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Começo minhas considerações citando a última frase de Léolo no filme:  “l’avalée 

des avalés” (“porque eu sonho, eu não o sou”). 

Nesta frase estão condensados todos os elementos que quero trazer para nossa 

discussão, tais como: psicose e escrita, constituição do sujeito, processo de 

identidade/identificação do sujeito, manifestações de ansiedades psicóticas, 

mecanismos defensivos primitivos e identificações projetivas, defesas obsessivo 

compulsivas, realidade onírica e devaneio, fases da libido, especificamente a fase 

anal, fantasias, psicopatologia da dinâmica familiar, complexos de inferioridade e 

superioridade e outros. 

A um olhar rotineiro, o enredo parece simples: uma loucura hereditária que vem do 
avô e passa pelo pai atinge inexorável as quatro crianças da família. Léolo, o caçula, 
tenta escapar, refugiando-se na fantasia, depois de um sonho no qual sua mãe é 
fertilizada por um tomate portador do esperma de um camponês da Sicília. 

O tema de Léolo não é somente a insânia familiar, mas a condição operária, a 
descida ao inferno de uma família de trabalhadores pobres de origem estrangeira 
num país afluente do norte da América. A insanidade não é somente da família, 
também é da sociedade que se nutre de trabalho desumano e de acintosa pobreza.  

Léolo nega a nacionalidade franco-canadense e se declara italiano: sempre que 
chamado de Leolô Lauzon, exige que o chamem de Leôlo Lozone e sonha com a 
Itália, personificada na vizinha Bianca, filha de imigrantes italianos.  

Léolo parece preservado pelo devaneio e pela escrita. Ele lê, observa e registra por 
escrito a vida da família: seus hábitos, entre os quais, a preocupação com o 
funcionamento intestinal, seu cotidiano, o índole de cada um, as internações do avô, 
do pai e dos irmãos e as visitas que lhes faz, em companhia da mãe, nas alas 
psiquiátricas dos hospitais da cidade.  

Léolo não odiou seu pai porque não pode amá-lo (LACAN, 1985, p. 91-92), deu-lhe 
as costas. Inventou-se um nome às expensas do pai, não pode se servir dele, mas 
também não subverteu o legado que dragou quase todos de sua família. Teve medo 
de amar e não pode mais sustentar-se na trama de seu sonho solitário. Seu corpo 
caiu em catatonia, no “vale dos vitoriosos”: “Porque eu sonho, eu sonho / Porque eu 
não amo, porque eu tinha medo de amar / Eu não sonho mais”. 
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O início de sua adolescência foi marcado por uma intensa paixão direcionada a uma 
menina do cortiço onde moravam: Bianca, descendente de italianos, que costumava 
cantar no pátio, enquanto estendia roupas. Léolo conta que ela cantava dentro de 
seu armário, de onde às vezes saía uma luz branca que o transportava para a Sicília 
(local onde diz, já adulto, ter nascido seu verdadeiro pai). Quando adolescente, se 
masturbava com as carnes que a mãe comprava e teve sua primeira experiência 
sexual com uma prostituta (depois de ter visto o avô numa cena íntima com Bianca 
no banheiro e ter tentado matá-lo). Aos 11 anos, Léolo teve um surto catatônico e foi 
para um hospital psiquiátrico, onde foi submetido ao tratamento  medicamentoso, 
combinado com imersões em banheiras com gelo. 

Breve perfil da família de Léolo: 

1. O pai, Sr. Lauzon 

Nas cenas da fábrica o Sr. Lauzon aparece sempre só: marca o ponto, come e 
caminha entre as máquinas como se não houvesse companheiros de trabalho. 
Neste cenário do inferno, um operário suado, sujo, melancólico, carrega, bovino, um 
fardo às costas. Léolo nega que ele seja seu pai, "porque ele é louco, e eu não sou."  

Um bordão acompanha estas cenas e se repetirá ao longo do filme: "Porque eu 
sonho, eu não o sou" - não sou franco-canadense nem filho de um louco que se 
deixa matar.  

