
Disciplina optativa: (ANT510174) Tópicos Especiais em Antropologia VIII: Arte 

engajada e  antropologia (4cr) 

 Docente: Paulo Raposo (Prof. Visitante)* 

 

Objectivos: 

Este disciplina visa efetuar uma revisão abrangente das principais ideias que têm 

centrado, nas últimas décadas, os debates sobre arte, política, compromisso social e 

dinâmicas de intervenção. Revisitaremos um conjunto de contribuições de autores 

destacados dos âmbitos da antropologia, dos estudos da performance, da teoria crítica 

cultural e ainda do ativismo político, para enquadrar e contextualizar este movimento 

em direção a uma arte socialmente comprometida.  A expressão socially-engaged art 

emergiu nos anos 60 como uma alternativa ao sistema das artes baseado na produção 

de objetos e no formato da exposição. Procurando uma ruptura com a negatividade e 

a estética do choque, muitos artistas, ativistas e outros agentes culturais começaram a 

tentar inserir a produção artística em iniciativas sociais. Esta emergência levou a 

repensar pressupostos estéticos e culturais tais como os da comunidade, a autonomia 

da arte, a sua duração, a sua finalidade social, o potencial da colaboração e da 

participação, e o papel ativo das pessoas que participam em projetos criativos. 

Arte engajada constitui hoje um elemento fundamental do vocabulário da arte 

contemporânea, estando presente em qualquer contexto e sendo adotado (não sem 

controvérsia) por museus, bienais e galerias, e estando presente também em 

programas de financiamento e eventos diversos. Por outro lado, várias atividades de 

cruzamento entre universos académicos e cívicos/ativistas se multiplicam e revelam 

que este tema tem um espaço e um público muito considerável, notadamente em 

situações decorrentes de uma certa crise de representatividade política e identitária, 

em contextos de subalternidade e de exclusão e em práticas de empoderamento e 

resistência.  Uma Antropologia do presente reclama seguramente uma atenção a 

estas temáticas e uma reflexão que permita pensar de forma crítica estes processos 

sociais contemporâneos. 

Avaliação  

Seminário (30%): Todos os alunos deverão apresentar 1 seminário em duplas, sendo 

cada dupla responsável pela apresentação das questões principais da aula e a 

abertura de discussão em torno desses temas. A dupla deverá apresentar roteiro 

esquemático disponibilizado no Moodle antes da aula.  

Trabalho Final (60%): Os alunos podem optar por apresentar um trabalho final de 

resenha crítica bibliográfica de um tema das aulas (até 10p); ou por um ensaio de 

observação de um processo criativo de arte engajada com reflexão crítica suportada 

por leitura bibliográfica (até 15 pag). A opção pela forma e o tema do trabalho final 

devem ser acordados com o professor.  

Participação em aula (10%): Todos os alunos devem participar nas aulas, com 

comentários, dúvidas, perguntas. A leitura dos textos recomendados é obrigatória para 

todas as aulas.  

Observação: Esta disciplina poderá vir a criar no final do semestre um projeto de 

intervenção de dimensão performática (voluntário) que resulte numa apresentação 

pública. 

 



______________ 

* Paulo Raposo (Doutor em Antropologia/ISCTE-IUL) é Professor do Departamento de 

Antropologia do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa (Portugal) desde 1990 e 

investigador do Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA), do qual é  

membro fundador - https://ciencia.iscte-iul.pt/authors/paulo-jorge-pinto-raposo/cv 

Foi Professor convidado da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e ministrou 

cursos no PPGAS da Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal 

Fluminense e na Universidade Federal da Amazônia. Foi membro da Comissão 

Editorial da revista Etnográfica (2000-2009) e colaborador do jornal A Página e da 

Direção da Associação Portuguesa de Antropologia (APA). 

Realizou várias investigações de terreno em Portugal, trabalhando sobre temáticas 

como o corpo, ritual, património, turismo, e principalmente na área das performances 

culturais (teatro popular, mascaradas, recriações históricas). Recentemente tem 

pesquisado sobre movimentos sociais, performances políticas e espaço público e 

ainda ativismo digital, tendo colaborado ativamente nos últimos anos com vários 

movimentos sociais em Portugal. 

Publicou a sua pesquisa em várias revistas da especialidade e em diversos livros, 

nacionais e estrangeiros. É autor dos livros Corpos, Arados e Romarias. Entre a Fé e a 

Razão em Vila Ruiva (Escher, 1991),  Por Detrás da Máscara. Ensaio de Antropologia 

da Performance sobre os Caretos de Podence (ICM, 2011) e co-organizador de A 

Terra do não-lugar. Diálogos entre antropologia e performance (EdUFSC,2013) com 

Vânia Z. Cardoso, John Dawsey e Teresa Fradique. 

Teve ainda formação de ator e atuou como ator profissional, assistente de encenação, 

músico e produtor musical durante alguns anos em diversos grupos teatrais de Lisboa.  

Foi curador e organizou  diversos eventos ligados à performance e ao cruzamento 

entre antropologia e arte (nomeadamente, No Performance’s Land?, Abril 2011 na 

Culturgest e no ISCTE-IUL (Lisboa), com inúmeros especialistas da antropologia da 

performance e performers; Arte e Política Reloaded. O Direito à Cidade, Julho 2016, 

ISCTE-IUL e vários espaços alternativos na cidade de Lisboa; e ainda os Seminários 

Nomádas em Estudos da Performance durante 2015-16 em diversos espaços em 

Lisboa.  

Dirigiu e ensina (desde 2011) na Pós-Graduação em Culturas Visuais Digitais no 

ISCTE-IUL e é atualmente o Diretor de Graduação em Antropologia do ISCTE-IUL. 
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