desenvolvimento do corpo psiquiatrizado. 

 

3. Corpo Psiquiatrizado no Contexto Midiático  

 

 A partir do pensamento de Foucault (1975), o controle dos corpos se 

iniciou, no primeiro momento, com o suplício a partir do sistema punitivo e do 

poder monárquico. Depois, o segundo momento, com as alterações do sistema 

produtivo, emerge a disciplina física coercitiva, que era resultado da ação de 

diversas técnicas (como o panóptico, por exemplo). Podemos considerar que no 

contemporâneo, acontece  terceiro momento: uma disciplina gerencial dos estados 

psíquicos por meio do poder midiático.  

 Nota-se que o terceiro momento não foi objeto dos estudos de Foucault. 

Além disso, nenhuma das transições aqui colocadas ocorreram de maneira abrupta, 
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pois trata-se de um processo contínuo que acompanhou as transformações 

políticas, sociais e econômicas da sociedade.3 

 De forma a exemplificar e visualizar o terceiro momento, a partir de 

produções jornalísticas brasileiras, elaboramos um corpus formado por  

reportagens4 da revista Exame, veículo que tem como missãoo desenvolvimento 

pessoal e de negócios. Com 50 anos no mercado e grande credibilidade, escolhemos 

a revista Exame  pelo enfoque  em assuntos atuais e em debate, abordando 

inclusive aspectos de caráter psicológico, ou seja, dos estados psíquicos.  

 Para a seleção de reportagens, utilizou-se a busca por palavra-chave 

dentro da plataforma online da Revista Exame. Numa primeira etapa de coleta de 

material empírico, elegemos as palavras-chave : “felicidade” (16), “remédios” (3), 

“psiquiatra” (0), “ansiedade” (0), e “preguiça”(0),por estarem fortemente 

relacionadas a estados psíquicos. Numa segunda etapa,  definimos  a palavra 

“felicidade” como principal foco de nossa análise, por identificarmos  que a noção 

de “Imperativo da felicidade” (FREIRE FILHO, 2010), tal como proposta por Freire, 

seria muito fértil para analisarmos nossa algo que se apresenta, em nossos dias,                                                                            

como uma obrigação de ser feliz, ou seja;   

 

A felicidade se insinua, no imaginário popular e científico, como um projeto 
de engenharia individual, orientado por uma legião de especialistas na 
reprogramação da mente, na turbinagem do cérebro ou no retoque da 
aparência. Várias são as rotas mapeadas pelos missionários do bem-estar 
subjetivo e pelos apologistas da potencialização da performance – cabe ao 
consumidor escolher as estratégias que se ajustam melhor às suas 
inclinações e aos seus interesses. (FREIRE FILHO, 2010, p. 13-14) 

 

 Sobre a formação do corpus a ser analisado, selecionamos 16 

reportagens veiculadas na Revista Exame no período de julho a dezembro de 2017, 

as quais trazem a felicidade como aspecto relevante ao abordar temas como 

trabalho, desempenho  profissional e produtividade. Deste modo, buscamos 

identificar o que está relacionado à noção de felicidade nas reportagens 

                                         
3  Exemplificando que esses processos ocorrem de maneira híbrida, ainda é possível verificar 
resquícios de suplícios em pleno século XXI. Durante a copa de 2018, a seleção da Arábia Saudita 
levou uma goleada do time russo. O rei Salman bin Abdulaziz Al Saud viu o acontecido como algo 
intolerável e irá punir os atletas ao seu retorno no país. Em 2010, não foi diferente com a equipe 
norte-coreana que foi forçada pelo regime ditatorial a realizar trabalhos forçados pelo mau 
desempenho na copa. (METRO JORNAL, 2018) 
4 Não foi desenvolvida uma análise sobre os diversos tipos de produções jornalísticas existentes. 
Dessa maneira, preferimos nos referir ao material como reportagens. No caso, o material analisado 
se refere a textos de caráter jornalístico publicados em revistas online. 
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selecionadas, partindo de temas afeitos às disciplinas físicas (trabalho, 

desempenho e produção).De  maneira geral, as 16 reportagens evidenciam: (1)  a 

importância dada para a produtividade, considerando que corpos e mentes devem 

ser produtivos; e (2) a busca pela felicidade fundamentada na capacidade de 

produzir (alcançar metas no trabalho) e de agir (mobilizar-se para alcançar os 

desejos/sonhos).  

 A seguir, apresentamos alguns fragmentos que  identificamos como os 

mais férteis para se buscar o que está associado à felicidade quando se considera 

trabalho, desempenho no trabalho e produtividade. No fragmento de texto de uma 

das reportagens apresentado abaixo,  felicidade encontra-se associada á 

produtividade (à metas de longo prazo e ao sucesso).  Trata-se do entendimento de 

“felicidade” que  implica  uma racionalização  dos sentimentos, pois parece haver 

uma explícita subordinação do estado emocional “feliz/felicidade” a planos de 

meta.  

