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TEXTO PARA DEBATE DO LIVRO O DISCURSO DA ESTUPIDEZ,  

DE MAURO MENDES DIAS 

 

Conrado Ramos 

 

I 

 

Um primeiro ponto que destaco no recente trabalho de Mauro Mendes Dias, 

intitulado O discurso da estupidez é a diferenciação, em seu esforço de formalização do 

referido discurso, entre as versões discurso do mestre e discurso do capitalista para a 

estupidez. 

Em sua equivalência com o discurso do mestre, o discurso da estupidez por ele 

formulado tem a crença no lugar da verdade e a barata como líder produzido pelo agente 

estupidez que aborda o outro numa condição vociferante. 

Se levarmos em conta o lugar de recalque da verdade nos quatro discursos 

originais como lugar que a produção não alcança, vamos entender que não há 

sobreposição de sentido entre a crença e a barata produzida/eleita. Muitos de nós temos 

encontrado pessoas que manifestaram de algum modo este desencontro entre algo da 

crença/promessa e aquilo que efetivamente se realizou com a barata (aliás, vale pensar o 

quanto desse desencontro entre promessa e realização esteve presente também no 

messianismo das esquerdas e seus populistas, também igualmente produzidos). [E aqui 

cabe a seguinte questão: como a crença e a produção do pai salvador, no campo político 

das esquerdas, se aproxima ou se articula com o discurso da estupidez?] Podemos apostar 

neste desencontro como abertura para estas pessoas interrogarem os significantes mestres, 

agentes da estupidez aos quais se alienaram como sujeitos. 

Ao considerarmos, porém, como propõe Dias, a formulação do discurso da 

estupidez com a mutação equivalente à que Lacan faz do discurso do mestre para o do 

capitalista, temos o seguinte: 
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“Como uma leitura possível, encontramos a crença agindo de forma a que 

a estupidez se torne condição de verdade, ao mesmo tempo em que 

determina sobre o outro um efeito de vociferação, o qual é responsável 

pela produção de baratas, que se ligarão decisivamente com a crença que 

tem a estupidez como verdade.” 

 

E conclui o autor: 

“Deixo para o leitor estabelecer a prova de realidade dessa escrita possível, 

praticamente, no meu entender, intratável quando funciona assim. Pode-se 

perguntar: intratável? Sim, existe o intratável, tanto quanto o impossível.“ 

(DIAS, M.M. O discurso da estupidez. São Paulo: Iluminuras, 2020, p. 89) 

 

Quando, numa condição de negação da castração, o discurso do capitalista se 

fecha num ciclo de repetição, a ligação entre as baratas e a crença se fecham numa 

sobreposição de sentido que, por ser tão raso e ilusório, só pode se cristalizar sobre a 

estupidez no lugar da verdade. Neste caso, porém, o sujeito se objetifica e abre mão de 

sua voz, ou seja, de sua condição de escolher e decidir. Vociferantes, baratas, crença e 

estupidez sedimentam-se num todo odiento, na manada de rinocerontes, uma máquina de 

destruição de tudo que possa recolocar a verdade numa condição não toda e repor a barra 

entre significante e significado. 

A diferença entre o discurso da estupidez mestre e o discurso da estupidez do 

capitalista, como foram formulados por Dias, permite-nos pensar a analisabilidade dos 

sujeitos vociferantes em função do tratamento que dão à verdade, como passível ou não 

de acesso e de interrogação. 

Ocorre-me se aqui não seria interessante correlacionar os discursos da 

estupidez/mestre e da estupidez/capitalista respectivamente com as síndromes/tipos 

ressentimento superficial e convencional de um lado e as síndromes/tipos autoritária, 

durão, alucinado e manipulador de outro lado, lembrando que essas síndromes/tipos, 

descritas por Adorno (ADORNO, T.W. (1950: Estudos sobre a personalidade 

autoritária. São Paulo: Editora UNESP, 2019) são as encontradas entre os altos 

pontuadores da escala F (de fascismo) nos estudos sobre a personalidade autoritária. Sem 

entrar nos pormenores de tais síndromes, vale lembrar, ao menos, que, nas duas primeiras, 

encontra-se ainda um antagonismo entre a experiência e o preconceito, enquanto que, nas 

quatro últimas, há uma ruptura entre experiência e preconceito ou a experiência é 

drasticamente deformada pelo investimento libidinal nos estereótipos e preconceitos. Ou 
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seja, de um lado, não há sobreposição de sentidos entre experiência e preconceito e, de 

outro lado, há uma falsa sobreposição de sentidos entre eles. Em suma: podemos equivaler 

- e de que modo - as relações entre preconceito/experiência e produção/verdade das duas 

formulações do discurso da estupidez? 

