
Lista: 5 animações da Barbie que valem a 
pena o play 
Os filmes da burguesinha de plástico podem ter como público-
alvo as crianças, mas isso não tira o mérito das animações, que 
envelheceram muito bem.

Créditos: Mattel

Por Ricardo Vitorino

A empresa californiana Mattel tem seu nome relacionado a
muitos brinquedos superfamosos, como a Bola 8 Mágica – que
não fez o mesmo sucesso aqui que fez na Terra do Tio Sam, você
provavelmente já viu o brinquedo em uma cena emblemática do
filme  Toy Story (1995) – as miniaturas Hot Wheels, os bonecos
Max  Steel  entre  muitos  outros,  mas  o  verdadeiro  holofote  é
designado  para  a  boneca  Barbie,  um  dos  maiores  ícones  da
cultura pop mundial.

A ideia para a Barbie surgiu de Ruth Handler (1916-2002),
sócia e co-fundadora da Mattel, que via sua filha brincando de

https://www.youtube.com/watch?v=mFOracFClBg


ser adulta com as amigas. Até aí, bem padrão, toda criança já fez
isso – antes do balde de água fria que é a vida adulta de fato –
mas,  na  época,  maioria  das  bonecas  eram  bebês,  não  existia
nada  parecido  com  a  Barbie...  nos  Estados  Unidos.  Em  uma
viagem para a Suíça, Ruth descobriu a personagem adulta Bild
Lilli,  nas  tirinhas  de  jornais  europeus,  uma  secretária  que
ganhava dinheiro extra como “modelo que descansa durante o
dia” ¹. 

Ruth Handler, criadora da boneca Barbie, em 1961.

Créditos: Mattel

Com o grande sucesso dos quadrinhos, foi feita a boneca da
Lilli, que era vendida em tabacarias e bares, sempre vista como
um sex symbol para os homens. Foi quando Handler viu a boneca
e lembrou de sua filha Barbara; comprou algumas bonecas para
estudo, para sua filha, executivos da Mattel... A semelhança das
duas é inegável,  basicamente um  Crtl+C Ctrl+V,  tanto que deu
até  processo  quando  a  Barbie  começou  a  ficar  famosa



mundialmente,  mas  a  Mattel,  como  tudo  no  capitalismo,
resolveu com dinheiro e continuou a produção das bonecas.

A primeira Barbie, à esquerda; Bild Lilli, à direita.

Créditos: Mattel e O&M Hausser

De onde vem a Barbie?

A burguesinha de plástico é produzida e arquitetada para o
público infantil feminino se espelhar nela: ser branca – mesmo
tendo  a  pele  de  outra  cor,  sempre  tendo  traços  brancos  –
anoréxica, submissa em alguns casos, consumista, dentro de um
padrão de beleza impossível  – que seria  aceitável  se ninguém
realmente  quisesse  ser  igual  –  e  sem  qualquer  sinal  de
envelhecimento.  Algo  que  sempre  deve  ser  levado  em
consideração – principalmente pelo autor ser fã de quadrinhos
americanos – é que é uma obra de ficção, não é um objetivo de
vida  e  sim  só  uma  brincadeira,  que  vai  se  perder  no
amadurecimento da criança.



Casa da Barbie de verdade em Malibu, Los Angeles, CA.

Poderia ser isso, mas estamos falando dos sujeitos que não
conseguem  não  manipular  o  próximo:  os  Estados  Unidos.
Citando  Paulo  Salles  de  Oliveira,  em  sua  obra  “Brinquedo  e
Indústria Cultural”, de 1989, ele diz que a criança desconhece o
processo  de  idealização,  produção,  marketing  e  fabricação  do
brinquedo.  É  como se  a  criança  acreditasse  que  a  fábrica  de
brinquedos da Mattel é um lugar mágico, parecido com  A Loja
Mágica  de Brinquedos,  do filme de  Zach Helm,  de  2007.  Não
imaginam que propagandas são feitas com argumentos para os
filhos  convencerem  os  pais  a  comprar  superfluidades.  O
colecionismo desde essa idade pode ser algo bem perigoso (e
isso tem cheiro de experiência própria).

