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Era uma vez um comerciante muito rico, que tinha 
seis filhos: três meninos e três meninas. Como esse co-
merciante era um homem inteligente, não poupou recur-
sos na educação de seus rebentos, dando-lhes todo tipo de 
professores. Embora todas as suas filhas fossem bonitas, 
a caçula era a mais admirada, sendo chamada por todos, 
desde bebê, de Bela. Esse nome foi adotado e despertou a 
inveja de suas irmãs.

Além de mais bela, a caçula era mais ajuizada do que 
elas. As duas mais velhas gostavam de ostentar sua riqueza, 
bancando as damas e se recusando a receber as filhas dos 
outros comerciantes. Iam todos os dias ao baile, ao tea-
tro, ao passeio, e zombavam de Bela, que dedicava a maior 
parte de seu tempo livre à leitura de bons livros.

Como todos sabiam que as moças eram muito ricas, 
vários comerciantes poderosos pediram sua mão em ca-
samento. As duas mais velhas responderam que jamais se 
casariam, a menos que encontrassem um duque ou, pelo 
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menos, um conde. Quanto a Bela, agradeceu sinceramente 
aos que desejavam desposá-la, mas alegou ser muito jovem 
e querer fazer companhia ao pai por mais alguns anos.

De uma hora para outra, o comerciante perdeu todos 
os seus bens, só lhe restando uma pequena casa no campo, 
bem distante da cidade. Chorando, ele comunicou aos 
filhos a necessidade de se mudarem para lá e de viverem 
do trabalho agrícola. As duas primogênitas declararam que 
não cogitavam deixar a cidade e que conheciam rapazes 
que adorariam desposá-las, mesmo após a ruína da família. 
Coitadas, estavam enganadas: seus amigos não olharam 
mais para elas depois que elas ficaram pobres.

Como ninguém aturava mais sua empáfia, todos diziam:
– Tadinhas! Dá gosto vê-las no fundo do poço! Que ban-

quem as damas guardando carneiros!
Ao mesmo tempo, diziam:

– Mas estamos muito tristes com a desventura de Bela: 
é uma menina tão boa! Era tão gentil com os pobres, tão 
meiga, tão honesta!

Diversos fidalgos, inclusive, pediram sua mão, mesmo 
cientes de sua pobreza, mas ela respondeu ser incapaz 
de abandonar o pobre pai no infortúnio e que iria para o 
campo com ele a fim de oferecer consolo e ajuda.

Instalados em seu novo lar, o comerciante e seus três 
filhos dedicavam-se à lavoura, enquanto Bela, de pé às qua-
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tro da manhã, limpava a casa e preparava o almoço para 
a família. Desacostumada com as tarefas domésticas, no 
início foi difícil para ela, mas, ao fim de dois meses, estava 
mais forte e saudável. Terminadas as costuras, lia, tocava 
cravo ou cantava, maviosamente. Suas duas irmãs, ao con-
trário, entediavam-se mortalmente: levantavam às dez da 
manhã, passeavam o dia inteiro e seu único assunto era a 
saudade das roupas elegantes e dos amigos.

– Veja nossa irmã caçula – uma dizia à outra –, é tão 
estúpida que chega a se divertir na desgraça.

O bondoso comerciante não pensava igual às filhas. 
Sabia que Bela possuía mais dotes do que as irmãs para 
brilhar em sociedade. Admirava não só as virtudes da moça 
como principalmente sua paciência, pois as mais velhas, 
não satisfeitas em deixar todo o trabalho pesado para ela, 
viviam a insultá-la. Já fazia um ano que a família morava 
naquela solidão, quando o comerciante recebeu uma carta 
anunciando-lhe que um navio, com mercadorias de sua 
propriedade, acabava de atracar sem maiores contratempos.

Essa notícia deixou as duas primogênitas alvoroçadís-
simas, ambas pensando que finalmente sairiam daquele 
ermo onde tanto se aborreciam. Ao verem o pai pronto 
para partir, pediram que ele lhes trouxesse vestidos, estolas 
de pele, chapéus e todo tipo de futilidades. Bela, por sua 
vez, não pediu nada, ruminando que nem mesmo o que ele 
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lucrasse com a venda das mercadorias daria para comprar 
o que as irmãs desejavam.

– E você, não quer nada? – seu pai lhe perguntou.
– Já que teve a bondade de pensar em mim – ela respon-

deu –, peço simplesmente uma rosa, pois não há roseiras 
nesta região.

