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“Virtual space, Identity and Psychoanalysis: A new
world or a dreadful voyage?”
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NOTA : Inscrições limitadas a 25 participantes
ANDREA MARZI é Psicanalista Didata da Sociedade Italiana de Psicanálise (IPA), é medico
psiquiatra, Professor de Psicologia do Desenvolvimento na Universidade de Siena e doutorado
em Ética Médica. Tem participado em vários grupos de trabalho e comités internacionais sobre
Psicanálise e Direito, e Psicanálise e Cinema. Foi Visiting Fellow na Universidade de Cambridge,
e tem uma vasta obra publicada em revistas internacionais. Em 2016 coordenou a edição do
livro “Psychoanalysis, Identity and the Internet” (Karnac ed.) que está na base da estrutura
deste workshop.

 Sobre o WORKSHOP:
Todos os dias procuramos informações na internet, compramos algo, jogamos, conversamos,
trabalhamos, etc. Qual é a natureza do espaço em que navegamos? É virtual ou real? Como se
estrutura a relação entre a realidade virtual que habitamos num jogo, ou num filme, ou numa
experiência comum na Internet e a realidade psíquica, que é um dos principais focos da
psicanálise? E no que diz respeito à corporeidade, ao tempo e espaço que estamos
acostumados a considerar como os marcos da experiência subjetiva? O que acontece com a
verdadeira relação entre as pessoas? Na verdade, não é apenas a psicanálise que lê a natureza
multifacetada da realidade virtual, mas, ao contrário, o ciberespaço também afeta e influencia
reflexões seminais sobre a própria psicanálise e o espaço virtual da mente. Neste workshop
iremos procurar explorar as consequências da realidade virtual no campo analítico.
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Informações /Inscrições : Sociedade Portuguesa de Psicanálise
Secretariado – Inês Marques
Av. da República, 97 – 5ºAndar
1050-190 Lisboa
Tel : 21 797 21 08 / Fax : 21 793 62 24
E-mail : sppsicanalise2013@gmail.com

Até 31 de Janeiro – sócios da SPP: 30 € / não sócios: 40 €
Depois 31 de Janeiro – sócios da SPP: 35 € / não sócios: 50 €
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