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Psicanálise Online: um soluço embaixo d’água 

 

  Claudio Akimoto 

 

Como em outros anos, tomarei a oportunidade da fala na Jornada não apenas 

para retomar o que foi trabalhado no espaço de leitura dos Seminários de Lacan, no 

caso Seminário VIII, sobre a transferência, mas também para buscar uma articulação 

do Seminário com o conjunto das elaborações que busquei desenvolver no Vox em 

outras atividades ao longo do ano passado. Especialmente, tentarei uma articulação 

com o que venho trabalhando no meu seminário, sobre A Psicanálise e os Estudos 

sobre a Voz e, também, no trabalho conjunto que vem sendo avançado no Vox com o 

tema do Atendimento Online.  

Tal proposta significa também a tentativa de articulação entre três referências 

de textos: o já mencionado Seminário VIII, de Lacan, sobre a transferência; o livro de 

Nina Eidshein, The Race of Sound, em que apresenta uma elaboração sobre os temas 

da voz, do racismo e da tecnologia; e, por fim, meu livro, O Sujeito na Era Digital, em 

que trago uma abordagem acerca da presença e efeitos das tecnologias digitais na 

atualidade. 

Também como de costume, gostaria de apoiar as elaborações tecidas neste texto 

na apresentação de alguns vídeos, como suporte para o que será debatido. Passo, então, 

a indicar três vídeos de referência: 

O primeiro vídeo tem como título O Terrível Nascimento da Ópera 

Subaquática1, que nos oferece alguns recortes de uma performance realizada pela 

cantora de ópera Juliana Snapper, com uma proposta bastante singular: uma ópera que 

seja realizada embaixo da água. Ao longo da apresentação, Snapper mergulha nas 

águas e canta embaixo enquanto submersa, na tentativa de oferecer ao público a 

experiência de um canto, uma música e um som que não mais se apoiam na certeza de 

 
1 The Terrible Birth of Underwater Opera, disponível em: https://youtu.be/2Bj3xhjMvjQ 
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um deslocamento pela via aérea, passando agora a ressoar na água, um meio muito 

mais denso. 

Já o segundo vídeo, com o título de Antes de Siri e Alexa, existiu Eliza2, 

encontramos o registro de uma demonstração do funcionamento do programa de 

computador nomeado como ELIZA. Criado em 1964, por Joseph Weizenbaum, em 

pesquisa realizada no Massachussetts Institute of Technology (MIT), ELIZA é um dos 

primeiros programas de computador dotados de capacidade para processamento de 

linguagem humana, permitindo que um ser humano “conversasse” com o programa, 

sob a forma de textos digitados em um computador e então respondidos por ELIZA, 

programada para responder a seu interlocutor atuando como se fosse uma 

psicoterapeuta. 

Por fim, o terceiro vídeo, tem como título Conheça o WOEBOT!3, um vídeo de 

apresentação de WOEBOT, um aplicativo para celulares e computadores que se 

propõem a atuar como robô terapeuta, oferecendo o uso de técnicas de psicoterapia 

comportamental, para tratamento de sintomas de ansiedade e depressão, com eficácia 

comprovada cientificamente. 

Tendo em mente essas três referências, passemos então ao que propomos 

articular: 

 

1. O Enigma de Kojève 

No Seminário VIII de Lacan (1960-61/1992), em que é trabalhado o tema da 

Transferência, sabemos que Lacan inicia seu percurso a partir de uma interrogação 

acerca do tema do amor, propondo-se a apreciar “porque e como, no quadro mais 

protegido de todos, o do consultório analítico, a posição do amor se torna ainda mais 

paradoxal” (p. 23). Com esse intuito, propõe a retomada de um dos textos mais 

célebres da tradição filosófica, o texto d’O Banquete, de Platão. Um texto, justamente, 

sobre o amor. 

 
2 Before Siri and Alexa, there was ELIZA, disponível em: https://youtu.be/RMK9AphfLco 
3 Meet WOEBOT!, disponível em: https://youtu.be/KGh8dNkpZWk 
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Mas, mais do que isso, como destaca Lacan e como busquei relembrar algumas 

vezes ao longo de nossas discussões em encontros no ano passado, não se trata 

exatamente de que o tema do texto seja o amor. Como indicado por Lacan: “Qual é o 

tema do banquete? (...) O tema é o seguinte: de que serve ser sábio em amor?” (p. 36). 

Trata-se, então, das relações entre o saber e o amor. O que pode o saber em relação ao 

amor ou, dito de outro modo, de que nos serviria tomar o amor pela via do saber. 

Acerca das possíveis elaborações sobre o tema do amor, Lacan retoma duas 

considerações anteriormente feitas por ele sobre o tema do amor e que também nos 

interessam aqui: “A primeira é que o amor é um sentimento cômico” (p. 41), indicando 

essa conexão entre o amor e humor; e “A segunda coisa (...) é que o amor é dar o que 

não se tem” (p. 41), já situando essa enigmática articulação entre o amor e algo da 

ordem de um vazio ou de uma ausência, mas que, ainda assim, é capaz de produzir 

efeitos. 

