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 E se me perguntassem
que forma tem o mundo

Vivências espaciais primordiais e a agorafobia

 If I were asked about the shape of the world
Primitive spacial experience and agoraphobia

Beatriz Chacur Biasotto Mano

Resumo: Neste ensaio sobre a agorafobia busca-se colher, no campo psicana-
lítico, alguns subsídios que permitam pensar a relação entre espaço e angús-
tia como terreno onde pode se desenvolver um quadro agorafóbico.
Parte-se do princípio de que a construção do espaço, enquanto estrutura
cognitiva, é solidária ao processo de constituição do Eu e à possibilidade de
abstração simbólica.
Referido a autores como Francis Tustin, Didier Anzieu e Geneviève Haag, o
texto resgata e desenvolve, por um lado, a idéia do aparelho psíquico como
um espaço psíquico, e do próprio Eu como um invólucro que deve se cons-
tituir continente e protetor do mundo psíquico. E por outro lado, situa os
primórdios do processo de constituição do Eu, isto é, das experiências vivi-
das em nível corporal ao nascimento psíquico, como um terreno indispensá-
vel para uma compreensão mais afinada da agorafobia.
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Abstract: Gathering some information in the psychoanalytic field, this essay
on agoraphobia is an attempt that allows us to think about the relationship
between space and anguish as a field where you can develop an agoraphobic
diagnostic.
It is taken for granted that the space construction, as a cognitive structure,
supports the process of construction of the Self and the possibility of a symbolic
abstraction.
Referring to authors as Francis Tustin, Didier Anzieu e Genevieve Haag, the
text brings up and develops, on one hand, the idea of the psychic mechanism
as a psychic space and the Self as a cover that shall become continent and
protector of the psychic world. On the other hand, it places the very beginning
of the Self-constitution process, i.e. the body level experience lived at the
psychic birth, as an essential field to a more tuned up comprehension of
agoraphobia.
Key words: agoraphobia; space; psychic birth; primitive spatial experience.

“ e assim, mesmo agora, se me perguntassem que forma tem o mundo, se
perguntassem ao mim mesmo que mora no interior de mim e guarda a
primeira impressão das coisas, tenho que responder que o mundo está dis-
posto sobre uma porção de sacadas que irregularmente se debruçam sobre
uma única grande sacada que se abre no vazio do ar...” (Calvino, 2000, p.
105)

E se perguntássemos ao agorafóbico qual é a forma do mundo? Se per-
guntássemos no momento de crise ou quando ele está fora dela? Será que ele
descreveria formas diferentes? Qual seria a “primeira impressão” que o
agorafóbico guarda das coisas?

Falo de forma porque, tal como entendo, a noção de forma está estrita-
mente vinculada a de espaço. As configurações espaciais, isto é, as dimensões
percebidas na configuração do espaço, são elementos determinantes das for-
mas ao mesmo tempo que, paradoxalmente, estas instruem na constituição
das configurações espaciais.

Das definições de forma que encontramos no Dicionário Aurélio de Lín-
gua Portuguesa, quero destacar duas:
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1 - Os limites exteriores da matéria de que é constituído um corpo e que a
este conferem um feitio, uma configuração, um aspecto particular;

2 - Ser ou objeto confusamente percebido e cuja natureza não se pode pre-
cisar.
Assim, pensar em forma nos leva a percorrer um terreno que vai da

percepção confusa, pouco precisa de um objeto, até a possibilidade de
configurá-lo de modo preciso, diferenciando-o de seu entorno. A questão da
forma parece, então, nos remeter à possibilidade de que algo adquira ou não
um contorno e de que possa vir a se discriminar numa relação de figura/
fundo; forma implica na noção de limite, por mais rudimentar que seja, con-
tendo um espaço.

