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Emma Watson e Dan Stevens em cena de 

“A Bela e a Fera”. 
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O filme #“A Bela e A Fera” já estrearam 

nos cinemas em 16 de Março de 2017.  

A produção da Disney recria animação de 

1991, que conquistou dois Óscares, de 

melhor canção e de melhor trilha. 

O filme foi produzido com base na 

tecnologia IMAX que permite gerar 

imagens com resolução e tamanho 

superiores aos das técnicas convencionais. 

“Estou muito entusiasmado com a 

tecnologia Imax. Rodámos o filme há 18 

meses e foi um longo percurso, foi preciso 

tempo para criar as imagens geradas por 

computador e criar a música. É 

interessante poder ver o resultado final 

desse processo fantástico”, tal como 

salientou Dan Stevens. 

 

No papel principal, temos a Bela como 

#Emma Watson ("Harry Potter"), e a Fera, 

como #Dan Stevens ("Downton Abbey"), 

além de Ewan McGregor, Ian McKellen, 

Emma Thompson, Josh Gad e Stanley Tucci. 

“A Bela e a Fera” é um conto de fadas, que 

baseia-se numa história clássica da 

escritora francesa do século XVIII 

Gabrielle-Suzanne Barbot, Dama de 

Villeneuve, em 1740, tornou-se depois mais 

conhecida com uma versão de 1756, re-

escrita e publicada por Jeanne-Marie 

LePrince de Beaumont, que resumiu e 

modificou a obra de Villeneuve.  

O conto de fadas "A Bela e a Fera", cuja 

história se situa e desenrola-se no 

território romântico francês, todo o enredo 

gira em torno da vida da filha mais nova de 

um rico mercador, que tinha três filhas. 

As filhas mais velhas gostavam de ostentar 

luxo, ir a festas exibindo lindos vestidos, 

ao passo que a filha mais nova, que todos 

chamavam de Bela, era humilde, gentil, e 

generosa, gostava apenas de leitura e 

tratava bem as pessoas. 

Um dia, o mercador perdeu toda a sua 

fortuna, deixando apenas uma pequena e 

humilde casa distante da cidade. Bela 

aceitou a situação com dignidade, enquanto 

as duas filhas mais velhas não se 

conformavam em perder a fortuna e os 
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admiradores, e descarregavam suas 

frustrações sobre Bela, que humildemente 

não reclamava. 

Um dia, o mercador recebeu notícias de 

bons negócios na cidade, e resolveu partir. 

As duas filhas mais velhas, radiantes de 

enriquecerem novamente, encomendaram-

lhe vestidos e luxos, mas Bela, preocupada 

com o pai, pediu apenas que ele lhe 

trouxesse uma rosa. 

Quando o mercador voltava para casa, foi 

surpreendido por uma tempestade, e se 

abrigou em um castelo que avistou no 

caminho.  

O castelo era mágico, e o mercador pôde se 

alimentar e dormir confortavelmente, pois 

tudo o que precisava lhe era servido como 

por encanto. 

Ao partir, pela manhã, avistou um jardim de 

rosas e, lembrando do desejo de Bela, 

colheu uma rosa para levar consigo. Foi 

surpreendido, porém, pelo dono, uma Fera 

medonha, que lhe impôs uma condição para 

viver: deveria trazer uma de suas filhas 

para se substituir em seu lugar. 

Ao chegar em casa, Bela, mediante a 

situação resolveu se oferecer para a Fera, 

imaginando que ela a devoraria.  

Mas contrariamente, a Fera foi se 

mostrando aos poucos como um ser sensível 

e amável, fazendo todas as suas vontades e 

tratando-a como uma princesa.  

Bela, acabou por se apegar à Fera que, 

sensibilizado a pedia em casamento, pedido 

que Bela gentilmente recusou. 

 

No castelo, Bela conhece pequenos objetos 

mágicos e descobre que a Fera é, na 

verdade, um príncipe que precisa de ser 

amado para voltar à antiga forma humana. 

Bela torna-se amiga de pequenos 

empregados encantados do castelo 

(pequenos objetos mágicos) e consegue ver 

para além do terrível exterior da Fera 

quando começa a conhecer a alma e o 

coração do verdadeiro Príncipe que vive no 

seu interior.  

Um dia, Bela pediu que Fera a deixasse 

visitar sua família, pedido que a Fera, muito 



a desagradado, concedeu, com a promessa 

de Bela regressar em uma semana.  A Fera 

combinou com Bela que, para voltar, 

bastaria colocar seu anel sobre a mesa, e 

magicamente retornaria. 

Bela visitou alegremente sua família, mas as 

irmãs, ao vê-la feliz, rica e bem vestida, 

sentiram inveja, e fizeram para que sua 

visita fosse se prolongando, na intenção da 

Fera ficar aborrecida com sua irmã e 

devorá-la. Bela foi prorrogando sua volta 

até ter um sonho em que via Fera 

morrendo.  

Arrependida, colocou o anel sobre a mesa e 

voltou imediatamente, mas encontrou Fera 

a morrer no jardim, pois ela não se 

alimentara mais, temendo que Bela não 

retornasse. 

Bela compreendeu que amava a Fera, que 

não podia mais viver sem ela, e confessou à 

Fera sua intenção de aceitar o pedido de 

casamento.  

Mal pronunciou essas palavras, a Fera se 

transformou num lindo príncipe, pois seu 

amor colocara fim ao feitiço que o 

condenará a viver sob a forma de uma Fera 

até que uma donzela aceitasse se casar com 

ele.  

O príncipe casou com Bela e foram felizes 

para sempre. 

“É um filme muito romântico. Ás vezes, nós 

precisamos desse romantismo, sobretudo 

nos tempos que correm. Depois de ver o 

filme sentimo-nos preenchidos”, declarou 

Emma Watson, em Londres, durante a sua 

estreia mundial. 

A crítica geral classifica o filme “A Bela e a 

Fera” com ótima qualidade técnica.  

Excelente direção de arte, figurino, 

fotografia e cenários criados em animação 

computadorizada, gerando um mundo de 

fantasia que mistura beleza e ambiente 

sombrio.  

O romance entre Bela e a Fera não é muito 

aprofundado. Cria-se um clima de fascínio e 

curiosidade um pelo outro, mas a paixão em 

sí fica subentendida e, em certos 

momentos, é substituída pelo animalesco e 

até insinuações de erotismo. Mas nada que 

possa perturbar as crianças que ficam 

fascinados com a beleza, a fantasia e o 

romantismo dos cenários criados em 

animação computadorizada na produção do 

filme a “Bela e a Fera”. 

 