E, por fim, ainda à guisa de introdução ao tema, Lacan nos indica o que segue, 

acerca da relação da transferência com o amor:  

Ela faz muito mais: permite-nos ir mais além e captar o momento de 
báscula, de virada onde, da conjunção do desejo com seu objeto 
enquanto inadequado, deve surgir essa significação que se chama o 
amor. Para quem não apreendeu esta articulação e o que ela implica 
como condições no simbólico, no imaginário e no real, é impossível 
captar aquilo de que se trata nesse efeito, tão estranho por seu 
automatismo, que se chama a transferência, impossível comparar a 
transferência e o amor, e medir a parte, a dose, do que se deve atribuir 
a cada um, e reciprocamente, de ilusão ou de verdade. (Seminário 8, 
p. 42, grifos nossos) 

Destacamos, nesse trecho, a intrincada relação entre amor e transferência, 

inconfundíveis, mas também difíceis de serem discernidos em seus efeitos. Nos 

importa também aqui a consideração da transferência como algo marcado por uma 

espécie de estranho automatismo. 

Indicados esses pontos de base, nas aulas que se seguem, Lacan passa a uma 

apresentação e discussão do texto do Banquete, a partir das falas feitas por cada um 

dos personagens que participam do Banquete e que oferecem, cada um a seu estilo, 
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discursos sobre o tema do amor. Desse percurso feito por Lacan, a fim de avançarmos 

em nossa elaboração, retomaremos aqui algo que é indicado ao final de sua quarta aula, 

que tem como título A Psicologia do Rico: Pausânias (p. 57), que, como indicado, será 

trabalhado o discurso de Pausânias. Porém, é ao final dessa aula que encontramos, 

como último ponto trabalhado, a menção ao que aqui nos interessa: “Kojève e os 

soluços de Aristófanes”. 

O discurso de Pausânias é referido por Lacan como um discurso sociológico, 

por se apoiar excessivamente na superficialidade de uma observação acerca das 

relações sociais do mundo grego. Assim, recai em uma concepção de amor que o reduz 

a uma abordagem judicializada e econômica do amor (“O ideal de Pausânias, em 

matéria de amor, é a capitalização protegida, o depósito em cofre daquilo que lhe 

pertence como direito, como sendo o que ele soube discernir e é capaz de valorizar”. 

O amor do Rico, portanto, tema que retornará também posteriormente na discussão 

das peças de Claudel. 

Mas, é ao se referir a importância do discurso de Pausânias que Lacan faz um 

reconhecimento e referência a alguém que, como reconhece Lacan, teve uma 

influência decisiva em sua formação. Trata-se de Kojève, com quem Lacan havia se 

reunido dias antes do seminário, tendo levado a ele o tema do Banquete, pedindo-lhe 

por contribuições sobre como abordar o texto platônico. Kojève, porém, não foi capaz 

de oferecer maiores elaborações ou comentários sobre o texto, restringindo-se apenas 

a uma enigmática afirmação: 

Ao deixar Kojève, eu disse a ele: - Então, esse Banquete, afinal não 
falamos muito dele. E como Kojève é uma pessoa muito, muito fina, 
isto é, um esnobe, respondeu-me: seja como for, você nunca 
interpretará O Banquete se não souber por que Aristófanes estava 
com soluços. (p. 67) 

Vejamos o peso do enigma colocado por Kojève: que toda possibilidade de 

interpretação de “O Banquete” possa de algum modo ser subsumida, condensada, em 

torno de um ponto nuclear: os soluços de Aristófanes. Como entender uma tal 

colocação? 
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O enigma de Kojève parece ter siderado ao próprio Lacan que afirma estar por 

conta própria e reconhece a possibilidade de que não lhe seja possível ali oferecer uma 

palavra última sobre o texto platônico. Contudo, do que ouvira de Kojève acerca de 

outros textos platônicos, Lacan é capaz de resgatar apenas uma pista: “Platão nos 

esconde o que pensa na própria medida em que no-lo revela”. 

É nessa função de velamento, de véu, por aquilo que Platão não escreve, que 

não comparece expressamente no texto, que poderíamos entrever a abertura pela qual 

algo de um avanço em relação ao enigma de Kojève poderia comparecer. Estaria Lacan 

à altura dessa condição? 

Vejamos a tentativa de resposta oferecida por Lacan. Retoma o enigma de 

Kojève, conduzindo-o pela via de uma investigação sobre os motivos ou causas pelas 

quais Aristófanes teria sido acometido pela crise de soluços. Mobilizado por esse 

impulso, Lacan retoma, então, o texto do Banquete, porém, como ele mesmo reporta, 

o faz com certa resistência, ao pensar na hipótese de um reencontro com alguma 

explicação que o remetesse a algo da ordem do corporal: “Vamos voltar a isso – aliás, 

com grande cansaço, não esperando nada menos aborrecido do que voltar a encontrar 

especulações sobre o valor antigo, até mesmo psicossomático, dos soluços e dos 

espirros.” (p. 68). 

Já mobilizado por essa resistência em relação ao somático, tudo o que Lacan é 

capaz de encontrar em sua retomada do texto, é, curiosamente, uma saída pelo corpo, 

aqui, em sua condição anatômica. A resposta dada por Lacan é de que os soluços de 

Aristófanes teriam sido causados, então, por um acesso de risos, efeito do que houvera 

escutado no discurso anterior, o excesso de repetições de palavras, homofonias, 

isologias e, principalmente, a repetição da palavra “Pau”, não apenas uma, mas sete 

vezes: 

De tal modo que, com os pausai, pausomai, pause, pauestai, 
pausetai, com o pausaniou pausamenou, do começo, encontramos 
sete repetições de paus nessas linhas, (...) E, ainda assim, 
extremamente difícil deixar de ver que, se Aristófanes está com 
soluços, é porque durante todo o discurso de Pausânias ele morreu 
de rir, e Platão não fez por menos. (p. 68) 
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Mas será que estaria aí a via de resposta ao enigma de Kojève? Numa solução 

facilmente recuperável a partir da leitura de repetições no texto, resultando em uma 

espécie de humor de estilo duvidoso?  