Numa primeira abordagem, pode causar uma certa estranheza pensar
em uma patologia que vincule espaço e angústia. Quando se fala do sintoma
agorafóbico, geralmente se tem a tendência a relacioná-lo a determinadas
características de um lugar específico: são lugares percebido (ou seria senti-
dos?) como grandes, vazios, públicos, abertos, etc., abrigando, deste modo,
sob o quadro agorafóbico, uma grande diversidade de situações sintomáti-
cas. Além disso, vale notar que não se trata da percepção do espaço, mas sim
da possibilidade de estar nele; de experimentá-lo. Sabemos que o agorafóbico
pode, por exemplo, ver a praça objeto de sua angústia, que pode até contorná-
la, o que muitas vezes é um recurso utilizado, mas não pode atravessá-la,
percorrer seu espaço interior sem entrar em profunda crise.

Nosso estranhamento aumenta quando nos damos conta de que, sob
nosso ponto de vista, o espaço é um dos elementos fundamentais para a apre-
ensão e organização da realidade compartilhada (o que em psicanálise cha-
mamos de princípio de realidade) e passível de ser mensurado por padrões
socialmente convencionados. Além disso, não há como se fugir do espaço já
que todos os objetos que existem ocupam um lugar no espaço, e que as rela-
ções espaciais fundam o destino de todo ser vivo, por mais primitivo que
seja. É no espaço, na experimentação do espaço em suas diversas configura-
ções, que as relações acontecem: perto/longe, dentro/fora, contigüidade,
envelopamento, etc.

Daí parece ser de extrema importância a ampliação, para além de Freud,
da recomendação freudiana que encontramos em “Totem e Tabu” (Freud,
1913):

Desse modo, seria vã, e na verdade tola, tentar compreender as complexida-
des e pormenores dos sintomas de (por exemplo) uma agorafobia, com base
em suas premissas subjacentes; pois toda a harmonia e precisão da combi-
nação são apenas aparentes.” (Freud, 1913, p.120-1)
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Neste ensaio sobre a agorafobia pretendo colher, no campo psicanalíti-
co, alguns subsídios que permitam pensar a relação entre espaço e angústia
como terreno onde pode se desenvolver um quadro agorafóbico.

Uma primeira orientação nesse sentido nos é apontada por Monique
Douriez-Piñol. Baseada em Piaget e na própria psicanálise, ela parte do prin-
cípio de que o espaço, enquanto estrutura cognitiva, não é um objeto concre-
to; ele é abstrato, imaginado e imaginário. É uma construção subjetiva que
ocorre passo a passo, solidariamente ao desenvolvimento e estruturação psí-
quica. Ela faz notar que, numa perspectiva de compreensão dinâmica do
desenvolvimento, só encontramos a construção da unidade do espaço após a
criança ter expresso sua própria unidade, podendo, por isso mesmo, ser um
“Eu” e se designar sujeito. Isso é o mesmo que dizer que o processo de cons-
trução do espaço, enquanto estrutura cognitiva, é solidário ao processo de
constituição do Eu e à possibilidade de abstração simbólica. Enquanto não
houver capacidade abstrativa, ou quando houver uma desestruturação psí-
quica, não podemos nos referir ao espaço como uma representação; ele não
é, nesse momento, vivido como uma estrutura cognitiva. Ele poderá ser, por
exemplo, experimentado, agido, manipulado, usado, mas não pensado.