2. A mãe é gorda, terna, cuida de uma casa alugada e exerce o papel materno não 
só com a autoridade que lhe é inerente - "faça como a mamãe" -, mas segundo os 
costumes herdados dos antepassados, entre os quais o de fazer funcionar os 
intestinos da família como garantia de saúde. Submete-se aos ditames de médicos e 
professores, como subalterna que é, mas luta pela família com as armas que tem. 
Nas lembranças de Léolo, ela é "quente e amorosa". 

3. O avô vive ocioso na casa do filho, à procura de prazeres pervertidos que 
preencham as horas inúteis trazidas pela desocupação que calcina a velhice. Quem 
sabe imigrante, mas certamente representante mais próximo da geração 
responsável pela viagem sem volta que transformou os Lozone em Lauzon, ele 
também quer Bianca, símbolo da Itália, o que leva Léolo a tomá-lo como causador 
dos males da família e ladrão de seu sonho de alcançar a redenção. 

4. Rita, a irmã mais velha, é rainha em seus delírios. Infeliz e obesa. Vive 
literalmente uma vida subterrânea, escondida no porão em companhia de répteis e 
insetos, enquanto realiza como pode um desejo de poder que por certo não é só 
seu. Arrancada do refúgio e do ruído calmante das abelhas, trazida de volta à 
superfície, - "traída pela luz do dia", como diz o narrador -, deixa-se levar pela 
corrente. 

5. Fernand, o irmão mais velho, é um adolescente franzino e sensível, que tem em 
Léolo um amigo, admirador e ajudante nas andanças pelas ruas em busca de 
trabalho informal. Quando mais novo, foi expulso da escola, lembra-se o narrador, 
não sem muita ironia: "no 5º. ano foi para uma turma de retardados que reunia 
esquizofrênicos, psicopatas, gêmeos epiléticos, um travesti e um albino. 
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Depois de agredido e humilhado numa briga de rua, Fernand vive com um só 
objetivo: modelar uma couraça de músculos que o proteja de seu desamparo. "O 
medo tornou-se para meu irmão uma razão de ser", um medo que com certeza é 
também do avô, dos pais e dos irmãos. 

Seu irmão é um portador de comlexo de inferioridade – isto era visto na escola e na 
rua. 

6. Nanette, a irmã mais nova, exerce o sentimento de ter sido roubada de alguma 
coisa essencial: "roubaram meu bebê, roubaram meu bebê", diz ela entre aflita e 
distante a um Léolo angustiado que a visita no manicômio. Sentimento de logro que 
encontra lugar na melancolia de todos. 

Conceitos e considerações da psicanálise. 
 
O filme projeta nas situações vividas pelos personagens diversos conceitos de 
psicanálise. O pai de Léolo por exemplo parece estar aprisionado na fase anal, pois 
seu prazer com relação ao produto fecal é obsessivo, toda a semana ele dava 
laxantes para todos os filhos, porque entendia que “defecar era sinal de saúde”, e 
ficava na porta do banheiro esperando o “produto” dos filhos. Léolo é o único que 
tenta escapar das prisões mentais, ele se recusa em certo momento a tomar o 
laxante e engana o pai diversas vezes usando as fezes da irmã para saciar a 
obsessão do pai em vê-lo defecar. O irmão Fernand, como já disse, com complexo 
de inferioridade é um fisiculturista obsessivo, porém toda a sua fragilidade é revelada 
quando anos depois é surrado novamente por seu inimigo de adolescência. Suas 
irmãs parecem não ter papel algum dentro de casa a não ser reforçar um ambiente 
assolado pela loucura. Já a mãe, Leolo a vê como a única criatura consciente, terna 
e amável que vive ao seu redor. 

Esta será a palavra-de-ordem de um menino perplexo que exerce a imaginação na 
tentativa de escapar da condição de fruto exilado do solo ancestral, de cidadão de 
segunda classe e do futuro tenebroso que o espera, já inscrito no presente do pai. 
Assim, todos, e cada um a seu modo, estão fora de lugar. Resta-lhes, portanto, a 
positividade da loucura: alienados, alienam-se; coisificados, coisificam-se: os loucos 
possuem o que os possui e denunciam o mundo que os degrada. 