Notem que tal solução contradiz a própria “pista” indicada por Lacan a partir do 

que recebeu de Kojève: que, em se tratando de Platão, a resposta deve ser buscada não 

naquilo que salta aos olhos, naquilo que está imediatamente disponível pela escrita, 

mas, sim, aquilo que Platão não escreve, que não comparece no texto, mas apenas sob 

uma forma velada, de difícil revelação. 

Mas qual seria, então, outra via de abordagem dos soluços de Aristófanes? 

Acontece que o enigma colocado por Kojève, de fato, é uma questão que atormenta os 

filósofos desde longa data. Até os dias atuais, encontramos ainda debates sobre o que 

se pode extrair dos soluços de Aristófanes. Importante destacar que o texto do 

Banquete, e o fluxo da narrativa, são marcados por duas interrupções decisivas. A 

primeira, mais comumente abordada pelos comentadores – e inclusive por Lacan – é 

o do momento de entrada do já bêbado Alcebíades. Mas, a outra interrupção – para 

Kojève e outros – a mais decisiva, é justamente a dos soluços de Aristófanes. 

Muito já foi escrito sobre esse ponto, com hipóteses as mais variadas. Há os que 

descartam qualquer possibilidade de conferir relevância ao episódio, tratando-o como 

mera banalidade ou trecho cômico inserido no texto. Há os que, como Lacan, 

relacionam o soluço a uma forma de ridicularização do discurso anteriormente 

proferido por Pausânias. Outros, ainda, destacam o soluço como forma de derrisão do 

próprio Aristófanes, com Platão incluindo aí uma tentativa de desqualificar esse que, 

em muitos sentidos, poderia ser tomado como um dos opositores de Sócrates. Por fim, 

há os que tomam os soluços como uma manifestação em ato do próprio impasse 

articulado no discurso de Aristófanes e seu debate com Erixímaco, a partir das 

conflituosas relações entre as necessidades do corpo e os desejos da alma. 

Desse emaranhado de argumentos tecidos na série de debates seculares em torno 

dos enigmáticos soluços, para avançarmos em nossa questão, destacaremos três 

pontos: 
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O primeiro é de uma mudança de rota, em relação ao caminho adotado por 

Lacan ao enfrentar o enigma de Kojève. Lacan parece optar por uma via que procura, 

dentro da coerência interna do texto, um motivo, uma causa para os tais soluços, como 

se se tratasse de explicar a origem ou causa do soluço. O ponto a ser aqui considerado 

é que não se trata de entender a causa do soluço, não é esse o ponto. A questão a ser 

enfrentada é: por que motivo Platão inclui no texto esse episódio do soluço. Ou, se 

seguirmos a pista de Kojève, o que o episódio busca velar? 

O segundo ponto é lembrarmos que a escolha de Lacan por tal via, de uma 

causalidade dos soluços, se torna ainda mais curiosa se consideramos que 

simplesmente não há nada que justifique pensar que risadas causariam soluços. 

Inclusive, até o dia de hoje, não há na ciência resposta nenhuma sobre quais seriam as 

causas de uma crise de soluço, sendo ele uma daquelas manifestações do corpo que 

seguem se recusando a se inscrever sob a égide do tudo-saber científico. Tampouco, a 

significação do soluço pode ser reduzida, como afirma Lacan, a meras considerações 

psicossomáticas. Como indica Dolar (2006), o que devemos destacar em uma 

abordagem do soluço é a possibilidade de uma análise de outra ordem: qual seria o 

estatuto linguístico do soluço: 

This involuntary voice rising from the body’s entrails can be read as 
Plato’s version of mana: the condensation of a senseless sound and 
the elusive highest meaning, something which can ultimately decide 
the sense of the whole. This precultural, non-cultural voice can be 
seen as the zero-point of signification, the incidence of meaning, 
itself not meaning anything, the point around which other—
meaningful—voices can be ordered, as if the hiccups stood at the 
very focus of the structure. The voice presents a short circuit between 
nature and culture, between physiology and structure; its vulgar 
nature is mysteriously transubstantiated into meaning tout court. 
(Dolar, 2006) 

 Alguns vão se lembrar que já apresentei essa discussão por ocasião do 

Seminário IV, com o sonho da Ella Sharpe, em que encontrávamos a questão do latido 

do cachorro e do paciente que pigarreava. Aristófanes não chega a falar, não consegue 

proferir seu discurso, o soluço o impede. Mas, ao mesmo tempo, o soluço faz marca 



 

AKIMOTO, Claudio. Psicanálise Online: um soluço embaixo d’água. Biblioteca Virtual 
do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. Comunicação oral, Jornada Seminário VIII, 
de Lacan, apresentada em 09/03/2022. 

 

www.voxinstituto.com.br 

de seu impedimento. Como entender isso que se faz constar, não ainda como fala, nem 

sequer como código, mas que, ainda assim, produz efeitos na estrutura de significação? 

Como indica Dolar, isso é o que nos permite aproximar a questão do soluço, do tema 

da Voz. 