No campo psicanalítico, as elaborações de Francis Tustin possuem essa
mesma direção. Ela tem destacado a importância da forma como “primeira
impressão das coisas”. Seu trabalho clínico, particularmente voltado para clí-
nica do autismo, lhe tem sugerido que, no processo de maturação, os indí-
cios da constituição do psiquismo como uma forma que tem um espaço inte-
rior, é um primeiro passo importante no desenvolvimento cognitivo e emo-
cional. Ela entende que no processo de maturação há uma fase inicial, anteri-
or ao narcisismo e até mesmo ao auto-erotismo, caracterizada por uma vivência
primária de um fluxo de sensações. Isto é, esse tempo primitivo corresponde
a um estágio em que as experiências são traduzidas em termos de sensações
corporais e não há, por parte do bebê, nenhum reconhecimento dos objetos
como separados do fluxo de sensações. Neste sentido, ela se refere aos obje-
tos como objetos-sensação. Assim, por exemplo, para o bebê, os padrões de
ritmo, sensações e disposições internas associados com o ato de sugar pare-
cem ser o seio. Do mesmo modo a mãe parecer ser, para o bebê, os ritmos,
vibrações e sensações experimentados no contato de seu corpo com o corpo
dela. Enquanto objeto-sensação a mãe, tal como o seio, constitui parte do
corpo do bebê. Mas para tanto, é necessário que em seu estado de devoção
ela se adeqüe ao ritmo de seu bebê permitindo, deste modo, que ele crie a
ilusão de possuir com ela uma unidade corporal; unidade esta constituída
em termos de suas próprias sensações corporais.
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Todo esse universo de sensações é o que constitui, para Tustin, junta-
mente com os processos não físicos (experimentados, no entanto como físi-
cos)1, o senso de ser primitivo da criança; um senso de ser centrado no corpo
– sensações-eu, define Tustin, – que tende a se constituir numa sensação físi-
ca de ‘forma’. Não formas geométricas, nem formas de objetos particulares
localizados no espaço externo, pois, para ela, nesse primeiro momento, os
aspectos particulares que transformariam o objeto em um objeto específico
ainda não existem. São apenas ‘formas’ que organizam o fluxo aleatório de
sensações e que se constituem como “os rudimentos da noção de limite con-
tendo um espaço” (idem, p.99). Assim, por exemplo, a voz de uma pessoa
pode ser sentida como um auto-envolvimento por formas tranqüilizadoras,
ou o círculo pode ser um “modo pré-verbal de expressar a experiência de
sentir-se contido por um ambiente sustentador que gira em torno do bebê
como figura central” (idem, p.132).

Segundo Tustin, é essa experiência auto-sensual de unidade que o bebê
vive na relação com seu ambiente maternante, que o prepara para os relacio-
namentos posteriores com objetos ‘não-eu’, “experimentados como separa-
dos de seu corpo e aos quais ele tem que aprender a se ajustar.” (Tustin, 1981,
p.15)

Diz ela:

“Assim como o círculo tem contornos distintos e definidos, também o indi-
víduo emergente começa a sentir – talvez a princípio apenas momentanea-
mente – que tem limites corporais distintos. Esses limites corporais distin-
tos indicam um espaço interior, eles não são apenas bordas a partir das
quais uma superfície é subentendida.” (Tustin, 1986, p.130)

 Será apenas em conseqüência ao processo do desenvolvimento do pe-
queno infante, que as formas poderão ser associadas às formas de objetos
reais relacionados a constructos compartilhados por outra pessoa. Daí surgi-
riam os perceptos e os conceitos. Conclui Tustin: “A consciência social não
pode se desenvolver até que ele tenha um senso de ser um eu (self) separado
de outros eus (selves)”. (Tustin, 1981, p. 16)

Desse modo, se questionar pelas percepções de forma nos faz pensar,
num só depois, numa história de experiências e sensações que se integram
na medida do desenvolvimento, num processo de maturação. Ou seja, ao
longo do processo maturacional – da experiência vivida a nível corporal ao

1. Segundo Tustin, nessa etapa primitiva do desenvolvimento, as emoções são confundidas ou expe-
rimentadas como sensações. Por exemplo, a ternura com a maleabilidade e a maciez tátil e visual-
mente experimentada; a segurança com a solidez; a perda com o arranhar e o sentimento de queda no
vazio com um escoar.
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nascimento psicológico e daí ao desenvolvimento cognitivo – acontecerão
diferentes vivências de formas e, podemos também inferir, de espaço.

Quais seriam, psicanaliticamente falando, as bases psíquicas que ampa-
ram o desenvolvimento da percepção do espaço enquanto estrutura cognitiva?
Como podemos entender a relação entre a constituição do Eu e a construção
do espaço? E ainda, que relação isso teria com a produção de angústia, uma
vez que é nessa relação que queremos situar a questão da agorafobia?

