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Apresentação 
 

 

A presente antologia é parte integrante do Mnemósine, site dedicado à memória e 

visibilidade das escritoras francesas dos séculos XVII e XVIII. 

Do final do reinado de Luís XIV até a Revolução Francesa houve um florescimento 

excepcional de contadoras de histórias, principalmente nos salões literários que se dedicavam 

ao conto de fadas em todas as suas formas. Foi um verdadeiro fenômeno. Mademoiselle 

L’héritier, na sua dedicatória de Finette, assim o constatou: “é a moda: você, leitor, os ama 

[os contos] e eu os escrevo com prazer”. Dentro dessa tendência iniciada em 1690 e que se 

desenvolveu nos salões literários franceses e na Corte, Marie-Catherine d'Aulnoy ocupa um 

lugar de destaque, não apenas como a precursora, mas também pela amplitude e 

originalidade de sua produção de contos, sendo uma das representantes privilegiadas desse 

gênero, praticado e dominado majoritariamente pelas escritoras da época.  

Assim, nasce o conto literário feminino, uma escrita mundana e galante com 

tendências romanescas. De forma mais ampla, no entanto, é do encontro entre literatura 

oral e escrita, popular e literária, antiga e moderna que esses contos se inspiram, na sua 

estética, poética e rica imaginação. 

Os contos de fadas de Marie-Catherine d'Aulnoy obtiveram imediato e duradouro 

sucesso, pois foram traduzidos para o inglês antes dos contos de Perrault, muitas vezes 

reimpressos no século XVIII (MORNET, 1910). Mas os contos de fadas também sofreram 

uma desapropriação dupla: sua inclusão na literatura infantil e juvenil e a recuperação pela 

cultura popular. É a (re)descoberta desses contos de fadas escritos por mulheres que esta 

antologia pretende focalizar, por meio de traduções inéditas para o português de contos 

publicados durante duas décadas, no período de 1690 a 1709. Estudar os contos permitirá, 

também, descobrir as plasticidades, estruturas mentais, sociais, estéticas e culturais da 

sociedade da época. No início do século XVIII, principalmente, o conto encontrava-se em 

meio a questões sociopolíticas, culturais e linguísticas importantes (JASMIN, 2009, p. 23). 

Nesse período, o conto caracteriza-se como uma produção abundante. O nosso recorte 

temporal incidirá, portanto, sobre o final do século XVII e a primeira década do século XVIII, 
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pois trata-se do momento da emergência, formalização e cristalização do patrimônio popular 

oral. O conto torna-se, então, um gênero literário.  

Desse modo, a presente antologia pretende divulgar essa produção literária das 

contistas francesas por meio da tradução comentada, resultado de uma pesquisa inédita no 

Brasil. Estão reunidos nomes como Catherine Bernard, Charlotte-Rose Caumont de La 

Force, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, Louise de Bossigny Auneuil, Henriette-Julie 

Castelnau e Catherine Durand, alguns dos quais, vale enfatizar, apresentados ao público 

brasileiro pela primeira vez. Que estes textos possam não apenas maravilhar leitoras e 

leitores do século XXI, assim como maravilharam no passado, mas também ampliar sua 

percepção e compreensão do gênero conto de fadas, tomando-o à luz da perspectiva 

feminina. 

 

Os organizadores  
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1. Catherine Bernard (1662?-1712) 
 

Apresentação, tradução e comentários por 

Brenda Bressan Thomé1 

Marie-Hélène Catherine Torres2   

 

Catherine Bernard ou Mademoiselle Bernard nasceu provavelmente no ano de 

1662,3 em Rouen, na França, em uma família protestante, cercada de riqueza e conforto. 

Mudou-se para a capital francesa em 1680, aos 17 anos, e nesse mesmo ano publicou seu 

primeiro romance, Frédéric de Sicile. Em 1685, aos 23 anos, ela teria se convertido ao 

catolicismo logo após a revogação do Edito de Nantes, segundo informava o Mercure 

Galant, famosa revista da época, o que causou uma ruptura definitiva com a família, que a 

deserdou. 

Escritora, dramaturga e poetisa, Catherine Bernard foi a primeira mulher a ter uma 

tragédia encenada na Comédie-Française. Quanto ao restante de sua produção literária, 

escreveu três romances históricos, duas tragédias em versos, além de diversos poemas 

(CONROY, 2005). Ganhou três vezes o prêmio da Académie Française por suas poesias 

(1691, 1693, 1697) e outros três prêmios, também para poesias, concedidos pela Académie 

des Jeux Floraux de Toulouse (1696, 1697, 1698). Em 1699, Bernard foi recebida pela 

Académie des Ricovrati of Padua, sob o nome de “Calliope, a Invencível”. De 1691 em 

diante, passaria a receber uma pensão de 200 escudos, entre outras formas de patrocínio, 

especialmente de Mme de Pontchartrain.  

Vale destacar que seu romance intitulado Inès de Cordoue, publicado em 1697 pelos 

editores Martin e George Jouvenel, tornou-se célebre pelos dois contos de fada que 

apresentava, a saber, Le Prince Rosier e Riquet à la Houppe. Teria sido a primeira aparição 

de histórias do tipo conto de fadas na França, e passaria a fundar as bases para todo o gênero, 

precedendo até mesmo os contos de Perrault e os de Marie-Catherine d’Aulnoy. O romance 

é ambientado na corte do rei Filipe II de Espanha e apresenta uma competição de contos de 

fadas entre a heroína Inès e sua rival Leonor (ALASTOR RARE BOOKS, 2018). O conto Le 

Prince Rosier retrata uma princesa e seu amor por um roseiral encantado. Quando o encanto 

 
1 E-mail: brendathome@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/6960209104739884. 
2 E-mail: marie.helene.torres@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1477390958277483. 
3 De acordo com Derval Conroy (2005), Catherine Bernard teria nascido em 1663. 

mailto:brendathome@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/6960209104739884
mailto:marie.helene.torres@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/1477390958277483
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é quebrado e o roseiral se torna príncipe, ele admite à princesa que está apaixonado pela 

Rainha da Juventude. A princesa fica extremamente enciumada com essa revelação e o 

príncipe implora às fadas que o devolvam à sua forma anterior. 

A partir de 1698, Catherine Bernard cessaria suas publicações. Pouco se sabe a 

respeito de seus últimos anos de vida. Morreu em Paris em setembro de 1712. Sua reputação 

literária foi, aos poucos, sendo esquecida na história literária devido ao seu envolvimento 

com célebres homens de letras, alguns dos quais tiveram obras da escritora atribuídas a si, 

como Voltaire, que escreveu sua própria peça intitulada Brutus (CONROY, 2005). 

 

 

1.1. Conto: O príncipe Roseiral 

 

A rainha de um reino como nenhum outro na região de Catte era a viúva de um rei 

a quem amava ternamente, e vivia em sofrimento, proporcional ao amor que tivera. Uma 

filha, o único fruto do casamento, preencheu seu tempo e dissipou as tristezas, mas Florinda 

(esse era o nome da menina), por sua vez, ainda lhe deveria causar sofrimento. 

Um dia, quando todas as damas da Rainha estavam no quarto com a Princesa, uma 

pequena Carruagem de marfim apareceu, puxada por seis borboletas, cujas asas eram 

pintadas em mil cores. Uma pessoa, cujo tamanho correspondia ao da Carruagem, e que 

suspeitava-se ser uma Fada, depois de ter feito várias voltas, jogou este bilhete: 

 

Florinda nasceu repleta de magia, 

Mas sua dor deve ser infame 

Se for para que um dia ame 

O Amante que jamais veria. 

 

A Fada desapareceu e deixou uma grande surpresa no ar; a Rainha ficou mais 

comovida do que deveria estar. Um infortúnio tão absurdo e improvável não a tranquilizava 

em nada quanto aos caprichos do amor, e fez de tudo para impedir os caminhos do destino. 

Ela não esperou que Florinda atingisse a idade de amar para apresentá-la a todos os 

seus pretendentes. Entre os príncipes vizinhos, havia um oculto aos olhos do mundo, mas o 

retrato de Florinda chegou até ele por meio das fadas, nada era impossível.  



Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII 

 

11 

 

O Rei, seu pai, era viúvo de uma mulher que o fizera sofrer todos os horrores do 

ciúme e casou-se com outra pouco propensa a causá-lo, mas que nasceu para tê-lo. Ela levou 

os seus caprichos tão longe, que o príncipe sabia que seu pai tinha apenas mudado de pesar, 

e duvidava qual dos seus males era o maior. Nessa incerteza, concluiu que o casamento era 

um vínculo assustador e resolveu se afastar desses assuntos. 

O filho único do Rei foi criado em um magnífico Castelo e teve acesso a todos os 

entretenimentos para sua idade. Ele foi instruído em todas as ciências possíveis, exceto na 

que desejam lhe esconder. Por fim, tinha acesso a todas as diversões, salvo a única para a 

qual ele nasceu. Mas o amor não deixa nada escapar.  

Esse Príncipe, que achou o retrato de Florinda sob seus pés, olhou-o com surpresa. 

A admiração seguiu-se de perto de um desassossego incomum a um jovem acostumado a 

exercícios e reflexões que nada tinham a ver com esses sentimentos. 

Seu primeiro desejo foi ver o original desse retrato; era um rosto mais delicado do 

que aqueles que havia visto até então. Fosse pelo instinto de um mistério natural ao amor 

ou porque julgava que estavam lhe escondendo alguma coisa, não comunicou a ninguém o 

desejo que tinha de deixar o lugar que sempre lhe parecera agradável. Começou a vê-lo 

como sua prisão a partir do momento em que quis deixá-lo. 

 Ele conseguiu escapar de seus vigias e partiu na estrada sem saber para onde estava 

indo. Mal deu alguns passos, encontrou a Fada de quem já falamos:  

– Onde vai, Príncipe infeliz? – ela lhe disse – Vai em direção a todos os infortúnios 

que quiseram que evitasse, mas não poderá escapar do seu destino. 

Enquanto isso, a mãe de Florinda ordenou um magnífico torneio que atraiu todos os 

Príncipes dos Reinos vizinhos para a Corte. Eles queriam se destacar pela boa aparência e 

origem, mas, mesmo se Florinda os apreciasse, o amor não a permitiu fazer uma escolha, e 

uma piedade cruel por todos a impedia de escolher algum. Eles tinham por ela sentimentos 

inspirados por sua beleza, e ela teria feito muitos infelizes se tivesse escolhido somente um. 

A Rainha rejeitou esses Príncipes com tristeza, sua filha não gostou do que tinha 

visto. Metade da Profecia se cumprira, o resto ainda deveria ser temido. 

Algum tempo depois, Florinda, cansada da Corte, e não tendo nada para prendê-la, 

obteve permissão de sua mãe para se retirar em uma casa de campo. Era um lugar agradável 

e próprio para divertir uma pessoa livre das atenções do amor. Um dia, quando caminhava 

num canteiro de flores, viu um roseiral mais verde e mais florido do que os outros, que, 
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dobrando pequenos galhos ao se aproximar, parecia dar-lhe aprovação à sua própria 

maneira: uma atitude tão nova em uma roseira surpreendeu a princesa; esse feito 

extraordinário, que se calou em seu favor, a agradou; foi uma espécie de homenagem que a 

tocou; ela fez várias voltas no jardim; o roseiral inclinou-se tantas vezes quanto passou; ela 

queria escolher uma rosa que lhe parecia muito vermelha; e nela se espetou. A picada a 

impediu de dormir à noite, e no dia seguinte levantou-se mais cedo do que o habitual. Foi 

passear no jardim: o roseiral redobrou as suas reverências com um entusiasmo que encantou 

a Princesa e a fez esquecer da picada para pensar somente nessa maravilha.  

Finalmente, encantada, aproximou-se demais do roseiral e se viu enredada, sem 

conseguir se livrar. Desejava se soltar, mas sentiu uma extraordinária resistência. Ela se 

desembaraçou, no entanto, mas ouviu um forte som que saía das folhas e que parecia com 

suspiros:  

– O quê?! – exclamou ela – um roseiral que suspira?  

– Ele é capaz de mais, madame – lhe diz– e você tem o poder de fazê-lo falar; deixe-

o contar sua triste história. 

– Eu sou um Príncipe, acrescentou ele; esconderam-me tudo que era mais precioso 

no mundo. Eu vivi sem vê-la, e eis o que isso me custou. Uma Fada me transformou nessa 

figura e ficarei assim até o dia em que for amado pela pessoa mais linda do mundo; mas o 

que vejo aqui deve ser reservado para os Deuses, e corro o risco de ser para sempre um 

roseiral.  

A princesa não lhe respondeu: “Não sei o quão a sério devo tomar a alegria que tive 

com as reverências do roseiral”. Ela o achou muito ousado por tê-la envolvido em seus 

galhos e o deixou. Mas não sem olhar mais uma vez para o jardim. 

Sua cabeça estava agitada por sentimentos bastante parecidos, ainda que um pouco 

diferentes. O roseiral que ganhou vida a espantou. O Príncipe escondido lhe deu pena. Ela 

sentia muita raiva por ele ter tido a audácia de falar de amor; mas, por fim, perdoou o 

Amante por ser um arbusto, e, afinal, como poderia se zangar com um roseiral? 

A princesa voltou no dia seguinte ao jardim; ela cuidava para ficar longe do roseiral, 

mas podia ser vista, e podia até ouvir suas lamentações. Depois de várias voltas, ela se 

aproximou e tentou consolá-lo sobre sua transformação, sem tocar em nenhum outro 

assunto. 



Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII 

 

13 

 

Alguns dias depois, vendo-o muito exposto ao ar livre, ela mandou construir um 

pequeno abrigo de mármore para ele, protegido por pilastras, onde ela o visitava com 

frequência. Sem sentir, ela se acostumou a dar ao príncipe uma figura humana em sua 

mente, e até uma figura gentil. Pouco a pouco ela deixou que ele lhe falasse de amor. Parecia-

lhe que os discursos de um arbusto não poderiam ser perigosos. O roseiral soube tirar 

proveito da situação. Dizia muitas coisas a ela, dando a impressão de que estava se contendo, 

e nas voltas de sua eloquência a persuadiu de que era docemente amada. 

A princesa sonhava tanto com o prodigioso roseiral, que por fim não pensava em 

mais nada. O Abrigo de Mármore era o lugar para onde seus pés iam sozinhos. Ela até se 

descuidou ao dizer coisas demais ao Príncipe, e ele a tratou com grande compaixão. 

Mas a ameaçadora Maldição da Fada não desaparecia de sua mente. Talvez já amasse alguém 

que nunca tinha visto; mas duvidava tanto, que via nele apenas um arbusto. Estava com 

medo de ver o seu semblante, mas às vezes desejava fazê-lo. O roseiral, por sua vez, 

queixava-se, mesmo com os elogios da Princesa. 

– Se eu bem entendi seus discursos e cuidados, desperto sua piedade, mas isso não é 

o suficiente se você não me der mais nada. Esse doce sentimento, mesmo vindo da pessoa 

mais linda do mundo, não será capaz de devolver meu rosto. 

A Rainha, no entanto, não podia mais suportar a ausência da filha e ordenou que 

voltasse imediatamente. Foi como se um raio caísse sobre a Princesa, precisava separar-se 

do roseiral, por quem no momento ela acreditava ter uma verdadeira paixão. Derramou 

muitas lágrimas sobre suas folhas, que não puderam ser regadas sem afetar suas forças. 

Como num passe de mágica, o roseiral desapareceu e Florinda viu aos seus pés um Príncipe 

encantador. 

Ele abraçou os joelhos dela com toda a certeza de ser amado. Algo que quase nunca 

é verdade para outros Amantes. Todos os gestos comuns parecem suspeitos perto desse 

evento maravilhoso, de modo que sua felicidade o levou a tal ponto que perdeu, por assim 

dizer, o domínio de seus sentidos. À medida que os recuperava, parecia conservar certa 

imobilidade, ainda tinha algo do arbusto que o havia escondido. Florinda, vendo um príncipe 

tão amável, sentiu o amor aumentar, mas sua modéstia aumentou na mesma proporção, 

lamentou os véus que escondiam seus próprios sentimentos.  

Ela voltou à Corte, o Príncipe a acompanhou. A Rainha, que nada sabia da aventura 

do roseiral, e que conhecia apenas o príncipe por nascimento, permitiu-lhe comprometer-se 
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com sua filha. Via todos os dias a sua pretendida, mas sempre havia mais alguém. 

Frequentemente se arrependia de não ser mais arbusto e de ser obrigado a se comportar com 

boas maneiras.  

O Príncipe pressionou pelo casamento, mas Florinda, aterrorizada pelo 

encantamento de seu amor, que lhe deu motivos para temer a Maldição da Fada, pediu à 

Rainha que a separasse desse Amante para ter certeza da constância de seus sentimentos 

antes de entregar-se a ele. Ela mandou chamá-lo: 

– Príncipe – disse ela – você sabe que eu o amo, e depois de dizê-lo já posso ficar 

longe de você. A previsão dos meus infortúnios me assusta. Tudo o que temi até agora, 

aconteceu. Quando você não estiver certo de que é infinitamente amado, meus cuidados 

podem convencê-lo. Caso você me ame menos, evitarei a minha desgraça rompendo 

contigo. Mas, mesmo com medo, não consigo fazê-lo. Então é melhor que me dê alguns 

sinais de sua fidelidade e negue a Maldição. Afinal, você só viu a mim desde que passou a me 

amar. Eu posso tê-lo agradado somente pela graça da novidade, é necessário testá-lo. Vá 

passar um tempo na Ilha da Juventude até o dia em que eu o chame de volta. Vá, gosto de 

acreditar que quanto mais charmosa lhe parecer a estada, mais a jornada o afligirá. 

Que proposta para um amado Amante! Desde que conhecera o amor, sempre, 

sempre estiveram juntos, nunca experimentou a ideia de ausência. Viver longe de Florinda 

parecia-lhe tão terrível que achava que estava nos seus últimos momentos. Não tinha forças 

para reclamar; suas lágrimas corriam sem que sentisse. Sua atitude demonstrou um amor 

tão grande que a Princesa, julgando que não podia resistir a tanta paixão, fugiu para os 

aposentos da Rainha, e de lá mandou que seu amante obedecesse e partisse sem vê-la 

novamente, que ela teria o cuidado de suavizar seus males. 

O Príncipe se colocou a caminho com uma submissão cujo exemplo não vimos mais 

nenhum depois dele. Ele chegou doente na Ilha da Juventude e achou que encontraria 

Médicos, mas não havia nenhum na tal ilha. O Riso, os Jogos e os Amores o receberam 

jogando rosas nele. Respirou então um ar que lhe restaurou a saúde e, ao mesmo tempo, 

todos os encantos que a dor o fizera perder. 

Foi levado ao Palácio da Rainha do lugar por um caminho coberto dessas flores que 

nascem no começo da Primavera. Viu uma pessoa abençoada com todas as graças da beleza, 

com toda a ingenuidade e toda a alegria da infância, ela tinha apenas quatorze anos. Estava 

sentada em um Trono de Jasmim, mil Amores brincavam em torno dela, alguns se 
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enrolavam com as flores de laranjeira, outros desciam pela sua cabeça, outros a 

despenteavam e deixavam cair o cabelo num colo que se revelava. Ela brincava com as 

mulheres e jogava flores nelas com uma graça maravilhosa. 

Esse espetáculo o tinha distraído de seus sentimentos por Florinda. A Rainha da 

Juventude não era casada, pois queria um marido de sua idade e galante – o que não pôde 

encontrar. O príncipe tinha vinte e quatro anos, um homem feito.  

Alguns dos súditos da juventude pediram notícias sobre os anos que se passaram, 

mas a rainha começou a olhá-lo com interesse. O período de dez anos que distinguia suas 

idades desapareceu com os encantos destinados ao Príncipe.  

A rainha não mediu esforços para envolvê-lo, os olhares, as palavras lisonjeiras, 

pequenas brincadeiras cujo significado era muito sério; tudo foi posto em uso e tudo foi 

ouvido. 

Então, o Príncipe, mais comedido do que ela, fingiu não prestar atenção.  Explicou-

se mais abertamente e fez proposições de casamento com as vantagens que poderiam tocar 

um homem amável, como sempre estar presente, de possuir para sempre, sem interrupção, 

todos os bens, sem os quais os outros nada são, todas as graças, todos os prazeres. Era difícil 

para o Príncipe recusar o dote que ela oferecia. Pouco a pouco esqueceu Florinda, e era 

chegada a hora de lembrá-lo de que ela ainda estava no mundo. 

Florinda mal havia passado um dia sem ver o Príncipe, já sentia o horror de viver 

sem ser amada. Ainda assim, se esforçou para superar seus sentimentos. Já amara sem ver, 

queria ela ainda se casar sem saber se era amada constantemente? 

Quinze dias se passaram nessas agitações, mas ela estava prestes a sucumbir, o medo 

e o ciúme se juntaram às dores da ausência. Precisava falar sobre o amor, então enviou ao 

Príncipe uma Carta: 

 

Se você sofre tanto quanto eu, deve estar penando! Eu não suporto 

as minhas e as suas dores; não quero arriscar perder você para ter 

certeza de seus sentimentos. Já é o suficiente! Você já é digno de ser 

recompensado por obedecer à mais cruel de todas as ordens. Ai! Eu 

não conheci o rigor, mas o senti, e acho que você não consegue mais 

aguentar. Parta e volte, anseio por você aqui! 
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Aquele bilhete chegou muito oportuno; o Príncipe, em sua solidão, recebera uma 

educação severa, ainda não tivera o tempo livre para se desviar no mundo, achava que não 

era permissível ser inconstante e, apesar do apreço que tinha pela rainha da Ilha da 

Juventude, saiu da Ilha. Mas, enquanto lentamente saía daquele lugar, depois de ter provado 

seus encantos, leu em alguns cartazes uma descrição que só poderia ser dele. A Rainha 

prometeu àqueles que entregassem vivo ou morto seu fugitivo, os mesmos favores que ela 

lhe oferecera. 