Por fim, o terceiro ponto a ser considerado, acerca da interrupção trazida pelos 

soluços de Aristófanes, é que essa interrupção faz incidir ali, na ordem dos discursos, 

uma mudança na ordem dos que falam. Aristófanes, que deveria falar, passa sua vez 

para Erixímaco. Instaura-se, então, certo debate e uma troca de farpas entre os dois, o 

confronto entre o médico e o poeta, a ciência e o humorista, o ciência do corpo e a arte 

da alma, sendo apenas após esse embate, que o fluxo dos discursos sobre o amor segue 

para sua trama final, com Agaton, Alcebíades e Sócrates. Os soluços estariam, então, 

intimamente relacionados a uma mudança da ordem das falas e dos discursos, sendo 

decisivos para o desenrolar final da trama. A questão da ordem dos discursos 

apresentados, capazes de constituir a “escada do amor”, a subida que parte dos prazeres 

carnais para as formas mais puras do amor, sendo a ordem dos níveis a serem 

superados decisiva. A questão é então: qual seria a função dessa mudança de lugar, na 

ordem das falas? 

Se reunirmos nossos três pontos de consideração, podemos enodá-los da 

seguinte forma: o que Platão busca nos des-velar, ao se valer do episódio dos soluços 

para fazer constar essa dimensão da voz, que não chega a se inscrever como discurso, 

mas que, ainda assim, é capaz de operar uma mudança de lugar, decisiva para todo o 

desenrolar da significação e, até mesmo, do sentido último do texto Platônico? 

 

2. A voz de Aristodemus 

Passemos, então, a uma tentativa de abertura, em relação ao enigma de Kojève. 

Para isso nos apoiaremos no trabalho de Paul O’Mahoney que, ao trabalhar “O 

Banquete de Platão” e, mais especificamente, os soluços de Aristófanes, nos coloca 

essa mesma questão sobre o soluço e seus efeitos de mudança na ordem do discurso, 

para apresentar uma tese reveladora: não se trata apenas de que os soluços operaram 
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uma inversão na ordem das falas, entre Aristófanes e Erixímaco. Para o autor, o que 

temos como efeito dos soluços – e da discussão que se segue entre o poeta e o médico 

– tem ainda um outro efeito, ainda mais decisivo: o impedimento da fala de 

Aristodemus.  

A questão aqui é de uma leitura que seja capaz de responder ao seguinte: em 

que posição na mesa, na ordem dos falantes, Aristodemus se sentou? Sabemos que no 

texto do Banquete há apenas a indicação de que Agatão indica a Aristodemus que se 

sente ao lado de Erixímaco (“- E tu, Aristodemo, reclina-te ao lado de Erixímaco”, p. 

6). A questão colocada por O’Mahoney é: de qual lado de Erixímaco, Aristodemus 

teria se sentado? De seu lado esquerdo, e então, entre Aristófanes e Erixímaco, ou 

então, à direita, entre Erixímaco e Agatão? O’Mahoney oferece, então, a seguinte 

leitura: 

However, we can surmise that he sits himself on the other side, and 
is therefore between the poet and the doctor, meaning the former 
must speak across him in requesting a cure for his hiccups. In this 
light, the hiccups episode is the reason for Aristodemus being 
skipped; and indeed, as we will argue, the dramatic purpose of the 
hiccups episode is to contrive the skipping of Aristodemus.  

Para sustentar essa hipótese, o autor se pauta por uma análise das dinâmicas de 

interações entre os personagens e das informações que temos acerca da posição de 

cada um no espaço. Temos então que, após os soluços, Aristófanes lança seu desafio 

a Erixímaco: cure meu soluço ou fale em meu lugar. Ao que o médico responde que 

faria os dois, tomando então a palavra. Após a fala do médico, a palavra volta a 

Aristófanes, agora curado dos soluços. Ao longo dessa interação, há uma troca de 

intervenções e provocações entre o médico e o poeta e, envolvidos no debate, ignoram 

aquele que estava sentado entre eles, Aristodemus. Ao final do debate, e da fala de 

Aristófanes, o texto indica que Aristófanes sugere que a palavra passe ao próximo da 

fila, que estivesse após Erixímaco na ordem. E sabemos que a palavra passa, então, a 

Agatão, próximo da fila, sendo declarado também que haveria apenas mais dois 

palestrantes (Agatão e Sócrates). 
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Essa análise permite intuir que Aristodemus se encontrava entre Aristófanes e 

Erixímaco, e que, a partir dos soluços do poeta, se desdobra ali não apenas uma 

inversão na ordem das falas, mas um certo tipo de torsão que acaba por circundar, 

contornar, pular, a presença e a fala desse que aparecia entre eles, Aristodemus. 

Essa seria, então, o objetivo de Platão, com a inclusão do episódio dos soluços: 

contornar e suspender a fala de Aristodemus. Mas por que o recurso a um tão 

complicado mecanismo, quando poderia apenas ter eliminado a figura de Aristodemus 

da fila ou, ainda, tê-lo incluído no texto na mesma referência a outros personagens que 

compareceram ao evento e também não falaram? Qual seria o peso dessa manobra feita 

por Platão? 

Para entender esse ponto, é preciso destacar alguns pontos acerca da figura de 

Aristodemus, que nos são apresentados logo no início de “O Banquete”, na primeira 

fala de Apolodoro: 

Mas quem te contou? O próprio Sócrates? Não, por Zeus, respondi-
lhe, mas o que justamente contou a Fênix. Foi um certo Aristodemo, 
de Cidadão, pequeno, sempre descalço; ele assistira à reunião, 
amante de Sócrates que era, dos mais fervorosos a meu ver. 