Entendo que a indicação de Tustin, assim como a de Duriez-Pinñol,
situa, por um lado, os primórdios do processo de constituição do Eu como
terreno indispensável para uma compreensão mais afinada da agorafobia. E
por outro, nos faz resgatar prioritariamente nos textos freudianos, a idéia de
um aparelho psíquico como um espaço psíquico e do próprio Eu como um
invólucro “suficientemente flexível” (Anzieu,1985) que delimita e dá forma
a esse espaço, ao mesmo tempo em que desempenha um papel de interface
com o mundo exterior. O diagrama de natureza geométrica com que Freud
representa no texto “O Eu e o Isso” de 1923, seu novo modelo de aparelho
psíquico, contém, segundo Anzieu (1985,  p.111), de forma pictogramática,
a intuição de um espaço psíquico contenedor do mundo psíquico2. Somos
assim, levados a reconhecer que, em sua topologia, Freud inclui uma geome-
tria do Eu. Isso é, o Eu como um espaço que deve possuir configurações
específicas que possibilite a contenção do mundo psíquico.

Em geometria, um espaço para ser continente ele deve ser tridimensional.
Seguimos Anzieu (1990) para um rápido estudo comparativo das superfícies
abertas e fechadas que constituem, respectivamente, o espaço bidimensional
e o tridimensional. Segundo ele, uma superfície fechada é, em geometria,
entendida como envelopamento e continência de um volume. Esse tipo de
superfície divide o espaço em dois – interior e exterior – e estes se tornam,
pelo menos relativamente, independentes, podendo, portanto, funcionar se-
gundo regimes diferentes. Além dessa relação de continência, o espaço
tridimensional caracteriza-se também pela inclusão da dimensão de profun-
didade. Essa terceira dimensão é o que possibilita falar de um ‘aqui’ e um ‘lá’,
delimitando uma extensão com uma direção privilegiada em que o ‘lá’ “cons-

2. Segundo Anzieu, Freud confere ao diagrama apenas um “caráter metafórico (o Eu possui uma
configuração de um saco englobante) e metonímico (o Eu é a superfície do aparelho psíquico e a
projeção do corpo sobre a superfície do psiquismo)” (Anzieu, 1990, p.29). No entanto, ele acredita
que esse diagrama possui o “papel mediador” que os pictogramas possuem entre a representação-
coisa e o pensamento verbal, sendo, por isso mesmo, indicador de uma intuição freudiana que ele
não podia ainda verbalizar.
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titui o pólo absoluto da posição espacial.” (Sami-Ali; 1974, p.42). Desse modo,
uma superfície fechada configura um espaço tridimensional que implica na
possibilidade de polaridade e simetria – por exemplo, um aqui / um lá, um
estar dentro / um estar fora – e na noção de volume; logo, na possibilidade de
armazenamento de conteúdos.

Se a superfície é aberta, o espaço é bidimensional e sua configuração se
altera completamente. Perde-se a possibilidade de continência (não há mais
um dentro, nem um fora), de volume, de relevo e há um enorme empobre-
cimento das possibilidades de simetria. Há um achatamento, um nivelamento
de tudo o que nela se apresenta, provocando deformações. Podemos enten-
der que uma superfície, tal como configurada pela bidimensionalidade espa-
cial, implica ainda em limite, um limite que divide o espaço em dois. Talvez
devamos imaginar que seja um limite, por assim dizer, sem demarcações,
que se estende ao infinito. (Mano, 2001)

Na psicanálise, a idéia do Eu ou do espaço psíquico com uma função
continente, levou Bion a imaginar esse espaço em sua dimensionalidade que
estariam vinculados ao desenvolvimento e à estruturação psíquica do ser
humano. Aí, falaremos de um espaço psíquico bidimensional e de um espa-
ço psíquico tridimensional3 que possuem as mesmas configurações e carac-
terísticas das dimensionalidades do espaço descritas pela geometria. Do mes-
mo modo que na matemática as configurações espaciais determinam as rela-
ções entre os objetos, podemos entender que as dimensionalidades psíquicas
também são organizadoras das experiências do indivíduo, de seu jogo
pulsional e afetivo (Haag, 2000), servindo de parâmetro para o funcionamen-
to psíquico. Desse modo, ao longo do processo de desenvolvimento do ser
humano, o espaço é experimentado de formas diversificadas.