 Em outros termos, a felicidade parece estar restrita à alta produtividade 

no trabalho. Tal aspecto nos  remete a às reflexões de Deleuze sobre a sociedade 

de controle:“nas sociedades de controle, ao contrário, o essencial não é mais uma 

assinatura e nem um número [como era na sociedade disciplinar], mas uma cifra: a 

cifra é uma senha, ao passo que as sociedades disciplinares são reguladas por 

palavras de ordem”  (DELEUZE, 1990, p.222). No fragmento citado, identificamos  a 

ideia de cifra quando se relaciona felicidade à “metas”. 

 

Há algum tempo tenho trazido para esse espaço as mudanças pelas quais o 
universo do trabalho tem passado. Cada vez mais, as pessoas querem ser 
felizes e não estão mais dispostas a se contentarem com a promessa de 
felicidade e isso vale tanto para a vida pessoal quanto para a 
profissional.(EXAME, 20 nov. 2017)  

 

Em outras pesquisas, descobri que a felicidade pode levar ao pensamento 
abstrato, e que a felicidade pode aumentar a busca de metas de longo 
prazo, direcionando as pessoas para oportunidades de sucesso. (EXAME, 06 
set. 2017) 

  

 A mídia, como grande operadora desse processo, não apenas coloca a 

felicidade com algo de grande importância, mas também promove o 

direcionamento de como chegar até ela, disciplinando corpos e estados psíquicos. 

A seguir, apresentamos trechos em que ficam evidentes as convocações e 
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exaltações da busca por felicidade. Em alguns casos são mostrados inclusive um 

roteiro, ao molde de um manual ou guia, para se atingir o objetivo final, neste caso 

a felicidade. 

 

Uma atitude muito poderosa é anotar em um diário três momentos de 
felicidade que você viveu naquele dia. E repetir isso todas as noites. 
Psicólogos dizem que isso ajuda não apenas a perceber momentos felizes, 
mas também a buscá-los. (...) Outra boa medida é perseguir o estado de 
“flow”, aquele em que ficamos tão absorvidos em uma atividade que 
perdemos a noção do tempo, do lugar e até de nós mesmos. (EXAME, 14 
nov. 2017) 
 
Atividades repetitivas e aborrecidas estão presentes na vida de qualquer 
profissional. Mesmo assim, é possível ser mais feliz quando se enxerga um 
propósito por trás da rotina. (EXAME, 22 set. 2017) 

 

 No quadro a seguir apresentamos expressões empregadas nos textos 

selecionados para formar o corpus, as quais evidenciam a racionalização das 

disciplinas para o corpo e seu deslocamento para a disciplina de estados psíquicos, 

especialmente o sentimento de felicidade. 

 

Quadro 1:  Aspectos da disciplina física associados a estados psíquicos 

 

 Disciplina física:  

racionalização do fazer   

 Disciplina de estado psíquico: 

associação com sentimento de felicidade 

Atividades repetitivas Identificação de propósito por trás da 

rotina 

Registro de momentos felizes Desenvolvimento de percepção da 

felicidade 

Concentração em uma atividade Promoção do estado de meditação  

Trabalho Associação entre produção e sucesso 

Metas e planos Mudança na relação de tempo   

Fonte: Elaborado pela autora 

  

 A partir da análise empírica, observamos a intensificação e a sofisticação 

da disciplina. Atualmente, pode-se dizer que as instituições não cumprem mais a 

função de impor as disciplinas: embora elas estejam, no corpus analisado, 
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associadas ao trabalho, ao empenho e à produtividade, identificamos aspectos que 

caracterizam a sociedade de controle, tal como caracterizada  por Deleuze (1990).  

 Observamos queas disciplinas físicas, já estabelecidas, avançam para os 

estados psíquicos, os quais parecem estar constituir o atual “instrumento de 

controle social” (DELEUZE, 1990, p.224) para regrar e manter ativa a uniformização 

dos corpos e preservar a estabilidade do sistema. Esse processo, que amplia a 

atuação das disciplinas da dimensão física do corpo para os estados emocionais, é 

constituinte de um sujeito contemporâneo afeito a fazer a autogestão de sua vida, 

ou seja, ser responsável por cuidar (medir, estabelecer metas e avaliar) sua 

produtividade e também sua felicidade.  

 A mídia, ao ocupar lugar de centralidade no contexto de capitalismo 

tardio, ou pós modernidade,  fornece mapas cognitivos comuns, modificados 

conforme a “intensidade da experiência” do indivído (SILVERSTONE, 1999). Nesta 

perspectiva, o sistema produtivo ainda continua em pauta e evidência; no entanto, 

a punição se diluiu possibilitando a emergência de um sistema gerencial de corpos 

e estados psíquicos. Considerando as reflexões de Douglas Kellner (2001) em a 

Cultura da Mídia , podemos conceber a mídia como a grande operadora dessa 

transformação .  