Léolo é tentativa de resistência: não faz como a mamãe; não engole a pílula de 
laxante; não participa das sessões de terapia familiar; não fala com a psiquiatra; não 
atende pelo seu nome francês, no qual não se reconhece e, etc. 

As lembranças que Léolo tem da infância são um tanto distintas do que se espera da 
infância da maioria das pessoas (visitas a familiares em hospitais psiquiátricos, de 
uma irmã que se vestia de rainha e morava no porão cercada de insetos e outros 
bichos (que Léolo colecionava), de ter sido quase afogado pelo avô, entre outras). 

Através do devaneio, atividade imprudente que rompe a mortalha do hábito e recusa 
as amarras do estabelecido, ele vai em busca do por-vir. A máscara - a insistência 
do menino em ter uma outra identidade - não é "falso self", mas desejo de 
renascimento, "decisão de uma vida nova, (...) possibilidade de afrontar o futuro com 
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um novo rosto." (Bachelard, 1994c, p.169). A máscara pode não ser mentira, mas 
ofensividade, abertura para o duplo, para o que poderá ser ou poderia ter sido. 

Assim, Léolo é mergulhador corajoso, vai fundo nos devaneios da vontade, recusa o 
tempo horizontal que perpassa o dia. Quando escurece, quando as imagens se 
apagam, entrega-se à "homografia perfeita da solidão humana e do cosmos 
noturno." (Bachelard, 1994a, p.196). Despojado da vida inútil, vai "até o fundo, até a 
décima segunda pancada, até a décima segunda ferida, até a décima segunda 
recordação" (Bachelard, 1994b, p.186), livre da sociabilidade compulsória ou 
compulsiva tão cara a uma psicologia comprometida com a superfície. Ele é noturno, 
traz para a luz do dia os vestígios da noite, ao contrário dos que, como seu pai, 
autômato sempre acorrentado ao dia e seus resíduos, guardam um ar de eterno 
meio-dia. 

Pontos:  

1. filme começa com a narrativa de Léolo sobre o que dizem ser seu nome e sua 
nacionalidade, sua filiação...ou seja, “ele”....diante do que declara: “porque eu sonho, 
eu não o sou”. É a frase de abertura do livro e “L’avalée des avalés” onde, por fim, 
Léolo repousa entre duas palavras: corpo e palavra: condição para a equação de 
psicose e escrita. Poeticamente é possível admitir a idéia de “cabeça” repousada 
“entre palavras” e é isso que importa aqui. 

2. No caso acima, buscamos aproximar:  poesia→Linguagem onírica → 

→delírio→teorias sexuais infantis→teoria científica. 

É diante de tudo isto, que incluímos o pensamento freudiano. 

3. Com Freud, o sonho é uma psicose noturna    [...há os que não acordam...]. O 
sonho realiza um texto [de c.latentes→c.manifesto, há  uma escritura]. Ao se tornar 
texto, realiza a encenação de um desejo. 

4. O filme traz também cada uma dessas referências: imagens e linguagens 
poéticas/oníricas/delirantes/ da sexualidade infantil/ e científica. 

Ainda com Freud, acrescentamos: 

5. Os sonhos são fruto de um trabalho, não são plenamente um fato biológico. Eles 
são compostos por imagens (representações coisa) e por imagens acústicas 
(representações palavras)→ requerem as palavras. 

6. O motor dos sonhos, assim como de toda manifestação do inconsciente, é a 
mobilização do corpo (corpo despedaçado → sexualidade infantil→ funcionamento 
primário → várias ocorrências no filme  (cocô/pedaços de carne/rabo que cresce 
entre suas pernas/o gato), que se faz representar, que busca se inscrever, se 
escrever e, portanto, dependem da condição de linguagem. 
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7. Assim, a palavra dá possibilidade de contorno/delimitação/representação ao 
corpo, à experiência de corpo. 