Ou seja, a experiência de um mundo (ou em um mundo) bidimensional
é reduzida a objetos como uma folha de papel, carente de interior; é um
mundo experimentado como aberto, resistente à penetração, sem possibili-
dade de conter os conteúdos psíquicos e sem possibilidade de proteção con-
tra a invasão excessiva. As fronteiras e os limites do Eu se constituem, nesse
então, como uma superfície bidimensional, sem a experiência de continência
e volume, nem capacidade de introjeção (Anzieu, 1985, p.199). A clínica da
psicose e dos estados autistas muito tem demonstrado que, em sua precarie-
dade psíquica, a emergência da idéia de continente no mundo psíquico está

3. Posteriormente, Meltzer (1975) acrescentará o espaço unidimensional, equivalente à experiência
adesiva descrita por Esther Bick na qual não haveria nenhum reconhecimento da existência separada
do objeto e característico dos estados autistas; e o espaço tetradimensional que corresponderia à
vida psíquica fora da esfera do narcisismo onde predominaria a relação de tipo objetal.
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ausente ou é bastante frágil. Esses pacientes falam, em maior ou menor grau,
de se sentirem liquefazendo, escorrendo, se esvaziando de seus conteúdos,
caindo numa queda sem fim num espaço infinito (Tustin, 1986; Haag, 2000).
Tomado por essas experiências, o indivíduo é freqüentemente dominado por
uma insuportável angústia de morte psíquica aterrorizadora, vivida, no en-
tanto, a nível corporal. Teme-se, enlouquecedoramente, pela integração de
seu Self ameaçado de dissolução.

Já o espaço psíquico tridimensional apresenta a potencialidade do espa-
ço continente e protetor, e da constituição coerente dos limites do Eu, dife-
renciado e relativamente independente de um não-eu.

Anzieu (1985) desdobra essa noção de continência psíquica no conceito
de Eu-pele. Com essa denominação, ele primeiro resgata nos textos freudianos
a noção de apoio e a postula como um dos princípios gerais do desenvolvi-
mento psíquico. Diz ele: “toda função psíquica se desenvolve com o apoio de
uma função corporal cujo funcionamento ela transpõe para o plano mental”
(idem, p.127). Depois indica que a pele é o que “fornece ao aparelho psíquico
as representações constitutivas do Eu e de suas principais funções” (idem,
p.127), tais como a de manutenção, continência, integração e proteção.

Por Eu-pele – diz Anzieu – designo uma representação de que serve o Eu da
criança durante fases precoces de seu desenvolvimento para se representar
a si mesmo como um Eu que contém os conteúdos psíquicos, a partir de
sua experiência de superfície do corpo. (idem, p.61)

 Deste modo, o Eu-pele saudável deve configurar um espaço psíquico
tridimensional e continente, que integra, abriga e protege o Self propiciando
um sentimento de continuidade e existência.

 Para Anzieu, o que o Eu visa em seu processo de desenvolvimento é
envolver todo o aparelho psíquico, tal como faz a pele em relação ao corpo
físico; “pretensão – acredita – que se revela abusiva mas necessária no princí-
pio” (idem, p.133). De fato, um Eu-pele saudavelmente desenvolvido não
envolve a totalidade do aparelho psíquico e deve apresentar uma dupla face,
interna e externa, com certa maleabilidade e uma separação entre elas. Ele
entende que o círculo maternante, como envelope externo, deve se ajustar
com uma certa flexibilidade ao pequeno ser, deixando, no entanto, um espa-
ço disponível para que se desenvolva um envelope interno a partir de um
Self ainda incipiente. Diz Anzieu: “este envelope sob medida, acaba por indi-
vidualizar o bebê...: ele tem seu estilo, seu temperamento próprio diferente
dos outros sobre um fundo de semelhança” (idem, p.87).
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Desse modo estruturado, o Eu-pele acaba por se constituir suficiente-
mente continente do que se torna então conteúdos psíquicos, ao mesmo tempo
em que permite um certo jogo de trocas e interações com o ambiente – “en-
tre as estimulações internas e externas, entre a imagem que ele dá de si e
aquela que lhe é devolvida” (idem, p.161).

 Assim, continente e conteúdo se constituem ao mesmo tempo numa
relação de complementaridade.