Só  que  não adianta  você  dar  O Capital  na  mão de  uma
criança, citar Engels e explicar o porquê o capitalismo é terrível,
ela  não  vai  deixar  de  gostar  da  Barbie,  ainda  mais  com  os
executivos e “marketeiros” dando exatamente o que as crianças

https://www.youtube.com/watch?v=Od25poC_dbo
https://www.youtube.com/watch?v=Od25poC_dbo


querem. Além das próprias bonecas, roupas e acessórios para o
brinquedo  e  para  a  criança,  material  escolar  e,  chegando  no
assunto  principal,  as  animações.  Sempre  com  temáticas
diferentes, desde Idade Média, Ensino Médio, vida de música na
estrada,  adaptações  de  outras  histórias  –  Quebra-Nozes  e
Rapunzel,  por  exemplo  –  etc.  contabilizando  mais  de  35
animações no total.

Animação mais recente protagonizada pela personagem, de
setembro de 2021.

Créditos: Mattel

Essas animações construíram uma base de fãs bem sólida
ao  longo  do  tempo,  tanto  com  fãs  novos,  tanto  com  quem
assistiu  as  primeiras  animações  na  infância  e  continuam
gostando  por  nostalgia.  Estas  ajudaram  bastante  o  que  vos
escreve  e  não  entende  nada  do  Universo  Rosa  da  Barbie  a
escolher  cinco  animações  e  comentá-las  por  meio  deste.  A
opinião divergiu bastante em alguns momentos, mas foi quase
unânime em outros. Esse universo não é tão pretencioso quanto
Cavaleiro  das  Trevas  Parte  Um,  não  busca  a  mesma
profundidade  de  Soul,  menos  ainda  o  nível  de  roteiro  das

https://www.youtube.com/watch?v=hWBxoH4-4yw&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=J0H7Du2txOE


animações de Star Wars, na verdade é muita covardia comparar
com  essas  obras.  Elas  cumprem  muito  bem  o  seu  papel  de
animação para o público infantil e fãs da boneca.

Barbie e o Castelo de Diamante (2008)

Créditos: Mattel

A  animação  mais  votada,  dita  por  muitas  a  melhor  de
todas,  tem  um  desenvolvimento  bem  legal,  apresenta  os
personagens e mostra como eles são, bem direto ao ponto. O
filme foca bastante na música e tem algo que muitos estúdios
começaram  a  fazer  mais  recentemente  e  que  só  músicos
percebem:  a  movimentação  dos  dedos  nos  instrumentos  está
correta.  Pode  ser  supérfluo,  mas  é  um  ponto  muito  válido
quando comparado a outras animações da mesma época e até
da década passada inteira. 

Se  apresenta  como um musical,  funcionando muito  bem
para o público infantil; canções simples, agradáveis e com uma
letra  bonita,  não  precisa  de  mais  nada.  Só  notei  que,  na
redublagem  em  português,  alguns  duetos  de  voz  ficam



levemente desafinados, talvez na correria do estúdio gravaram
de primeira e foi esse take mesmo. De novo, algo que só quem é
músico ou ouvido absoluto percebe. A animação é bem dura e
modelada demais, se levarmos em conta que  Wall-E e  Kung Fu
Panda são  do  mesmo ano  de  lançamento,  mas  essa  não  é  a
proposta do filme nem desta matéria.

O filme diverte, tem cenas engraçadas, bons flashbacks que
realmente  explicam,  sem  enrolar  e  entregando  respostas
plausíveis, se encaixa muito bem, mas não é nada demais. 

Barbie A Princesa e a Plebeia (2004)

Créditos: Mattel

A intenção aqui é assistir todos os filmes com expectativa
zero, pois há a possibilidade de se surpreender e não achar que
todos os filmes são ruins por serem infantis; foi o que aconteceu
com esta película.  O filme anterior é fraco comparado a esse,
sendo mais sensível, emocionante e que dá para esperar mais a
cada cena sem se decepcionar.

https://www.youtube.com/watch?v=m5_lIuBXKWk
https://www.youtube.com/watch?v=PXi3Mv6KMzY
https://www.youtube.com/watch?v=PXi3Mv6KMzY


A qualidade da animação não é muito diferente da anterior,
mas a intenção delas não é ser maravilhosa, como Os Incríveis,
do mesmo ano. Com isso em conta, ainda sim é legal ressaltar
que as animações de dança, assim como os acordes de violão na
animação passada, são muito bem animadas.

