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Módulo de Estudo, Pesquisa e Extensão 

coordenado por 

Potiguara Mendes da Silveira Jr. 

 

 Leitura de textos (de Freud e outros) que tratam da Comunicação. Pontos a 

serem trabalhados (*): 1) As afecções pessoais não são totalmente incomu-

nicáveis. Não são facilmente, ou todas, comunicáveis, mas não são totalmente 

incomunicáveis. 2) Não sabemos onde passa qualquer fronteira entre interior e 

exterior. 3) Não sabemos discernir precisamente, num dito conhecimento, o que 

é do sujeito e o que é do objeto. 4) Não sabemos onde passa a suposta fronteira 

entre consciente e inconsciente. 5) Não sabemos onde passa a suposta fronteira 

entre indivíduo e grupo ou entre indivíduo e ambiente. 
 

 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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