
PET – Programa de Educação Tutorial (SESu / MEC) 
Faculdade de Comunicação / UFJF / Juiz de Fora – 2018 / 1° 

 

COMUNICAÇÃO e PSICANÁLISE 

CONTEMPORÂNEO 

TRANSITIVO 

 
6

a

 feiras – 16h30-18h00 – Início: 13 abril 2018 

 

Módulo de Estudo, Pesquisa e Extensão 

coordenado por 

Potiguara Mendes da Silveira Jr. 

 

 O momento atual, propiciado pela digitalização – pós-tudo, segundo alguns –, não 

abriria espaço para a inclusão de entendimentos sobre processos anteriormente 

impedidos de se manifestar, por mais estapafúrdios que pareçam? As expressões vêm 

como vêm, e não de acordo com o que certos extratos supõem ser o modo correto (na 

maioria das vezes, correto segundo interesses sem explicitação clara). Perguntas: –sobre 

a crença em alguma verdade anterior que permitiria agora falar em pós-verdade; –sobre 

as garantias de que as notícias de antes não fossem fake; –sobre a incidência das 

ideologias e a vigência de uma verdadeira paranoia no ambiente político e intelectual do 

século 20 (genocídios programados, armamentos de destruição global, imposição de 

certezas iluministas...); –sobre se o que ocorre hoje não são as resultantes diretas de uma 

ênfase demasiado longa num voluntarismo santarrão que sabia o que deveria ser o 

melhor para todos; –sobre se certos fanatismos regressivos ou fascismos reavivados não 

se devem ao descompasso de os meios (media) mudarem rapidamente e as mensagens 

(message, massage, mass age) insistirem tempo demais em permanecer as mesmas... 

 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 (cinco impérios), 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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