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 A atividade psíquica que escapa à consciência é reconhecida desde os povos
primitivos: curandeiros, feiticeiros e xamãs a evocavam em seus procedimentos
terapêuticos. A partir do século 18, ela passa a ser foco de estudos e pesquisas
sistemáticas (hipnose, espiritismo, [neo]romantismo, psiquiatria dinâmica,
psicanálise). E, hoje, temos que: “é preciso entender o Inconsciente como
caótico. [O caso] da máquina chamada mente desta espécie, é o dos grandes
sistemas de alta complexidade. [A palavra mente engloba] a estrutura mental
como determinada inconscientemente, ou seja, como caótica e complexa. [...] O
característico da complexidade do sistema dinâmico, como é o caso do cérebro,
da mente, do Inconsciente, é o sistema inteiro – isto é, a formação inteira
chamada mente – comportar-se de maneiras que não são acessíveis às formações
que o compõem” (Magno [2013].
 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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