Não é que Bela fizesse muita questão de uma rosa, o que 
ela não queria era, com seu exemplo, censurar a conduta 
das irmãs. Estas, aliás, não se furtaram a comentar que era 
só para se mostrar que ela não pedia nada.

O velho partiu. Ao chegar ao porto, no entanto, teve a 
notícia de que sua carga havia sido apreendida, e, após uma 
série de aborrecimentos, decidiu voltar, tão pobre como antes.

No caminho de volta, a cinquenta quilômetros de casa, 
já se mostrava ansioso para rever os filhos. Antes de chegar, 
contudo, precisava atravessar uma vasta floresta, na qual 
se perdeu. Nevava terrivelmente e o vento soprava tão forte 
que o derrubou do cavalo duas vezes. Quando a noite caiu, 
pensou que morreria de fome, frio, ou então que seria co-
mido pelos lobos que ouvia uivar nos arredores.

De repente, no final de um comprido corredor formado 
pelas árvores, ele avistou uma luz intensa, mas ainda bem 
distante. Caminhou naquela direção e percebeu que a luz 
vinha de um grande palácio, que parecia todo iluminado. 
O comerciante agradeceu a Deus o socorro que lhe enviava 
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e se esfalfou para chegar logo ao castelo. Ficou admirado 

de não encontrar ninguém nos pátios. Seu cavalo, que o 

seguia, ao ver uma ampla estrebaria aberta, entrou; encon-

trando feno e aveia, o pobre animal esfaimado avançou avi-

damente. O comerciante amarrou-o dentro da estrebaria 

e caminhou em direção à casa, sem encontrar ninguém. 

Entrando, porém, num vasto salão, deparou com uma boa 

lareira e uma mesa servida com as mais variadas iguarias 

e talheres para uma pessoa. Encharcado pela chuva e pela 

neve, o homem se aproximou do fogo para se secar e mur-

murou consigo mesmo: “O dono da casa ou seus criados 

que me perdoem a falta de cerimônia. Mas, sem dúvida, 

chegarão daqui a pouco.”

Esperou um tempo considerável, mas, como já eram 

onze horas e não aparecia ninguém, ele não conseguiu re-

sistir à fome e, tremendo, pegou um frango e o devorou. 

Bebeu igualmente um pouco do vinho. Tomando coragem, 

deixou o salão e atravessou uma série de vastos aposen-

tos esplendidamente mobiliados. No fim, encontrou um 

quarto com uma boa cama e, como passava da meia-noite 

e estava cansado, resolveu fechar a porta e dormir. Eram 

dez horas da manhã quando acordou no dia seguinte, ad-

miradíssimo de encontrar roupas limpas no lugar das suas, 

que haviam se esfarrapado.
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“Não resta dúvida”, pensou, “este palácio pertence a al-
guma boa fada que teve pena da minha situação.”

Olhou pela janela e, no lugar da neve, viu lindos can-
teiros de flores. Entrou no salão onde ceara na véspera e 
notou que havia uma xícara de chocolate quente na mesa.

– Obrigado, senhora fada – disse bem alto –, por ter 
tido a bondade de pensar no meu estômago.

Após tomar o chocolate, saiu para selar seu cavalo e, 
passando sob um caramanchão de rosas, lembrou-se do 
pedido de Bela e colheu um ramo.

Quase desmaiou ao deparar com uma Fera horrível  
avançando em sua direção.
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Nesse instante, ouviu um estrondo e quase desmaiou ao 

deparar com uma Fera horrível avançando em sua direção.

– Está sendo muito ingrato – disse-lhe a Fera com uma 

voz tenebrosa. – Salvei-lhe a vida acolhendo-o em meu cas-

telo e, para minha decepção, o senhor rouba minhas rosas, 

que amo mais que tudo no mundo. Terá que morrer para 

se redimir do seu erro. Dou-lhe quinze minutos para pedir 

perdão a Deus.

O comerciante atirou-se de joelhos, juntando as mãos:

– Monsenhor, perdoe-me, eu não pensava ofendê-lo 

colhendo uma rosa para atender ao pedido de uma de 

minhas filhas.

– Eu não me chamo Monsenhor – respondeu o monstro –,  

e sim Fera. Não gosto de adulação, gosto que as pessoas fa- 

lem o que pensam, portanto não espere me comover com 

suas lisonjas. Mas o senhor omitiu que tivesse filhas. Aceito 

então perdoá-lo, com a condição de que uma de suas filhas 

apresente-se voluntariamente para morrer em seu lugar. 