O Eu-pele só é continente se houver pulsões para serem contidas e localiza-
das em fontes corporais mais tarde diferenciadas. A pulsão só é sentida
como tensão geradora, como força motriz, se ela encontra limites e pontos
específicos de inserção no espaço mental onde ela se mostra e se sua origem
é projetada em regiões do corpo dotadas de uma excitabilidade particular.
Esta complementaridade da casca e do núcleo fundamenta e dá o sentido da
continuidade do Self. (idem, p.133)

Vemos, então, que só podemos falar de um Eu-pele saudável se nele
incluirmos o sentimento de continuidade e existência do Self. E se aquele
falha em suas funções, vive-se a angustia de ter seu Self ameaçado.

Como podemos afirmar que o espaço, estrutura cognitiva, nasce no
corpo? Como se dá esse movimento que vai do corpo ao nascimento psíqui-
co?

Neste sentido segue Geneviève Haag. Ela desenvolve suas pesquisas teó-
rico-clínicas sobre os primórdios do processo de constituição psíquica em
prolongamento aos trabalhos de Tustin e Anzieu (entre outros). Entende, tal
como estes autores, que a experiência sensorial é o fundamento da vida psí-
quica e vem se dedicando à observação minuciosa dos fenômenos primitivos
do desenvolvimento vividos sensorialmente no corpo da criança. Concorda
que são os rudimentos do desenvolvimento do Eu-pele, como uma primeira
representação dos limites de si mesmo, o que vai possibilitar o nascimento
psicológico, isto é, o surgimento de um início de consciência de separação e,
logo, da existência de algum espaço entre os corpos. (Haag, 1989), espaço
este que Haag (2000) define como “uma espécie de espaço transicional”.

Segundo Haag, no desenvolvimento normal, as experiências primor-
diais vividas na relação com a mãe-objeto-sensação tendem a propiciar uma
constituição gradual de uma pele psíquica com a imagem do corpo se cons-
truindo ao mesmo tempo que o espaço. A observação direta dos fenômenos
do desenvolvimento e transferências levaram-na a compreender que as sen-
sações de dupla interpenetração vivida pela criança por ocasião do aleita-
mento, por exemplo, – entre a boca e o bico do seio, entre os olhos do bebê e
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os olhos da mãe – permitem que ela experiencie, além da doçura, a profundi-
dade e a capacidade ativa de penetração. Ela relata:

Em uma comunicação no Congresso de psiquiatria do recém-nascido em
Estocolmo, eu apresentei em detalhes como uma criança de 20 meses, que
apresentava um início de organização autística ... me demonstrou que qual-
quer coisa do olhar do outro entra em seus olhos para organizar a ‘pele das costa’ e o
espaço atrás.” ( Haag. 1987, p.75)4

 Ou seja, para Haag, este ir e vir do jogo de olhares, do fluir rítmico do
fluxo de sensações, do bico do peito que entra e sai da boca, dão ao bebê a
dimensão de dobra, de prega, de um movimento que transcende as possibi-
lidades da configuração bidimensional do espaço, se lançando na profundi-
dade do espaço tridimensional. Este é, para Haag, um dos fatores que possi-
bilita a produção de uma dobra psíquica5. Neste sentido, a dobradura é uma
representação concreta e primária da qualidade indispensável de um incipiente
movimento em direção ao envelopamento e à constituição de um primeiro
Eu-pele contenedor de um nascente mundo psíquico. Além disso, ela ressal-
ta que a experiência de profundidade que dessas vivências decorrem propi-
cia, por um lado, um certo descolamento entre as duas faces da superfície
bidimensional criando os rudimentos da saudável constituição do Eu-pele
em dupla face, como postulado por Anzieu. E por outro, um mínimo de
espaço entre as duas peles, do bebê e da mãe como em um processo de du-
plicação que deflagra um movimento de separação.

No entanto, tanto Tustin como Haag têm enfatizado a importância de
que o processo de separação ocorra de forma gradual e a medida que a
integração vai ocorrendo e que a criança adquira condições se sentir um Eu
diferenciado de um não-eu. Caso contrário, se a consciência da separação se
impõe depressa demais, ou seja, enquanto o bebê ainda se encontra sensorial-
mente e ilusoriamente fundido à mãe numa pele única, ou quando ainda não
possui um Eu-pele continente e suficientemente constituído, levando a uma
experiência prematura de espaço, as conseqüências podem ser catastróficas
para a saúde psíquica da criança. Nestes casos, a clínica têm revelado que
essas crianças se sentem amputados de um pedaço de seu corpo ou como se
sua pele tivesse sido gravemente ferida, arranhada, abrindo uma fissura que
o exporia a uma profundidade espacial desmesurada que as engole.