 Aristodemo, então, estivera presente no Banquete, assistira a todo o 

encontro. É dele que parte o testemunho de toda a história, contada por Aristodemo a 

Apolodoro e de Apolodoro a Platão. Aristodemo é a testemunha do discurso do amor, 

mas sem que tenhamos, de fato, o registro escrito, em primeira pessoa, de seu relato.  

Não apenas isso, mas é importante considerar que Aristodemo era ele também 

apaixonado por Sócrates, não sendo Alcibíades, então, o único admirador de Sócrates 

ali presente. Ao focar o tema do amor, do amado e do amante, apenas na tríade 

Sócrates/Agatão/Alcebíades, esquecemo-nos da presença desse Aristodemus que 

seria, em verdade, como indica o texto, o verdadeiro e talvez mais fervoroso amante 

de Sócrates. 

Temos, então, que justamente essa figura, que poderia ser talvez tomada como 

a verdadeira e mais próxima figura de Eros, é justamente aquela que não profere um 

discurso que ofereça uma tentativa de saber sobre o amor. Não apenas isso, mas é 
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também essa figura que Platão, pela manobra dos soluços de Aristófanes, faz questão 

não apenas de manter silenciado, mas manter também como algo que não se inscreve 

diretamente no texto, que permanece velado. Cabendo ao leitor, ir além do texto 

escrito, para poder reencontrar a presença dessa figura de Eros. Como afirma 

O’Mahoney: 

Aristodemus, we note, not only remains silent at the banquet, i.e., he 
gives no speech, but there is silence on his silence: whereas the other 
missing or misremembered speeches, located between Phaedrus and 
Pausanias, are mentioned, he does not draw attention to the fact that 
he avoided or was deprived of the opportunity to contribute to the 
evening, just as at the banquet itself no one seems to notice this 
oversight. It seems therefore that Plato contrived the hiccupping 
scene and the ensuing disorder to provide for the omission of 
Aristodemus, rather than for comedic diversion; the fact that 
attention is not drawn to it by the attendees at the symposium, and 
the reader must himself notice their oversight, and accordingly locate 
Aristodemus as we have done, surely indicates intent on the author’s 
part. 

Toda a montagem em torno do episódio dos soluços, visaria a esse velamento, 

da presença de Eros, como aquilo que não se inscreve no texto, que passa 

desapercebido, nas tentativas de captura do amor pelo saber. O fracasso dos presentes, 

inclusive do filósofo Aristóteles, em notar o que comparece de fato como amor, seria, 

então, o grande elemento dramático do texto platônico: 

But with a good case for the omission of Aristodemus being caused 
by the hiccup episode, and the further point that this entails in terms 
of the dialogue precisely the omission or neglect of Eros, one cannot 
but assume that if the former can be said to be the dramatic purpose 
of the incident, the latter point —the “missing” of Eros—  hints at 
the philosophical meaning of this dramatic sleight. The collective 
failure to lay hold of Eros, and the failure of Socrates in particular, 
we must suspect intimates something about the relation between erōs 
and philosophy 

Tais considerações situam o tema do amor em relação a dois embates que nos 

são relevantes aqui. De um lado, a presença de Aristodemus como isso que se perde, 

que se circunda e que cai, a partir do embate, entre o poeta e o médico. De outro lado, 

Eros como esse ponto de impossibilidade e de não coincidência entre o saber e o corpo, 
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como o que cai nesse encontro, mas que, ao mesmo tempo, não chega a se inscrever. 

Lembremos que inicialmente Lacan destaca que o tema do texto do Banquete é a 

relação entre o saber e o amor. 

Entre o discurso médico e a arte poética. Entre as coisas da alma e os desejos do 

corpo. O silêncio de Aristodemos, assim como a não inscrição desse silêncio no texto. 

A possibilidade de algo que se faz apenas por um certo contorno e reviramento, por 

uma topologia, como demonstrei a vocês. E que o soluço, justamente algo da ordem 

de um reviramento no corpo, que não chega a se inscrever como linguagem, tenha sido 

o lócus dessa operação. 

 

3. Psicanálise Online: um soluço embaixo d’água 

Feita essa revisão em torno do texto platônico do Banquete, assim como da 

leitura dele proposta por Lacan, podemos daí extrair algumas consequências em 

relação ao tema da psicanálise online. Para isso, retomo as referências de vídeos 

indicadas no início do texto. 

Comecemos com a ópera de Juliana Snapper. A artista e cantora eslovena é 

também uma pesquisadora nos campos da música, do canto e, principalmente, da voz, 

que, além da excelência na performance vocal, ganha notoriedade por suas criações e 

instalações em que realiza apresentações que levam aos limites suas capacidades 

físicas, vocais e expressivas durante o canto. Em um de seus trabalhos, realiza uma 

performance em que se pendura de ponta-cabeça, e canta com seu corpo virado de 

cabeça para baixo. Após esse primeiro experimento, passa, então, ao que mostrei a 

vocês no vídeo: a experiência do canto embaixo d’água. 