Não discuta, vá! E se porventura suas filhas se recusarem 

a morrer pelo senhor, dê-me sua palavra de que estará de 

volta aqui dentro de três meses. 

O velho não tinha a intenção de sacrificar qualquer filha 

sua ao horrível monstro, mas pensou: “Pelo menos terei a 

alegria de beijá-las mais uma vez.”
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Deu então sua palavra de que voltaria e a Fera o autori-
zou a partir quando lhe aprouvesse.

 – Mas – acrescentou – não quero que vá de mãos va-
zias. Volte ao quarto onde passou a noite e nele encontrará 
um grande baú vazio. Coloque dentro tudo que lhe agradar, 
mandarei entregar em seu domicílio.

Em seguida, a Fera se retirou e o homem pensou: “Se eu 
tiver que morrer, pelo menos resta o consolo de deixar um 
pouco de pão para minhas pobres crianças.”

Retornou ao quarto onde passara a noite e, lá encon-
trando uma batelada de moedas de ouro, encheu o baú que 
a Fera mencionara e aferrolhou-o. Em seguida, pegou seu 
cavalo na estrebaria e, com uma tristeza igual à alegria que 
sentira quando nele entrara, deixou o palácio. O cavalo adi-
vinhou o caminho através da floresta e, em poucas horas, o 
homem chegava à sua morada. Seus filhos acorreram, mas 
em vez de se enternecer com seus carinhos, o comerciante 
pôs-se a chorar ao vê-los. Tinha na mão o ramo de rosas 
que trazia para Bela. Ao entregá-lo, advertiu-a:

– Bela, cuide muito bem dessas rosas, pois elas custarão 
muito caro ao seu desgraçado pai!

E contou à família a funesta aventura em que se vira 
envolvido. Após ouvirem sua história, as duas primogêni-
tas puseram-se a gritar e xingar Bela, que por sua vez não 
chorava.
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– Vejam aonde nos levou o orgulho dessa criaturinha – 
diziam. – Não pediu vestidos igual à gente, não, a madame 
queria ser diferente! Vai causar a morte de nosso pai e nem 
chorar ela chora.

– Isso seria completamente inútil – replicou Bela. – Por 
que eu choraria a morte do meu pai? Ele não vai morrer. 
Visto que o monstro aceita uma de nós, estou disposta a me 
entregar a sua fúria, o que farei muito feliz, pois morrendo 
terei a alegria de salvar meu pai e dar provas do meu amor.

– Não, irmã – disseram-lhe seus três irmãos –, você não 
morrerá: iremos atrás desse monstro e, se não o matarmos, 
morreremos em suas garras.

– Não se fiem nisso, meus filhos! – alertou-os o comer-
ciante. – Não alimentem esperanças de exterminá-la, pois 
o poder da Fera é imenso. O desprendimento de Bela é 
comovente, mas não quero sacrificá-la. Estou velho, não 
me resta mais muito tempo pela frente; portanto, perderei 
apenas poucos anos de vida, o que só lamento por causa 
de vocês, queridos filhos.

– Repito, meu pai – insistiu Bela –, que não irá para esse 
palácio sem mim. Não pode me proibir de segui-lo. Apesar 
de jovem, não tenho muito apego à vida e prefiro ser devo-
rada por essa Fera a morrer de consternação por perdê-lo.

Por mais que argumentassem, Bela não recuou em sua 
decisão de partir para o belo palácio, o que deixou suas 
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irmãs contentíssimas, uma vez que as virtudes da caçula 

enchiam-nas de inveja.

O sofrimento do comerciante com a perda da filha era 

tão grande que o fizera se esquecer do baú abarrotado de 

ouro. Levou, portanto, um susto ao entrar em seu quarto 

para dormir e encontrá-lo ao pé da cama. Decidido a não dei-

xar os filhos saberem que estava rico, pois suas filhas iriam 

querer voltar à cidade e ele estava determinado a morrer no 

campo, revelou o segredo a Bela, que por sua vez lhe contou 

que tinham recebido a visita de alguns fidalgos durante sua 

ausência e que dois cortejaram suas irmãs. Pediu ao pai que 

as casasse. Pois Bela era tão generosa que as amava e per- 

doava de todo o coração o mal que lhe haviam feito.

Enquanto aquelas jovens insensíveis esfregaram cebola 

nos olhos para chorar quando Bela partiu com o pai, seus 

irmãos, assim como o comerciante, choraram de verdade. 

