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 “Vivemos num mundo atual em que os discursos são pelo menos suspeitáveis. 

Nem é preciso dizer que são relativistas. Ou seja, podemos, pelo menos, 

suspeitar do pensamento de um Einstein, colocá-lo em suspenso. E se Newton é 

quem estava certo? Hoje, é assim que pensam. Então, é possível dizer que a 

atividade guerreira cristã da Idade Média é algo datado? Dizem que é um 

retrocesso, mas retrocesso para onde ou o quê? Se o discurso está rolando, não 

tem data. E qual é o nome disto em Freud?: Inconsciente – e Inconsciente não 

tem data. Ocorre que caíram, não são mais acreditáveis, as grandes marcações 

feitas para segurar uma situação completamente demarcada e definida, sobre-

tudo no Ocidente. Isto, em termos de comportamento. Qual é o comportamento 

certo? Em termos de política, é mais aberto ainda” (Magno [2015]. 

 Módulo inserido na linha “Comunicação, Estética e Psicanálise” (PPGCOM/UFJF) e 

orientado pelas perspectivas de investigação apresentadas pela Nova Psicanálise: a 
teoria polar das formações e as teorias do conhecimento, da arte total, da flecha 
cultural, das tecnologias mentais, das vinculações basais (pessoais e sociais). Suas 
pesquisas visam às categorias, postulados, observações e focos próprios que o 
campo da Comunicação pode propor ao entendimento dos acontecimentos e dos 
modos de existir das pessoas.  
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