4. Tradução livre. Grifo meu.

5. Haag (1989) associa também a constituição de um continente psíquico ao processo de rêverie
materna descrito por Bion.
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Concluímos assim, primeiro, que o espaço, enquanto estrutura cognitiva,
cartesiana, onde organizamos e nos organizamos em relação às coisas do
mundo é, antes de tudo, o nosso espaço psíquico continente e protetor de
nosso mundo psíquico. Segundo, que, em última instância, o espaço é uma
representação de experiências sensoriais e que é experimentado, primaria-
mente, a nível corporal. E terceiro, que é apenas na medida da experiência de
envelopamento que é possível “conceber e explorar os espaços sem fim e se
utilizar das pequenas aberturas” (Haag, 1991, p.60) – emergência progressi-
va do sentimento de separação corporal e das pequenas diferenças – para a
formação de pontes simbólicas.

Angústia no Espaço – a questão do agorafóbico

O agorafóbico tem sido freqüentemente descrito como uma estrutura
narcísica. Segundo Anzieu, (1985a, p.161) nesses casos, o indivíduo vive a
necessidade de se bastar com seu próprio envelope psíquico, isto é, ele não
suporta ter com o outro uma pele comum de interface, que “marca e provo-
ca sua dependência do outro”. Para tanto, seu Eu-pele, de estrutura frágil,
precisa ser reforçado: primeiro, ele se solidifica como uma parede dupla, ao
abolir a separação das faces interna e externa, sacrificando, deste modo, sua
flexibilidade. Depois, ele se apresenta como duplo centro de interesse, para si
mesmo e para os outros, tendendo a envolver a totalidade do psiquismo.
Graças a esta organização do Eu-pele, “a relação continente-conteúdo está
preservada... e a atividade de pensamento, e mesmo do trabalho psíquico
criador, permanece possível“ (idem, p.162). Porém seu enrijecimento, em-
bora lhe fortaleça por um lado, o torna frágil por outro, pois, carente de flexi-
bilidade, ele corre o risco de se romper sob o menor ferimento narcísico.

Tomemos como exemplo um trecho clínico citado por Cassorla :

O modelo do astronauta me foi fornecido por um paciente: o cordão que o
prende à nave se rompe e o paciente-astronauta se perde no espaço sideral,
infinito, sem referencial espacial e temporal, sem qualquer possibilidade de
rumo, socorro, rumo a uma morte (ou algo similar) solitária e aterrorizante.
(p.63)

Esse modelo, embora citado por Cassorla para descrever uma situação
que se refere apenas a uma crise de pânico, me parece bastante pertinente
para pensarmos na angústia que vive o agorafóbico nos espaços que lhe ator-
mentam o espírito. Como se em suas crises, o espaço se transconfigurasse,
perdesse sua configuração tridimensional e, logo, sua capacidade de conten-
ção. Como se rompesse o cordão, não apenas aquele que o liga a algum obje-
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to, como um astronauta-bebê pode estar ligado a uma nave–mãe, mas tam-
bém o cordão continente, o que ‘dá liga’, o que integra o Self tal como um
Eu-pele. Desligado da nave-mãe, provavelmente de modo prematuro, e sem
a proteção de um ‘cordão-Eu-pele’ suficientemente flexível que o integre e o
proteja das angústias corporais de queda ou de fragmentação, a profundida-
de do espaço então entrevista parece criar um movimento de turbilhonamento
(Haag, 1991), de uma intensidade emocional bruta, sem mediação psíquica.
Podemos, inclusive, fazer a imagem que o cordão, ao se romper, ameaçasse
se abrir alterando completamente a configuração do espaço psíquico. Desse
modo, o indivíduo vive a perda da sua capacidade de continência e de sus-
tentação psíquica.