Conforme já disse anteriormente, Léolo tem um sonho/delírio sobre sua origem: um 
esperma, estrangeiro sem face, fecunda sua mãe por via de um tomate 
“contaminado”.(teoria sexual infantil/ sonho/delírio). Diz ele: “depois deste sonho, 
léolo lozone”, a tentativa de inscrição de um nome próprio, que lhe renda um lugar / 
contorno/ delimitação: Lauzon, Leo Lozon, Léolo Lozon, Léolo Lozone. ; 

8. Onde léolo buscou as palavras para dar-lhe contorno, possibilidade de 
representação de sua condição sexuada e mortal: o livro. 

9. Onde léolo tentou viver: nas palavras. 

10. Onde léolo capitulou: já sabemos. Entre duas palavras de “l’avalée des avalés”.... 
O catador de versos: personagem emblemético, que catava-dor-de- versos e, mais 
emblemático ainda se pensarmos em ducharme, autor do livro e, portanto, da frase 
“porque eu sonho, eu não o sou. 

 

Conclusão 1: 

Quem seria o sujeito desta proposição? 

O sonho é uma psicose noturna/ao acordar, o sonhador se serve das palavras 
(recalque) para organizar, tomar distância, daquela experiência de corpo. 

O neurótico encontra meios para habitar na linguagem. O psicótico é habitado pela 
linguagem, ela lhe fala!  

Léolo declara ter decidido “tomar o caminho mais curto”, “que voltar dos sonhos ao 
cotidiano era brutal” para ele. E, assim, conclui, dizendo que havia um segredo nas 
palavras colocadas juntas... mas colocou seu próprio corpo neste espaço, “repousou 
a cabeça entre duas palavras do L´avalée des avalés... 

Conclusão 2: 

O autor, utilizando-se da rica história de um filme sobre um pré-adolescente que luta 

contra o adoecer mental numa família psicótica, retoma o clássico artigo de Melanie 

Klein de 1946, onde ela estabelece o conceito seminal de identificação projetiva e 

discute o papel das ansiedades primitivas sobre o desenvolvimento psicológico e 

suas conseqüências para a saúde e a doença mental. Ressalta esses conceitos 

como uma evolução da teoria e da técnica psicanalítica clássica, e não um 

rompimento com ela, permitindo a abordagem de pacientes até então considerados 

não analisáveis, assim como a análise de crianças com uma técnica psicanalítica 

próxima da que se emprega com adultos, sem a necessidade de recorrer a medidas 

não analíticas. Assinala também os desenvolvimentos permitidos por esses 
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conceitos para o campo analítico, em termos de um novo entendimento da 

contratransferência, da intersubjetividade e do papel do par analítico, entre outros. 

Assim, temos no filme, além de tudo o que já expusemos aqui, manifestações de 

ansiedades psicóticas, mecanismos defensivos primitivos e identificações projetivas.  

Em Léolo, as ansiedades são profundas. Podemos ver com transparência as 

ansiedades mais primitivas assim como os mecanismos defensivos empregados 

para dar conta delas, e por fim a história de seu fracasso, que resultou na perda do 

contato com a realidade da psicose.  

Estas ansiedades não são exclusivas de pacientes psicóticos. nos pacientes 

neuróticos mais graves ou psicóticos, elas são rotineiras, ou melhor dizendo, uma 

forma rotineira de funcionamento mental. e podem ser encontradas em fases 

normais do desenvolvimento das crianças, e na vida adulta podemos experimentá-

las, eventualmente, em certas situações. Por outro lado, O que vai fazer a diferença 

em cada caso é a natureza, a intensidade e a freqüência do uso de tais defesas, sua 

adequação ou não à situação ou ao contexto, e as limitações trazidas por elas.  

As defesas primitivas, vistas por Melanie Klein, como a cisão de impulsos e objetos, 

e a projeção, na forma como utilizava a família para representar as suas partes 

psicóticas, postas no avô, no pai, na irmã, suas partes frágeis e incapazes, no irmão 

Fernand e suas partes idealizadas, novamente no Fernand forte e musculoso, na 

mãe e em Bianca. Quando ele negava ser filho de seu pai porque ele era louco, ou 

quando dizia ser filho do pai tomate italiano, havia uma forte negação da realidade 

usada como defesa contra uma desintegração temida ou já adivinhada. 

