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O homem é a ideologia da desumanização 

(Theodor Adorno) 

 

Não se entenderia a extensão e a potência atual do sistema neoliberal, se ele 

fosse apenas considerado como a aplicação mecânica e brutal da ordem do 

mercado ao governo das sociedades. A permanência do dispositivo neoliberal e 

a sua capacidade de autorrenovação, apesar das crises e da generalização da 

precariedade, estão promovidas e garantidas por uma rede de discursos 

(políticos, midiáticos e publicitários), cujas manipulações semânticas e 

argumentativas penetram nas mais diversas representações e práticas, levando 

a maioria dos sujeitos a consentir o que o mundo das finanças deseja para eles. 

Esses discursos contam com empreendimentos lexicais e retóricos que fazem do 

consenso (sobre o regime neoliberal como modelo de sociedade e a empresa 

como modelo de governo), da performância (como motor de atuação levando 

qualquer entidade e sujeito a sempre otimizar os recursos e as oportunidades 

disponíveis) e do gozo (imediato e sem limites de todas as modalidades 

possíveis do consumo e das relações sociais) critérios de normatividade e de 

exigências de atuação para cada um. O discurso neoliberal conclama assim o 

êxito como valor supremo, tanto do sistema como do indivíduo: no time for 

losers pode se ouvir numa canção famosa... A proposta do simpósio é 

precisamente contribuir para o questionamento das “evidências” de tal discurso, 

perseguindo, analisando e discutindo como ele, nas suas realizações políticas, 

empresariais, midiáticas ou publicitárias, constrói o mercado e suas promessas 

ilimitadas como referências comuns, e argumenta, apesar de seus fracassos e 

dos conflitos que os acompanham, a favor do valor de seu providencialismo, e 

contra os que não se encaixam no paradigma consenso / performância / gozo 



do consumismo. Assim, pretende-se tratar da construção do preconceito e da 

intolerância nos discursos políticos e, por meio destes, em outros discursos, 

identificar configurações discursivas de resistência à lógica econômica e 

psíquica da retórica (neo)liberal, pois, querendo ou não, o que está em jogo 

nesta governança discursivo-liberal seja talvez não tanto a exclusão de Outrem, 

mas sim a configuração de um Outro desprovido de alteridade, e decorrendo 

disso, tolerável e assimilável 
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