Não demorou para o Príncipe se recuperar. Adiantou sua fuga e chegou aos pés de 

Florinda, que, vendo-o voltar, não teve forças para examinar se ele fora fiel. Eles se casaram 

e o príncipe se tornou Rei após a morte do pai. Ele levou sua esposa para o seu Reino, onde 

o casamento, de acordo com os costumes, acaba com todos os consentimentos de suas vidas.  

Felizes seriam se tivessem permanecido indiferentes um ao outro, mas pessoas 

apaixonadas não são tão razoáveis como as outras e acabam não se tornando bons exemplos 

de lares felizes. O príncipe se descuidou e confessou à Florinda que tivera uma ligeira queda 

pela Rainha da Juventude. Florinda o repreendeu como se não fosse mais sua esposa. Ele 

ficou chocado e aborrecido; queria queixar-se e se consolar com as Damas da Corte. Ela o 

espionou, surpreendeu e insultou. Finalmente, perseguido por sua fúria, ele pediu às Fadas 

que o transformassem novamente em um roseiral, e elas o fizeram como um favor.  

De sua parte, Florinda, ciumenta, tinha sua cabeça tão fraca que não suportava sentir 

o cheiro de uma flor, pois isso a fazia lembrar de seu amor. Desde então, as rosas passaram 

a sempre exalar aromas. 

 

 

1.1.1.Comentários da tradução 

 

 A tradução deste conto foi feita sob a base teórica das treze tendências deformadoras 

de Antoine Berman (2013), numa tentativa de manter-se o mais longe possível dos seus 

efeitos negativos sobre o texto. O que gostaríamos de alcançar com a tradução proposta é 

manter o sentido fiel à letra do texto, também conforme a teoria proposta por Berman. 

Uma característica da língua francesa no final do século XVII e que nos causou um 

pouco de problemas foi o uso do “s longo” ou  “ʃ”. A grafia se assemelha à letra “f”, porém, 

atualmente, o som é o mesmo de um “s” (IMPRIMERIE, 2018). Numa primeira transcrição, 
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copiamos o “s longo” como “f”, o que dificultou a leitura. Seria impossível manter o uso 

dessa letra arcaica em nossa tradução, pois ela não faz sentido hoje em dia, nem em francês 

nem em português.                             

 O título do conto já nos propôs um primeiro desafio. “Le Prince Rosier” se traduziria 

literalmente por “O Príncipe Roseira”. A palavra “rosier” em francês é masculina, enquanto 

a palavra “roseira” em português é feminina. Como o príncipe é um homem, gostaríamos 

de manter uma palavra masculina para não confundir o leitor. Optamos por “roseiral”, uma 

palavra masculina próxima do sentido original e que mantém a coesão no conto.  

No começo do conto, o reino se situa ou é comparado com a “Catte”. 

Desconhecemos essa região, mas, depois de uma pesquisa, supomos que se trate de uma 

região que hoje em dia corresponde às proximidades de Bergerac, no sul da França.  

Quanto aos nomes dos personagens, somente a princesa possui nome próprio, 

“Florinde”, enquanto os outros são tratados por príncipe, princesa, rei ou rainha. Optamos 

por traduzir Florinde para Florinda, pois o nome carrega um jogo de palavras com o enredo 

do texto, que tem como centro um jardim e um roseiral. Em francês e em português fica 

mantida a relação entre o nome Florinda e o verbo florescendo, a raiz “flor”, que é parte 

importante da construção do conto. Dessa forma, evitamos deformar o texto no sentido da 

destruição das redes significantes subjacentes apontada por Antoine Berman:  

 

Toda obra comporta um texto “subjacente”, onde certos significantes 

chave se correspondem e se encadeiam, formam redes sob a “superfície” 

do texto, isto é: do texto manifesto, dado à simples leitura. É o subtexto 

que constitui uma das faces da rítmica e da significância da obra. 

(BERMAN, 2012, p. 79) 

 

 A destruição dos ritmos é uma armadilha muito fácil de se cair, ainda mais quando 

se traduz um texto sem lê-lo em voz alta. Logo no início do conto há um poema com um 

ritmo, rimas e a maldição jogada por uma fada; trata-se de um ponto central da narrativa. 

Atentamos para manter o esquema de rimas sem perder a mensagem, central para a história.  

Há também palavras antigas cujo significado foi difícil de encontrar, como “appas”. 

Utilizamos para consulta o dicionário da Academia Francesa. Exemplos encontrados no 

texto: appas, Catte, proscription, gorge naissante, enchaisnoient, decoëʃʃoient, Placard.  

 

Florinde eʃt née avec beaucoup D’appas,  Florinda nasceu repleta de magia, 
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Mais ʃon malheur doit eʃtre extrême. 

S’il faut qu’un jour elle aime 

L’Amant qu’elle ne verra pas. 

Mas sua dor deve ser infame 

Se for para que um dia ame 

O Amante, jamais veria. 

 

O esquema de rimas foi mantido, ABBA, ou rimas opostas. Appas/pas para 

magia/veria e extrême/aime para infame/ame. Todas as rimas no original eram ricas (de 

classes gramaticais diferentes), o que foi mantido na tradução.  

A tradução para o português resultou em um texto um pouco mais curto, pois 

retiramos repetições de pronomes pessoais e sujeitos. No francês, toda frase precisa ter um 

sujeito indicado, no português não é necessário. Por vezes invertemos a ordem da sintaxe 

para tornar a leitura e o ritmo mais naturais. Também cuidamos para reduzir as negativas 

duplas, que são mais comuns no francês. Há outra particularidade que, no francês, muitas 

estruturas de frases com partículas negativas possuem sentido positivo (estruturas 

restritivas), enquanto no português essa construção não existe dessa mesma forma, por isso 

optamos por manter o sentido positivo.  

O discurso formal e informal (vós e tu) em francês não possui um correspondente 

satisfatório no português atual. Acabamos empobrecendo o texto nesse sentido, algo talvez 

inevitável ao verter pronomes de tratamento do francês para português, uma deformação 

que Berman chama de homogeneização:  

 

Ela consiste em unificar em todos os planos o tecido do original, embora 

este seja originariamente heterogêneo. É de certeza a resultante de todas 

as tendências precedentes. Frente a uma obra heterogênea - e a obra em 

prosa o é quase sempre - o tradutor tem tendência a unificar, a 

homogeneizar o que é da ordem do diverso, mesmo do disparate. 

(BERMAN, 2012, p. 77) 

 

 Outra questão do mesmo teor foi a escolha entre “você ou tu” nos pronomes de 

segunda pessoa. Nosso projeto de tradução visa atingir públicos de todas as idades e de todas 

as regiões do Brasil, por isso optamos por não utilizar o “tu” que pode soar muito 

regionalista.  

Os diálogos não possuíam nenhuma indicação (travessão, dois pontos, aspas), e por 

isso, acrescentamos nos momentos que julgamos necessário, especialmente onde o discurso 

muda de indireto para direto. A pontuação, por vezes, nos pareceu confusa. O uso de 

vírgulas e pontos e vírgulas era excessivo e dificultava a leitura, tornando os parágrafos 
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longos. Por isso, acrescentamos pontos finais e até mesmo novos parágrafos. Apesar dos 

esforços para não deformar o texto, essa decisão de alterar a pontuação incorre no que 

Berman chamou de Destruição dos ritmos: “No entanto, a deformação pode afetar 

consideravelmente a rítmica, por exemplo, ao alterar a pontuação” (BERMAN, 2012, p. 78). 

Algumas das expressões no francês não possuíam um equivalente com a mesma 

carga de significado ou estilo em português. Numa tentativa de adaptá-las, verificamos que 

havíamos empobrecido qualitativamente o texto, mais uma das deformações apontadas por 

Berman.  

 

Ele remete à substituição dos termos, expressões, modos de dizer, etc. do 

original por termos que não têm nem sua riqueza sonora, nem sua riqueza 

significante ou - melhor - icônica. É icônico o termo que, em relação ao 

seu referente, “cria imagem”, produz uma consciência de semelhança. 

(BERMAN, 2012, p. 75) 

 

 Exemplos desse empobrecimento qualitativo podem ser encontrados quando 

vertemos “taisoit en sa faveur” para “agradar”. Ou “une grande surprise dans les esprits” para 

“uma grande surpresa no ar”. Outro exemplo seria a tradução de “adoucir” para “suavizar”. 

Em alguns trechos, quando há a palavra “arbre”, optamos por traduzir para 

“arbusto”, para manter uma palavra masculina, uma vez que se relacionava ao príncipe. 

No trecho a seguir, optamos por enobrecer o texto ao fazer uma tradução mais 

poética de “Aussi-tôt”. Em se tratando de um conto de fadas, há algumas expressões em 

português que são usuais para o gênero, sendo uma delas “como num passe de mágica”. Por 

isso, acreditamos que o uso se justifica nesse caso. O enobrecimento, segundo Berman, é “A 

retoricização embelezadora consiste em produzir frases “elegantes” usando, por assim dizer, 

o original como matéria prima” (BERMAN, 2012, p. 74). 

 

Elle verʃa quantité de larmes ʃur ʃes feüilles, qui ne 

purent en eʃtre arroʃées ʃans en reʃʃentir la vertu. 

Auʃʃi-toʃt le roʃier diʃparut, e Florinde ne vit plus à 

ʃes pieds qu’un Prince charmant. 

Ela derramou muitas lágrimas sobre suas folhas, que 

não puderam ser regadas sem afetar suas forças. 

Como num passe de mágica, o roseiral desapareceu 

e Florinda viu aos seus pés um Príncipe encantador. 

 

Por fim, alguns trechos não alcançaram um resultado que nos contentasse. Por 

exemplo, o bilhete que Florinda manda ao príncipe enquanto ele está na Ilha da Juventude. 

Não encontramos a palavra “rigneur” em nenhum dicionário, mesmo o arcaico, e por isso, 

traduzimos intuitivamente. Outro trecho difícil foi o da transformação do Príncipe de 
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roseiral em homem, pois a construção das frases nos deixou em dúvida quanto ao sentido. 

 Após um trabalho de pesquisa intenso, primeiro para encontrar uma versão do texto, 

depois para fazer sentido de um discurso arcaico, nos sentimos realizadas por conseguirmos 

chegar a um resultado que julgamos pertinente e à altura do original.  

 O texto antigo do século XVII trouxe novos olhares para a língua francesa, os termos 

arcaicos e a ortografia nos permitem entender melhor a evolução da língua e desconstruir o 

mito de que o francês é uma língua fixa e imutável.  

 Catherine Bernard foi uma autora jovem que desafiou as regras da sociedade da sua 

época ao viver de sua escrita e lançar um olhar pessimista sobre os relacionamentos homem-

mulher. Também foi pioneira ao formar as bases do que viria a ser o gênero “conto de fada” 

na França. Por esses motivos, acreditamos ser importante trabalhar com uma autora que 

significou tanto em sua época e que, para nós, era desconhecida. 

 Outro mito que derrubamos nesse trabalho foi a preconcepção de que os contos de 

fada se originaram de mulheres camponesas e da cultura oral. Percebe-se que Bernard e 

outras autoras do gênero eram letradas e de famílias ricas. Na narrativa Inès de Cordoue há 

até mesmo uma competição de contos de fada nos salões da corte, o que demonstra a 

nobreza do gênero.  

 A tradução foi uma atividade prazerosa, muito porque escolhemos um texto 

agradável e de fácil apreensão – não quanto ao estilo, mas ao conteúdo. Desde o início, 

tínhamos em mente propor uma tradução para todas as idades e todas as regiões do Brasil, 

algo que representou alguns desafios, pois muitas vezes é difícil se desvencilhar dos 

regionalismos aos quais estamos acostumados. 

 

 

1.2. Conto: Rique do Topete 

 

Um grande senhor de Granada, dono de riquezas dignas de sua origem, passava por 

uma tristeza doméstica que envenenava todos os bens que a riqueza proporcionava.  

Sua filha única, nascida com todos os traços que compõem a beleza, era tão burra 

que mesmo a beleza não a impedia de ser desagradável. Suas ações não tinham nada de 

graciosas, sua figura, mesmo que delicada, era pesada, porque lhe faltava uma alma ao corpo. 

Mama (esse era o nome da garota) não tinha inteligência o suficiente para saber que não era 
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inteligente. Mas sentia que era desdenhada, mesmo que não se perguntasse por quê. Um dia 

em que ela passeava sozinha (o que era comum), viu sair da terra um homem tão horrível 

que parecia um monstro; sua visão dava vontade de fugir, mas suas palavras paralisaram 

Mama: 

– Pare, – disse-lhe – eu tenho coisas desagradáveis para contar, mas tenho coisas 

agradáveis para lhe prometer. Mesmo com sua beleza, você tem algo que faz com que 

ninguém te olhe, é porque você nada pensa. Sem me gabar, esse defeito a coloca 

infinitamente inferior a mim, que tenho na aparência o que você tem de burrice: aí está o 

que eu tinha de cruel a dizer, mas pela maneira burra que você me olha, julgo que já a elogiei 

demais, quando eu temia ofendê-la. Foi o que me fez desviar o assunto das minhas propostas 

enquanto me arrisco a fazê-las. Você quer ter inteligência? 

– Sim! – respondeu Mama, com ar de quem teria dito não.  

– Ah, bom – acrescentou ele – aqui estão os meios. Você deve amar Rique do Topete, 

esse é o meu nome. Deve casar comigo dentro de um ano, é a condição que imponho. Reflita 

se você pode cumpri-la: senão, repita frequentemente as palavras que eu direi; elas a 

ensinarão enfim a pensar. Adeus por um ano: aqui estão as palavras que vão expulsar sua 

indolência e ao mesmo tempo curar sua imbecilidade: 

 

Tu que a todos podes irritar, 

Amor, se para não ser mais tonta, 

Não é preciso nada além de amar, 

Aí vou eu, pronta. 

 

À medida que Mama pronunciava esses Versos, sua figura se desenvolvia, seu ar se 

tornava mais rápido, o passo mais livre, ela as repetia. 

Ela foi até a casa do pai, disse várias coisas em sequência, sensatas e inteligentes. Uma 

tão grande e pronta metamorfose não pode ser ignorada por aqueles que se interessaram por 

ela antes. Os Amantes vieram aos montes, Mama não permaneceu mais solitária nem no 

baile nem nos passeios, ela causou muitas infidelidades e ciúmes, não havia barulho que não 

fosse dela e por ela. 

Entre todos os que a achavam amável, não era possível que ela não encontraria 

ninguém melhor que Rique do Topete, a inteligência que ele lhe dera não causava mais do 
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que prejuízos ao benfeitor. As palavras que ela repetia fielmente inspiravam amor, mas com 

um efeito contrário às intenções do autor, porque não era amor por ele. 

O mais bonito entre os que suspiravam por ela era o seu preferido. Não era o mais 

afortunado em riquezas, então seu pai e sua mãe, vendo que haviam desejado o mal de sua 

filha ao querer que tivesse inteligência, e não podendo expulsá-lo, ao menos lhe deram lições 

contra o amor. Porém, impedir uma pessoa jovem e bonita de amar seria como impedir uma 

árvore de ter folhas no mês de maio. 4 

Ela amava Arada, esse era o nome do seu amante, não muito mais do que os outros. 

Teve o cuidado de esconder de qualquer pessoa por meio de que aventuras foi iluminada 

com a razão. Sua vaidade estava interessada em guardar esse segredo, ela tinha agora muita 

inteligência para compreender a importância de esconder por qual mistério se tornara assim. 

Enquanto isso, o ano que Rique do Topete lhe dera para aprender a pensar e para 

resolver se o desposaria estava quase expirando. Ela via esse prazo com uma dor extrema, 

sua inteligência, que se transformara em um presente funesto, não deixava escapar nenhuma 

das circunstâncias aflitivas: perder seu Amante para sempre, estar sob o poder de alguém 

sobre quem ela não conhecia nada além da deformidade, o que poderia ainda ser seu menor 

defeito, enfim, esse ser a quem ela estava determinada a desposar aceitando os dons que não 

gostaria de devolver. Essas eram suas reflexões. 

Um dia, enquanto sonhava com seu cruel destino, se afastou sozinha, ouviu um 

grande barulho e vozes subterrâneas que cantavam as palavras que Rique do Topete a 

ensinara. Ela tremia, era o sinal do seu infortúnio. Em seguida, a terra se abriu, ela desceu 

imperceptivelmente e viu ali Rique do Topete cercado de homens disformes como ele. Que 

espetáculo para uma pessoa que só tinha sido acompanhada de tudo que há de mais amável 

em suas terras! Seu sofrimento foi ainda maior que a surpresa, ela derramou uma torrente 

de lágrimas sem nada dizer, esse foi o único uso que ela fez da inteligência que Rique do 

Topete lhe dera. 

Ele, por sua vez, olhava para ela tristemente: 

– Madame – disse-lhe –, não é difícil ver que eu pareço ainda mais desagradável do 

que da primeira vez que apareci diante de seus olhos. Eu condenei a mim mesmo ao lhe dar 

a inteligência; mas enfim, você agora está livre e tem a escolha de me desposar ou de retornar 

 
4 O mês de maio é o ápice da primavera no hemisfério norte.  
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ao seu primeiro estado. Eu a enviarei de volta à casa de seu pai tal e qual a encontrei, ou eu 

a tornarei senhora deste Reino. Eu sou o Rei dos Gnomos, você será a Rainha e se quiser 

perdoar minha aparência e sacrificar o prazer dos seus olhos, todos os outros prazeres estarão 

à sua disposição. Eu possuo tesouros guardados na terra, você será a sua senhora, e com 

ouro e inteligência, só quem consegue ser infeliz merece sê-lo. Temo que você tenha 

qualquer falsa delicadeza, que com todos os meus bens eu não lhe pareça demais. Mas se 

meus tesouros e a convivência comigo aqui não lhe convêm, diga, eu a levarei para longe, 

onde nada pode impedir minha felicidade. Você tem dois dias para conhecer esse lugar e 

para decidir a minha e a sua sorte. 

Rique do Topete a deixou depois de conduzi-la a um aposento magnífico, ali ela foi 

servida por Gnomas do seu sexo, das quais a feira a incomodava menos que a dos homens. 

Ela foi servida com uma refeição que não deixava nada a desejar senão a boa companhia. 

Depois do jantar, assistiu a Comédia, mas os Atores disformes impediram que se interessasse 

pelo assunto. Em seguida, ofereceram-lhe o Baile, mas ela estava sem vontade de aproveitar. 

Então, sentia um desgosto mortal que a impediria de agradecer a Rique do Topete por suas 

riquezas e entretenimentos se a ameaça da burrice não a tivesse impedido. 

Para se livrar de um esposo odioso, ela teria voltado sem arrependimentos à 

estupidez se não tivesse tido um Amante, mas isso seria perder o Amante da maneira mais 

cruel. É verdade que ela estava acabada para ele ao se casar com o Gnomo; jamais poderia 

ver Arada, nem falar com ele ou dar notícias suas. Ele poderia suspeitar que ela estava sendo 

infiel. Enfim, estaria com um marido que, ao afastá-la daquele a quem ama, pareceria a ela 

sempre odioso mesmo quando fosse gentil, além do mais, era um monstro. Assim, a solução 

era difícil de encontrar. 

Quando os dois dias tinham se passado, ela ainda estava indecisa; disse ao Gnomo 

que não era possível fazer uma escolha: 

– É decidir contra mim – disse-lhe. 

– Então vou devolvê-la ao seu primeiro estado, já que você não se atreve a escolher. 

Ela tremeu, a ideia de perder o amante pelo desprezo que sentiria por ela a tocou 

profundamente e a fez desistir dele: 

– Ah, bem – disse ao Gnomo – você decidiu, fica a seu critério. 

Rique do Topete fez o que era fácil, casou com ela, e a inteligência de Mama 

aumentou novamente por esse casamento, mas sua infelicidade aumentou em proporção à 
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sua inteligência. Ela estava com medo de ter se entregado a um monstro, e a cada hora 

pensava que não poderia passar nem mais outro momento com ele. 

O Gnomo se apercebia do ódio de sua esposa, ele estava ferido apesar de ter mantido 

seu espírito forte. Essa aversão aumentava incessantemente sua rejeição pela própria 

deformidade e o fez detestar as mulheres, o casamento e a curiosidade que o havia tirado de 

sua casa. 

Ele deixava Mama sozinha frequentemente e, como ela estava limitada a pensar, 

pensou que era necessário convencer Arada de que ela não era inconstante, ele veria pelos 

seus próprios olhos. Arada também poderia se aproximar daquele lugar, já que ela chegara 

lá bem. Precisava ao menos dar notícias suas e pedir desculpas por sua ausência, graças ao 

Gnomo que a havia raptado e cuja visão responderia por sua fidelidade. Não há nada 

impossível para uma mulher inteligente que ama. 

Ela convenceu um Gnomo, que levou notícias suas até Arada. Felizmente o tempo 

dos amantes fiéis ainda durava. Ele se desesperava com o esquecimento de Mama, mas sem 

sentir amargura. As suspeitas insultuosas não entraram em sua mente. Arada se queixava, 

morreria sem ter um pensamento sequer que pudesse ofender a sua Senhora, isso causaria 

mal a ele mesmo. Não é difícil acreditar que com esses sentimentos ele foi encontrar Mama, 

arriscando sua vida, assim que soube onde ela estava, e que ela não o proibiu de ir até lá. 

Ele chegou aos lugares subterrâneos onde Mama morava. Ele a viu, jogou-se a seus 

pés, e ela disse coisas mais ternas que espirituosas. Ele obteve permissão dela para desistir do 

mundo e viver debaixo da terra. Ela se fez de rogada mesmo que não tenha tido outro desejo 

além de induzi-lo a fazer sua vontade. 