Metapsicologicamente falando, podemos entender que, durante suas
crises, o agorafóbico se sinta completamente sem recursos, desamparado,
isto é, sem o amparo de recursos psíquicos e de sua própria capacidade de
pensar, tal como postulada por Bion.

Segundo Bion, a capacidade de pensar está estritamente vinculada a
uma geometria psíquica de continência. Ela implica na possibilidade de sim-
bolização e de utilização dos elementos psíquicos, seja como processo primá-
rio, seja como processo secundário. Se há perda da possibilidade de conti-
nência, se rompe o cordão que ‘dá liga’, não há capacidade de pensar e, logo,
vive-se a perda da possibilidade de utilização dos recursos psíquicos e de
representação.

Sentindo a fragilidade de seu Eu-pele, o agorafóbico teme, desesperada-
mente, que seu Self se esparrame, se desintegre num espaço infinito. A an-
gústia corporal se confunde, deste modo, com a angústia de aniquilamento
psíquico. Assim, o espaço protetor, contenedor e sustentador torna-se extre-
mamente angustiante – uma angústia de “morte (ou algo parecido) solitária e
aterrorizante”.

Daí dizer Casssorla que na clínica percebe-se freqüentemente nesses
pacientes uma fantasia de necessidade física de contenção. O mesmo diz o
paciente descrito por Westphal quando perguntado o que sente necessidade
de fazer quando em crise: ele diz querer entrar nas paredes.

Seria correto supor, que é no limite da ruptura do Eu-pele que surge a
crise agorafóbiaca? Como se o espaço-praça tivesse suas configurações defor-
madas como um primeiro indício de uma desestruturação do espaço psíqui-
co?
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É possível que sim. E aí, é preciso entender a instalação do quadro fóbico
como uma proteção, como um recurso último e desesperado contra a angús-
tia de desintegração e de derramamento psíquico.

Se concordamos que temos no corpo a base do desenvolvimento psí-
quico e que o espaço, antes de ser concebido como uma estrutura cognitiva,
ele é nosso espaço psíquico continente e protetor do nosso mundo psíquico,
me parece ser fundamental que, numa abordagem teórico-clínica da
agorafobia, não seja negligenciada a importância de um retorno àqueles mo-
mentos primeiros e primários do processo de constituição do Eu como espa-
ço psíquico onde o Self habita.

Penso, a partir dos estudos de Fontes (2002), que o corpo sensível, isto
é, das sensações vividas em tempos primevos, possa ser despertado na trans-
ferência, oferecendo à escuta analítica um campo fértil de intervenções. Acre-
dito ser de fundamental importância permitir que o trabalho clínico “conce-
ba e explore esses espaços sem fim” do mundo das sensações. Ou seja, que
ele se deixe ser conduzidos àquele então, em que a distância ainda não era
percebida e o espaço era vivido, ao mesmo tempo, como espaço do corpo
próprio e do universo inteiro. Momento de ilusão, diz Anzieu, mas necessá-
rio para que o Self possa ser forte pela estimulação e pela tranqüilidade do
meio ao qual está ligado (Anzieu, 1986, p.215); onde o passado se torna pre-
sente em busca da oportunidade de vir a ser um Eu suficientemente consti-
tuído. (Winnicott, 1955-6) Não podemos esquecer que a fragilidade do Eu-
pele que se revela presente nos quadros de agorafobia, está muito provavel-
mente vinculado, pelo menos em parte, a um ambiente maternante primá-
rio que não pôde ser suficientemente bom, o que nos faz pensar num nasci-
mento psicológico precoce ou mal conduzido.

Para concluir, retorno a Calvino:

“se me perguntassem que forma tem o mundo, se perguntassem ao mim
mesmo que mora no interior de mim e guarda a primeira impressão das
coisas, tenho que responder que o mundo está disposto sobre uma porção
de sacadas que irregularmente se debruçam sobre uma única grande saca-
da que se abre no vazio do ar...” (Calvino, p 105)

E se perguntássemos ao agorafóbico qual é a forma do mundo? Talvez
ele dissesse que em suas crises as sacadas desaparecem, que não há mais
fronteiras nem limites e nem em que se debruçar; que só resta a imensidão
do vazio do ar.
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