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RESUMO: Neste simpósio temático, convocamos o cinismo como elemento articulador para           
reunir propostas que trabalhem a questão da argumentação e/ou da relação entre enunciado e              
enunciação na produção de sentidos. Entendemos o cinismo consoante Baldini (2009), que o             
compreende, a partir dos modos de desdobramento do sujeito elencados por Pêcheux (1975),             
como uma relação específica com a ideologia e não como uma ação intencional do sujeito               
fazendo uso da linguagem de maneira astuciosa. Além dos “bons e maus sujeitos”, teríamos,              
então, a forma cínica de pertencimento à formação discursiva, que estabelece uma relação             
particular com o saber pautado por uma posição desengajada, “em que o sujeito não se filia                
diretamente, nem se desfilia”, mas permanece no horizonte de uma “subjetivação assumida            
apenas para ser parodiada” (BALDINI, 2009, p. 7). Nesse sentido, tal como o assujeitamento,              
da forma como é definido por Althusser (1970), o cinismo não pressupõe um engajamento              
subjetivo, mas uma repetição metódica de rituais materiais, por meio dos quais o sujeito toma               
distância em relação ao seu dizer (BALDINI; DI NIZO, 2015). Consistindo em um processo              
discursivo atravessado pela convergência entre ironia e cinismo, esse distanciamento parece           
ser próprio de um funcionamento ideológico que se caracteriza por uma crença deslocada a              
um sujeito suposto crer (ŽIŽEK, 2010). Compreendido por Safatle (2008) como uma            
“distorção performativa paradoxal”, o cinismo pressupõe “uma contrariedade sem contradição          
sustentada por uma discordância legitimada que se apresenta de forma paradoxal, na medida             
em que o sujeito realiza um duplo movimento no qual saber e não saber podem existir                
conjuntamente” (DI NIZO, 2019, n.p.). Esse duplo movimento aparece expresso por meio da             
fórmula que sintetiza a lógica da renegação fetichista: Eu sei bem, mas mesmo assim...              
(MANNONI, 1973). Marcado por uma história de sobreposições e embaralhamentos, cuja           
origem remonta às formas de vida e práticas adotadas por uma corrente filosófica antiga, o               
cinismo apresenta-se na contemporaneidade como um funcionamento que se propaga tanto no            
âmbito do poder, nas esferas políticas e institucionais, nos meios de comunicação, quanto no              
campo da sexualidade, nas manifestações públicas, artísticas, culturais etc. Isto posto,           
acolheremos neste simpósio trabalhos que versem sobre as particularidades do cinismo,           
levando em conta o funcionamento discursivo da argumentação, os lugares enunciativos e os             
embates na produção de sentidos em materiais de análise diversos. 
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