 

II 

 

“Tais sujeitos vociferantes já se fazem presentes através de algumas 

demandas de tratamento, os quais mantêm, muitas vezes, uma condição de 

esvaziamento de si mesmos, e ainda com pouca tolerância ao diálogo, 

aliada a uma expectativa de melhoras rápidas praticamente milagrosas, em 

que não precisem falar muito. A depender da habilidade e da 

disponibilidade do psicanalista, poderão se manter um tempo além do que 

tinham previsto. Isso porque os sintomas, principalmente os que furam o 

discurso da estupidez e o gozo das vociferações, não cedem com 

facilidade. Quando não são sintomas portados pelos próprios sujeitos, nós 

os encontramos através dos filhos, exercendo um tal tipo de mal-estar 

familiar que os obriga à procura de um profissional que trata pela palavra. 

Mesmo que o paciente se apresente medicado, o problema se mantém, 

causando duplicação do desconforto, Já que nem a estupidez, nem as 

vociferações, como mostrei antes, valoriza a fala, tampouco suas 

possibilidades terapêuticas.” (DIAS, M.M. O discurso da estupidez. São 

Paulo: Iluminuras, 2020, p. 89-90) 

 

São os sintomas que furam o discurso da estupidez e o gozo das vociferações. 

Neste contexto, o sintoma - resistência do corpo dominado - não é aquilo que resiste à 

dominação da estupidez? De modo inverso, tais discurso e gozo não visariam calar os 

sintomas? Há uma dialética entre a voz do sintoma e a vociferação? 

Recordo aqui um fragmento chamado Interesse pelo corpo, no qual Horkheimer 

e Adorno (1991) apoiam na divisão do trabalho a origem da mutilação do corpo: 

A divisão do trabalho, onde o desfrute foi para um lado e o trabalho para 

o outro, proscreveu a força bruta. Quanto menos os senhores podiam 

dispensar o trabalho dos outros, mais desprezível ele se tornava a seus 

olhos. Assim como o escravo, também o trabalho foi estigmatizado. [...] O 

corpo explorado devia representar para os inferiores o que é mau e o 

espírito, para o qual os outros tinham o ócio necessário, devia representar 

o sumo bem. Esse processo possibilitou à Europa realizar suas mais 

sublimes criações culturais, mas o pressentimento do logro, que desde o 

início foi se propagando, reforçava ao mesmo tempo, com o controle sobre 

o corpo, essa obscena maldade que é o amor-ódio pelo corpo, que permeia 

a mentalidade das massas ao longo dos séculos e que encontrou na 
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linguagem de Lutero sua expressão autêntica. Na relação do indivíduo com 

o corpo, o seu e o de outrem, a irracionalidade e a injustiça da dominação 

reaparecem como crueldade, que está tão afastada de uma relação 

compreensiva e de uma reflexão feliz, quanto a dominação relativamente 

à liberdade. (HORKHEIMER, M. e ADORNO, T.W. Dialética do 

esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991, p. 216-7) 

 

Na relação do indivíduo com o corpo, a irracionalidade e a injustiça da dominação. 

De um lado, a vociferação como crueldade; de outro, o sintoma como voz do corpo 

dominado. Da história da divisão do trabalho teríamos herdado - internalizado e 

sedimentado de diferentes modos em cada um de nós, em função de nossas próprias 

histórias - uma cisão entre a vociferação dominadora e o grito sintomático do corpo 

dominado? Até que ponto a nossa subjetividade não é objetivamente constituída como 

um aluvião, mimese mesmo, dessa história de divisão e dominação material do trabalho 

(e aqui é importante que se considere como parte desta dominação o machismo, o racismo 

e a heteronormatividade)? 

Quando os sujeitos vociferantes nos chegam assentados de modo totalitário em 

suas verdades estúpidas - como se tornam estúpidas quaisquer verdades que se totalizam 

- talvez sejam inanalisáveis, posto que se ensurdecem a qualquer possibilidade de tomar 

sintomas como gritos de socorro, pois, o que visam, em última instância, é o mais-calar-

ainda o corpo, isto é, mais dominação. 

Porém, pode haver sujeitos vociferantes nos quais o grito do corpo ainda se faça 

ouvir, mesmo que este grito tenha que aparecer num familiar. Nesses casos, o manejo 

transferencial pode produzir o inconsciente como contingência, isto é, uma surpresa capaz 

de colocar no lugar da verdade um saber possível sobre este corpo, sem o que as paixões 

vociferantes jamais cederão da condição de imperativo dada a uma estupidez a ser tratada. 

Enfim, não poderíamos levar adiante as possibilidades do conceito de vociferação 

pelo caminho de uma dialética entre a vociferação e o sintoma como voz silenciada? 

Afinal, lembremos o que disse Adorno retificando a formulação de que não seria 

possível escrever um poema depois de Auschwitz: “o sofrimento perenizante tem tanto 

direito à expressão quanto o martirizado tem de berrar; por isso, é bem provável que tenha 

sido falso afirmar que depois de Auschwitz não é mais possível escrever nenhum poema”. 