A alegria de Mama voltou aos poucos, e sua beleza ficou mais perfeita, mas o amor 

do Gnomo a deixou preocupada, ele tinha muita inteligência e conhecia demais o desgosto 

de Mama para acreditar que o hábito de estar com ele pudesse ter suavizado sua dor. Mama 

teve a imprudência de se enfeitar, e ele tinha muita razão para acreditar que as suas suspeitas 

eram reais. Procurou tanto que descobriu que havia em seu Palácio um homem bonito que 

se mantinha escondido, não foi preciso mais nada. Ele meditou sobre qual vingança seria 

melhor do que se livrar dele. Mandou chamar Mama: 

– Eu não gosto de fazer queixas e reprimendas – disse ele – deixo isso para os homens, 

quando lhe dei inteligência, queria apreciá-la, mas você fez uso dela contra mim. No entanto, 

eu não posso tirá-la, você seguiu a Lei que foi imposta a você. Mas mesmo que você não 
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tenha quebrado nosso trato, também não o cumpriu estritamente. Vamos fazer diferente, 

você terá a inteligência à noite, eu não quero uma mulher burra, mas você o será durante o 

dia para aquele que ama. 

Naquele momento, Mama sentiu um peso na alma, que logo não sentiu mais. 

À noite, suas ideias despertaram; ela pensou sobre seu infortúnio; chorou e não pôde 

ser consolada, nem conseguiu procurar as razões que as luzes poderiam fornecer. 

Na noite seguinte, viu que o marido estava dormindo profundamente, deu-lhe uma 

erva que aumentou seu sono e fez durar o quanto ela quisesse. Ela se levantou para se afastar 

do objeto da sua ira. 

Movida por seus devaneios, foi até onde Arada estava hospedado, não para procurá-

lo, mas talvez porque lhe agradava pensar que ele a procuraria. Encontrou-o em um beco, 

onde conversaram muitas vezes um com o outro, e onde ele perguntou-lhe coisas de toda 

natureza. Mama contou-lhe suas desgraças e elas foram suavizadas pelo prazer que sentia ao 

contá-las a ele. 

Na noite seguinte, se reencontraram no mesmo lugar sem terem marcado, e essas 

reuniões tácitas continuaram por tanto tempo que sua desgraça só serviu para fazê-los 

saborear uma nova força de felicidade. A inteligência e o amor de Mama forneceram mil 

razões para ser agradável e fazer Arada esquecer que ela não tinha mais inteligência na 

metade do tempo. Quando os Amantes sentiam o dia chegando, Mama ia acordar o Gnomo. 

Tomava o cuidado de remover as ervas calmantes tão logo chegava ao lado dele. O dia 

chegava e ela se tornava imbecil novamente, mas usava esse tempo para dormir. 

Uma situação razoavelmente feliz não duraria para sempre, a folha que fazia dormir 

também fazia roncar. Um Gnomo Doméstico que não estava nem dormindo nem acordado 

pensou que o mestre reclamava, correu até ele, viu as ervas que tinham sido colocadas sob 

o seu nariz e retirou-as, acreditando que incomodavam, cuidado esse que fez três infelizes 

de uma só vez. 

O gnomo se viu sozinho, ele procura sua esposa furiosamente; por azar, o mau 

destino o levou ao lugar onde os dois amantes juravam amor eterno sem cansar. Ele não 

disse nada, tocou o Amante com uma varinha que lhe dava uma figura parecida com a dele, 

e deu várias voltas trocando de lugar com ele, Mama não o distinguia mais de seu Esposo. 

Ela se viu com dois maridos no lugar de um, e nunca soube a quem se queixar por medo de 

tomar o objeto de seu ódio pelo objeto de seu amor, mas talvez ela não tenha perdido muito. 
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Com o passar do tempo, os Amantes tornam-se maridos. 

 

 

1.2.1. Comentários da tradução 

 

No que se refere à tradução do título deste conto, foram levantadas como opções 

“Rique”, “Riquete”, “Riquê”, “Riquinho”, “da cabeleira, “do topete”, “da franja”, mas, por 

fim, optou-se por “Rique do Topete”, dando ao leitor a oportunidade de escolher a colocação 

da sílaba tônica de acordo com sua leitura. Foi aventada a hipótese de utilizar “Riquete do 

Topete” por causa da rima criada, mas, como não há rima no título original, se acrescentaria 

aí uma informação desnecessária. Quanto aos significados, Riquet poderia derivar do radical 

*rik-, que, de acordo com o dicionário do CNTRL (Centre National de Ressources Textuelles 

et Lexicales), significava, no século XVIII, avareza ou pequenez. A partícula *rik pode ser 

encontrada em diversas línguas, como no gótico 𐍂𐌴𐌹𐌺𐍃, que significa “rei, comandante”, ou 

o sufixo -rix da onomástica Celta, que também significa rei ou comandante (como em 

Vercingetórix), ou o sufixo -ric da onomástica Proto-Germânica, também significando rei ou 

comandante (como em Alaric). Em Latim, rex significa rei. Do termo gótico deriva o radical 

*ric, origem etimológica do termo “rico” em português, riche em francês, rich em inglês, 

reich em alemão. Nota-se que em alemão o termo reich significa tanto rico como riqueza, 

terra, fortuna, império. Em francês, há o adjetivo rikiki, que significa pequeno, feio, sem 

beleza, estreito, mais próximo ao contexto deste conto. Riquet, na história, é o rei dos 

gnomos, pequeno, muito feio, poderoso e rico. O nome Riquet se relaciona também com o 

aspecto do tamanho do personagem, ressaltado pelo sufixo *et, utilizado em francês para 

compor diminutivos. Partindo da complexidade de significados que podem ser levantados 

para a palavra Riquet e da construção do termo, poder-se-ia utilizar “Riquinho” na tradução, 

um composto do radical *ric mais o diminutivo -inho. Porém, esse nome resultaria em uma 

palavra em português com outra significação, que, a nosso ver, afetaria o ambiente da 

história. O uso do diminutivo em português hoje é muito produtivo e carrega aspectos que 

podem ser subentendidos de forma pejorativa ou até mesmo carinhosa, portanto, 

“Riquinho” poderia atrapalhar o espírito do conto. Assim, optou-se por Rique, que mantém 

o som próximo à palavra “Rico”, ao mesmo tempo que se parece com um nome próprio ou 

apelido possível no português atual e não causa problemas de leitura. Houppe, na definição 
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no dicionário do CNTRL, remete a fios de lã, copas de árvores, implicando, então, algo como 

um cabelo levantado. Excluiu-se a opção da franja e da cabeleira em favor do topete, que 

mantém o sentido de o cabelo estar para cima. 

Em Riquet à la Houppe, há novamente um poema com poderes mágicos: 

 

Toy qui peus tout animer, 

Amour, si pour n'estre plus beste, 

Il ne faut que fçavoir aimer, 

Me voila preste. 

Tu que a todos podes irritar, 

Amor, se para não ser mais tonta, 

Não é preciso nada além de amar, 

Aí vou eu, estou pronta. 

 

O esquema de rimas mais uma vez foi mantido, ABAB ou alternadas. 

Animer/Aimer, uma rima pobre (mesma classe gramatical, no caso, verbo) para 

irritar/amar. Beste/preste, com a função sintática de adjetivo para tonta/pronta, também 

com a mesma função sintática.  
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2. Catherine Durand (?-1736) 
 

Apresentação, tradução e comentários por 

Marie-Hélène Catherine Torres5 

Paula do Nascimento Marques 6 

 

Diferentemente de outras escritoras que frequentavam os salões literários, Madame 

Catherine Durand era uma plebeia de família burguesa desconhecida. De sua vida, sabe-se 

somente o que se encontra nas notícias da coletânea Le Caninet des fées (MAYER,1785-

1789), ou seja, muito pouco. Mayer (1789-1789) indica a data de sua morte: em Paris, no ano 

de 1736. A lista de suas obras é longa e as reedições provam que ela teve um certo sucesso, 

inclusive como autora de comédias, que também ganharam diversas edições em 1699 

(ROBERT, 2005, p. 437). 

Madame Durand redigiu várias narrativas que seguem a mesma característica de boa 

parte dos contos de muitos autores de contos de fadas da época, isto é, a inserção do conto 

dentro de um romance. É o que acontece, por exemplo, com seu conto La Fée Lubantine, 

inserido no romance La Contesse de Mortane. Em muitas de suas narrativas, percebe-se, 

com certa evidência, a ironia, a crítica à sociedade, a busca pela liberdade e a voluptuosidade. 

O trágico, a mitologia e outros elementos também estão presentes nos contos de fadas de 

Madame Durand, uma revolta à ordem e até às leis do gênero feérico. La Fée Lubantine é 

um conto pouco conhecido e sem reedições desde o século XVII, tendo passado por uma 

espécie de desprezo, assim como as demais obras de Mme Durand (ROBERT, 2005). 

Entre a produção de contos franceses do final do século XVII, esse conto ocupa um 

lugar à parte, pois tudo se passa como se Madame Durand buscasse ir no sentido oposto dos 

elementos tradicionais desse tipo de narrativa. Seu desfecho tem todas as características de 

uma tragédia. Além disso, a narrativa inverte todos os elementos habituais de um conto de 

fadas. Embora, por definição, no casal heroico, o homem seja fiel a qualquer prova, no conto 

de Madame Durand, ele acaba cedendo ao charme do agressor, a fada Lubentina, com uma 

facilidade desconcertante. 

 
5 E-mail: marie.helene.torres@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1477390958277483.  
6 E-mail: pauladonmarques@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1683194505192064.  
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Com o conto La Fée Lubantine, Mme Durand soube inovar ao adotar uma 

abordagem de narrativa que transgredia o estilo comum do conto de fadas. Habitualmente, 

a estrutura narrativa apresenta os protagonistas se apaixonando, depois conhecendo a 

infelicidade, para que, no desfecho, as reparações dos malfeitos sejam claramente marcadas, 

pela descrição de um lugar ideal, onde os personagens levam uma vida de prazer contínuo. 

No conto La Fée Lubantine, a ordem é invertida: a narrativa começa por uma longa 

evocação de perfeição de um universo onde todos os prazeres são satisfeitos, com a descrição 

do cenário, a suntuosidade em seus detalhes e elementos da natureza conforme o estilo 

clássico moderno. Assim, na narrativa de Madame Durand, os lugares ideais têm sempre um 

defeito: uma liberdade sem freios, que termina por levar à catástrofe. Desse modo, o conto 

em questão oferece um contraponto interessante à imagem gratificante das fadas descritas 

por outros autores. Segundo Raymonde Robert (2005, p. 439), trata-se, no conjunto da 

produção, de uma advertência, representada no mundo da fantasia, sobre os riscos da busca 

desenfreada pelo prazer. 

 

 

2.1. Conto: A fada Lubentina  

 

[Conto inserido no romance La Comtesse de Mortane. O marquês de Rucille era 

apaixonado pela condessa de Mortane. Para chegar até ela, ele se fantasia de mulher e usa 

uma máscara, sob o pretexto de ter sido desfigurado pela varicela. Ele foi apresentado para 

a madame de Mortane como uma contadora de histórias gascã, a viscondessa de Gragnac, 

de quem ele toma o sotaque. Numa conversa aleatória, a suposta viscondessa se dirige à 

Madame de Mortane introduzindo as fadas nos seguintes termos: “Se a senhora fosse fada, 

Madame, deixaria de ser tão boa. O poder de fazer o que se quer, geralmente, leva à vontade 

de fazer coisas injustas. E se for de sua vontade, eu posso lhe dar um exemplo de uma história 

bastante desconhecida, cuja ideia é muito atual. – Ah! Retomou a condessa, conte-me logo, 

eu gosto dos contos como se eu ainda fosse criança. Isso nos ocupará até a hora do passeio”] 

“Houve um tempo na Ásia, em que o poder de uma fada não tinha limites. Circe e 

Armida, na ciência profunda, não chegavam aos seus pés. Ela amou infinitamente o seu 

marido. O destino, que não deixa escolhas, tirou-o dela logo no início da sua mocidade, 

restando-lhe somente uma filha, tão bela e tão encantadora que, desde o berço, tinha 
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infinitos encantos. Via-se nessa jovem princesa, desde sua tenra idade, uma queda pelo 

prazer, o que surpreendia todas as pessoas que se aproximavam. Jamais alguma lágrima saiu 

de seus olhos, sua linda boca nunca se abriu aos gritos e um sorriso gracioso inspirava alegria 

em todo o rosto. Criavam-se jogos para ela, seus braços se esticavam para abraçar e 

agradecer as pessoas que contribuíam para diverti-la. Os violinos, assim como os oboés, as 

danças e os espetáculos faziam seus deleites. Ela mostrava um desgosto pelas sinfonias cujos 

tons eram melancólicos. E qualquer pessoa que tivesse tristeza no coração não se 

apresentava impunemente diante dela. Uma zombaria fina, mas picante, os fazia sentir o 

distanciamento que ela tinha por eles. A fada, sua mãe, que nunca havia visto coisa igual. E 

embora tenha visto de tudo, deu-lhe um nome que convinha ao seu caráter, chamando-a de 

Lubentina. Foi daí que os Antigos denominaram sua deusa de Lubentina1, conhecida na 

teologia como a deusa da alegria e da liberdade.  

De fato, a jovem Lubentina não suportava nada que a incomodasse. Quando sua mãe 

queria moderar um pouco esse amor violento pela liberdade, Lubentina emburrava da forma 

mais linda do mundo, mas rapidamente retomava um semblante sereno e vinha brincando, 

suplicar para a fada que não tirasse dela o único bem que se pode ter nesta vida. Quando ela 

fez quatorze anos e virou moça, sua mãe consultou seus livros sobre o destino de uma 

menina tão extraordinária. Achava que ela viveria sempre feliz e vivendo os prazeres se 

pudesse evitar o encontro com um estrangeiro. Essa fatalidade lhe parecia fácil de contornar. 

Logo nós veremos qual decisão sua poderosa mãe tomou para evitá-la.  

Lubentina era pequena e fina. Tinha os braços graciosos, os pés pequenos e bem 

torneados. Os cabelos eram marrom-claros, os olhos de uma fineza e um brilho 

deslumbrante. O nariz era pequeno e combinava com o resto de seus traços. O rosto era 

redondo, as bochechas cheias, delicadas e vivas, onde em cada uma havia um buraquinho 

formado pela própria mão do amor. Tinha um também no queixo, e a boca era daquelas que 

jamais puderam ser representadas. Pequena, modelada, vermelha, risonha e enfeitada com 

duas fileiras de dentes perfeitos. A garganta era farta, branca e jovem”. 

“A Madame Viscondessa”, interrompeu a Madame de Marigue quando viu que a 

imaginação de Rucille ia se aproximando perfeitamente do porta-retrato da Madame de 

Mortane.  

“Minha cara prima”, disse ela, “não é tão elegante assim, a senhora está pintando 

nossa bela Condessa até melhor que o mais hábil pintor”.  
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“É verdade”, respondeu Rucille.  

É verdade que Lubentina se parecia bastante com a Madame a Condessa, ela tinha 

até o mesmo espírito, sua imaginação era efervescente, se pode-se falar assim. Sentia-se um 

charme secreto na sua conversa e, também, na de Madame de Mortane.  

“Mas”, acrescentou com um suspiro, “ela era libertina e atribuía tudo aos seus 

desejos, eu creio que lhe falta semelhança nesse ponto”. 

O marquês, sem perceber, se deixou levar pelo prazer de elogiar sua Condessa e 

descuidou-se do sotaque gascão. Madame de Mortane percebeu aquilo, já que o som da voz 

de Rucille tinha algo de harmonioso, fácil de ser reconhecido. Ela olhou espantada para sua 

amiga e o marquês viu claramente. O medo que ele teve de ser descoberto era de perder o 

pouco da felicidade da qual gozava. Então, ele retomou seu discurso, se dirigindo a Madame 

de Mortane de uma maneira livre e divertida.  

“Não é verdade Madame, que a senhora se reconheceu e que sua surpresa foi grande 

de ver que viemos das margens do rio Garona para lhe pintar com pincéis grossos enquanto 

os mais delicados poderiam falhar? Mas, no meu país, somos audaciosos, e depois de tê-la 

surpreendido, vou diverti-la. A fada, mãe de Lubentina, logo quando viu que estava na idade 

da mocidade, lhe propôs um casamento vantajoso. Veja bem, Madame, isto não era o que 

poderia agradá-la, pois ela se opunha ao que sua mãe predeterminava. Ela via Lubentina 

como a pessoa mais linda do mundo, o que ela era, de fato, e que procurava sempre fazê-la 

feliz. Pretendia estabelecer uma mocidade alegre e feita para o prazer, num palácio que 

jamais teve igual. Ele foi construído com pedras preciosas, onde as portas nunca foram 

fechadas. Dentro, havia banhos termais magníficos, viveiros com pássaros, salas para 

espetáculos, uma ópera organizada, cujos atores inimitáveis nunca estiveram gripados nem 

jamais envelheciam. Havia músico de todos os tipos de instrumentos, uma Bassett2 e um 

Lansquenet, onde as mulheres se tornavam mais belas e os homens, mais graciosos. A ordem 

geral dessa corte era de surpreender Lubentina, a cada dia, com um novo prazer, de não 

pensar em nada de triste. A doença e a morte eram banidas dessa bela estada. Do amor, 

sentiam-se as doçuras. Absolutamente separadas das dores, pois não se acreditava que as 

dores fossem parte de seus prazeres. Quatro jardins distintos podiam ser vistos das quatro 

faces do castelo.  Dentro de um deles, havia cadeiras de balanço de um gosto particular. 

Lubentina quase sempre estava entretida, e em todo o resto do dia se exercitava em fazer 

peças3.. Havia ali postes plantados no chão com anéis presos neles. Aqueles que iam para o 
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balanço eram obrigados a pegar um anel. Quando a pessoa não conseguia, a ordem era de 

cumprir uma pena de nada mais que fazer uma guirlanda de flores para Lubentina ou de 

fazer um madrigal em sua glória. Quando por acaso a pessoa caía, podia-se rir seguramente, 

pois aquele terreno de solo batido e sólido se amolecia e tornava-se um colchão de algodão. 

No segundo jardim havia volteadores, dançarinos de corda, saltadores. Todos tão 

seguros de suas destrezas, que não havia o incômodo de se inquietar pelo medo de vê-los 

cair, embora fizessem movimentos surpreendentes.   

O terceiro jardim era ocupado pelas banhistas, que se revezavam sem parar. Uma 

peça de água de Córdova, além do cheiro, tinha a propriedade de ficar mais branca nesses 

banhos deliciosos. Lubentina tinha uma à parte, só para ela, no palácio, mas frequentemente 

ia se divertir a impacientar as banhistas. Brincando, tirava-lhes as roupas de banho, que eram 

feitas de tecido de urtiga, enfeitadas com rendas de Malinas. Essas mulheres tocavam 

instrumentos diversos às margens das belas águas. As camas limpas e elegantes, estendidas 

sob magníficas tendas, serviam para o repouso após esse doce exercício. Os homens eram 

excluídos do recinto, mas, sendo os muros tão baixos nesse lugar onde mal se conhecia a 

restrição, acabavam por violar o asilo para vê-las. 

O quarto espaço era mais um parque do que um jardim, repleto de bichos selvagens, 

belos, limpos e afáveis que se deixavam caçar por Lubentina e sua corte. Em seguida, esses 

bichos brincavam com os mesmos cães que os fizeram correr sem lhes fazer mal. Os 

equipamentos de caça eram excelentes e a veste de Lubentina era de carmesim e dourada. 

No centro do palácio estava um grande pátio contornado pelas quatro frentes. Era nesse 

lugar que as damas assistiam aos torneios, às lutas, às corridas de argolas e aos carrosséis, 

que os jovens príncipes, admitidos na corte de Lubentina, andavam frequentemente para 

diverti-la. Eles tinham uma destreza surpreendente e recebiam prêmios pela mão de seus 

soberanos, tal como mereciam. Lubentina tinha sempre algumas novas pequenas relações, 

mas seu coração se engajava somente o tanto necessário para lhe divertir. 

Os três jardins dos quais eu falei eram belos e, além do mais, tudo o que podia deixá-

los mais deliciosos era tão refinado que, por eles mesmos, já eram considerados um 

espetáculo. Para o parque destinado à caça, havia bosques, riachos, planícies e um morro era 

preferido para a organização dos outros passeios. Lubentina apenas sentia à vontade e seus 

desejos eram sabiamente previstos. Mas como ela tinha um gosto requintado para todas as 

coisas e sentia os sabores delicados, sempre lhe era feito um prato diversificado a cada 
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refeição. Os vinhos eram escolhidos com todo cuidado e eu mesmo ouvi dizer que, muitas 

vezes, era servido champanhe, embora não houvesse sido mencionado naquele século. 

Quando a fada colocou sua filha nesse lugar, lhe dizia mais ou menos assim: ‘Minha 

idade e minhas preocupações, minha cara Lubentina, não me permitem mais provar os 

prazeres que lhe convêm. Eu não os anseio, ao contrário, eu os proporciono a você. Viva 

feliz, uma vez que não prevejo que seu destino possa mudar. Vou me retirar em meu castelo 

dos bosques. Venha me visitar algumas vezes, lembre-se de mim e seja fada assim como sua 

mãe, pois tenho o poder transmitir minha arte’. A sábia fada teve a cautela de recomendar a 

Lubentina não receber nenhum estrangeiro e nem sair dos limites de seu palácio, o que lhe 

provocava o desejo de fazê-lo. Mas ela estendeu extraordinariamente àquele contexto, onde 

não tinha absolutamente ar de uma prisão. Seria em vão procurar fora tudo de delicioso que 

havia naquele lugar. Em todos os caminhos que chegavam até lá, havia estacas plantadas, 

onde se liam as seguintes inscrições:  

 

Afaste-se dos desejos 

De ver a amável Lubentina 

A morte seguiria de perto os perigosos regozijos 

De contemplar sua presença divina 

 

Os viajantes, amedrontados com o aviso, desviavam daquele caminho tão terrível e 

Lubentina continuou vivendo seis anos em meio às delícias, sem nunca ter sentido nem dor 

nem pena. Ela ia algumas vezes visitar sua mãe e um dia a encontrou banhada em lágrimas. 

