
"A Barbie Hakerada" 
Workshop sobre designer bodies, subjetividades cosméticas e 

manipulação corporal. 

 

Data do workshop: 28 junho 2021 

Data limite para inscrição: 18 junho 2021 

O workshop "La Barbie Hackerata" nasceu como uma atividade de divulgação do projeto 
"Excel - The Pursuit of Excellence" (https://www.excelproject.eu) e foi apresentado pela 
primeira vez por Federica Manfredi e Chiara Pussetti na ocasião do Dia Mundial da 
Antropologia 2021, organizado pela Universidade Milano Bicocca. Da sua boa experiência 
prevemos a realização virtual do workshop em Portugal, Brasil, Argentina, USA e UK.  

Fotos das edições anteriores do Workshop. 

 
Uma versão em português / inglês do COMBART consiste em um workshop online para 
jovens participantes selecionados que buscam uma reflexão sobre corporalidade, 
ativismo e artes. Parte da atividade consiste num projeto individual que os participantes 
devem realizar de forma independente e ANTES da reunião online. 
 
 
 



Instruções para os participantes 

Primeiro passo:  
A atividade pode abranger no máximo 10-12 projetos individuais. Se decidiu 
acompanhar-nos, envie-nos um email (os primeiros a enviar garantem a participação). 
 
O que fazer? 
"A Barbie Hakerada" convida todas e todos os participantes a obter uma Barbie (ou um 
Ken ou qualquer outro sufixo antropomórfico que se presta à identificação de gênero), 
para tentar reproduzir a sua própria corporeidade e os atos de intervenção corporal que 
dirigimos ao nosso corpo, na vida cotidiana ou em momentos específicos da vida. 
Exploremos o momento da escolha: qual boneca atrai mais a nossa atenção? Como nos 
sentimos sobre isso? Em quais características posso trabalhar? 
 
Depois de ter escolhido a sua boneca, pode cortar, tingir, desenhar, limar ou adicionar 
curvas e bordas à carne plástica metafórica, bem como fazer ou desenhar roupas e 
acessórios que nos representem. Não há limite para a criatividade! Podemos usar 
qualquer material, cor ou ideia. O objetivo é reproduzir a nossa corporeidade na boneca, 
portanto “hackea-la” para nos recriarmos a nós mesmos. Pense no corpo como um 
projeto. 
 
O resultado final não nos interessa que seja "bonito", mas esperamos que o processo 
criativo seja uma oportunidade para colocar questões e caminhos de reflexão (que não 
têm necessariamente de ser resolvidos antes do workshop). Também podemos criar 
aspetos de nós mesmos que gostaríamos e dos quais não nos sentimos realizados. O 
importante é usar a boneca para pensar em si próprio, em qualquer direção que o 
pensamento levar. 
 
Segundo passo: Documente cada etapa do processo com fotos, vídeos ou notas. Porquê? 
Porque a oficina será o momento de restituição e partilha desse trabalho individual.  
Uma vez mais, concluídas as alterações que pretendeu fazer, pedimos que (se possível) 
tire algumas fotos da boneca nos locais onde expomos nosso corpo ao olhar de outras 
pessoas. Lojas, parques, metro, residências particulares ou elevadores: não há limites 
para a criatividade. Este material de vídeo / foto também nos ajudará no trabalho de 
grupo a pensar a corporeidade em um ambiente social e urbano. O olhar social afeta as 
minhas práticas corporais? Como o espaço intersubjetivo afeta a agência da performance 
corporal? 
 
Terceiro passo: Por fim, como apresentar o resultado desse trabalho? Estamos à espera 
de um breve power point ou pdf das principais fotos que representam as etapas do seu 
hacking, talvez com alguma frase explicativa que possa usar ao apresentar o seu trabalho 
ao grupo ao “vivo” (cerca de 5 minutos de apresentação para dar a todos um tempo de 
intervenção).  
 
Parece haver muito o que fazer, certo? Na verdade, depende de quanto tempo / energia 
decidir dedicar a isso. Tudo pode ser resolvido em uma curta tarde, ou pode ser uma 
viagem diluída em vários dias! 



 
Para a inscrição no workshop ou para retirar qualquer dúvida ou preocupação envie-nos 
um email: Isabel Pires (isabelpires85@gmail.com) e Federica Manfredi 
(federicamanfredi@hotmail.fr). 
 
Questões de ética: o que será feito desses dados? Este workshop é uma actividade de 
investigação do projecto Excel onde os participantes serão convidados a dar o seu 
consentimento para uma utilização anónima e ética dos dados produzidos no início do 
workshop, em conformidade com os regulamentos da União Europeia no domínio da 
investigação científica. 
Também deverá dar consentimento explícito para publicar no site do Excel (e seus canais 
sociais) os vídeos produzidos, cujo objetivo é de criar um instrumento de investigação-
ação capaz de unir os participantes das várias edições e sensibilizar para os processos de 
intervenção corporal.  

 
 
O workshop “A Barbie Hackerada” é baseado no projeto “EXCEL - The Pursuit of 
Excellence. Biotecnologias, valorização e capital social em Portugal”, financiado pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) sob a forma de bolsa nº. PTDC / SOC-ANT / 
30572/2017, e é coordenado no Instituto de Ciências Sociais (ICS) - Universidade de 
Lisboa - pela PI Chiara Pussetti. Para mais informações:  
https://www.excelproject.eu https://www.youtube.com/channel/UC1EIglNNN-5J7gRg-
MTVq-g 
 

 

 