Sobre esse experimento de Juliana, destacaremos alguns pontos de interesse: o 

primeiro ponto é considerar o modo como o trabalho desenvolvido pela cantora se 

coloca como uma crítica ao excesso de formalismo e rigor presentes no campo da 

música e da pedagogia vocal. Após uma longa carreira em que passou por árduo e 

rigoroso treinamento para ter o domínio completo de sua voz, sendo capaz de 

enquadrá-la nos padrões formais do que seria considerado como um “canto correto”, 
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Snapper se rebela contra essa tentativa de captura da voz pelo formalismo musical, 

iniciando sua jornada de pesquisa rumo a crescentes esforços para questionar, 

desestabilizar e desafiar os fundamentos da prática musical e vocal. Desafia as 

tradições da ópera clássica, enquanto gênero de música altamente especializado e 

formalizado, para demonstrar como essa ilusão de uma possibilidade de captura, 

escrita e formalização da voz, só pode ser sustentada a partir de uma série de práticas 

de doutrinação, controle e restrição do corpo. Mais ainda, coloca-se como uma crítica 

da maneira como esse modelo formal se propõe a uma captura e domesticação da voz 

feminina. Como afirma Eidshein (2019): “she questions the performance of gender 

and sexuality and the limitations of language in the face of nonnormative behavior”. 

Nesse sentido, seu trabalho busca jogar com os limites e pontos de fracasso entre 

corpo e natureza, entre a voz e aquilo que dela se pretende capturar sob a forma de 

uma escrita ou formalização:  

We might also imagine Snapper’s vocal preparation as a way to 
remark on, negotiate, and play with the boundaries between nature 
and culture: between the female voice historically understood as 
uncontrollable or natural, and the operatic voice as refined and 
controlled. (Eidshein, 2019) 

E é essa via de crítica que culmina em sua proposta de uma ópera subaquática. 

A ideia aqui é de forçar o cantor a se confrontar com a experiência de ter que 

performar, enquanto mergulhado em um outro ambiente, em que um outro jogo de 

forças e relações está em vigor, e que confronta as características mais básicas 

pressupostas pela prática vocal: como fazer para respirar? Como fazer para expelir o 

ar de maneira a produzir o som pretendido? Como fazer para escutar, se estamos não 

mais cercados por ar, mas sim por água? 

Vejam que se trata aí de fazer vir à tona e dar destaque aos elementos que 

normalmente ficam recalcados, ou mesmo, foracluídos, quando pretendemos sustentar 

a ilusão de um saber sobre a música, de uma formalização e teorização. Busca-se aí 

um esquecimento e apagamento do corpo, uma exclusão da singularidade, uma recusa 

do que constitui o mais fundamental ponto de base da prática musical: a necessidade 
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do ar como via de transmissão das ondas sonoras. Algo que, simplesmente, é tomado 

como premissa e excluído de consideração, quando nos filiamos a um esforço de 

purificação, teorização, formalização e abstração.  

Arriscar-se em um tal experimento coloca desafios e até mesmo riscos de grande 

peso. No depoimento da própria Snapper, encontramos o quanto segue: 

Not only the uncanny and fantastical, but also the states of 
discomfort and uncertainty of vocal outcome, suggest something 
extraordinary. It is an exciting but uncertain situation that keeps one 
at the edge and does not permit taking the environment and its rules 
for granted. (…) Singing underwater is still the most physically 
demanding because there are serious dangers attached to it—like 
bursting a lung or drowning [only three teaspoons of water in the 
lungs will do it]. Plus it just takes more energy to expel sound into 
water because it is so dense.” 

 Submerso na água, qualquer erro pode até mesmo ser fatal. Um erro, ou, 

talvez até mesmo, uma contingência como, quem sabe, por exemplo, um soluço. Já 

pararam para pensar nisso? O que aconteceria se vocês tivessem um soluço, enquanto 

submersos na água? Se Snapper, durante sua performance, tal qual Aristófanes, fosse 

tomada por uma crise de soluços? Na preparação para essa apresentação, perguntei a 

uma série de pessoas sobre o que pensariam de uma tal experiência e muitas me 

responderam imaginar que um soluço embaixo d’água poderia resultar em morte. Que 

espécie de morte é essa à qual o soluço nos conecta, ao trazer à tona algo de 

incontrolável em nossos corpos? 

Esse esquecimento do meio no qual estamos imersos, é aí que incide a dimensão 

política e das lutas de poder que estão em voga. Como indica Eidshein (2019): 

Because so many discursive resources have been put into controlling 
and repressing the material, multisensory aspects of sound, we have 
stopped accounting for these aspects. But it seems that in limited 
cases, such as immersing ourselves in water with an opera singer, we 
can sense beyond the strong naturalization of our sensing of sound. 
(…) In Other words, she recognized that material in a natural state is 
a phantasm to which we do not have unmediated access. Rather, the 
materiality that we can access — which includes sound and the voice 
— is determined by ideas and representations that are unavoidably 
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subject to power relations. The power relationship that we have seen 
play out in music analysis has pulled the eye and ear above the other 
senses, out of the full sensory experience that is listening to voice 
and sound. And it is this body, with a perceptual system tuned by a 
given culture, that is the perceiving conduit of sound. 

Um privilégio do lógico, do formal, do racional, do que se inscreve, do que pode 

ser controlado, mas que opera tão somente sob a forma de uma exclusão do que é da 

ordem do corpo, do ambiente no qual os corpos se inserem e, consequentemente, das 

dimensões políticas e de poder aí implicadas: “our music theories and notational 

systems do everything possible to mask those dimensions of music that are related to 

physical experience and focus instead on the orderly, the rational, the cerebral.” 

(Eidshein, XXXX). 

Acho que, nesse ponto, já é possível notar o paralelo que traço com a psicanálise, 

ao se esconder nos formalismos, na ilusão de uma teorização rigorosa, só o faz ao 

preço de uma exclusão de dimensões do corpo, do ambiente, e da política. Na ilusão 

de um sujeito, sem raça, sem cor, sem gênero, sem história, em nome de um 

formalismo teórico que pudesse capturar a experiência e operar de modo autônomo. 