 A mídia se apresenta como a força disciplinadora  desse terceiro 

momento, no qual identificamos uma disciplina gerencial dos estados psíquicos. A 

mídia, não vigia os corpos para conferir se eles estão afeitos a sua disciplina 

gerencial, mas é evidente as “posições de sujeito” (KELLNER, 2001) que coloca em 

destaque, de modo que as imagens, linguagens e signos apresentados pela mídia 

possuem papel fundamental na reestruturação da identidade contemporânea, 

alicerçando todo o novo comportamento social e cultural da sociedade. 

 Silvertone (1999) estuda a mídia tendo como ponto de partida a 

experiência. “Ela filtra e molda realidades cotidianas por meio de suas 

representações singulares e múltiplas, fornecendo critérios, referencias para a 

condução da vida diária, para a produção e a manutenção do senso comum.” 

(SILVERSTONE, 1999, p. 20-21) O autor demonstra como a autogestão, 

característica do novo sujeito contemporâneo, ganhou ênfase na vida dos 

indivíduos e vem tomando lugar das instituições antes tão bem estruturadas. 
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A predominância da mídia na cultura cotidiana tem caráter de destaque na 
formação de significados e na composição da “experiência contemporânea”, 
segundo Roger Silverstone. A mídia, portanto, segundo a visão do autor, cria 
ordem a partir do ritmo por ela apresentado e sustenta isso através da sua 
relação simbólica, o que é acompanhado pelas pessoas em suas vidas 
diárias. (KASSISSE, 2018) 

 

 O que antes era procurado na família, igreja, escola, estado, prisão (as  

instituições, conforme Foucault), hoje é encontrado na mídia. Princípios valores e 

grupos são agregadores e formadores do senso comum que inclusive quebram 

barreira de tempo e espaço. O espaço de múltiplas dimensões e o tempo 

simultâneo (CASTELLS; MORAES 2006) é uma das diversas características da cultura 

midiática. Ela constrói novos fluxos instáveis e constantes que movimentam as 

sociedades atuais. 

 O sentido de fluxo colocado por Castells e retrabalhado por Silverstone 

quer expor a ideia de tradução a partir da qual interagimos simbolicamente com a 

mídia e criamos filtros, críticas e barreiras individuais – ou de grupos – que moldam 

nossa experiência. No entato, o que é exposto pela mídia varia a“intensidade de 

experiência” (SILVERSTONE, 1999) vivida pelo expectador. Isso torna cada vivência 

única e, ao mesmo tempo  coletiva, entrelaçando  aspectos do público e privado.  

 

É impossível escapar à presença, à representação da mídia. Passamos a 
depender da mídia tanto impressa como eletrônica, para fins de 
entretenimento e informação, de conforto e segurança, para ver algum 
sentido nas continuidades da experiência e também, de quando em quando, 
para as intensidades da experiência. (SILVERSTONE, 1999, p.12) 
 
 

 A partir das análises de Kellner (2001) e Silverstone (1999), percebe-se 

que a mídia tem caráter de disciplina no contexto pós-moderno. Com isso, observa-

se que a anatomopolítica existente atualmente está difusa e não possui a política 

de coerção explícita, mas ela opera na mídia. 

 Assim como colocado pelos autores, ela tem um padrão na forma de 

operar e de ditar comportamentos. A maior sofisticação desse processo, está no 

fato de que não há vigias ou técnicas disciplinares para adestrar o comportamento 

massivo, como propôs Deleuze (1990). É do âmbito da adesão e não da coerção, até 

mesmo nas estruturas comunicacionais. 
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4. Conclusão e Resultados Alcançados 

 

 Ao analisar, na contemporaneidade, as disciplinas dirigidas ao corpo, 

especialmente aquelas destinadas à dimensão mental, vê-se uma intensificação dos 

processos disciplinares como apresentados por Foucault (1975) e sua expansão para 

os estados psíquicos, de tal modo que a “posição de sujeito” (KELLNER, 2001) ideal 

em nosso tempo exalta certas características psíquicas, para além daquelas físicas. 

Assim, pode-se dizer que a mídia é balizadora da disciplina gerencial dos estados 

psíquicos.  

 Com o esfacelamento das grandes instituições e o aumento do poder da 

Cultura da Mídia (KELLNER, 2001), observamos, a partir da análise empírica, que a 

comunicação midiática promove “motivação” e “propósito” para os indivíduos nas 

diversas circunstâncias da vida. Os cardápios apresentados pela mídia sugerem aos 

indivíduo conquistas, parâmetros de satisfação e realizações.  

  Com base na análise empírica desenvolvida, a mídia tem um poder 

institucional cada vez maior sob a vida contemporânea, atuando, para além da 

dimensão física, sobre os estados psíquicos: pensemos na “intensidade da 

experiência” do sujeito em relação à mídia e o quanto tal experiência impacta no 

cotidiano, notadamente na disciplina gerencial dos corpos. 
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