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Madame du Deffand (1697-1780)

Retrato de Marie du Deffand (1697-1780) 

Desconhecido — Eugène Asse, Mlle de Lespinasse et la Marquise du Deffand, Paris, 

Charpentier, 1877. Disponível em: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_du_Deffand#/media/File:MarieduDeffand-transparent.png. 
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Conhecida como Madame du Deffand, Marie de Vichy-Champrond nasceu em 25 de 

setembro de 1697 em um castelo na Borgonha, sua família era uma das mais importantes da região, 

entretanto eles não tinham uma sólida fortuna.  

Madame du Deffand foi educada em um convento beneditino onde a consideravam rebelde. 

Destacavam a liberdade de seu espírito e as opiniões por vezes subversivas que ela possuía.  

Muito admirada pela sua beleza e sua inteligência, Madame du Deffand foi apresentada aos 

salões literários por seu amante Charles-Jean-François Henault, membro do parlamento de Paris e 

amigo da rainha, onde conheceu os grandes artistas, escritores e filósofos da época. Logo sua casa 

tornou-se o local dos encontros desses grandes homens. Foi nesse ambiente de liberdade literária 

que Madame du Deffand conheceu Voltaire, por quem nutriu grande estima e amizade até o fim de 

sua vida. 

Após a morte de seu marido, ela se instalou no apartamento antes ocupado por Madame de 

Montespan, onde abriu seu salão literário, conhecido por toda a Europa. Os encontros no célebre 

salão eram diários, mas os jantares das segundas-feiras eram os que atraíam toda a elite intelectual. 

A inteligência e o admirável dom para a conversa de Mme du Deffand parecem ter exercido uma 

grande fascinação em todos que ali frequentavam. 

Aos 52 anos Madame du Deffand começou a sofrer com problemas na visão, o que a levou à 

cegueira aos 70 anos. Então sua sobrinha, Mlle de Lespinasse, tornou-se sua companheira, lendo 

para ela e cuidando do salão. Em 1763, porém, elas se desentenderam e Mlle de Lespinasse 

abandonou sua tia para abrir seu próprio salão.  

Madame du Deffand morreu em 23 de setembro de 1780 em Paris. Apesar de sua vida 

agitada e seus excessos, era assobrada pela tristeza e solidão. Ela escrevia com frequência em suas 

cartas: “A vida me pesa”. 

Considerada uma grande escritora, Madame du Deffand não publicou nenhum livro; 

entretanto, suas correspondências mostram seu espírito independente e cético e constituem um 

documento interessante sobre a história da sociedade do século 18. 
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