Goldenberg, em seu livro Des-Ler Lacan, apresenta esse impasse numa formulação 

breve e rica: “Como o âmbar, que preserva a mosca para nada saber de seu vôo”. 

Mas qual é, em seu ponto mais radical, o voo que se pretende apagar da teoria 

psicanalítica? Tal qual feito com Aristodemus, o que se pretende apagar e excluir é a 

voz. Para manutenção da ilusão de um sistema que fosse capaz de operar unicamente 

pela escrita de traços. 

E é essa montagem problemática que entra radicalmente em cheque, quando 

temos a experiência como a do atendimento online.  

Como tenho tentado demonstrar para vocês, o que muda no atendimento online? 

O que muda, de maneira decisiva, é o ambiente, na medida em que algo que antes se 

fazia unicamente pelo ar passa a precisar passar por um outro ambiente, o do 

computador, na medida em que nossa fala precisa passar pelo “funil” das câmeras e 

microfones do computador, sendo achatada sob a forma de um puro código digital, 

para só depois ser retornado sob a forma de ondas sonoras. A fala, nessa dinâmica, 
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passa por um novo meio, cruza uma camada a mais de superfície, que tem como 

condição estrutural justamente a redução de tudo a um código, binário, zero ou um.  

Daí as dificuldades enfrentadas pelos psicanalistas em relação ao atendimento 

online. De repente, viram-se arrancados de seu meio, de seus consultórios, até mesmo 

do ar que antes respiravam e compartilhavam com seus pacientes, passando a se ver 

confrontados com essa experiência de submersão da prática clínica.  

Decorrem daí também as dificuldades de apreensão desse fenômeno, que 

oscilam entre ora um animismo dos objetos que compõem o setting analítico, como se 

o decisivo fosse a sala do consultório, as poltronas, as luzes, ou mesmo o caminhar até 

o consultório, e ora por variações de alguma espécie de mistificação do analista, como 

se o que estivesse em jogo fosse alguma espécie de sensibilidade do analista às nuances 

do online, como se se tratasse apenas se estar mais atento, mais aberto, mais sensível 

ao que ali transcorre. 

Nisso se esquecem do meio que habitam, o mesmo meio que, originariamente e 

de modo fundante, foi excluído de sua formalização teórica. E nisso fazem da teoria 

uma ideologia, que recalca e esconde as dinâmicas de poder ali em jogo.  

O problema do atendimento online e da digitalização das práticas terapêuticas 

precisa ser abordado por essa porta de entrada: a mudança de meio, que nos submerge 

no mar digital. Somente por essa via será possível enfrentar os desafios políticos que 

tal mudança nos coloca, que, de modo algum, se reduzem a orientações propedêuticas 

acerca do manejo da transferência no atendimento online. Uma vez submersos no mar 

digital, estamos confrontados com uma série de outros impasses e questões cruciais 

que deveriam despertar a atenção dos psicanalistas: a proliferação da psicanálise nas 

redes sociais sob a égide de uma ilusória democratização, a mercantilização da 

psicanálise sob forma de cursos ou por sua oferta e sucateamento em plataformas e 

marketplaces de terapia online, a degradação da formação sob a forma de lojinhas de 

cursos online, a precarização do trabalho diante das restrições impostas por esse novo 

formato.  



 

AKIMOTO, Claudio. Psicanálise Online: um soluço embaixo d’água. Biblioteca Virtual 
do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. Comunicação oral, Jornada Seminário VIII, 
de Lacan, apresentada em 09/03/2022. 

 

www.voxinstituto.com.br 

E, principalmente, a robotização das práticas de cura, com uso de programas de 

computador e aplicativos. Algo que teve início com a criação de Weizenbaum, o robô 

ELIZA, o primeiro robô terapeuta. Em uma resenha ao meu livro, Dunker, retoma o 

exemplo de ELIZA, para traçar uma analogia entre a relação com a máquina e a relação 

transferencial que se estabelece em uma análise: 

Processo análogo, mas invertido se encontrará na análise do primeiro 
programa de computador que simulava uma psicoterapia, na verdade 
uma primeira entrevista com um psicoterapeuta rogeriano. (...) Fato 
é que a máquina respondia com códigos de inversão típicos da 
comunicação empática, mas por mais que você soubesse que se 
tratava de uma máquina, havia um impulso a "proteger" o sistema de 
suas próprias limitações, de modo a levar a conversa adiante. Anos 
mais tarde vim a perceber que esta espécie de proteção de algo que 
sabemos ilusório é parte essencial da transferência que nos permite 
analisar nossos analisantes, reproduzindo com eles a fonte e origem 
de suas dificuldades. 

Lacan, em seu A Terceira, em uma discussão acerca da relação entre psicanálise 

e ciência, destaca como essa interrogação sobre o funcionamento dos gadgets e sua 

capacidade de nos animar seriam uma questão crucial para o futuro da psicanálise: “o 

futuro da Psicanálise é algo que depende do que advirá desse real, ou seja, se as 

engenhocas, por exemplo, ganharão verdadeiramente a dianteira, se chegaremos a ser, 

nós mesmos, verdadeiramente animados pelas engenhocas.”. 

A fim de melhor ilustrar essa dinâmica, de uma possível analogia, entre a 

transferência na prática clínica e a transferência na relação com a máquina, vamos 

destacar o trecho de uma das conversas apresentadas pelo próprio Weizembaum em 

seus testes com ELIZA: 

Homens são todos iguais. 