O primeiro gesto da jovem fada foi fugir de uma presença tão contrária ao seu humor. Ela 

já havia dado alguns passos para trás quando a mãe, aflita, lhe disse: ‘Aproxime-se, 

Lubentina, sua sina me provoca compaixão: em breve, vastas infelicidades lhe ocorrerão. 

Não sei ainda de qual espécie serão, só você poderá evitá-las. Será necessário se privar de 

alguns prazeres, vejo que aí está o ponto fatal. Mas como não posso descobrir qual lhe será 

mais funesto, deixe por um tempo todos os que está desfrutando, encontrará mais gosto 

quando retomá-los.’ ‘Eu, minha senhora’, respondeu Lubentina, ‘que eu me prive da alegria 

e da liberdade, vale o mesmo que me privar do dia. A senhora está naturalmente triste’, 

completa, ‘o estado de humor em que se encontra, provoca uma apreensão sobre perigos 

imaginários, e eu vou me privar do que é bem real e efetivo? Ah! não, não, que antes…’ ‘Pois 

bem! Minha filha,’ retomou a sábia fada, ‘o destino se desenrola pouco a pouco, vejo que 
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uma caça deve lhe causar horríveis infortúnios, fique três meses sem caça’. ‘Ah! Minha 

Senhora,’ retoma Lubentina, ‘saiba que é particularmente à liberdade que eu devo a minha 

felicidade. Eu bem poderia não ter vontade de caçar durante dez anos, mas se tenho que me 

privar, isso me incomodaria. E vou deixá-la, minha senhora,’ disse ela, ‘não quero participar 

desse momento de melancolia que vejo em seus olhos’. De fato, a livre Lubentina saltou na 

carruagem puxada por seis leões que eram mais mansos que carneiros e correu para o palácio 

dos prazeres.  

Ela foi aborrecida por um sonho durante toda a noite. Até então o deus do sono, 

respeitando seu sono, havia lhe apresentado somente imagens agradáveis, mas, dessa vez, 

ela acredita ter visto um desconhecido cuja pessoa lhe agradou intensamente. Ele tinha um 

pequeno dardo na mão com o qual se divertia. Lubentina tomava gosto pela brincadeira, o 

dardo já lhe havia feito uma ferida no meio do coração e ela sentiu seus prazeres redobrarem.  

Mas logo depois, uma bela pessoa, cujos traços não queria conhecer, fincou-lhe cruelmente 

o dardo, e ela se viu cair, banhada do próprio sangue. E tudo que pôde fazer foi dar a morte 

àqueles que lhe vinham tirar a vida.  

Ela deu um grito que acordou e atraiu as mulheres para perto dela. Demorou um 

pouco até que ela conseguisse se recompor da agitação do sonho ao acordar. Então começou 

a rir do seu susto e se levantou o mais rápido para espantar tão funesta imaginação. O prazer 

que ela escolheu para aquele dia foi o da caça. Até deixou o cervo sair do recinto, fazendo-o 

correr do parque, onde normalmente a caçada terminava. Era a primeira vez que aquilo lhe 

ocorria, pois para a casa da fada sua mãe, suas viagens eram feitas pelos ares. Mas o destino 

a conduzia através do amor pela liberdade. Lubentina estava um pouco cansada e suspendeu 

a caça. Desceu do cavalo e sentou-se ao pé de uma árvore de sua escolha dentro de uma 

floresta. ‘Afastem-se,’ disse ela para os caçadores, ‘preciso de repouso, me deixem dormir’. 

Imediatamente, uma cama de musgo e flores se elevou debaixo dela. Pedaços de tecido 

magnífico brotavam debaixo de sua cabeça e um pavilhão se encontrava fixo nos galhos da 

árvore.  

Ela ainda não tinha sentido o calor do sol, quando ouviu um homem dizer com uma 

voz muito agradável: ‘É possível que você possa se arrepender de ter me feito feliz? Sim, eu 

estou, divina Meliséne’, ele continua, ‘pois você confiou na minha fé e deixou o reino de seu 

pai para me seguir. O que falta para minha felicidade é simples, mas eu aguardo esse 

momento com respeito, você deve estar contente. Não se aflija e não ofusque o que fez por 
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mim por uma aparência de arrependimento’. ‘Não,’ respondeu uma mulher que se voltava 

para aquele discurso, ‘isso não é a causa das minhas lágrimas, mas o momento fatal se 

aproxima e você deve passar por desafios que me aterrorizam. E eu só sei o que passa com 

você. Meus charmes não terão força contra os de uma ...’ ‘Ah!,’ ele interrompeu, ‘não se 

alarme antes do tempo, a obscuridade das previsões talvez esconda uma verdade agradável. 

E o que quer que aconteça, eu serei, para toda a vida, da minha cara Meliséne’. 

Lubentina julgou corajosas as promessas daquele homem.  E a mulher para quem se 

referia achou imprudente por ter seguido o amante para lugares tão solitários. O momento 

desconhecido lhe causou severidade. ‘Esses amantes’, disse ela para si mesma, ‘vêm espalhar, 

nesse condado, o veneno do amor? Nós aqui conhecemos somente as doçuras. Que eles 

saiam das minhas dependências’, disse ela e se levantou, logo encontrando o que procurava. 

Uma jovem loira, branca e bela, da mais perfeita beleza, vestida com roupas galantes e 

despojadas, estava sentada na grama. Um homem a seus pés com um ar amoroso e 

respeitoso, seu tamanho... 

Nestas palavras, a simulada viscondessa interrompeu e disse para a Madame de 

Mortane que gostaria de saber sobre seu gosto para dar a seus heróis uma forma que poderia 

agradá-la. A bela viúva enrubesceu e ficou embaraçada. Madame de Marigue, sorrindo, disse 

que, por acaso, teria que fazê-lo de um tamanho mais avantajado, dar-lhes olhos grandes e 

negros. Também um rosto bonito e muito espírito. ‘A senhora não seria dissonante’, 

respondeu madame de Gragnac. A suposta viscondessa, em seguida, retomou o discurso 

assim: 

‘Ei! Quem são vocês’, disse Lubentina, ‘que vêm sobre minhas terras falar de amor?’ 

A voz da fada, suas certificações e sua magnificência atraíam os olhares e a veneração 

daqueles amantes. Eles se levantaram com diligência e o homem tomou a palavra: 

‘Infortunado irmão e uma infeliz irmã, que buscam um asilo contra a fúria de uma família 

cruel e implacável’. ‘Um irmão e uma irmã’, ela respondeu, ‘que querem fazer aquelas coisas 

fervorosas que eu escutei dizerem um ao outro?’ A jovem desconhecida enrubesceu, seu 

amante se jogou aos pés de Lubentina. ‘Tenho que confessar, Madame,’ disse ele, ‘eu amo 

perdidamente a bela Meliséne, como a senhora pode ver. Fomos proibidos, pelos pais cruéis, 

de nos encontrar. Um amor mútuo nos fez sair em busca por um meio de nunca mais nos 

separar. E nós suplicamos, Madame’, completou, ‘para nos permitir ficar nesse lugar que, 

aparentemente, a senhora comanda’. O bom aspecto e o ar de nobre desse homem não 
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deixaram que a fada recusasse o seu pedido. Não sei bem qual movimento era-lhe 

desconhecido, que reproduziu até na resposta uma suave delicadeza diferente da alegria que 

normalmente brilhava em seus olhos. A bela estrangeira não teve lugar nessa amorosa 

recepção. Ao contrário, Lubentina a olhava com desdém e depois se voltava para o lado do 

agradável desconhecido. 

Depois de ter concedido o que o senhor me pede, Lubentina disse para o homem, 

‘não pode recusar a dar seu nome. O seu nascimento será difícil de esconder, pois o senhor 

não tem o mesmo ar que as pessoas ordinárias. E o nome do rei soou em meus ouvidos 

quando falava com esta pessoa, mostrando Meliséne’.   

‘Madame, meu nome é Ciridor,’ respondeu, ‘tenho como pai o rei Absoluto, nome 

que lhe foi imposto porque jamais cedeu a alguém e suas vontades sempre foram feitas. A 

princesa, que a senhora vê, é a filha do rei da Ilha-Doce e sua doçura não desmente sua 

origem.’ 

‘Basta’, interrompeu Lubantina, ‘o senhor poderia me contar suas aventuras o tanto 

que quiser, não somente eu o recebo em minhas terras, mas também vou levá-lo até meu 

palácio, onde buscaremos uma maneira de fazê-lo feliz. E para a princesa Meliséne, vamos 

designar um tipo de vida um pouco menos desidiosa da qual ela leva neste momento’. 

Dizendo aquilo, ela tocou uma pequena trompa dourada, esmaltada e decorada com 

diamantes, que carregava consigo. E toda sua corte brilhante rapidamente veio ao seu redor. 

Um escudeiro do príncipe Ciridor e uma governanta de Meliséne se misturaram àquela tropa 

galante. Ciridor ajudou Lubentina e a princesa a montarem a cavalo, e montou no seu com 

uma tal elegância que chamou a atenção de todos os espectadores. O cervo que descansava 

em companhia da matilha proporcionou, ainda, uma hora de prazer da caçada.  Depois 

foram para o palácio.  

A magnificência e os prazeres com que se deleitava no palácio deram ao Ciridor um 

tipo de distração agradável, o que custou suspiros na delicada Meliséne. Lubentina designou 

para ela um apartamento cujas vistas eram voltadas somente para o parque da caça. Levou-

a pessoalmente e, saindo, disse para Meliséne que iria enviar alguns embaixadores para o rei, 

seu pai, a fim de avisá-lo que estava em seu poder, e que a havia tomado sob sua proteção. 

Disse também que, na espera de uma resposta, foi obrigada a mantê-la numa espécie 

de solidão conveniente à condição de seu destino. Assim dizendo, a abraçou e a deixou com 

sua governanta em uma dor que tinha algo que ardia, e suas lágrimas cobriram 
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imediatamente suas belas maçãs. ‘Jamais foi visto algo que se compare à minha desgraça! 

minha cara Celinte’, gritou Meliséne assim que ficaram sozinhas. ‘Que bizarrias da minha 

estrela! Você sabe tudo que fiz por Ciridor. A virtude que demonstrei deveria ter um eterno 

reconhecimento por minha imensa ternura.  Entretanto, vejo nesta afeição funesta a cruel 

predição que fui advertida.’ Celinte interrompeu as dolorosas reflexões de sua princesa e 

perguntou o que poderia temer de um amante como Ciridor. ‘O que eu posso temer’, 

retomou Meliséne, ‘lamentavelmente! Minha querida Celinte! Lubentina é charmosa, 

Lubentina é fada, seu poder, sua beleza, os prazeres que lhe seguem por toda parte, a 

fraqueza dos homens, tudo me dá um medo mortal. E eu não vi’, acrescentou, redobrando 

seus suspiros, ‘não vi Ciridor olhá-la, admirá-la e me esquecer por um tempo?’. 

Celinte usou toda a sua eloquência para consolar a princesa, e prometeu que iria lhe 

contar fielmente tudo que pudesse saber, mas qualquer meio lhe foi proibido. Não foi 

permitido que saísse do apartamento, onde, aliás, tudo o que pode satisfazer os sentidos lhes 

foi dado com abundância.  

Todavia o príncipe, que era jovem, galante e que gostava dos prazeres, tinha por 

Lubentina uma admiração que já poderia ser chamada de gosto. Ele passou os primeiros dias 

em um tipo de arrebatamento que o fez esquecer de Meliséne. A fada tinha um charme 

inexplicável em tudo que fazia, suas festas eram bem pensadas. Os suspiros que um amor 

nascente provocava nele tinham uma graça que era impossível de se defender, e, como seus 

suspiros, marcavam somente a paixão que os fazia surgir, sem a presença daquela tristeza 

própria a eles, e seu amável sorriso se abria logo em seguida.  

Ciridor, repleto de alegria, estava mais bonito e mais intelectual que o habitual. 

Lubentina e ele se davam, intensamente, amor e alegria. Os espetáculos duplicaram, o 

palácio dos prazeres fornecia a todo momento outros novos. Um dia, Lubentina saiu sozinha 

para caminhar no parque de caça. Naquele momento, seu coração já sentia o mais impetuoso 

impulso do amor, mas até então tudo se passava pelos olhares. Ela adentrou no bosque para 

sonhar à vontade. 

Ciridor estava impulsionado pelo mesmo desejo e a encontrou naquele lugar 

afastado, ‘como esperei por esse momento’, disse para a fada, ‘e como começo a temer que 

isso não seja favorável! A senhora ama somente os prazeres’, ele acrescentou, ‘não os nego, 

mas tenho tanto ciúme e sou um tanto audacioso para desejar que a senhora ame somente 

a mim’. A declaração era um tanto ousada, mas Lubentina, naquele momento, estava 
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naturalmente distante demais das furiosas agitações de sua ira para se enfurecer, e a ternura 

que sentia por ele atenuava ainda mais o seu temperamento4. ‘Até aqui, Príncipe, o senhor 

não tem o que reclamar sobre minhas atitudes. Eu não lhe escondi nada sobre minha afeição 

e sinto prazer em vê-lo e mais ainda em ouvi-lo. Vamos nos amar’, completou Lubenina, 

‘com ardor, assim como o amor nos chama. Ah! Não devemos aproveitar as ocasiões que se 

apresentam para provar novas felicidades?’. 

O discurso agradou infinitamente a Ciridor e ele ainda completou, à sua maneira, 

com algumas flechadas de amor. Assim eles conversaram durante um longo e agradável 

momento. Lubentina admite, saindo do bosque, que Ciridor era o único que poderia atender 

a seus prazeres. Eles mergulharam em voluptuosidades. Com o exemplo da fada, nasceram 

mil novos amores na sua corte, tudo era amor, todos se perdiam nas delícias, enquanto a 

infeliz Meliséne morria de dor e de ciúmes. Ela havia visto pelas janelas seu amante e sua 

rival saírem do parque de caça. Eles pareciam tão felizes e tão apaixonados que ela não teve 

dúvidas sobre seu infortúnio. Meliséne foi abandonada a tudo que uma alma delicada pode 

sofrer. E num dia, com o pouco de paciência que lhe restava, ela tentou forçar a clausura 

para ir questionar a fada sobre a razão de sua detenção e a seu amante por sua infidelidade. 

Opuseram-se à sua saída, mas ela fez um escândalo. Ciridor foi avisado sobre o 

acontecimento e uma pequena volta ao passado fez com que ele reclamasse sobre a situação 

da princesa. Ele quis dizer uma palavra a seu favor, mas Lubentina, que não queria ser 

perturbada por nada, respondeu que a tiraria da prisão e que até mesmo queria que Meliséne 

fosse testemunha de seus divertimentos. ‘Não tenho medo’, ela completou, ‘que ouse 

competir comigo, nem que o senhor volte para ela’. 

De fato, a fada foi buscar Meliséne numa postura muita graciosa e doce. ‘Venha’, 

venha. Princesa, está na hora de participar de nossas festas’. A triste Meliséne saiu com ela, 

mas como havia mudado! Não era mais aquela beleza perfeita que faria o mais insensível 

cair de amores. Seu corpo e sua voz eram os mesmos, mas seu rosto ficou horrendo, seus 

traços disformes e sua feiura eram tão estranhos que, quando ela foi até Ciridor, ele recuou 

alguns passos e deixou escapar uma careta de desgosto. 

A princesa virou os olhos para um grande espelho, onde se via bela como sempre e 

ficou mais indignada ainda pela infidelidade de seu amante. Assim, a fada, lhe tirando a 

beleza e fazendo que todos a vissem feia, ainda deixou uma leve satisfação de se ver bela a 

seus olhos, e isso é a origem do amor-próprio que antes não conhecia.   
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Celine, assustada, via aquela feiura extraordinária da princesa e perdoou o príncipe 

de sua inconstância. ‘Vamos fugir princesa!’, disse para Meliséne. ‘Vamos fugir desta corte 

voluptuosa, onde as condutas sempre são corrompidas, ninguém vai querer nos prender’.  

‘Por que fugir?’ respondeu a Meliséne, lamentando. ‘E por que resolver assim? Ciridor é frágil 

e sua fragilidade o trará de volta.’ Então, Celine resolveu não esconder o quão ela tinha se 

tornado horrível. Mas Meliséne não ficou nem um pouco abalada pela imagem que lhe foi 

descrita. A princesa, que sempre se viu bela, se zangou com sua confidente e, se exaltando, 

disse que esses desprazeres quase não afetaram seus charmes. 

Por outro lado, Ciridor, cuja ingratidão foi confirmada pela aparência de Meliséne, 

disse rindo para Lubentina que ela havia feito uma escolha estranha para garantir seu 

coração. E mesmo que ela não tivesse transformado a princesa, não romperia suas novas 

correntes. ‘Eu lhe asseguro’, disse a fada, ‘que essa vingança não é um devaneio, deve-se 

sempre se prevenir contra os retornos, e também’, disse Lubentina, ‘que mal eu fiz a ela? Ela 

se acha bela, em seus pensamentos estará sempre satisfeita’. ‘Então, Madame,’ retomou 

Ciridor, ‘a senhora não se contenta em deixá-la feia, mas ainda quer vê-la ridícula. Segura de 

si, mas com a aparência em que se encontra, ela vai se dar mal’. Durante um longo tempo, 

eles ficaram debochando desumanamente da pessoa mais amável do mundo, de uma 

maneira tão infeliz que só vinha deles. E quando queriam gozar de sua crueldade, faziam 

com que ela viesse vestida pomposamente para ver os espetáculos que lhes eram preparados. 

O príncipe, ébrio de amor, decidiu criar um culto efetivo para a fada. ‘A senhora é 

encantadora demais,’ ele disse, ‘para que seja adorada somente pela imagem5. Um altar deve 

ser erguido para exaltar e imolar vítimas em seu nome’. ‘Ah! Vítimas ensanguentadas,’ 

interrompeu Lubentina, ‘eu não quero, podem me oferecer, mas eu lhes darei a liberdade 

com minhas próprias mãos’. Nesse mesmo dia foi construído um altar dentro de um grande 

salão de cristal.  Duas mil velas queimavam sem cessar diante da imagem da fada, que faziam 

como uma só pérola com os mantos de diamante brilhante cor de rosa. Atrás das paredes 

transparentes do salão, dispuseram imagens ocas, pintadas com perfeição, que 

representavam povos de todas as partes do mundo adorando a bela Lubentina. As luzes 

inextinguíveis sempre mostram esses corpos luminosos. Cada um deles segurava uma 

oferenda que tinha relação com o caráter da fada. Eram espelhos de bolso, diamantes, 

tabaqueiras, caixas para lenços5, fitas e tudo o que tinha de galante para enfeitar as damas. 

Dentro no salão que havia se tornado um templo, estava cheio de instrumentistas e cantores. 
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Dançavam-se Sarabandas e Chaconas7 em favor de seu afago e sua libertinagem, e 

via-se um perpétuo movimento de bilhetes, de olhares, pequenos furtos amorosos. 

Distribuíam-se continuamente os pratos mais refinados, os licores mais deliciosos, os 

sorvetes, o chocolate8, que ultrapassavam até a ambrosia, e se não se adquiriria a 

imortalidade, ao menos as mulheres estavam sempre jovens e belas e os homens, sempre 

esbeltos e galantes.  Um sofá de fundo em ouro e enriquecido com rubis ficava ao lado do 

altar destinado à pretendida deusa. Quando ela queria receber pessoalmente seu amado, 

havia seu incenso e um cubo da mesma espécie debaixo do sofá para Ciridor. O pavilhão 

extraordinário que cobria aquele lugar descia em cortinas quando Lubentina tinha vontade 

de desaparecer diante dos olhos de seus discípulos. Os perfumes eram esbanjados, enfim, 

tudo o que o luxo e a adulação podiam inventar era oferecidos em favor da fada. Ela tinha a 

crueldade de querer que a infeliz Meliséne fosse testemunha da consagração do templo, que 

pensava que iria morrer de dor. Sua rival era bela como Vênus, Ciridor pegou, ele mesmo, 

um incensório para ser o primeiro a adorar Lubentina. E ele tinha a mais bela voz do mundo, 

começou esta rima, cujo coro respondeu: 

 

Só a senhora conhece a voluptuosidade, 

Antes tivera-se havido somente fracas imagens, 

A doce alegria com a liberdade, 

São seus presentes, receba nossas homenagens, 

Rainha dos corações, das diversões e dos regozijos, 

Que sabe afastar os censores ridículos 

E desafiando remorsos e escrúpulos 

Atribui tudo aos seus desejos. 

Que sempre nosso incenso, deusa Lubentina, 

Se eleve junto aos seus pedestais, 

Podemos ansiar a sina dos imortais, 

Enquanto contemplamos sua graça divina 

Só a senhora conhece a amável voluptuosidade, 

Antes tivera-se havido somente fracas imagens. 

A doce alegria com a liberdade 

São seus presentes, receba nossas homenagens. 