A trilha sonora é muito boa, e as dissonâncias nos duetos
de  voz  que  foram  citadas  anteriormente,  quase  não  existem.
Inclusive  destaco  o  coro  de  arrepiar  no  fim  da  animação.  Os
personagens  também  são  mais  envolventes,  apesar  de  a
premissa de duas bebês, que nasceram na mesma época, serem
idênticas e pertencerem a duas extremidades da sociedade pode
parecer  infundada  e  forçada,  mas,  impressionantemente,
funciona.

Não dá para acreditar que esse filme saiu antes, sinto que
fizeram esse filme consertando todos os erros de O Castelo de
Diamante; se for para assistir um, vai fundo nesse!

Barbie A Princesa da Ilha (2007)

Créditos: Mattel

https://www.youtube.com/watch?v=iqKEnKRDkds


Neste filme, a Barbie – aqui chamada de Ro – é encontrada
numa ilha por animais: um pavão, uma elefanta e um guaxinim,
sendo futuramente criada por esses animais. E já começa errado
aí: primeiro é revelado que existe protetor solar na ilha; mesmo
após 10 anos residindo lá, ela continua branca como a neve, do
jeito  que a  burguesia  gosta.  Ela  também demonstra  sinais  de
esquizofrenia  por  conversar  com  animais,  algo  que  só  ela
consegue. Há outras falhas, mas porque julgar tanto sendo que,
de novo, se trata de uma obra de ficção?

O começo não é  tão legal  quanto o  filme do meio  para
frente, principalmente por não mostrar tanto da ilha – cenário
que  achei  que  seria  o  principal.  O  desenvolvimento  se  dá
parecido com os outros filmes, onde é apresentado o interesse
amoroso,  a  vilã,  as  pessoas  importantes  que  podem mudar  o
rumo da história e serão manipulados pela vilã e etc. E continuo
com a opinião do filme anterior, classificando esse filme melhor
do  que  O  Castelo  de  Diamantes,  suposto  magnum  opus da
personagem.

A trilha sonora continua fantástica, com a execução feita
pela Orquestra Filarmônica Tcheca, um trabalho excepcional em
todos os filmes até aqui. A animação nos coloca um mistério no
começo do filme e só começa a revelar do meio para o final, mas
que vale muito a pena a espera, sendo tão emocionante quanto
o  filme  anterior.  Sobre  a  animação,  não  vale  mais  a  pena
comentar, por serem praticamente todas iguais.

Mas, está tudo ali: história de superação, perrengue, final
feliz etc. Diria que estou começando a ficar surpreso.



Barbie em As 12 Princesas Bailarinas (2006)

Créditos: Mattel

Uma  adaptação  da  obra  dos  irmãos  Jacob  e  Wilheim
Grimm, As 12 Princesas Dançarinas, de 1812. É uma experiência
interessante  ler  o  conto antes  de  ver  o  filme;  pegar  as
referências  e  já  sacar  o  filme  logo  de  cara.  Mas  ainda  assim
prefiro  o  filme  ao  conto;  por  ter  apenas  cinco  páginas,  falta
desenvolvimento,  o  que  o  filme  nos  apresenta  de  sobra,
enquanto o conto não diz o nome de nenhuma das princesas.

A personalidade de cada uma é muito bem apresentada,
não dá para gravar muito bem o nome de todas – até por serem
12 e não cabe tanto desenvolvimento num filme de uma hora e
15 minutos – mas não há como esquecer das principais. Muito
provavelmente o melhor interesse amoroso da Barbie até agora,
simpático,  é  importante  para  a  história  desde  o  começo  –
diferente de todos os outros, que chegaram no meio do filme e
já se sentaram na janelinha – e tem um papagaio dublado pelo
Guilherme Briggs; sensacional!

https://www.bibliolibras.com.br/wp-content/uploads/2017/02/As-doze-princesas-bailarinas.pdf


A animação não possui  o mesmo sentimento estético de
realização  e  superação  tanto  quanto  as  duas  animações
anteriores, mas compensa na representação do jardim de dança,
do bosque, daí que vem o toque da beleza em sua mais pura
forma, através das árvores de ouro e prata; o filme melhora o
conto em vários aspectos.

É raro existir uma adaptação melhor que a obra original,
mas este é um desses casos.

Barbie Fairytopia (2005)

Créditos: Mattel

Um  conceito  totalmente  diferente  de  todos  até  aqui;  a
Barbie não é uma princesa, muito menos alguém importante. A
trama de maioria dos filmes comentados aqui começa com um
white people problem², mas é aqui que os problemas de verdade
realmente começam. A Fada do Campo é o  alter-ego da Barbie
na película, uma fada sem asas, que sonha em possuí-las, mas a
realidade dela é o bullying de outras fadas, além de assisti-las
voando do chão.