DE QUE MODO? 

Eles estão sempre nos perturbando de algum modo. 

VOCÊ PODE PENSAR EM UM EXEMPLO ESPECÍFICO? 

Bom, meu namorado me obrigou a vir aqui. 

SEU NAMORADO TE OBRIGOU A VIR AQUI? 
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Ele diz que eu estou deprimida a maior parte do tempo. 

SINTO MUITO EM SABER QUE VOCÊ SE SENTE DEPRIMIDA 

É verdade, eu sou infeliz. 

Em uma rápida troca de mensagens, a interlocutora/paciente passa a falar de 

seus sentimentos, mesmo sabendo se tratar de um computador. Mais do que isso, 

impressiona a continuidade da conversa, que avança em direção a temas familiares, 

que, de fato, se assemelham ao que poderia ser o estereótipo de uma conversa com um 

psicólogo: 

VOCÊ ACHA QUE VIR AQUI VAI TE AJUDAR A NÃO SER INFELIZ? 

Eu preciso de alguma ajuda, isso é certeza. 

O QUE SIGNIFICARIA, PARA VOCÊ, SE VOCÊ RECEBESSE ALGUMA 

AJUDA? 

Talvez eu pudesse aprender a me dar melhor com minha mãe. 

ME DIGA MAIS SOBRE SUA MÃE. 

Minha mãe cuida de mim. 

QUEM MAIS EM SUA FAMÍLIA CUIDA DE VOCÊ? 

Meu pai. 

SEU PAI? 

Você é como meu pai, em alguns aspectos. 

EM QUAIS ASPECTOS SOU SEMELHANTE A SEU PAI? 

Você não é muito agressiva, mas eu acho que você não quer que eu perceba isso. 

O QUE TE FAZ PENSAR QUE EU NÃO SOU AGRESSIVA? 

Você não discute comigo. 

PORQUE VOCÊ ACHA QUE EU NÃO DISCUTO COM VOCÊ? 

Você tem medo de mim. 

TE DÁ PRAZER ACREDITAR QUE EU TENHO MEDO DE VOCÊ? 

Meu pai tem medo de todo mundo. 

O QUE MAIS VEM A SUA MENTE QUANDO VOCÊ PENSA NO SEU PAI? 

Valentões 
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ISSO TEM ALGO A VER COM O FATO DE QUE SEU NAMORADO A 

FORÇOU A VIR AQUI? 

E… corte! Nessa breve sequência de mensagens com o programa ELIZA, a 

paciente chega até mesmo a traçar um esboço transferencial, projetando em ELIZA 

questões referentes à sua relação com seu pai, e fazendo uma associação-livre que a 

leva a voltar a se confrontar com a posição do namorado, em relação à agressividade 

paterna.  

Weinzenbaum, ao apresentar ELIZA ao mundo, se surpreende com os efeitos 

de sua invenção. Particularmente, dois tipos de reações o espantam. A primeira, por 

parte de psiquiatras, psicólogos e outros profissionais da área da saúde que realmente 

viam em ELIZA uma via possível de dispositivo terapêutico a ser amplamente inserida 

e aplicada no campo da saúde mental, como um verdadeiro instrumento terapêutico 

automatizado e que não mais precisaria da participação do profissional médico.  

Mas é na terceira consequência identificada por Weizenbaum, que encontramos 

o que podemos nomear como a robotização do humano. Weizenbaum (1976) se 

surpreende com a intensidade e facilidade com que as pessoas que interagiram com 

ELIZA passam a tomá-lo como um interlocutor vivo, ou até mesmo, humano: 

Fiquei espantado em perceber o quão rapidamente e o quão tão 

profundamente as pessoas conversando com ELIZA se tornavam 

emocionalmente envolvidas com o computador e o quão 

inequivocamente elas antropomorfizavam ELIZA. (...) Eu não havia 

percebido que mesmo exposições muito curtas a um programa de 

computador relativamente simples seria capaz de induzir poderosos 

pensamentos delirantes mesmo em pessoas bastante normais. 

E isso, mesmo considerando que muitas pessoas que interagiram com ELIZA 

eram estudantes ou pesquisadores que não apenas sabiam se tratar de um mero 

programa, mas também eram capazes de compreender seu mecanismo de 

funcionamento. Sabiam bem que se tratava de um mero conjunto de regras de 

programação. E, aliás, um conjunto bem simples de regras de programação. Sabiam 
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muito bem, mas ainda assim, passavam a se relacionar com o programa, como se fosse 

um verdadeiro interlocutor.  

Uma vez mais, essa potencialidade da tecnologia para oferecer um lugar de 

ilusão. E a facilidade com que nos deixamos capturar por ela. Em suas pesquisas com 

programas e robôs como o Eliza, chamados de “artefatos sociais”, Turkle cunha a 

expressão “efeito ELIZA”, para se referir a esse processo com o qual ativamente 

sustentamos a ilusão da máquina como algo vivo e com o qual poderíamos então 

manter uma conversa: “Nós queremos falar com máquinas, mesmo quando sabemos 

que elas não merecem nossa confiança. Eu chamo isso de efeito ELIZA.” (TURKLE, 

2012). 

Somente aí poderemos nos interrogar sobre o que, de fato, poderia estar à altura 

do desafio que uma tal imersão nesse novo meio aquático-digital nos confronta. Nesse 

mar digital, poderia ainda haver um soluço embaixo d’água, capaz de fazer constar 

essa dimensão de passagem, do desejo à transferência. 
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