Defesas obsessivo compulsivas são manifestadas pelo ato de ler compulsivamente, 

escrever compulsivamente e o colecionar insetos, eram outras manobras defensivas 

importantes, através das quais tentava controlar sua raiva e organizar, reunir em 

palavras ou em insetos, os fragmentos de seu self que estavam sendo perdidos pelo 

uso excessivo da cisão e da identificação projetiva.  

Léolo intimamente sabia que convivia com a psicose, que colocava como algo fora 

de si, mas ao mesmo tempo se sentia impotente diante do que lhe estava fadado. 

Inconscientemente já sabia que a psicose não estava apenas na família, mas dentro 

dele também, no mais profundo de seu ser, exigindo mais e mais defesas contra ela. 

Para Melanie Klein, a importância das ansiedades primitivas está no impacto que 

tais ansiedades e defesas vão ter sobre o desenvolvimento emocional futuro, a partir 

do desenvolvimento do ego, do superego e das relações de objeto. Para ela o seio 

bom introjetado constitui uma parte fundamental do ego, um ponto focal em torno do 

qual o ego se desenvolve e se organiza, e assim contribui para o processo de 

desenvolvimento deste bem como para as relações objetais. No entanto, ódio, 

frustração e ansiedade excessivas podem abalar a confiança no seio bom 

introjetado, que pode ser sentido como se despedaçando. Um ponto importante da 

teoria kleiniana é que a ansiedade se origina da atuação da pulsão de morte, sob a 

forma do medo de aniquilamento. Este impulso destrutivo é parcialmente defletido, 
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porém, uma parte dele fica no indivíduo, fazendo com que a ansiedade de ser 

destruído a partir de dentro persista, produzindo importantes sintomas 

hipocondríacos. Daí a tendência a idealizá-lo e a mantê-lo separado do objeto 

frustrante.  

Assim Léolo não tolerava, por exemplo, a proximidade de Bianca com seu avô, que 

considerava o causador da desgraça familiar, e tentava matá-lo, evidenciando, 

assim, que ele tinha em si os mesmos impulsos assassinos do avô. Estas várias 

formas de cisão do ego e dos objetos têm, por resultado, o sentimento de que o ego 

está despedaçado, num estado de desintegração. A projeção de um mundo interno 

hostil leva à introjeção de um mundo externo hostil e vice-versa. Neste processo não 

só o corpo, mas também a mente pode ser controlada por outras pessoas de forma 

hostil, com uma conseqüente retirada acentuada para o mundo interno (como se vê 

nos traços do caráter esquizóide) e uma necessidade muito grande de controle do 

objeto (como se vê nos pacientes com fortes traços fóbicos e obsessivos). Um 

exemplo dessa retirada é a descrição que Léolo faz de sua solidão: “...minha solidão 

é o meu palácio... Quando estou sentado fora da minha solidão estou sentado em 

exílio, estou sentado em terras impostoras.” O objeto interno também é sentido como 

correndo o mesmo perigo de destruição do objeto externo, e assim o resultado é um 

enfraquecimento do ego, com a sensação de que não há nada que o sustente, e um 

correspondente sentimento de profunda solidão. A capacidade de reparação 

também foi perdida, mas, num esforço desesperado e patético, ele tenta ainda uma 

tosca forma de reparação dos objetos quebrados ao colar o fragmento do disco que 

encontrou, mas é tarde demais, nenhuma música será ouvida, daí em diante. As 

várias formas de cisão do ego e dos objetos têm por resultado o sentimento de que 

o ego está despedaçado, sentimento que corresponde a um estado maior ou menor 

de desintegração (predomínio das partes psicóticas), o estado em que Léolo fica no 

final, deitado numa banheira cheia de cubos de gelo, estes representando, 

plasticamente, os inúmeros fragmentos de seu self, congelados ao seu redor. 
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