Somente Bela, não querendo aumentar a dor da família, 

conteve as lágrimas. O cavalo tomou o caminho do palácio 

e, ao crepúsculo, eles o avistaram, iluminado como da pri-

meira vez. O cavalo dirigiu-se sozinho à estrebaria e o velho 

entrou com a filha no vasto salão, onde encontraram uma 

mesa suntuosa com talheres para duas pessoas. O comer-

ciante estava sem apetite, mas Bela, procurando parecer 

tranquila, sentou-se à mesa e o serviu. Então pensou: “A 
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Fera quer me engordar antes de me devorar, essa comida 

toda só pode ser para isso.”

Após cearem, ouviram um grande rosnado. Certo de que 

era a Fera, o comerciante, chorando, despediu-se da filha. 

Bela sentiu um arrepio ao bater os olhos naquela horrível 

figura, mas conteve-se como pôde. O monstro então lhe 

perguntou se ela viera por livre e espontânea vontade, o 

que, tremendo, ela confirmou.

– A senhorita é muito boa – disse-lhe a Fera –, e sou-lhe 

muito grato. O senhor, velho, vá embora ao amanhecer e 

nunca mais ponha os pés aqui. Boa noite, Bela.

– Ai, minha filha! – disse o comerciante, beijando Bela. 

– Que suplício! Confie em mim, deixe-me ficar.

– Não, meu pai – reafirmou Bela. – Volte para casa e 

me deixe sob a guarda de Deus, talvez ele tenha piedade 

de mim.

Foram se deitar achando que não pregariam o olho, mas, 

assim que se recolheram, dormiram. Durante seu sono, 

Bela sonhou com uma dama lhe dizendo:

– Estou contente com seu bom coração, Bela. Sua boa 

ação, oferecendo a própria vida para salvar a de seu pai, 

não ficará sem recompensa.

Ao despertar, Bela contou ao pai o seu sonho e, embora 

este o consolasse um pouco, não calou sua dor quando 
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foi obrigado a se despedir da filha. Após sua partida, Bela 
sentou-se no salão e pôs-se a chorar também. Porém, como 
tinha muita coragem, entregou-se a Deus e decidiu não se 
atormentar no pouco tempo que lhe restava de vida, pois 
acreditava firmemente que a Fera a comeria aquela noite. 
Até lá, resolveu dar uma volta e visitar o belo castelo.

Não pôde deixar de admirar sua beleza. Ficou intri-
gada, contudo, ao encontrar uma porta na qual se lia: 

“Aposentos de Bela”. Abriu aquela porta com ansiedade 
e deslumbrou-se com a magnificência do que viu. Mas o 
que mais a seduziu foi uma grande estante, um cravo e 
vários livros de música.

– Não querem que eu me entedie – ela disse baixinho.
Em seguida, pensou: “Se fosse para passar somente um 

dia aqui, não teriam me oferecido tanta coisa.” Esse pen-
samento animou-a. Abriu a estante e viu um livro, no qual 
estava escrito em letras de ouro: “Peça o que deseja: aqui 
você é a rainha e a dona da casa.”

“Ai de mim!” ela suspirou. “Tudo que desejo é ver meu 
pai e saber o que ele está fazendo agora.” Tinha dito isso 
para si mesma. Pois qual não foi sua surpresa, voltando os 
olhos para um grande espelho, ao ver nele sua casa, aonde 
seu pai chegava com um semblante tristíssimo! Era rece-
bido por suas irmãs e, apesar das caretas que elas faziam 
para parecer aflitas, a alegria que sentiam pela perda da 
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irmã estava estampada em seu rosto. De repente, tudo isso 
desapareceu e Bela foi obrigada a admitir que a Fera era 
bastante boazinha e que não precisava temê-la. Ao meio- 
dia, encontrou a mesa servida e, durante o almoço, ouviu 
um excelente concerto, embora não visse ninguém. À noite, 
quando ia sentar-se à mesa, notou o barulho da Fera che-
gando e um calafrio a percorreu.

– Permite que eu a veja cear, srta. Bela? – indagou o 
monstro.

– O senhor é o dono da casa – respondeu Bela, tremendo.

Voltando os olhos para um grande espelho, viu nele sua casa,  
aonde seu pai chegava com um semblante tristíssimo. 
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– Não – replicou a Fera –, a única soberana aqui é a se- 
nhorita. Se eu estiver sendo maçante, avise-me que vou 
embora. Seja franca, não é verdade que me acha muito feio?