Tal  fato  nos  ajuda  a  se  identificar  com  ela  e  realmente
superar  nossos  problemas,  porque  ser  uma  princesa  é  fácil,
tendo tudo na mão, do bom e do melhor, escolher o que quer ou
não fazer. A jornada da heroína se estabelece muito bem com
um pano de fundo como o da Fada do Campo, além da história
realmente cativante, apesar de ser meio corrida. Fairytopia foi a
primeira de uma trilogia, sendo sucedida por Mermaidia (2006) e
A Magia do Arco-Íris (2007).

E  é  lá  que  eu  tenho  esperança  de  ter  um  melhor
desenvolvimento da vilã, que basicamente só dá para descobrir
que ela é má, já assombrou Fairytopia antes e que algumas fadas
pensavam que ela era uma lenda. O filme é bem construído e
explicado, mais ou menos da mesma forma que todos, só que
esse não possui  nenhuma música cantada,  o que é um ponto
positivo para este que vos escreve.

É  um dos  melhores  filmes  daqui,  vale  muito  por  toda  a
trama, mas um dos maiores destaques, com certeza é a mascote
da Fada do Campo, Bibble: carisma é o que define o personagem.

Conclusão

“Sair  da zona de conforto” dá para definir  bem a minha
análise  sobre  esses  filmes.  Acostumado  com  animações  do
Universo  da  DC  Comics,  foi  bem  destoante  do  usual,  mas  de
forma  alguma  foi  uma  experiência  vazia  ou  perda  de  tempo.
Tirando  o  papo  de  coach,  é  sempre  bom  praticarmos  esse
exercício;  na  Click³  normalmente  escolhemos  a  pauta  que
produzimos,  isso  pode  nos  prender  muito  a  produzir  apenas
sobre coisas que gostamos; nos motiva, mas nem sempre é o
que faremos na profissão de fato. Agradeço à editoria pela ideia
de  me  oferecer  a  pauta,  fiz  cara  feia  no  começo,  mas  o
conhecimento foi de preço inestimável.



As animações são infantis; infelizmente temos que sempre
lembrar disso, pois às vezes elas vem com aquele papo furado
que gente mais velha não suporta, mas é o que a criança quer
ouvir. Quando você ignora esse pequeno fato, que não incomoda
tanto, já se torna outra coisa totalmente diferente e realmente
dá  para  se  divertir  com  elas;  você  cria  um  carinho  pelos
personagens, torce por eles, sofre com eles e fica feliz por eles
no final. O clichê do final feliz se torna algo totalmente diferente.

Para  você  que  também  tem  um  pé  atrás,  vou  listar  as
animações em ordem da melhor para a pior:

1. Barbie em a Princesa e a Plebeia
2. Barbie Fairytopia
3. Barbie em as 12 Princesas Bailarinas
4. Barbie em a Princesa da Ilha
5. Barbie e o Castelo de Diamante

Não  é  um  guia  definitivo,  mas  começar  por  aí  já  é  um
começo!

Com  toda  a  experiência  ganha  com  esta  matéria,  a
conclusão se dá em uma afirmação: por mais que falem mal ou
bem, tire suas próprias conclusões; não defina sua opinião sobre
uma obra porque outra pessoa falou que é x ou y. O principal
intuito  da  arte  –  neste  caso  falando  da  décima  primeira,  a
animação 3D – são as opiniões que você forma a partir dela, de
como você absorveu do seu jeito e como ela mudou sua vida,
não faz o menor sentido tomar a opinião de alguém como se
fosse sua.



¹: referência à letra de Estilo Cachorro, dos Racionais MC’s, 
presente no álbum Nada Como Um Dia Após Outro Dia, de 
2002. Essas modelos são garotas de programa.

²: “problemas de pessoa branca”, que figura “problemas” 
recorrentes dentro das torres de marfim; “Estou muito triste! A 
Prada lançará uma coleção nova e só poderei comprar 75% 
dela!”.

³: Click, hoje finado, site em que o texto foi originalmente 
publicado; fez parte da Agência Experimental de Comunicação e
Artes da faculdade CEUNSP em Salto/SP.