 

O hino tinha um comprimento considerável, mas sua doçura era de ser louvada.  A 

voz de Ciridor era tão harmoniosa, o coro tão maravilhoso que Lubentina sentia o que a 

expressão não pode representar. Houve até um pouco de trágico na cerimônia onde não 
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faltou nada a seu gosto, a princesa não pôde suportar a dimensão de sua tribulação. Ela 

desmaiou entre os braços de Celinte.  Ciridor virou-se, estendendo-a ao lado, e a deixou ser 

levada sem ter pena pela vida dela, e correu se jogar aos pés de Lubentina: ‘Que tudo pereça, 

minha Deusa,’ disse beijando uma de suas mãos que ela havia lhe estendido, ‘posto que eu 

a adoro por toda a minha vida’. Nesse desvio de atenção em favor da fada, a cerimônia 

acabou, foram perambular nos prazeres de costume. Não se informaram sobre Meliséne, 

que sofria dos males que até mesmo a própria crueldade teria pena. Mas a fada sentia 

precisamente vontade de fazê-la sofrer, ou seja, para cuidar de sua vida e impedi-la de ir ao 

extremo contra ela mesma. Vários dias se passaram na adoração da nova deusa. Naquela 

vanglória da volúpia, a princesa se curava apesar de tudo, ela era motivada por um 

movimento desconhecido. Uma vez correu para o templo fatal onde todos os objetos 

renovavam sua dor. O sacrificador Ciridor estava brilhante de pedreiras e mais brilhante pelo 

belo semblante e a fada o contemplava com olhos pintados pelo amor. A princesa tinha mais 

paixão por Ciridor quando ele era fiel. Seus sentimentos lhe forneceram coragem, ouviu-se 

sua voz, no meio da cerimônia, que se levantou para pronunciar estas palavras: 

 

Encantadora Rainha de Citera, 

A senhora cuja outrora Psiquê alarmou a fúria9 

Bela Vênus, suportaria 

A ofensa que nesses lugares um príncipe ousa lhe fazer? 

É pouco que ele viole sua fé, 

Este crime fere somente a mim. 

Mas este ingrato, este audacioso 

Perto de uma outra que lhe profane seu incenso, 

Devolva-lhe para sempre o uso de seus sentidos 

Encantadora Rainha de Citera. 

 

Assim que Meliséne começou essa súplica para Vênus, quiseram interrompê-la, mas 

ninguém conseguiu. As línguas foram ligadas, Ciridor, o infiel Ciridor, abriu em vão a boca 

para lhe impor silêncio, nada pôde articular. Lubentina sentiu nela o mesmo prodígio, e esse 

silêncio, que tinha uma causa misteriosa, só foi rompido após a princesa ter recuperado sua 

antiga beleza. Então, a fada deu um grito doloroso, a assembleia murmurou algumas 

palavras ao louvor de Meliséne. Ciridor, como retornando de um encantamento, deixou o 

culto da sua falsa deusa e voltou submetido aos pés de sua primeira amada. Reconheceram 
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a Vênus em suas mudanças: o templo não foi destruído, a estátua de Lubentina ficou de pé, 

mas a verdadeira Lubentina apareceu feia, da mesma feiura que ela havia dado antes a sua 

rival, sem que lhe restasse a mesma consolação, pois se viu horrível que seu amor pelos 

prazeres se transformou em fúria.  A deusa, não lhe tirando os poderes de fada, não mais 

queria que se vingar das inocentes causas de sua infelicidade. Mandou aprisionar a princesa 

com ameaças terríveis. Ciridor, que queria reparar seus erros, se opunha com toda a sua 

coragem, mas o que poderia ele, sozinho, contra uma fada absoluta e soberana? Vênus, a 

ciumenta Vênus, tinha se vingado de seu ultraje, somente isso era interessante para ela, o 

que lhe importava o sucesso dos amores de Ciridor e Meliséne?  

Lubentina, a cada dia, ia na horrível prisão onde havia mandado aprisionar a princesa. 

Era de uma desumanidade sem exemplo, ela desfigurou seu belo rosto com um diamante 

que levava de propósito.  

Em seguida, ela o manipulou em seu incomparável pescoço e deixou a ação somente 

quando a força das dores a levou à morte. Celinte conjurou Lubentina pedindo-lhe que ao 

menos enviasse o corpo de Meliséne ao soberano da Ilha Doce. A fada lhe concedeu o 

pedido.  

Esse pobre rei mal viu o triste espetáculo que morreu de tribulação. Ordenou antes 

da sua morte que construíssem uma magnífica escultura para sua filha, para ele e para 

Ciridor. A fada tentou em vão ter o seu amado de volta, mas sua feiura e o arrependimento 

que sentia lhe excluíram o coração. Lubentina o fazia tomar, todos os dias, uma dose de 

veneno que o enfraquecia fortemente e lhe causava dores furiosas, que acabaram sua vida.  E 

a predição que Meliséne havia mencionado se encontrava comprovada. Nunca se soube das 

palavras, mas, em suma, o príncipe era ameaçado de não poder resistir às terríveis provações 

e de, em seguida, ser exposto a um trágico fim. 

Lubentina, depois disso, foi atormentada pelos remorsos. Ela reconheceu tarde 

demais que a excessiva volúpia conduz aos abismos profundos e que se pode ter a felicidade 

perfeita sem amor.  O amor que não é regulado pela virtude causa todas as infelicidades da 

vida.  

Entretanto, como o começo da vida de Lubentina apresentava uma imagem risonha 

e os pagãos sacrificavam para divindades muito mais estranhas que para a liberdade e a 

alegria, eles construíram templos sob o nome da deusa Lubentina. Mas, como pessoa, ela 



Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII 

 

43 

 

nunca pôde prescrever limites justamente sobre essas duas coisas. Tiveram somente ideias 

imperfeitas, e sempre iam além ou ficavam aquém da alegria e da liberdade. 

“Como a senhora é cruel Madame Viscondessa”, lhe disse Madame de Mortane 

quando ela tinha terminado. “A senhora não fez graça para ninguém, eu tinha me afeiçoado 

a Lubentina antes da corrupção de seus atos. Em seguida, meu carinho se virou para 

Meliséne, o retorno que Ciridor tem por ela me fez reconciliada com ele e a senhora faz um 

São Bartolomeu de todos os seus atores.” 

“Sempre percebi,” respondeu madame de Gragnac, “que as pessoas amam os fins 

trágicos dentro dos espetáculos. Nada obteve mais sucesso em matéria de ópera, que Athos, 

Faetonte e Armida. Eu quis arriscar a mesma coisa dentro de um conto, pois, para não lhe 

mentir, eu poderia ter dado a eles a vida. Mas empenhei-me em tocar seu coração, se eu não 

tivesse divertido a sua imaginação”. 

 

 

2.1.1. Comentários da tradução 

 

De acordo com o teórico Antoine Berman, a pluralidade lexical é uma das marcas da 

“grande prosa romanesca” (BERMAN, 2007, p. 54) e, portanto, o apagamento da 

multiplicidade de significantes para o mesmo significado, isto é, o apagamento de variedade 

de significantes, integra a uma das tendências deformadoras do texto traduzido, a que ele 

chama de “empobrecimento quantitativo”. 

No que se refere à tradução do título do texto literário, foi proposta uma análise 

etimológica e lexical das palavras, pois nele contém, na maioria das vezes, o sentido de todo 

texto, que também pode estar disfarçado ou embutido em uma palavra criada pelo autor. 

No caso do conto La Fée Lubantine, a autora se inspirou na mitologia greco-romana, na 

deusa do amor Vênus ou Afrodite, também chamada por Libertina ou Lubentina, por 

Cícero, em De Natura Deorum (ROBERT, 2005). 

Na busca da etimologia da palavra “Lubie”, pôde-se compreender a intenção da 

autora. Cito aqui a definição encontrada no Centre National de Ressources textuelles et 

Lexicales: “Subst. F. Ideia de extravagante, irracional ou temperamental, geralmente 

repentina e passageira. Sin. Capricho, fantasia, loucura, queda de paixão. Lubie de criança 
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mimada, de temulento [...]” (tradução nossa).7 

No conto, os nomes dos personagens comportam uma carga vasta de significância 

mitológica greco-romana como também faz alusão a personagens de outras e de outros 

autores, como a personagem “Célinte”, da novela de Madeleine de Scudéry. 

A seguir, mostro um quadro com a tradução dos nomes, em que a escolha foi 

realidade a partir do princípio de conservação do estrangeirismo. A intenção é levar os traços 

dos nomes, levando em conta a pronúncia e a forma de acentuação e tônico da língua de 

chegada. Um exemplo desse elemento é o nome de Mélisène, que foi traduzido por 

Meliséne, observando a transcrição fonética mais próxima nas duas línguas: 

 

• Em francês do nome Mélisène: [melizɛn] 

• Em português brasileiro do nome Meliéne: [melizɛni] 

 

A supressão do primeiro acento da letra e e a mudança do acento grave para o acento 

agudo iguala à pronúncia na língua de partida. Um problema encontrado é a escolha em 

manter a letra final e, que demonstra o gênero feminino no idioma francês, ou mudar para 

a letra a, demostrando o feminino no idioma português. Mas nem todo os nomes no Brasil 

terminam com a, pois sabe-se que a sociedade brasileira é um mosaico de cultura e 

influências linguísticas. 

Desse modo, escolheu-se manter os nomes da língua de partida levando em conta a 

pronúncia e também nomes da mitologia já existentes em português. 

 

Autora Mme Durand  

Romance La Comtesse de Mortane A condessa de Mortane 

Conto La Fée Lubantine A Fada Lubentina 

 L1 – Francês L2 - Português brasileiro 

 Personages Personagens 

 Madame de Mortane Madame de Mortane 

Vicomtesse de Rucille Viscondessa de Rucille 

Circé Circe 

Armide Armida 

Roi Absolu Rei Absoluto 

Mélisène Meliséne 

Lubantine Lubentina 

 
7 Texto original em francês: “Subst. fém. Idée extravagante, déraisonnable ou capricieuse, généralement 

soudaine et passagère. Synon. caprice, fantaisie, folie, toquade (fam.). Lubie d'enfant gâté, de pochard 

[...]”. 
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Ciridor Ciridor 

Roi de l’île Douce Rei da ilha Doce 

Célinte Celinte 

Vénus Vênus 

Atys Athos 

Phaéton Faetonte 

 

O texto traduzido é, como explicado acima, um gênero feito para ser contado em 

voz alta e representado. Sendo assim, a escrita da narrativa é direta, sem separação entre a 

fala dos personagens e o narrador. Na tradução, foi respeitada a rítmica do texto de partida, 

mesmo com a substituição do sinal de ponto e vírgula pelo ponto. É importante ressaltar 

que no processo tradutório sentimos a necessidade de fazer a leitura em voz alta, a fim de 

comparar as duas leituras, ou seja, do texto de partida e do texto de chegada. 

O século XVII é a época clássica da literatura. O verso era o estilo predominante 

nesse período, e a autora utiliza o gênero em seu conto La Fée Lubantine. Na teoria da 

tradução, são bastante abordados os sujeitos de preservação do “espírito” ou a captação do 

sentido a ser traduzido num poema. Berman propõe a seguinte reflexão: 

 
Partir do pressuposto que a tradução é a captação do sentido, é separá-lo 

de sua letra, de seu corpo mortal, de sua casca terrestre. É optar pelo 

universal e deixar o particular. A fidelidade ao sentido opõe-se – como 

para o crente e o filósofo – à fidelidade à letra. Sim, a fidelidade ao sentido 

é obrigatoriamente uma infidelidade à letra. (BERMAN, 2013, p. 45) 

 

No excerto abaixo, encontra-se um exemplo em que o tradutor ganha tanto no sentido 

quanto na forma. 

 

Gardez-vous d'avoir des désirs De voir 

l’aimable Lubantine; 

La mort suivrait de près les dangereux plaisirs 

De contempler sa personne divine. 

Afaste-se dos desejos 

De ver a amável Lubentina 

A morte seguiria de perto os perigosos 

regozijos De contemplar sua presença divina. 

 

Berman, embora reconheça a possibilidade de outras tendências, enumera e explica 

as treze seguintes: a racionalização, a clarificação, o alongamento, o enobrecimento e a 

vulgarização, o empobrecimento quantitativo, a homogeneização, a destruição dos ritmos, 

a destruição das redes subjacentes, a destruição dos sistemas textuais, a destruição (ou a 

exotização) das redes vernáculas da fala, a destruição das locuções e frases idiomáticas e o 

apagamento das sobreposições de línguas. 



Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII 

 

46 

 

Desse modo, a leitura do conto e o projeto de tradução foram realizados a partir da 

reflexão sobre as tendências de Berman. A seguir, listo  algumas palavras identificadas como 

pertencentes à rede de palavras subjacentes presentes no texto: 

 

• palavras subjacentes: 

galant(e) / charmant(e) / plaisirs / désirs / funeste / légèrté / infortunes / mortelle / 

prodigieuse / prodiguer / prodige / voluptés / voluptueuse / aimable / divertir / 

figure / souffrir / téméraire 

 

Para a realização da etapa da tradução do texto literário, foi substancial a construção 

de um projeto de tradução e a pesquisa, fundamentada na leitura e reflexões sobre a teoria 

da tradução, em conjunto com a análise do gênero textual do conto. 
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3. Charlotte-Rose Caumont de La Force (1650-1724) 

 

Apresentação, tradução e comentários por 

André Luís Leite de Menezes8 

Jaqueline Sinderski Bigaton9 

Janny Fioravante10   

 

Charlotte-Rose de Caumont de La Force, mais conhecida como Mademoiselle de La 

Force na França, nasceu no Castelo Cazeneuve, localizado na velha província da Guiena, 

sudoeste da França, onde fica a atual região da Nova Aquitânia. Filha de François de 

Caumont, marquês de Castelmoron, e de Margueritte de Viscose, dama de Cazeneuve, 

Charlotte-Rose de La Force descendia de uma rica família de huguenotes, que remontava ao 

século XI. Passou parte de sua infância com seu avô paterno, Jacques Nompar de Caumont, 

um dos sobreviventes do sangrento Massacre da Noite de São Bartolomeu, tornando-se 

amigo fiel do rei Henrique IV, cujas aventuras mais tarde passaria a contar, já nos últimos 

anos de vida, o que muito influenciaria os escritos de La Force, como a Histoire secrète de 

Henry IV, roy de Castille, publicada em 1695. 

Em 1660, a escritora francesa conheceu o rei Luís XIV e, seis anos mais tarde, 

começaria a participar da vida na corte como dama de honra da rainha Maria Teresa de 

Áustria. Permanecendo nessa posição até 1673, Charlotte de La Force torna-se, em seguida, 

dama de companhia de Maria de Lorena, a duquesa de Guise, com quem ficou até 1680. Esse 

período na corte seria uma oportunidade de se aproximar de escritores, atores e pessoas que 

eram ligadas à literatura e à cultura. Entre 1685 e 1686, para poder permanecer no país, ela 

se viu obrigada a se converter ao catolicismo após o rei Luís XIV ter assinado a revogação 

do Édito de Nantes, estabelecendo o catolicismo como a única religião verdadeira, tirando a 

liberdade de protestantes e fazendo com que boa parte deles deixasse a França. Mesmo 

convertida, continuou a ser vista com desconfiança e como alguém que não tinha muita fé 

na nova religião. La Force teve, ainda, diversas vezes seu nome envolvido em rumores, 

escândalos amorosos e polêmicas que mais tarde contribuiriam para o seu exílio num 

convento. 

 
8 E-mail: andreluisleite13@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/9572666418292946. 
9 E-mail: jaquelinesinderski@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2899124672170738.   
10 E-mail: jannyfiora@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3584326388858131. 
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Tinha quase 40 anos quando se casou, em 1689, com o rico Charles de Briou, 11 anos 

mais novo do que ela, que teria sido o grande de amor de sua vida. No entanto, a felicidade 

do matrimônio durou pouco mais de uma semana, já que o sogro, Claude de Briou, 

desaprovava a união dos dois e trancafiou o filho em Saint-Lazare até que ele desfizesse o 

matrimônio com La Force, o que aconteceu alguns meses depois. O processo de anulação 

durou dois anos, sendo ambos condenados pelo parlamento a pagarem uma soma por 

“abuso na celebração do casamento”, ficando também proibidos de se verem. La Fontaine, 

que assistia à sessão, consolou Charlotte de La Force, nascendo, assim, uma duradoura 

amizade entre os dois (TRINQUET, 2010, p. 149). 

Após esse período, La Force aventurou-se a escrever suas “histórias secretas” – que 

eram bastante populares –, contando fatos históricos e relações amorosas mais ou menos 

conhecidas, misturando-os com eventos fictícios. Em 1697, vários poemas satíricos 

chamados Les Noëls, nos quais parte da corte era severamente criticada, embora não 

assinados, foram atribuídos à escritora, que sempre preferia publicar seus trabalhos 

anonimamente. Apesar de nunca ter reivindicado a autoria desses poemas, foi exilada pelo 

rei e passou a viver no convento de Gercy-en-Brie, onde ficaria até 1713. 

Foi em 1697, contudo, que compartilhou seus contos de fadas com os amigos. Esses 

contos teriam sido publicados no ano seguinte, sem o seu consentimento, em forma de um 

livro, divido em dois volumes, intitulado Les contes des contes, claramente uma alusão ao 

título de Il cunto de li cunti, obra do italiano Giambattista Basile. 

Mesmo exilada, Charlotte-Rose de La Force não deixou de escrever e continuaria a 

par de tudo o que acontecia nos salões literários. Conseguiu, em 1713, após muitas 

insistências, a autorização do rei para deixar a abadia. No entanto, preferiu permanecer na 

calmaria do convento, longe das intrigas da corte. Morreu em março de 1724, aos 74 anos 

de idade, deixando como legado uma produção literária que, além de divertir amigos, 

refletiu um importante período do final do século XVII (TRINQUET, 2010, p. 150). Vemos 

em sua obra referências a Corneille, Racine, Madame de La Fayette, Homero, à guerra de 

Tróia, ao mito de Ícaro, entre outros, o que evidencia o grande conhecimento que possuía, 

tanto da literatura contemporânea quanto da literatura clássica (HESSELS, 2016, p. 19), 

numa época em que a educação recebida pelas mulheres era ainda restrita. 
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3.1. Conto: O país das delícias 

 

Um rei teve uma filha linda e toda perfeita que se apaixonou por um bravo cavaleiro, 

filho de um rei inimigo de seu pai. Como ela julgava que tal afeição não seria aprovada, a 

escondeu cuidadosamente e resolveu casar-se em segredo.  

Tão logo descobriu sua gravidez, temeu a fúria do rei, por ela e por seu filho. Então, 

fingiu estar indisposta, o que era verdade, mas inventou uma doença. Ela se manteve 

enclausurada em seus aposentos, se deixando ver pouco e indo com uma única confidente 

passear em seu jardim, onde, na parte mais baixa, havia um belo rio. 

A princesa estava muito preocupada com os cuidados da criança que nasceria. Ela 

não queria confiar-lhe o destino a ninguém e resolveu abandoná-la à sua própria sorte. Deu 

à luz um príncipe mais bonito que o Amor e, após ter banhado sua face de lágrimas, forçada 

pela necessidade, colocou-o caprichosamente em um berço de madeira ricamente entalhada, 

vinda do lago mais lindo do mundo. Adornou essa querida criança de joias e roupas preciosas 

e ordenou que sua confidente a colocasse no rio. 

Esse rio desaguava no mar. O berço foi levado com rapidez e felizmente parou nas 

redes de um pescador que, surpreso e radiante com um encontro tão milagroso, acolheu a 

linda criança. Ela foi alimentada pela mulher do pescador, que tomou para si seus ricos 

adornos. 

Ele o chamou de Milagre e o criou com todo o cuidado, mas de acordo com a rudeza 

de sua profissão. O menino cresceu tão perfeito e lindo que merecia ter outra vida que não 

essa à beira do mar e outra atividade que não a de pescador. Ele estava constantemente com 

suas redes ou com sua linha e seus anzóis, mas tinha olhos bem mais capazes para fisgar 

corações do que para fisgar peixes. 

Aproximava-se de seus vinte anos e, conhecendo somente seu trabalho, um instinto 

natural o fazia imaginar que havia algo melhor para si. Numa manhã, quando todos os seus 

peixes estavam espalhados na beira do mar, ele teve fome e quis comer algumas das ostras 

que havia pegado. Elas eram tão boas naquela região que ele nem ligava para as finas ostras 

da Inglaterra. O príncipe as comia moderadamente e pegou uma maior que as demais. Como 

na outra mão ele tinha uma faca, a ostra se entreabriu sozinha e dela surgiu uma voz que o 
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fez tremer “Ei! Meu pobre Milagre”, dizia essa voz, “não me abra, não me destrua, respeite 

minha concha que é tão bela e tão polida!”. 

O príncipe se assustou e pensou em soltá-la. “Não se surpreenda”, disse ela, 

“conserve minha vida e dê-me a liberdade. Retorne ao seu barco e navegue ao lado deste 

grande rochedo que está a duzentos passos daqui. Ali fiz minha morada, desejo que você me 

recoloque. Prometo-lhe uma boa recompensa”. 

Milagre era humano, e ficou divagando em seu barquinho, sempre segurando a ostra 

encantada. “Mas quem deu-lhe a capacidade de falar?”, disse ele. “Ora, meu filho”, responde 

ela, “são grandes maravilhas que não lhe interessam. É suficiente saber que em breve eu o 

tornarei um homem incomparável. Peço apenas quinze dias, durante os quais você virá me 

ver. Você é encantadoramente lindo e tem o porte de um herói. Ensinar-lhe-ei todo o 

conhecimento que um grande príncipe deve saber. Você também é um príncipe, não 

acredite ser o filho de um miserável pescador. Assim, eu desejo lhe fazer merecedor de reinar 

e você reinará se me deixar conduzi-lo. Coloque-me, coloque-me aqui, eis meu palácio! 

Adeus, jovem Milagre, até amanhã”. 

Pode-se imaginar que Milagre ficou muito surpreso com tantas coisas admiráveis. 

Ele não dormiu a noite toda e ao amanhecer, sem pensar se a ostra ainda desfrutava das 

doçuras do sono, embarcou e correu para o rochedo. Ele a chamou com toda a 

desconsideração de um jovem homem impaciente. E de uma cavidade do rochedo surgiu 

um clarão brilhante. A ostra apareceu. 

Para abreviar meu conto, direi que ele foi vê-la quinze dias seguidos e ao final desse 

período ele foi o mais sábio, o mais polido e o mais galante príncipe do mundo. Ele tinha 

vergonha de relembrar de sua situação e implorou à ostra que o conduzisse a grandes 

aventuras. 