– Ah, isso eu não posso negar – respondeu Bela –, por-
que não sei mentir; mas acho o senhor muito bom.

– Tem razão – disse o monstro. – Mas além de ser feio, 
não tenho inteligência; bem sei que não passo de um animal.

– Ninguém é um animal quando julga não ter inteligên-
cia – replicou Bela. – Um tolo jamais diria isso.

– Coma então, srta. Bela – disse o monstro –, e procure 
não se aborrecer em sua casa, pois tudo aqui é seu e eu 
ficaria triste se não estivesse satisfeita.

– O senhor é mesmo muito bondoso – disse Bela. – 
Tanta generosidade me comove. Quando penso nisso, o 
senhor não me parece mais tão feio.

– Oh, senhorita, é verdade! – respondeu a Fera. – Tenho 
o coração bom, mas sou um monstro.

– Há muitos homens mais monstros que o senhor – 
disse Bela –, e prefiro o senhor com sua feiura àqueles que, 
sob a pele humana, escondem um coração falso, corrom-
pido e ingrato.

– Se eu tivesse inteligência – replicou a Fera –, eu lhe 
faria um grande elogio de agradecimento, mas sou estúpido 
e tudo que posso dizer é que lhe sou muito grato.

Bela comeu com apetite. Já ia perdendo o medo do 
monstro, mas ficou aterrada quando ele lhe perguntou:



47

– Aceita ser minha mulher, Bela?
Ela permaneceu um tempo sem responder. Receava pro-

vocar a raiva do monstro se recusasse sua proposta. Disse- 
lhe finalmente, tremendo:

– Não, Fera.
Nesse instante, o desventurado monstro quis suspirar 

e emitiu um silvo tão terrível que reverberou em todo o 
palácio. Bela, contudo, não teve receio, porque a Fera, após 
dizer-lhe tristemente “Então boa noite, Bela”, saiu de seu 
quarto, sem deixar de se voltar algumas vezes para admirá- 
la. Bela, vendo-se sozinha, sentiu uma grande compaixão 
pela coitada da Fera: “Ai de mim! É realmente uma pena 
que ela seja tão feia, é tão boa!”

Bela passou três meses naquele palácio razoavelmente 
tranquila. Todas as noites a Fera lhe fazia uma visita e, du-
rante o jantar, conversava com bastante bom senso, mas 
nunca com o que chamamos de traquejo social. Todos os 
dias, Bela descobria novas bondades no monstro: o hábito 
de vê-lo acostumou-a à sua horripilância e, longe de recear o 
momento de sua visita, consultava o relógio a todo momento 
para saber se já eram nove horas, pois a Fera nunca deixava 
de aparecer nesse horário. Uma única coisa molestava Bela: 
antes de ir se deitar, o monstro sempre lhe perguntava se ela 
aceitava ser sua mulher, ficando magoadíssimo quando ela 
respondia que não. Um dia, ela lhe disse:
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– Está me fazendo sofrer, senhor! Eu gostaria de poder 
desposá-lo, mas minha sinceridade me obriga a dizer que 
isso nunca acontecerá. Serei sempre sua amiga: procure 
contentar-se com isso.

– Só me resta aceitar – concordou a Fera. – Não sou 
cego! Sei que sou horrível, mas amo-a profundamente. De 
toda forma, é uma felicidade para mim a senhorita querer 
ficar aqui. Prometa que nunca vai me abandonar!

Ao ouvir tais palavras, Bela corou. Vira, no seu espelho, 
que o seu pai se martirizava por tê-la perdido e desejava 
revê-la.

– Posso até lhe prometer nunca abandoná-lo, mas estou 
com tanta saudade do meu pai que morrerei de dor se me 
recusar esse prazer.

– Prefiro eu mesmo morrer – disse o monstro – a fazê- 
la sofrer. Farei com que vá à casa de seu pai. Mas, se não 
voltar, sua pobre Fera morrerá de desgosto.

– Não – retrucou Bela, chorando –, isso não acontecerá, 
pois minha afeição é muito grande. Prometo voltar num 
prazo de oito dias. Vi no espelho que minhas irmãs estão 
casadas e que meus irmãos partiram para o exército. Meu 
pai está sozinho: autorize-me a passar uma semana com ele.

– Estará lá amanhã de manhã – disse a Fera. – Mas 
lembre-se de sua promessa. E quando quiser voltar, basta 
colocar seu anel sobre uma mesa ao se deitar. Adeus, Bela.


