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RESUMO: Neste simpósio, propomos discussões quanto ao campo da arte em suas relações             
de significação na sociedade, compreendendo que as significações se produzem com suas            
especificidades na história, pela relação com as especificidades dos diferentes contextos           
político-ideológicos. O tema da arte permite trazer à reflexão, em sua diversidade,            
funcionamentos do/ no simbólico, dado o vasto espectro de materiais, técnicas, materialidades            
discursivas e significantes, nas quais as linguagens artísticas estruturam-se. Diante da           
possibilidade desse amplo espectro, realizaremos a discussão de questões atuais e recorrentes            
no campo das artes. Reconhecendo que os espaços artísticos, aqueles que tendem a conter o               
artístico, são também significados como institucionais / institucionalizados – legitimações          
acadêmicas, produção de autoria, reconhecimento de mercado etc. –, pensamos a prática            
artística como aquela que permite trabalhar analiticamente, pela repetição e deslize, a relação             
entre a materialidade das linguagens e os espaços enquanto espaços simbólicos, ou seja,             
espaços que constituem os e são constituídos por sujeitos e pelo movimento e pela direção de                
sentidos, enquanto divisão política constitutiva do tecido social. Tendo como base a teoria e              
metodologia da Análise de Discurso, propomos discussões e análises que tomem os discursos             
artísticos, os discursos da arte e os discursos sobre a arte, considerando, por um lado, as                
condições histórico-ideológicos que inscrevem as práticas artísticas como práticas sociais e,           
por outro lado, a relação do sujeito com o real, permeada pelo simbólico, que não estará, por                 
sua vez, fora da história. A atividade artística, segundo a compreendemos discursivamente,            
pode produzir ou não sentidos mobilizadores de/ das disputas sociais, pode (des)estabilizar            
sentidos legitimados e produzir (des)confortos diante do que (não mais) se mostra em sua              
evidência, em uma domesticação ideológica; ao deslizar, contudo, possibilita romper com o            
estabilizado e promover o não-reconhecível, instaurar outro(s) horizonte(s) de sentido(s). A           
produção artística, portanto, também divide, provocando e promovendo processos de          
produção de sentidos diversos, em que a contradição irrompe, pela falha e pelo equívoco.              
Convidamos, assim, pesquisadores que se interessam em discutir a questão da arte como um              
lugar de observação para pensarmos as relações entre o político, a arte, a materialidade e o                
espaço em seus mais variados atravessamentos, já que aponta para a relação entre discurso e               
argumentação, sentido e enunciação, noções teóricas que se materializam pelo contraponto /            
confronto das posições-sujeito, em seus gestos de interpretação. 
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