“Meu filho”, ela disse, “com meus conselhos desejo fazê-lo adquirir um reino e dar-

lhe a mais encantadora princesa que já existiu. Mas a conquista de um e de outro deve ser 

feita de uma maneira única”. 

“Escute-me: existe no universo um país chamado o país das delícias, você não o havia 

visto quando lhe apresentei a geografia, ele não está nos mapas, isso é um mistério. Você 

compreenderá, pelo nome desse país, que ele tem todas as belezas reunidas. Deixe-se levar 

por sua imaginação, ela habitará ainda mais abaixo e não saberá passar pelos encantos que 

compõem esse agradável império”. 
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A soberana daqueles encantadores lugares se chama Favores e nasceu das mais 

perfeitas graças que já existiram. Esse império é pouco habitado, seus habitantes são 

parecidos com deuses e a princesa é divina. O país é uma pequena península e é separado do 

país dos Avanços apenas por uma muralha de leite que toca os céus. Parece não ser nada, 

mas ainda assim é tudo, que nem mesmo o bronze e o ferro são mais fortes, e os pássaros 

não se comunicam entre um reino e outro. 

Também há uma princesa no reino dos Avanços que os concede todos para receber 

aqueles que almejam aportar no País das Delícias. Lá chegamos apenas por mar. Essa 

princesa tem um falso ar de Favores, e muitas pessoas se contentam com ela, pensando ser 

Favores. 

O mar que circunda quase todo o país das Delícias está cheio de aventureiros que 

procuram sua costa feliz. Mas é muito difícil entrar nele, e poucos dos que tiveram a 

felicidade de ali chegar, tiveram uma longa estada”. 

“Pegue”, continuou a ostra, “este traje que é mais elegante que deslumbrante, ele 

está preso a este ramo de coral. Aqui estão linhas e anzóis, e neste recipiente de âmbar cinza 

você encontrará sua comida. Coloque tudo isso em seu barquinho e o deixe ir, ele irá parar 

quando for a hora. E quando eu o julgar feliz, irei vê-lo. Adeus, meu filho”. 

A ostra voltou para o rochedo e o lindo Milagre ajeitou seu traje, pegou seu 

recipiente e suas linhas e deixou seu barco ir ao sabor do vento e da sorte. 

Após alguns dias de viagem, numa manhã quando acordou, pareceu-lhe que o ar que 

respirava estava mais puro que de costume. Ele avistou a terra, uma terra que causou alguma 

emoção em seu coração. As árvores eram altas e verdes e mil pássaros de uma plumagem 

rara e de canto harmonioso ressoavam por todo o litoral. Mas o que Milagre não avistou no 

mar! Ele viu de longe uma frota magnífica, da qual mais tarde foi um poderoso imperador 

que fez esforços inúteis para atracar no país das Delícias. Ele viu embarcações magníficas 

que pouco progrediam. Observou em alguns barcos muitas damas encobertas por véus que 

não puderam desembarcar e estavam incógnitas. Notou um número incontável de homens 

bem feitos que tentavam em vão desembarcar nesse encantador país. 

“Oh! O que farei?”, gritou o príncipe Milagre. “Como, sozinho? E de que maneira 

entrarei em um país onde já desejo avidamente estar?”. 

Seu barco fez a volta por si só. E, pegando um caminho peculiar, permaneceu ainda 

um dia a navegar. Deixando para trás todos aqueles barcos, ele não tinha muito o que ver, 
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até que seu barco parou em um lugar solitário e muito agradável. Milagre não sabia se 

desembarcaria, se ousaria desembarcar nesse país encantador. Ajustou seus anzóis e se 

divertiu pescando, enquanto tomava sua decisão. E da maneira como estava, um barulhinho 

o fez virar a cabeça. Avistou entre algumas árvores uma pessoa tão encantadora, que por um 

pressentimento muito real ele não tardou a tomá-la por Favores. Ela também passeava de 

maneira solitária. 

“Se não é uma deusa”, disse o príncipe, “você deve ser Favores”. “Sou esta que você 

diz”, responde ela com um sorriso encantador. “Mas, agradável pescador”, continua, “você 

pegou alguma coisa boa? Jogue mais um pouco sua linha”. O príncipe obedeceu, todo 

confuso, e quando ele a retirou, seus anzóis estavam todos carregados de pedrarias, as mais 

raras e mais lapidadas. Favores ficou fascinada e o príncipe, admirado. Ele as colocou aos pés 

da princesa ao mesmo tempo que ali se atirou. “Eu aspiro a outros tesouros”, disse ele. “E 

após ser atingido pelo esplendor de seus encantos, eu só posso amá-la”. 

“Muitos outros me amam”, respondeu a princesa, “eu só posso me entregar ao mais 

fiel. Nós o somos por um tempo, mas não para sempre. É por essa razão que ninguém me 

possui senão imperfeitamente. É maravilhoso adentrar no país das Delícias. Aqui está você, 

tema não permanecer por muito tempo”. 

Dizendo essas palavras, ela começou a ir embora. O príncipe quis segui-la. “Eu não 

saberia viver com você”, ela disse. Partiu e o príncipe, querendo detê-la, ficou com uma de 

suas fitas na mão. A fuga dela foi tão rápida e repentina que ele permaneceu assustado sem 

que pudesse dar um passo. “Ágil Favores” exclamou ele, “você foge tão rápido que a perco 

assim que a vejo”. A essas palavras, ele se encontrou em um barco e, o que quer que pudesse 

fazer, não lhe foi possível retornar a nenhum porto. 

Não era o mesmo barco que o havia conduzido por essa região. Esse era mais limpo 

e mais confortável, tinha um quarto com uma cama para que ele pudesse repousar quando 

a fantasia o agarrasse. Dois jovens rapazes o conduziam e tinham o cuidado de oferecer a 

Milagre tudo o que era-lhe necessário. Todos os dias ele tinha um traje novo, o que era 

essencial para agradar a maior parte das mulheres. 

O príncipe bem sabia, então tinha grande cuidado ao se vestir. 

Passou muito tempo apenas avistando o reino das delícias e a desejar a encantadora 

Favores. Mas não passou disso, ele não podia desembarcar. Ele acreditou lá aportar, mas era 

o reino dos avanços. A rainha estava no porto. De longe, ele imaginou ser Favores e correu 
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ao seu encontro, não encontrando nenhum impedimento. Ela o recebeu da maneira mais 

prestativa, pela qual ele não esperava. 

Ele ficou atônito quando percebeu sua confusão. “Ah! Não é a divina Favores”, disse 

todo fora de si. Avanços ficou contrariada, mas não era do seu feitio rejeitar as pessoas. Ela 

se humilhou diante de Milagre, mas isso não o tocou. Ela tinha um certo ar de quem, por 

vezes, parecia muito encantadora. Vista de certo lado era muito agradável, mas por outros 

era repugnante. Ela não agradava nada às pessoas de gosto sensível e delicado. 

O príncipe Milagre logo deixou o país e a rainha. Retomou seu barquinho e no outro 

dia recebeu um adereço da parte da rainha dos Avanços. Nos dias que se seguiram ela 

continuou a pressioná-lo, não a satisfazê-lo. 

Ele sempre procurava alguma entrada propícia ao país das Delícias e, como sempre 

acontece, encontrou-a quando menos esperava. Viu apenas um povo encantador, jovem e 

bonito. Alguns eram alegres, outros frios, escondiam os mais deliciosos contentamentos. 

Não existiam muitos nativos e era raro que os estrangeiros passassem muito tempo 

lá. A terra produzia por si só, sem o auxílio de técnicas. Não existia nenhum tipo de operário 

e grandes comércios, de tudo o que se podia desejar era encontrado nesse belo país. Não se 

via nenhuma cidade, mas magníficos palácios com jardins de uma beleza extraordinária. 

Milagre não pôde aproximar-se do palácio de Favores, havia muitas sentinelas por passar, o 

das Carícias estava à porta de seus aposentos. 

Ele foi bem alojado, como podemos imaginar, mas via Favores apenas de longe. E 

ficou admirado de sentir uma eterna primavera nesse encantador país. Mas se diz que mesmo 

a coisa mais amada do mundo, se existisse sempre, entediaria horrivelmente a alma e o 

temperamento do homem que ama a diversidade. Havia em muitas partes do país um calor 

excessivo e em outras um grande frio; tudo isso para satisfazer os voluptuosos. O jovem 

Milagre lá quis ir. Quando começou a sentir calor, viveu ao redor da floresta ou nos prados, 

em maravilhosas tendas onde podia saborear o frescor. Rios de água perfumada ofereciam 

um banho agradável, e tudo o que a imaginação humana inventou de vívido e delicado ali 

se encontrava. 

Nos lugares em que o frio dominava havia grandes praças públicas onde vários 

espetáculos eram encenados, e palácios muito lindos onde se faziam bailes, e aposentos 

particulares com boas lareiras com madeiras perfumadas. As velas que iluminavam eram 
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feitas dessas resinas preciosas produzidas somente na Arábia. E as camas eram aquecidas 

com uma leve brasa de grãos de coentro. 

Não se temiam os vapores nesse país, e a causa disso era desconhecida. 

Finalmente, o lindo Milagre se aproximou de Favores. Ela o fez imaginar que se 

entregaria à sua perseverança se continuasse de maneira tão proba a persuadir sua fidelidade. 

Ele ficou pouco com ela e, forçado mais uma vez a retornar ao seu barquinho, vagou por 

muito tempo, e os castelos que fazia na Espanha foram seu único consolo. 

A ostra auspiciosa, que o havia ajudado até então, não era uma ostra qualquer. Ela 

tinha a mesma origem de Vênus, nasceu no mesmo momento e da mesma maneira. Ela 

reinava no mar, como a deusa na terra, e era muito poderosa ao lado de sua irmã. Ela amava 

Milagre, o olhava como uma criança das águas, que desejava fazer feliz. Ela dispôs tudo a 

seu favor. 

Ele voltou ao país das Delícias e dessa vez ele ria por inteiro. Todos os habitantes 

vieram ao seu encontro, com chapéus de rosas em suas cabeças e jogando flores em seu 

caminho, perfumavam sua passagem, assim como fizeram anteriormente ao grande 

Alexandre. Ele não era tão grande quanto esse, mas foi mais feliz. 

Mil sons encantadores se elevaram até os céus quando, através de uma agradável 

multidão, ele percebeu a carruagem de Favores. Eis como era sua tripulação.  

Essa carruagem era forrada de um magnífico tecido em piquê amarelo, matelassê e 

repleto dos mais raros aromas. O cinamomo dos antigos não foi esquecido. As cortinas eram 

de couros perfumados, amarradas com cordões amarelos e prata; por essa cor percebe-se 

que a princesa devia ser morena. Os espelhos laterais eram de um único diamante. Não havia 

nenhum à frente, pois o amor era o cocheiro e nada deveria separar Favores do Amor. O 

prazer estava vestido de escravo perto desse deus, pois ele sempre o toma como tal, ainda 

que obtenha tudo dele. Oito lindos cavalos cobertos de pó do Chipre puxavam Amor e os 

que o seguiam. O momento propício servia de condutor e os prazeres precediam e seguiam 

essa admirável carruagem. Favores nela estava sentada e se apoiava um pouco na Modéstia, 

que estava perto. As graças estavam à porta e a mais bonita delas, entre seus joelhos. 

Toda essa brilhante tripulação parou em frente ao amável Milagre e Modéstia cedeu-

lhe seu lugar. Favores foi ao seu encontro a pedido do Amor. Nasceram encantadores frutos 

de uma união tão desejada. O príncipe foi feliz pelo resto de sua vida, sempre nas delícias e 

sempre saciado por favores. 
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Ele morreu bem velho e na hora da morte sua vida lhe pareceu apenas um momento. 

Favores dedicou-se aos outros, ela faz a felicidade dos mortais. 

 

Feliz quem pode receber-lhe, 

Favores, dominada por um coração fiel 

e terno, 

Você se faz esperar tempo eterno, 

E com muita dificuldade podemos manter-lhe 

 

 

3.1.1. Comentários da tradução 

 

Primeiramente, gostariamos de comentar a respeito da tradução do nome dos  

personagens. O primeiro recebe o nome que lhe define: Huître. Assim, não obtivemos 

problema em traduzi-lo e mantivemos a simples tradução do substantivo: Ostra. Os 

outros três tem como nomes os adjetivos que os qualificam: Faveur, Avances e Miracle. 

Pelo fato do correspondente em português ser de outro gênero, optamos por traduzir no 

plural o nome do primeiro desses três personagens. O gênero permaneceu o mesmo, mas 

desta forma o nome ficou com a mesma terminação de outros dois nomes femininos: 

Dolores e Dores e, consequentemente, encaixou-se melhor na língua-alvo. O segundo 

nome, Avances, constituiu-se um problema. Mantivemos a tradução no termo mais 

próximo do português – Avanços – pelo simples fato de que as outras opções, Saliente e 

Investida, constituiriam-se uma explicitação de uma possível leitura do conto, não 

deixando margem para outras leituras. O último, Miracle, não causou grande problema, 

visto que o correspondente em português, Milagre, tem o mesmo gênero. Nos três casos 

mantem-se a alegoria inerente ao nome no original. 

Outro ponto que merece ser abordado aqui diz respeito ao pronome pessoal da 

2ª pessoa do plural (ou do singular) – vous. Nesta tradução, preferimos traduzi-lo por você 

pelo simples fato de que fica entre o informalismo do tu e o formalismo do vós (ou 

senhor/senhora), permitindo um texto leve. 

No trecho que segue abaixo, o esforço de tradução foi para que o leitor do texto-

alvo tivesse a mesma impressão que o leitor do texto fonte tinha, ou tem. Por isso, traduzi-

lo simplesmente por berço em madeira da China não surtiria o efeito desejado de algo 

especial e de valor, que é inerente ao objeto citado no texto fonte. Dessa forma, a opção 
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encontrada foi alterá-lo de forma a agregar as características desse berço à tradução. 

 

[...] elle le fit mettre bien proprement dans un berceau 

de bois de la Chine, [...] 

[...] colocou-o caprichosamente em um berço de 

madeira ricamente entalhada, [...] 

 

No próximo trecho, s'enrichit de ses dépouilles não poderia ser traduzido 

simplesmente por se enriqueceu de seu espólio, uma vez que os bens que estavam com a 

criança não eram oriundos da morte de um familiar, nem tomados durante uma guerra. 

Isso poderia gerar uma dúvida no texto-alvo que não há no texto-fonte. Desta forma, 

optou-se por tomou para si os ricos adornos da criança, fazendo, assim, referencia ao 

trecho anterior que diz que “Ela adornou essa querida criança de joias e roupas preciosas 

[...]”. 

 

[il] [...] le fit nourrir par sa femme, et s'enrichit de ses 

dépouilles. 

Ela foi alimentada pela mulher do pescador, que 

tomou para si seus ricos adornos. 

 

No trecho abaixo, o esforço tradutório foi para manter a repetição da palavra 

prendre. Contudo, seu primeiro equivalente, pegar, soava estranho na língua-alvo. Para 

resolver esse problema tradutório, recorremos ao vocábulo fisgar, o que permitiu manter 

a repetição e o sentido da língua-alvo. 

 

[...] mais il portoit des yeux bien plus capables de 

prendre des cœurs, que tout ce qu'il employoit pour 

prendre des poissons. 

[...] mas tinha olhos bem mais capazes para fisgar 

corações do que para fisgar peixes. 

 

No trecho a seguir, o problema tradutório estava na palavra déjeuner. Como não 

era possível saber se a autora se referia ao almoço ou a primeira refeição do dia, decidimos 

por utilizar comer, palavra mais genérica que não prejudicou o entendimento do texto na 

língua-alvo. 

 

[...] il eut assez d'appetit pour vouloir déjeuner de 

quelques huîtres qu'il avoit prises. 

[...] ele teve fome e quis comer algumas das ostras 

que havia pego. 

 

Neste excerto, houve necessidade de troca da construção comparativa e 

consequente troca de ordem da frase. Isso se deve ao simples fato de que na língua 
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portuguesa não é comum comparações com menos. 

 

[...] cet habit qui est moins superbe que galant [...] [...] este traje que é mais elegante que deslumbrante 

[...] 

 

De acordo como o dicionário Tresor de la Langue Française, nœud d'épée é um 

nó de fitas que os homens usavam como adorno e como proteção de sua espada. Dessa 

forma, traduzi-lo literalmente não faria sentido algum para o leitor brasileiro, além de 

causar um possível estranhamento. Outra possibilidade seria inserir a explicação no texto-

alvo, mas ainda assim haveria um possível estranhamento. Por isso, preferimos traduzir, 

genericamente, como adereço. 

 

[...] dès le lendemain il reçut un nœud d'épée de la part 

de la reine des Avances [...] 

[...] no outro dia recebeu um adereço da rainha dos 

Avanços. 

 

No trecho seguinte, preferimos não especificar o tipo de madeira utilizada, pois a 

maior parte dos leitores da língua-alvo não tem conhecimento de que aloés e calambucos 

são árvores odoríferas provenientes da Ásia. Dessa forma, preferimos generalizar utilizando 

apenas madeiras e acrescentar a qualidade delas à tradução. 

 

[...] des appartemens particuliers, avec de bons feux de 

bois d'aloës e de calambour [...] 

[...] aposentos particulares com boas lareiras com 

madeiras perfumadas. 

 

Outro termo que não diria nada ao leitor de língua portuguesa, se traduzido 

literalmente: peaux d'Espagne. De acordo com o Trésor de la langue française, peau 

d’Espagne eram couros tratados com matérias perfumadas. A expressão “couros da 

Espanha” não daria essa ideia de algo tão especial. Por isso, optamos por traduzi-lo 

conforme abaixo. 

 

[...] les rideaux étoient de peaux d'Espagne [...] [...] as cortinas eram de couros perfumados [...] 

 

No trecho seguinte, a tradução literal de l’heure du berger não faria nenhum 

sentido, contudo, traduzi-la por a hora em que um amado encontra o outro favorável à 

seus votos também geraria dúvidas e/ou mal entendidos. Por isso, preferimos traduzir 
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apenas como no exemplo abaixo. 

 

[...] l'heure du berger servoit de postillon, e les plaisirs 

précédoient e suivoient cette calèche admirable. 

O momento propício servia de condutor e os 

prazeres precediam e seguiam esta 

admirável carruagem. 

 

Em todo o texto meta houve acréscimo de aspas nas falas dos personagens, as 

quais não constavam no texto original. No processo tradutório, algumas vezes houve 

necessidade de utilizar inversões na ordem de frases para que pudessem fazer sentido, 

adequar-se à sintaxe da língua portuguesa, ou ainda, facilitar sua leitura, deixando a frase 

mais direta, conservando o sentido original, conforme alguns exemplos abaixo. 

 

Le prince fut tout le reste de sa vie heureux [...] O príncipe foi feliz pelo resto de sua vida [...] 

La jouissance étoit auprès de ce dieu, habillée en esclave 

[...] 

O prazer estava vestido de escravo perto desse 

deus [...] 

 

Nesse último exemplo, a troca da ordem permitiu não haver dúvidas quanto ao 

personagem que estava vestido de escravo. No texto-fonte não havia dúvida, posto que as 

palavras jouissance e dieu (l’Amour) são de gêneros diferentes e a concordância de gênero 

do verbo habiller deixa claro de quem se tratava, o que não era possível em português, já 

que prazer e deus (Amor) são do mesmo gênero.  

Tentamos, na medida do possível, manter as hipérboles e o léxico imagético, 

inerentes à corrente chamada Preciosismo, em voga na França do século XVII. Outra 

característica da época eram as frases longas. Neste trabalho, houve a necessidade de 

muitas vezes alterar a pontuação e até mesmo modificar a extensão das frases, pois 

entendemos que elas comprometem a leitura e a compreensão do texto, o que não 

acontecia à época em que foi escrito. 

Por fim, para a moral do conto, composta de um quarteto, optoamos apenas por 

seguir o sentido dos versos e manter a rima (emparelhada/interpolada), sem levar em 

consideração a métrica. 
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3.2. Conto: Persinette 

 

Dois jovens amantes haviam se casado após uma longa busca por seus amores. Nada 

era igual a seus ardores, viviam contentes e felizes, quando, para completar a felicidade, a 

jovem esposa ficou grávida, sendo uma grande alegria para o pequeno lar. Eles desejavam 

muito ter uma criança, e o desejo tinha se realizado. 

Havia na vizinhança uma fada que, sobretudo, era notável por ter um belo jardim. 

Lá se via com abundância todos os tipos de frutas, plantas e flores. 

Naqueles tempos, a salsa era algo raríssimo na região. A fada mandara trazê-la das 

Índias, e em todo o país só se podia achá-la em seu jardim. 

A recém-esposa sentiu grande desejo de comer a planta, e como sabia da dificuldade 

em satisfazê-lo, porque ninguém entrava naquele jardim, caiu num desgosto que a tornou 

irreconhecível até mesmo aos olhos de seu esposo. Ele a atormentou para saber a causa dessa 

mudança prodigiosa que aparecia em seu espírito, bem como em seu corpo e, após bastante 

resistência, a esposa confessou, enfim, que gostaria de comer salsa. O marido suspirou e ficou 

apreensivo por um desejo tão difícil de satisfazer. Contudo, como nada parece difícil no 

amor, ele ia dia e noite ao redor dos muros do jardim para tentar subir. Mas eram de uma 

altura que tornava a coisa impossível. 

Finalmente, uma noite, ele avistou uma das portas aberta. Entrou com cautela, e 

ficou tão feliz que apanhou apressado um punhado de salsa. Saiu como havia entrado, e 

carregou seu furto à esposa, que comeu com avidez, e quem dois dias depois, ficou mais do 

que nunca tomada pelo desejo de comer ainda mais. 

A essa altura, a salsa tinha que ter um gosto excelente. 

