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Os filmes mais 
esperados para 2017
O Jornalismo NIC preparou para você uma relação dos fi lmes mais aguardados em 
2017. O ano é marcado por várias continuações. São quase 30 sequências. Nesta 
lista, estão alguns longas de ação e aventura como Liga da Justiça e Mulher-Mara-
vilha, além de remakes como a Bela e a Fera e Power Rangers. 

A Bela e a Fera (17/03/17)
Nesta versão live-action da clássica anima-
ção dos anos 90, é contada a história de Bela 
(Emma Watson), moradora de uma pacata 
aldeia francesa que tem o pai capturado pela 
Fera (Dan Stevens). Na esperança de salvar 
a vida do pai, Bela decide oferecer-se como 
prisioneira da Fera em troca da liberdade do 
seu pai. Com a ajuda de objetos mágicos que 
se tornaram seus amigos — 
Lumière (Ewan McGregor), 

Cogsworth (Ian McKellen) e Sra. Potts (Emma Thompson) 
—, Bela conhece a realidade do príncipe por trás da fa-
chada assustadora e passa a entender mais sobre as 
reviravoltas do amor.

Power Rangers (23/05/17)
Os principais super-
heróis dos anos 90 
voltaram. A jornada 
dos cinco jovens que 
buscam combater os 
principais vilões da 
Terra chega às telonas, 
quando eles tomam 
conhecimento de que a 
sua cidade, Angel Grove, 
está à beira de sofrer um ataque alienígena. Os amigos 
sentem-se escolhidos pelo destino e vão descobrir que 
são os únicos com o poder de salvar o Planeta. Mas, para 
isso, eles devem superar seus problemas pessoais e 
juntar suas forças, formando assim os Power Rangers.

Piratas do Caribe: A Vingança 
de Salazar (25/05/17)
No quinto fi lme da franquia Piratas 
do Caribe, o capitão Jack Sparrow 
(Johnny Depp) volta a se meter 
em enrascadas. Desta vez, quem 
interpreta o vilão é o ator Javier 
Bardem, que dá vida ao Capitão Sa-
lazar, que lidera um exército de pi-
ratas fantasmas assassinos. Para 
escapar da morte, Sparrow precisa encontrar o lendário 
Tridente de Poseidon, um poderoso artefato que conce-
de a quem o possui o controle total dos oceanos. Mas, 
com o poder que o tridente possui, não só Jack está em 
busca desse poderoso objeto.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar 
(06/07/17)

Mulher-Maravilha (01/06/17)
Antes de se tornar Mulher-Maravilha, Diana Prince (Gal Gadot) era princesa Amazona treinada desde 
cedo para ser uma guerreira imbatível. Criada em uma ilha paradisíaca e afastada, Diana descobre, 
através do piloto americano Steve Trevor (Chris Pine), que uma guerra sem precedentes está se espa-
lhando pelo mundo e decide deixar seu lar pela primeira vez. Travando uma guerra para acabar com os 
confl itos, ela luta ao lado da humanidade enquanto toma ciência do alcance de seus poderes e conhece 
seu verdadeiro destino.

Neste novo fi lme, agora 
como parte do Universo Ci-
nematográfi co Marvel, gra-
ças a um acordo fi rmado 
entre os estúdios da Sony 
Pictures, Peter Parker (Tom 
Holland) tenta conciliar a 
sua vida de estudante do 
ensino médio comum no Queens (Nova York), com 
a sua luta no combate ao crime. O fi lme é o segundo 
reboot (reinício) do cabeça de teia, já que a conti-
nuação da franquia ‘‘O Espetacular Homem-Aranha’’, 
estrelado por Andrew Garfi eld, foi cancelado.

Liga da Justiça (16/09/17)
Impulsionado pela restaura-
ção de sua fé na humanidade 
e inspirado pelo ato altruísta 
do Superman (Henry Cavill), 
Bruce Wayne (Ben Affl  eck) 
convoca sua nova aliada Dia-
na Prince (Gal Gadot) para o 
combate contra um inimigo 
ainda mais perigoso. Juntos, 
Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com 
agilidade um time de meta-humanos. Porém, mesmo 
com a formação da liga de heróis — Batman, Mulher-
-Maravilha, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray 
Fisher) e The Flash (Ezra Miller) —, poderá ser tarde 
demais para salvar o Planeta de um trágico ataque. 
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Curiosidades

O cinema existe 
graças à invenção 
dos Irmãos Lumière 
no fi m do século 
XIX. Em 28 de 
dezembro de 1895, 
na taverna do Grand 
Café, em Paris, os 
dois engenhosos 
irmãos realizaram 
a primeira exibição 
pública e paga da 
arte do cinema: uma 
série de dez fi lmes, 
com duração de 40 
a 50 segundos cada 
(os primeiros rolos 
de película tinham 
apenas 15 metros 
de comprimento). 
Os fi lmes até hoje 
mais conhecidos 
desta primeira 
sessão chamavam-
se “A saída dos 
operários da Fábrica 
Lumière” e “A 
chegada do trem à 
Estação Ciotat”.