(ADORNO, T.W. (1970). Dialética negativa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009, 
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p. 300); e consideremos a defesa que o próprio Paul Celan (a quem Adorno se refere em 

sua retificação) fez do poema em seu O meridiano: 

“Mas o poema fala! Mantém viva a memória das suas datas, mas - fala. É 

claro que fala sempre e apenas em causa própria, a mais própria que se 

possa imaginar.  

Mas penso - e esta ideia dificilmente vos poderá surpreender agora -, penso 

que desde sempre uma das esperanças do poema é precisamente a de, deste 

modo, falar também em causa alheia - não, esta palavra já a não posso usar 

agora -, é a de, deste modo, falar em nome de um Outro, quem sabe se em 

nome de um radicalmente Outro. 

Este ‘quem sabe’ - e vejo-me chegar aí agora - é a única coisa que, por 

mim, aqui e agora, ainda posso acrescentar às velhas esperanças. 

Talvez, é o que tenho de dizer a mim próprio agora, talvez se possa mesmo 

imaginar um encontro deste ‘radicalmente Outro’ - sirvo-me aqui de um 

advérbio corrente - com um ‘outro’ não muito distante, mesmo muito 

próximo.” (CELAN, P. (1960). O meridiano. In: Arte poética. Lisboa: 

Cotovia, 1996, p. 55) 

 

(Em outros termos, estou propondo que o grito de socorro do dominado não possa 

ser reduzido imediatamente à vociferação, pois é de outra coisa que se trata quando se 

recebe a herança de gerações de violentados. 

Dou dois exemplos:  

Quando uma mulher denuncia “seu porco”, não está respondendo em espelho ao 

“sua vadia” que sofreu dele, pois isto nos levaria a desconsiderar séculos de dominação 

machista. O “sua vadia” é sim vociferação, mas o “denunciei seu porco” precisaria ser 

ouvido de outro lugar. 

Do mesmo modo, quando um supremacista branco brada o white power, está no 

campo da vociferação, enquanto que um negro ao gritar black lives matter, pelo direito à 

expressão do sofrimento perenizante, merece sua voz posta em um estatuto que o 

diferencie da vociferação. [Gostaria de saber o que você pensa sobre esta diferença entre 

um grito de dominador e um grito de dominado no que diz respeito à vociferação e, 

particularmente, no que isso toca a política de identidades]. 

Por fim, assim como O Rinoceronte, de Eugene Ionesco, metaforizou terrível e 

maravilhosamente a vociferação, como nos mostrou Dias, convido o XII poema da série 

Alturas de Macchu Picchu, do Canto Geral de Pablo Neruda, para metaforizar a voz do 

sintoma: 
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“Sobe para nascer comigo, irmão. 

 

Dá-me a tua mão aí da profunda 

zona de teu pudor disseminado. 

Não voltarás do fundo das rochas. 

Não voltarás do tempo subterrâneo. 

Não voltará a tua voz endurecida. 

Não voltarão os teus olhos verrumados. 

Olha-me do fundo da terra, 

lavrador, tecelão, pastor calado: 

domador de guanacos tutelares: 

pedreiro do andaime dasafiado: 

aguadeiro das lágrimas andinas: 

joalheiro dos dedos machucados: 

agricultor tremulando na semente: 

oleiro em tua argila derramado: 

trazei à taça desta nova vida 

as vossas velhas dores enterradas. 

Mostrai-me o vosso sangue e vosso lanho, 

dizei-me: aqui fui castigado, 

porque a joia não brilhou ou a terra 

não entregou a tempo a pedra, o grão: 

assinalai-me a pedra em que caístes 

e a madeira em que vos crucificaram, 

acendei-me as velhas pederneiras, 

as velhas lâmpadas, os látegos pregados 

às chagas, através dos séculos 

e os machados de brilho ensanguentado. 

Venho falar por vossa boca morta. 

Através da terra juntai todos 

os silenciosos lábios derramados 

e lá do fundo falai comigo por toda esta longa noite, 



RAMOS, Conrado: TEXTO PARA DEBATE DO LIVRO O DISCURSO DA ESTUPIDEZ, 

DE MAURO MENDES DIAS. Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em 

Psicanálise, 9/9/2020. 

 

 

www.voxinstituto.com.br 7 

como se eu estivesse ancorado convosco, 

contai-me tudo, cadeia por cadeia, 

elo por elo, passo por passo, 

afiai as facas que escondestes, 

colocai-as no meu peito, em minha mão, 

como um rio de raios amarelos, 

como um rio de tigres enterrados, 

e deixai-me chorar, horas, dias, anos, 

idades cegas, séculos estelares. 

 

Dai-me o silêncio, a água, a esperança. 

 

Dai-me a luta, o ferro, os vulcões. 

 

Apegai a mim os corpos como ímãs. 

 

Afluí a minhas veias e a minha boca. 

 

Falai por minhas palavras e por meu sangue.” 

(NERUDA, P. Canto Geral. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010, p. 61-

3) 

 

Setembro de 2020. 