O pobre marido retornou ao local inúmeras vezes, inutilmente, até que, enfim, sua 

perseverança foi recompensada ao encontrar a porta do jardim aberta. Entrou, e ficou 

surpreso ao se deparar com a própria fada, que o ralhou pela coragem que ele tivera em 

aparecer assim, num lugar cuja entrada não era permitida a quem quer que fosse. O bom 

homem, confuso, ajoelhou-se, pediu perdão e disse que sua esposa morreria se não comesse 

um pouco de salsa, que ela estava grávida, e que esse desejo era perdoável. “Pois bem, disse 

a fada, eu te darei o tanto que quiseres, contanto que me dês a criança que tua esposa dará à 

luz”. 
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O marido, após curta deliberação, prometeu fazê-lo e pegou o tanto de salsa que 

quis. 

Quando chegara o momento do nascimento, a fada se aproximou da mãe, que trouxe 

ao mundo uma filha, a quem a fada deu o nome de Persinette.11 A fada envolveu a menina 

com mantas tecidas em fios de ouro, e lavou seu rosto com uma água preciosa que trazia 

num vaso de cristal, que a tornou, na mesma hora, a mais bela criatura do mundo. 

Após tais cerimônias de beleza, a fada tomou a pequena Persinette, levou-a para sua 

casa e a criou com todos os cuidados imagináveis. Que maravilha foi, antes da menina 

completar seu décimo segundo ano de vida. A fada, que conhecia sua fatalidade, decidiu 

roubar seus destinos. 

Para isso, por meio de seus encantos, ergueu uma torre de prata no meio de uma 

floresta. A misteriosa torre não tinha porta para entrar. Dentro dela havia grandes e belos 

aposentos tão iluminados como se a luz do sol tivesse entrado, e que recebiam o dia com o 

fogo das pedras granada que faziam brilhar todos os quartos. Tudo o que era necessário à 

vida ali estava de forma esplêndida. Todas as raridades estavam reunidas nesse lugar. 

Persinette só precisava abrir as gavetas de seus armários para encontrá-las repletas das mais 

belas joias. Seus guarda-roupas eram magníficos, como aqueles das rainhas da Ásia, e não 

havia uma só moda que não tivesse primeiro. Estava sozinha nessa bela morada, onde não 

tinha nada a desejar além de companhia. Com exceção disso, todos os desejos eram 

adivinhados e satisfeitos. 

É inútil dizer que em todas as refeições os pratos mais finos faziam parte de sua 

alimentação. Mas posso garantir que, como só conhecia a fada, ela não se entediava com a 

solidão. Lia, pintava, tocava instrumentos e se divertia com todas as coisas que uma menina 

que foi perfeitamente criada não desconhece. 

A fada ordenou que fosse dormir no alto da torre, onde havia uma única janela, e 

após tê-la estabelecido nessa encantadora solidão, desceu pela janela e voltou para casa. 

Persinette se divertia com cem coisas diferentes, assim que ficava sozinha. Até 

quando apenas remexia em suas caixinhas de preciosidades, já era uma ocupação e tanto. 

Quantas pessoas não adorariam ter uma parecida! 

 
11 O nome Persinette é a junção da palavra persil (salsa), com o sufixo de diminutivo ette, que seria o 

equivalente ao inho/inha do português. Portando, a tradução literal do nome da personagem seria “Salsinha”. 

(N.T.) 
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A vista da janela da torre era a vista mais bela do mundo, pois se via o mar de um 

lado, e do outro a vasta floresta. Eram dois lugares únicos e encantados. Persinette tinha a 

voz divina. Tinha muito prazer em cantar, e era sempre um divertimento, principalmente 

nas horas em que ela esperava pela fada. Esta vinha vê-la várias vezes, e quando chegava na 

base da torre, acostumara-se em dizer: “Persinette, desce teus cabelos para que eu suba”. 

Eram uma das grandes belezas de Persinette os cabelos, que mediam trinta aunes de 

comprimento sem que a incomodassem. Eram louros como fino ouro, presos com fitas de 

todas as cores, e quando ouvia a voz da fada, desprendia-os, descia-os, e a fada subia. 

Um dia que Persinette estava sozinha na janela, começou a cantar da forma mais bela 

que já se ouvira. 

Um jovem príncipe cassava naquele momento, tinha se perdido ao perseguir um 

alce. Ouvindo esse canto tão agradável, aproximou-se e viu a jovem Persinette. Sua beleza 

o tocou, sua voz o encantou. Deu vinte voltas ao redor da torre fatal, e não vendo nenhuma 

entrada, pensou morrer de aflição. Ele tinha amor, tinha audácia, quisera poder escalar a 

torre. 

Persinette, por sua vez, perdeu a voz quando viu um homem tão encantador. Ela o 

observou por um tempo, toda admirada, mas, de repente, saiu da janela, acreditando que 

fosse algum monstro, lembrando-se de ter ouvido que havia uns capazes de matar com os 

olhos, e tinha achado o olhar deste bem perigoso. 

O príncipe foi ao desespero ao vê-la desaparecer assim. Informou-se pelas habitações 

mais próximas sobre o que era aquilo. Disseram-lhe que uma fada havia construído a torre 

e ali trancado uma jovem. Ele rodeava a torre todos os dias, enfim, tanto o fez que viu chegar 

a fada, e ouviu que ela dizia: “Persinette, desce teus cabelos para que eu suba”. No mesmo 

instante, ele reparou que aquela bela pessoa desfazia as longas tranças de seus cabelos, e que 

a fada subia com eles. Ficou deveras surpreso com uma maneira de visitar tão pouco comum. 

No dia seguinte, quando pensou que a hora tinha passado, em que a fada estava 

acostumada a entrar na torre, esperou a noite com muita impaciência, e aproximando-se sob 

a janela, imitou admiravelmente a voz da fada, e disse: “Persinette, desce teus cabelos para 

eu que suba”. 

A pobre Persinette, enganada pelo som dessa voz, correu e desprendeu seu lindo 

cabelo. 
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O príncipe subiu, e quando chegou no alto, e que se viu na janela, pensou que ia cair 

abaixo, quando constatou de perto aquela beleza prodigiosa. No entanto, retomando toda a 

sua audácia natural, ele saltou no quarto, e se colocando aos pés de Persinette, beijou-lhe os 

joelhos com um ardor que podia persuadi-la. Ela se assustou, a princípio, gritou, depois 

começou a tremer, e nada foi capaz de tranquilizá-la, exceto quando sentiu em seu coração 

o tanto de amor quanto aquele que ela havia colocado no coração do príncipe. Ele dizia as 

coisas mais belas do mundo, ao que ela respondeu por uma agitação que deu esperança ao 

príncipe. Finalmente, ele ganhou mais coragem, propôs casar-se com ela no mesmo instante. 

Ela consentiu mal sabendo o que fazia, terminando da mesma forma toda a cerimônia. 

Eis o príncipe feliz. Persinette se habituou a amá-lo também. Viam-se todos os dias, 

e após um tempo, ela ficou grávida. Esse estado desconhecido a preocupou bastante. O 

príncipe, sabendo o que era, preferiu não explicar, com medo de afligi-la. Mas a fada, tendo 

ido vê-la, logo que a observou descobriu sua doença: “Ah! Infeliz!”, disse, “cometeu um 

grande erro e será punida por isso, os destinos não podem ser evitados, e minha precaução 

foi em vão”. Dizendo isso, ela ordenou num tom imperioso que lhe confessasse toda a sua 

aventura, o que a pobre Persinette fez, com os olhos molhados de lágrimas. 

Após o relato, a fada não pareceu comovida com todo o amor narrado por Persinette 

de forma tão tocante, e tomando-a pelos cabelos, cortou as preciosas tranças. Depois disso, 

a fada mandou Persinette descer, e desceu ela pela janela também. Quando chegaram à base, 

a fada se envolveu numa nuvem que as carregou para perto do mar, numa área muito 

solitária, mas bem agradável. Lá havia campos, bosques, um riacho de água doce, uma 

pequena cabana feita de folhas ainda verdes. Dentro, tinha uma cama feita com tojo e, ao 

lado, um cesto com biscoitos variados muito bons, e que não acabavam mais. Foi para este 

lugar que a fada conduziu Persinette, e ali foi deixada, depois de ter ouvido repreensões que 

pareceram cem vezes mais cruéis do que suas próprias infelicidades. 

Foi neste lugar que ela deu à luz a um pequeno príncipe e a uma pequena princesa, 

e foi neste lugar que ela os alimentou, e onde teve todo o tempo do mundo para chorar seu 

infortúnio. 

Mas a vingança da fada ainda não estava completa, precisava ter em seu poder o 

príncipe, e que o punisse também. Assim que deixou a infeliz Persinette, ela subiu de volta 

à torre, onde começou a cantar no tom que cantava Persinette. O príncipe, enganado pela 

voz, e quem voltava para vê-la, pediu novamente por seus cabelos, para subir como estava 
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acostumado. A pérfida fada, que de propósito havia cortado os cabelos da bela Persinette, 

atirou-os ao pobre príncipe, que apareceu na janela, onde sua surpresa foi menor do que a 

dor de não encontrar sua amante. Ele a procurou com os olhos, mas a fada, fitando-o com 

raiva: “Atrevido”, disse, “teu crime é infinito, e a punição será terrível”. Mas ele, sem escutar 

as ameaças que só a si diziam: “Onde está Persinette?”, perguntou. “Ela já não é mais tua”, 

replicou a fada. Então, o príncipe, mais exaltado pela raiva de sua dor do que intimidado pela 

força da magia da fada, precipitou-se do alto da torre até à base. Ele podia ter quebrado mil 

vezes o corpo, caiu sem se fazer outro mal além do mal de perder a visão. 

Ficou muito espantado ao sentir que não enxergava mais, permanecendo algum 

tempo no pé da torre a gemer e a pronunciar cem vezes o nome de Persinette. 

Ele andou como pôde, tateando primeiro, depois com os passos mais seguros. Ficou 

assim não sei quanto tempo, sem encontrar quem quer que o pudesse ajudá-lo e conduzi-lo. 

Alimentava-se de ervas e de raízes que encontrava quando a fome apertava. 

Passados alguns anos, ele se viu um dia mais atraído à lembrança de seus amores e 

dissabores do que o normal. Dormiu sob uma árvore e entregou seus pensamentos às tristes 

reflexões que fazia. Essa ocupação é cruel para quem pensa merecer uma sorte melhor. Mas, 

de repente, ele saiu da divagação com o som de uma voz encantadora. Esses primeiros sons 

foram diretamente em seu coração, nele se penetraram e trouxeram doces sensações, as 

quais havia muito tempo que não sentia. “Ó Céus!”, exclamou, “essa é a voz de Persinette!”. 

Ele não se enganava, tinha pouco a pouco chegado em seu deserto. Ela estava 

sentada à porta de sua cabana, e cantava a triste história de seus amores. As duas crianças, 

mais belas que a luz do dia, brincavam a alguns passos da mãe, e afastando-se um pouco 

dela, chegaram a alguns passos da árvore sob a qual o príncipe havia dormido. Bastou eles o 

virem para que, agarrando-o pelo pescoço, começassem a beijá-lo várias vezes, dizendo a 

todo momento: “É meu pai!”. Eles chamaram a sua mãe, e fizeram tão altos gritos que ela 

veio correndo, sem saber o que podia ser. Jamais, até aquele momento, sua solidão não havia 

sido interrompida por nenhum acontecimento. 

Qual foi sua surpresa e sua alegria, quando reconheceu seu querido esposo! É algo 

impossível de se exprimir. Ela deu um grito agudo e dirigindo-se para perto dele, sua 

comoção foi tão intensa que, com uma reação bem natural, verteu uma torrente de lágrimas. 

Mas, ó, maravilha! No instante em que suas lágrimas preciosas caíram nos olhos do príncipe, 

eles retomaram, na mesma hora, toda a sua luz, e ele passou a enxergar tão claro quanto 
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antes, e recebeu essa dádiva com a ternura de sua amorosa Persinette, que ele tomou entre 

seus braços, e a quem fez mil vezes mais carícias do que jamais havia feito. 

Era mesmo um espetáculo comovente de ver, o belo príncipe, a encantadora 

princesa e as adoráveis crianças, numa alegria e carinho que os transportava para fora de si 

mesmos. 

O resto do dia se passou assim neste prazer. Mas, chegando noite, a pequena família 

precisou de um pouco de comida. O príncipe, querendo pegar um biscoito, viu ele se 

transformar em pedra. Ficou apavorado com tal prodígio, e suspirou de dor. As pobres 

crianças choraram. A mãe desolada quis ao menos lhes dar um pouco d’água, mas ela virava 

cristal. 

Que noite! Passaram-na a muito custo. Por cem vezes acharam que seria eterna. 

Assim que o dia clareou, eles se levantaram e decidiram colher algumas ervas. Mas 

o quê! Elas se transformavam em sapos, em criaturas venenosas. Os mais inofensivos 

pássaros viravam dragões, harpias, que voavam sobre eles e cuja visão causava terror. “Está 

tudo terminado”, exclamou o príncipe, “minha querida Persinette, te encontrei apenas para 

te perder de um jeito ainda mais terrível”. “Morramos, meu querido príncipe”, respondeu 

ela, beijando-o carinhosamente, “e ainda façamos nossos inimigos invejarem nossa doce 

morte”. 

As pobres criancinhas estavam entre seus braços, numa fraqueza que as deixava a 

dois dedos da morte. Quem não ficaria comovido em ver morrendo assim essa família 

deplorável? Então aconteceu um milagre para eles. A fada ficou enternecida, e lembrando 

nesse instante de toda a afeição que ela outrora havia sentido pela amável Persinette, 

transportou-se para o lugar onde eles estavam, aparecendo numa carruagem brilhante com 

ouro e pedras preciosas, fez eles subirem, sentando-se entre os amantes afortunados, e 

colocando junto a seus pés as adoráveis crianças sobre azulejos magníficos. Ela os conduziu, 

dessa forma, até o palácio do rei, pai do príncipe. Foi lá que a alegria se fez excessiva. 

Receberam como a um deus o belo príncipe, que acreditavam ter perdido há muito tempo, 

e ele ficou tão contente em se achar nesse repouso após ter sido tão atormentado pela 

tempestade, que nada no mundo pôde se comparar à felicidade que viveu com sua esposa 

perfeita. 

 

Tenros esposos, entendam com o exemplo 
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Que ser sempre fiel é profícuo 

As tristezas, os trabalhos, o mais duro afligimento, 

Vai tudo se espairecendo 

Quando o ardor é mútuo 

Braveja-se a fortuna, supera-se a sorte 

Contanto que dois esposos encontrem um norte. 

 

 

3.2.1. Comentários da tradução 

 

Persinette foi publicado no primeiro volume de Les contes des contes (1698), sendo 

o mais curto dos contos de Charlotte-Rose de La Force. A história de uma jovem que é 

trancada numa torre isolada do mundo recebeu inúmeras versões e adaptações ao longo dos 

séculos, até os dias de hoje (a dos Irmãos Grimm, certamente, é uma das mais conhecidas 

atualmente) e seria baseada na lenda de Santa Bárbara, que era filha de um nobre que a 

trancafiava numa torre. 

A primeira versão literária, no entanto, teria sido Petrosinella, de Giambattista Basile, 

escrita em napolitano e publicada entre os anos de 1634 e 1636, no seu Lo cunto de li cunti, 

também conhecido como Il Pentamerone. O conto seria fonte de inspiração para La Force, 

já que os títulos – que fazem referência à salsa – e algumas passagens da narrativa se 

assemelham. 

Após tantas versões e adaptações, o conto Persinette de La Force é, provavelmente, 

a primeira versão escrita por uma mulher, da história da jovem conhecida como “Rapunzel”, 

a ganhar uma tradução para o português brasileiro. Em inglês, já existe a tradução realizada 

por Laura Christensen – e que também incluiu na mesma coletânea as versões de Basile e 

dos Grimm –, que foi indispensável para esta tradução. 

A questão que merece destaque aqui é o título. Persinette é composto pelo radical 

persi, referência ao vegetal persil, que significa salsa em francês, acrescentado ao sufixo 

diminutivo ette, que seria o equivalente ao inho ou inha do português. Assim, a tradução 

literal do nome da personagem seria “Salsinha”, que foi naturalmente umas das 

possibilidades de tradução. Outra opção pensada foi traduzir apenas a parte persil do nome, 

mantendo o sufixo do diminutivo do francês ette (porém removendo um ‘t’ para 

aportuguesá-lo), compondo, assim, “Salsete”. Optamos pelo nome Persinette, valorizando a 

língua de partida, mesmo que isso implicasse na perda da conexão com o vegetal salsa. Para 
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preencher a lacuna, fez-se necessário inserir uma nota de rodapé no trecho do conto onde o 

nome Persinette é mencionado pela primeira vez, a fim de dar ao leitor um conhecimento 

prévio acerca do nome da heroína da história. Na tradução do inglês, a tradutora também 

preferiu manter Persinette, mas acrescentou uma frase que não existia no texto-fonte para 

criar uma conexão com a palavra parsley, salsa em inglês, sugerindo que a escolha do nome 

tinha relação com a vontade da mãe de comer o vegetal. 

Sabemos que uma palavra pode possuir diversas conotações e significados diferentes 

de acordo com o uso, a posição que ocupa na frase e, também, com o tempo em que foi 

escrita. Por se tratar de um conto de fadas, algumas palavras exigiram um cuidado maior, 

como foi o caso de charmes e charmantes, que carregavam muito mais uma conotação ligada 

aos encantamentos e às magias, do que simplesmente “charmes” e “charmosas”. Assim, 

traduzimos “encantadora princesa” e “através de seus encantos”, buscando evidenciar o 

feérico. 

De um modo geral, a tradução buscou deixar uma leitura fluida, valorizando a língua 

de chegada, afastando-se da sintaxe o francês do século XVII, cheio de pontos-e-vírgulas e 

frases longas. Porém, quanto às referências histórico-culturais, como a unidade de medida 

aunes – utilizada para determinar o valor numérico do comprimento dos cabelos de 

Persinette –, que seria equivalente ao antigo côvado. No lugar de atualizar a medida para 

metros, foi mantido o termo aunes, já que ambas as medidas são muito próximas e 

evocariam a mesma noção, a de que o cabelo da jovem é muito comprido. 

Enfim, que essa tradução permita ao leitor escalar as tranças de Persinette e 

redescobrir mais uma possibilidade de leitura – ainda pouco explorada – para uma história 

tão conhecida e, assim, poder se encantar novamente. 

 

 

3.3. Conto: A Boa Mulher 

 

Havia uma vez uma Boa Mulher que tinha honestidade, franqueza e coragem. 

Passara por todos os reveses que podem conturbar a vida. 

Estivera na corte e tinha experimentado todas as tormentas que ali são tão comuns: 

traições, perfídias, falta de boa-fé, perda de bens, perda de amigos. De sorte que, enojada de 

ficar num lugar onde a dissimulação e a hipocrisia dominavam, e farta das relações em que 
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os sentimentos não se mostram jamais tais como são, ela resolveu deixar seu país e ir tão 

longe que pudesse esquecer todo mundo, e que nunca mais ouvissem falar dela. 

Quando ela acreditou estar bem afastada, ergueu um casebre num local de posição 

bastante satisfatória. Tudo o que conseguiu foi obter um pequeno rebanho de ovelha, cujo 

leite servia como seu alimento e o velo para sua vestimenta. 

Tão logo acostumou-se com esse estado e se encontrou feliz. “Existe então um 

momento na vida em que se pode ter ventura”, dizia, “e tendo feito essa escolha, nada mais 

tenho a desejar”. Passava todos os dias a fiar com sua roca e a conduzir seu pequeno rebanho. 

Teria amiúde desejado ter companhia, mas temia o risco disso. 

Ela gradualmente havia se acostumado à vida que levava, quando um dia, ao tentar 

reunir seu rebanho, ele se pôs em debandada pela campanha e fugiu. Fugiu com tanto 

empenho que, em pouco tempo, ela não viu mais uma só de suas ovelhas. “Sou um lobo 

rampante?”, perguntou, “que quer dizer esta maravilha?”, e chamando sua ovelha mais 

amada, vendo que não reconhecia mais sua voz, ela correu atrás. “Consolo-me em perder 

todo o rebanho”, disse à ovelha, “contanto que tu permaneças comigo”. Mas a ingrata seguiu 

até o fim e partiu com o resto. 

A Boa Mulher muito afligiu-se pela perda que havia se produzido. “Não tenho mais 

nada”, exclamou, “talvez não encontre mais meu jardim, e minha casa não esteja mais no 

seu lugar”. 

Regressou vagarosamente, pois estava esgotada da corrida que havia feito; frutas e 

legumes alimentaram-na por algum tempo, bem como uma provisão de queijo. 

Ela começava a ver o fim de todas as suas coisas. “Fortuna”, dizia, “por mais que tu 

voltes a me perseguir, até nos lugares mais remotos, não me impedirás de estar pronta para 

ver os umbrais da morte sem temor, e após tantas lutas descerei com tranquilidade aos 

lugares pacíficos”. 

Não tinha mais o que fiar, não tinha mais o que viver; e, apoiando-se em sua roca, 

prosseguiu seu caminho num pequeno bosque, e procurando com os olhos um lugar para 

descansar, ficou espantada ao ver correr em sua direção três criancinhas mais belas que o 

mais belo dia. Ela regozijou-se ao ver uma tão graciosa companhia. Deram-lhe cem afagos 

e, pondo-se ela ao chão para recebê-las mais comodamente, uma jogava os bracinhos em seu 

pescoço, a outra a abraçava por trás e a última a chamava de mãe. Ela aguardou por um 

tempo para ver se não vinham buscá-las, acreditando que aqueles que as haviam trazido até 
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ali não deixariam de vir reavê-las. O dia inteiro se passou sem que ela não visse alguém. 

 Decidiu levá-las até seu lar, e pensou que o céu lhe entregava esse pequeno rebanho 

no lugar daquele que havia perdido. Era composto por duas meninas que tinham apenas dois 

e três anos e por um garotinho de cinco. 

Eles tinham, cada um, pequenos cordões pendurados no pescoço, aos quais estavam 

atadas pequenas joias. Uma era uma cereja de ouro esmaltada em cor encarnada, e trazia 

gravada a seguinte palavra: Lirette. Ela acreditou ser o nome da garotinha, e decidiu assim 

chamá-la. A outra era uma acerola, onde estava escrito: Mirtis. E o garotinho tinha uma 

amêndoa com um belo esmalte verde, que trazia em volta: Finfin. A Boa Mulher então 

compreendeu que eram mesmo seus nomes. 

As garotinhas ostentavam em seus penteados algumas pedras preciosas, e mais do 

que o necessário para deixar a Boa Mulher sossegada. Ela logo comprou um outro rebanho, 

e se deu as comodidades necessárias para sustentar sua adorável família. Confeccionava para 

o inverno roupas com cascas de árvores, e para o verão eram vestidas com lona toda 

branquinha feita de algodão. 

Por menores que fossem, eles guardavam seu rebanho. E dessa vez o rebanho os 

obedecia; era mais dócil e mais obediente do que os grandes cães que tinham, e aqueles cães 

eram mansos e bajuladores. 

 Cresciam a olhos vistos, e passavam sua vida numa grande inocência: amavam a Boa 

Mulher, e amavam-se infinitamente todos os três. 

Eles ocupavam-se em guardar suas ovelhas; tinha vezes em que pescavam, em que 

esticavam redes para capturar passarinhos, em que cultivavam o jardim, e outras em que 

empregavam suas mãos delicadas a trazer flores. 

Havia um roseiral que a jovem Lirette apreciava bastante: ela o regava com 

frequência e o cuidava com empenho; para ela não tinha nada mais belo do que a rosa, era 

sua flor preferida. Uma vez teve vontade de desabrochar um botão, e ela se ocupava em 

procurar o coração quando espetou seu dedo em um espinho. Essa ferida doeu um bocado, 

e ela se pôs a chorar; e o belo Finfin, que não a deixava nunca, tendo se aproximado, chorou 

também pela dor que ela ressentia. Ele pegou o dedo dela, o pressionou e estancou todo o 

sangue com cuidado. 

A Boa Mulher, vendo tanto alarme pelo machucado, aproximou-se deles, sabendo o 

que o havia causado. “Que curioso, por que despojar essa flor que tu amas tanto?”, disse-
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lhes. “Queria o seu coração”, respondeu Lirette. “Esses desejos são sempre funestos”, 

replicou a Boa Mulher. “Mas, minha mãe, por que essa flor que é tão bela e que tanto me 

agrada tem espinhos?”, interrompeu Lirette. “Para lhe mostrar, que precisamos desconfiar 

da maioria das coisas que agradam aos nossos olhos, e que os objetos mais agradáveis podem 

esconder armadilhas mortais”, prosseguiu a Boa Mulher. “Como pode, não poder amar tudo 

aquilo que parece ser amável?”, replicou Lirette. “Não sem precaução, e é preciso se 

proteger”, disse-lhe a Boa Mulher. “Mas eu amo meu irmão com todo o meu coração, ele é 

tão belo e charmoso!”, retomou Lirette. “Tu podes amá-lo. Mas se não fosse teu irmão, não 

deverias”, respondeu a mãe. 

  Lirette balançava a cabeça, achando essa regra rígida demais. Finfin, entretanto, 

continuava ocupado com o dedo; ele passava sobre a ferida um sumo com as folhas da rosa, 

com o qual o cobria. A Boa Mulher perguntou por que ele fazia isso. “Porque acredito que 

o remédio pode vir da mesma causa de onde parte o mal”, disse-lhe ele. 

A Boa Mulher sorriu com essa resolução. “Minha querida criança, não vem a ser o 

caso”, respondeu-lhe ela. “Pensava que isso valia para tudo, pois as vezes em que Lirette me 

olha, fico inteiramente perturbado; sinto-me cheio de emoção, e logo em seguida os mesmos 

olhares dão-me um prazer que eu não saberia explicar; quando ela ralha comigo, fico muito 

sentido, mas basta dizer-me uma palavra dócil que já volto a ficar de novo todo feliz”, 

concluiu ele. 

A Boa Mulher admirava o que essas crianças eram capazes de pensar; ela não sabia o 

que eles eram uns dos outros, e temia que viessem a se amar demais. Quisera ela descobrir 

se eram irmãos; sua ignorância nisso a deixava numa terrível inquietude. A longa juventude 

deles a tranquilizava. 

Finfin já tomava vários cuidados para com a pequena Lirette, ele a amava mais do 

que a Mirtis. Ele havia-lhe dado uma vez os mais belos filhotes de perdiz do mundo. Ela 

criou uma que crescera e ficara adulta, e com a plumagem muito bela; Lirette a amava 

infinitamente, e deu a perdiz para Finfin. Ela o seguia por todo canto; ele ensinava-lhe mil 

coisas divertidas. Levara-a consigo uma vez enquanto guardava seu rebanho; depois não 

mais encontrou sua perdiz, ele a procurou, angustiado com a perda; Mirtis quis consolá-lo, 

mas não teve sucesso. “Minha irmã”, disse-lhe ele, eu estou em desespero, Lirette ficará 

muito aborrecida, tudo o que me dizes não diminui em nada minha dor”. “Veja bem, meu 

irmão”, disse-lhe ela, “levantaremos amanhã bem cedinho e iremos procurar um outro, não 
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consigo te ver assim, aflito como estás”. 

Lirette apareceu enquanto ela dizia isso, e sabendo da tristeza de Finfin, ela pôs-se a 

sorrir: “Meu caro irmão”, disse-lhe ela, “encontraremos uma outra perdiz, a única coisa que 

me aflige é te ver nesse estado”. Essas palavras foram o suficiente para trazer de volta a 

serenidade e a calma ao coração e ao rosto de Finfin. “Por que Mirtis não pôde acalmar-me 

o espírito com suas bondades? Ao passo que Lirette o conseguiu apenas com uma palavrinha. 

Não preciso ter as duas, apenas Lirette me basta”, pensou ele. 

Por outro lado, Mirtis percebia que seu irmão tratava com diferença ela e Lirette. 

“Não somos o bastante sendo três, seria preciso ter mais um irmão que me amasse tanto 

quanto Finfin ama minha irmã”, disse ela. 

Lirette já completava doze anos, Mirtis treze e Finfin, quinze; quando uma noite, 

após o jantar, eles estavam sentados em frente ao casebre com a Boa Mulher, que os instruía 

com cem coisas agradáveis. O jovem Finfin, vendo que Lirette brincava com a joia que trazia 

no pescoço, perguntou à sua querida mãe para que ela servia. Ela respondeu que os 

encontrara cada um com uma, quando caíram em seus braços. E então Lirette disse: “Se a 

minha pudesse realizar aquilo que eu desejo, ficaria bem satisfeita”. “O que desejarias?”, 

perguntou Finfin. “Verás”, disse ela; e, então, pegando a ponta do colar: “Pequena Cereja”, 

continuou, “gostaria de ter uma bela casa de rosas”. 

No mesmo instante, ouviram um breve ruído atrás deles. Mirtis virou-se primeiro e 

deu um grito enorme. Ela tinha razão de o fazer, pois no lugar do casebre da Boa Mulher, 

apareceu a casa mais encantadora que se podia ver. Não era muito alta, o teto ficaria todo 

ornado de rosas tanto no inverno como no verão. Eles para lá se voltaram e entraram; 

encontraram aposentos agradáveis, mobiliados com magnificência. No centro de cada 

quarto havia um roseiral sempre florido num vaso precioso, e no primeiro quarto em que 

entraram, depararam-se com a perdiz de Finfin, que voou sobre seu ombro, fazendo-lhe cem 

carícias. “Basta desejar?”, disse Mirtis. E, tomando seu colar, prosseguiu: “Pequena Acerola, 

dê-nos um jardim mais belo do que o nosso”. 

Foi só ela terminar de falar para que surgisse um diante de seus olhos, com uma 

beleza extraordinária, tudo o que se pode imaginar para contentar todos os sentidos estava 

ali na mais sublime perfeição. 

As jovens crianças puseram-se, antes de mais nada, a correr pelas áleas, por entre os 

canteiros e à beira das fontes. “Pede alguma coisa, meu irmão”, disse-lhe Lirette. “Mas eu 
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não desejaria outra coisa, senão ser amado por ti o tanto quanto te amo”, disse-lhe ele. “Ora, 

cabe ao meu coração satisfazer-te. A coisa está nas mãos de sua Amêndoa”, respondeu-lhe 

ela. “Bem, sim! Amêndoa, pequena Amêndoa, gostaria que crescesse perto daqui uma vasta 

floresta onde o filho do rei viesse caçar, e que ele se apaixonasse por Mirtis”, disse Finfin. “O 

que foi que lhe fiz? Não me agrada sair da vida inocente que levamos”, respondeu a bela 

jovem. “Tens toda razão, minha criança, e reconheço sua sabedoria ao demonstrar 

sentimentos tão sensatos; é porque dizem que o rei é um tirano, um usurpador que matou 

o verdadeiro rei e toda a sua família. Talvez o filho não seja melhor do que o pai”, disse-lhe 

a Boa Mulher. 

A Boa Mulher, entretanto, estava admirada com os desejos estranhos dessas crianças 

miraculosas, não sabia nem o que pensar. 

Quando a noite caiu, refugiou-se na casa de rosas, e ficou sabendo no dia seguinte 

que havia uma vasta floresta bem pertinho da casa. Ali virou um local ideal de caça para 

nossos jovens pastores; Finfin tinha o hábito de correr atrás das corças, camurças, veados. 

Ele deu um filhote de veado mais branco que a neve à bela Lirette. Ele a seguia como 

a perdiz seguia Finfin, e quando eles se separavam por alguns momentos, escreviam-se por 

meio deles; era a coisa mais bonita do mundo. 

Esse pequeno grupo vivia assim, pacificamente, ocupando-se com diversas 

atividades, variando segundo a estação. Guardavam sempre o seu rebanho; mas durante o 

verão suas ocupações eram amenizadas. Caçavam intensamente no inverno; possuíam arcos 

e flechas, e faziam algumas perseguições penosas, após as quais eles regressavam à casa das 

rosas com o passo vacilante, todos congelados. 

A Boa Mulher os recebia com uma grande fogueira; não sabia com qual deles 

começar para aquecê-los. “Lirette, minha filha Lirette”, disse-lhe ela, “aproxime teus 

pezinhos”; e colocando Mirtis em seu ventre: “Mirtis, minha criança”, continuou ela, “dá-

me tuas belas mãos para que eu as aqueça. E tu, meu filho Finfin, aproxima-te”. E os 

colocando num aconchegante canapé todos os três, ela tornava seus zelos muito agradáveis 

pelas suas maneiras e sua brandura. 

Eles viviam assim, numa paz encantadora. A Boa Mulher estimava a afinidade que 

existia entre Finfin e Lirette, pois Mirtis era também bela, e não tinha qualidades menos 

cativantes, e, no entanto, acontecia que Finfin não a amava com a mesma vivacidade. “Se 

eles são irmãos, como acredito que sejam”, dizia a Boa Mulher, “vendo sua beleza sem igual, 
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o que farei? São tão parecidos em tudo que, seguramente, são feitos do mesmo sangue. Se a 

coisa for verdade, essa amizade seria muito perigosa; se eles não são nada, posso torná-la 

legítima casando-os, e eles me amam tanto que essa união faria a alegria e o repouso dos 

meus dias”. 

Na ignorância em que ela se encontrava, havia imposto a Lirette, que já estava um 

pouco crescida, de nunca se encontrar sozinha com Finfin, e ela havia ordenado a Mirtis para 

sempre se estar presente com eles. Lirette obedecia-lhe com uma completa submissão, e 

Mirtis seguia aquilo que ela havia lhe recomendado. A Boa Mulher havia ouvido falar de 

uma fada habilidosa que a podia elucidar do fado dessas crianças. 

Um dia em que Lirette sentiu um leve mal-estar, Mirtis e Finfin foram à caça; A Boa 

Mulher viu que a ocasião era favorável para se encontrar com a Madame Tu-Tu; era assim 

que a fada se chamava. Ela então deixou Lirette na casa das rosas e, como ela avançava em 

seu caminho, deparou-se com o filhote de veado de Lirette, que seguia em direção a floresta, 

e viu ao mesmo tempo a perdiz de Finfin que de lá voltava. Eles se juntaram para bem perto 

dela. Não foi sem espanto que ela notou nos dois animais um pequeno laço que traziam 

amarrado ao pescoço com um bilhete. Chamou a perdiz, que voou até ela, e pegando o 

papel, descobriu estes versos: 

 

BILHETE 

Voa, caro perdiz, vá encontrar Lirette. 

Morro a cada vez que dela me separo. 

Pinte-lhe meu ardor e minha discreta dor. 

Ai de mim! quase certo estou 

De que um tão perfeito amor 

Não mais habita seu coração endurecido. 

Contente eu ficaria se Lirette 

Pudesse um dia ter um temor parecido. 

 

“Que palavras! Que expressões!”, exclamou a Boa Mulher. A simples amizade não se 

explica com tanto fogo. E detendo o filhote de veado, que veio lhe lamber a mão, ela 

destacou seu papel, abriu-o, e encontrou as seguintes palavras: 

 

BILHETE 

O dia já vai findar, e tu ainda a caçar; 
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Volta, Finfin amado, 

Desde cedo ausentado, 

Antes da aurora levantar-se; 

Bom Deus! Até quando o verei afastado? 

 

“Eis como faziam quando eu vivia na sociedade; quem teria ensinado isso a Lirette 

neste deserto? Como farei para cortar cedo a raiz de um mal tão pernicioso?”, continuou a 

Boa Mulher. “Ei, senhora! O que te inquietas? Deixe aqueles que os conduzem fazer isso, 

pois sabem mais que a ti”, disse-lhe então a perdiz. 

A Boa Mulher ficou embatucada; sabia muito bem que a perdiz falava com o poder 

de alguma magia sobrenatural. Os bilhetes caíram de suas mãos de pavor; o filhote de veado 

e a perdiz os juntaram, um correu e a outra voou. E a perdiz cantou-lhe por tanto tempo 

“Tu-Tu” que ela acreditou que era essa poderosa fada quem a fazia falar. Ela se recompôs 

um pouco, após essa reflexão, e não tendo mais forças de terminar sua pequena viagem, 

retomou o caminho da casa das rosas. 

Finfin e Mirtis, porém, haviam caçado durante todo o dia; ficaram cansados, tinham 

pousado a caça no chão, estavam deitados sob uma árvore para descansar; pegaram no sono. 

O filho do rei caçava também naquele dia naquela floresta. Ele se afastara das pessoas 

que o cercavam, e foi àquele lugar onde repousavam nossos dois jovens pastores. Ele os 

observou por algum tempo com admiração. Finfin estava com a cabeça apoiada em sua 

aljava, e Mirtis apoiava a sua sobre a barriga de Finfin. 

O príncipe a achou tão bela, que desceu precipitadamente do cavalo, e a observou 

com grande atenção. Julgou pelas suas cestas de pão e pela simplicidade de suas roupas que 

eram apenas pastores; ele suspirou atormentado, porque suspirava de amor; esse mesmo 

amor foi seguido, no mesmo instante, por ciúme. A maneira como estavam os dois jovens 

lhe fez achar que uma tal familiaridade só poderia vir do amor que os unia. Com esse 

pensamento inquieto, não podendo aguentar um sono longo demais, cutucou com sua lança 

o belo Finfin. Ele se despertou de sobressalto, e vendo um homem a sua frente, passou a 

mão no rosto de Mirtis, e a acordou também, chamando pela sua irmã; palavra que 

tranquilizou no mesmo instante o jovem príncipe. 

Mirtis se levantou toda surpresa. Até então, ela só havia visto Finfin. O jovem 

príncipe aparentava ter a mesma idade que ela. Estava soberbamente vestido, e tinha um 

rosto carregado de contentamento. 
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Ele primeiro lhe disse algumas afetividades, ela as ouviu com um prazer que não 

havia ainda sentido, ao que ela respondeu de um modo tão inocente, tão cheia de graça. 

Finfin, percebendo que já era tarde, e vendo que o filhote de veado já tinha chegado para lhe 

entregar seu bilhete, disse a sua irmã que era preciso partir. “Venha, meu irmão”, disse ela 

ao jovem príncipe, estendendo-lhe a mão, “venha conosco à casa das rosas”. 

Como ela acreditava em seu irmão Finfin, pensava que tudo o que era belo como ele 

o devia ser também. 

O jovem príncipe não se fez esperar para segui-la. Finfin encheu a carga de seu filhote 

de veado com a caça que havia feito, e o belo príncipe carregou o arco e a aljava de Mirtis. 

Nesse estado, eles chegaram até a casa das rosas. Lirette foi na frente deles; fez uma 

recepção, sorrindo ao príncipe, e voltando-se para Mirtis: “Apraz-me saber”, disse a ela, “que 

fizeste uma linda caçada”. 

Eles foram todos juntos encontrar a Boa Mulher, a quem o príncipe anunciou sua 

ascendência. Ela tratou com zelo um hóspede tão ilustre, dando-lhe um belo dormitório. 

Ele permaneceu assim dois ou três dias com ela, e foi o bastante para terminar de se 

arrebatar por Mirtis, de acordo com o pedido que Finfin havia feito à pequena Amêndoa. 

Porém, os acompanhantes do príncipe ficaram intrigados ao não vê-lo mais. Haviam 

encontrado seu cavalo, e eles temiam que algum acidente funesto tivesse ocorrido. 

Procuraram-no por toda parte, e o malvado rei, que era seu pai, ficou numa grande fúria ao 

ver que não o encontravam mais. A rainha, sua mãe, que era virtuosa, e era a irmã do rei 

que ele havia matado cruelmente, estava numa pena inconcebível pela perda de seu filho. 

Em sua extrema aflição, ela mandou chamar secretamente a Madame Tu-Tu, que 

era uma velha amiga sua, mas que fazia um bom tempo que não a via, porque este rei a 

odiava, e lhe havia feito sangrentas injúrias a uma pessoa tão amada. 

A Madame Tu-Tu apareceu, sem que percebessem, no gabinete da rainha. Após 

terem trocado muitos beijos e abraços, pois não há tanta diferença assim entre uma fada e 

uma rainha, tendo ambas quase o mesmo poder, a fada Tu-Tu disse-lhe que ela logo veria 

seu filho, rogando-lhe para não se preocupar tanto, e não guardar nenhuma mágoa de tudo 

o que viesse a ocorrer; que ela seria enganada, ou melhor, que ela teria uma alegria que ela 

não esperava, e que ela seria um dia a mais feliz de todas as criaturas. 

As pessoas do rei tanto investigaram o paradeiro do príncipe e o procuraram com 

tanto empenho, que chegando à casa das rosas, acabaram por encontrá-lo. 
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Conduziram-no até o rei, que lhe ralhou brutalmente, como se não fosse mais o mais 

belo menino do mundo. Ele vivia triste perto de seu pai, pensando na bela Mirtis. Sua tristeza 

ficou tão evidente em seu semblante, que foi obrigado a fazer confidência à rainha sua mãe, 

que o consolava profundamente. “Se quisesse subir em sua bela mula”, dizia-lhe, “e ir até a 

casa das rosas, ficaria encantada com aquilo que verias”. A rainha consentiu de bom grado; 

levou seu filho até lá, que ansiou para rever sua querida amante. 

A rainha se admirou com a grande beleza que tinham, tanto a de Lirette como a de Finfin. 

Ela os beijava com tanta ternura que pareciam ser filhos seus, e firmou a partir deste 

momento uma grande amizade com a Boa Mulher. 

Ela admirou a casa, o jardim, todas as singularidades que pôde observar. Quando 

regressou, o rei exigiu que ela fizesse o relato de sua viagem, o que ela fez naturalmente. 

Ficou tomado pela vontade de ver por conta própria tantas maravilhas também. Seu filho 

lhe pediu permissão para acompanhá-lo; ele consentiu meio carrancudo, porque nunca fazia 

nada de boa vontade. Assim que viu a casa das rosas, ele a cobiçou, não deixou de ficar de 

olho nos charmosos moradores daquele lugar tão belo, e pretendendo conquistá-lo, disse 

que queria dormir aquela noite ali. 

A Boa Mulher ficou muito contrariada com essa resolução. Ela ouvia um burburinho 

se aproximar, e pressentiu uma desordem na sua casa que a assustava. “Que foi que te 

tornaste”, exclamou ela, “feliz tranquilidade que eu saboreava? O menor sopro da Fortuna 

inverte toda a calma da vida”. 

Ela ofereceu ao rei uma cama excelente, e se recolheu a um canto do alojamento 

com sua pequena família. Quando o malvado rei se deitou na cama, não conseguia pegar no 

sono, e abrindo os olhos, notou ao pé de sua cama uma pequena velhinha que não era mais 

comprida que o cotovelo, mas tão larga quanto; ela usava grandes óculos que cobriam todo 

o seu rosto e fazia-lhe caretas assustadoras. Os covardes são tomados pelo medo; e ele teve 

um abominável, sentiu como se estivesse sendo furado por mil agulhas ao mesmo tempo 

em todas as partes de seu corpo. Mergulhado num tormento de corpo e de espírito tão 

grandes, ficou acordado por toda a noite, e faziam um barulho estranho. O rei resmungava, 

e dizia palavras que não condiziam com sua dignidade. “Durma, Senhor”, disse-lhe a perdiz, 

“ou deixe-nos dormir; melhor ser perdiz do que ser rei”. O soberano terminou por ficar 

assustado com essas palavras. Ordenou para que pegassem a perdiz, que descansava num 

vaso de porcelana, mas ela acabou fugindo após essa ordem, e voou batendo as asas no seu 



Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII 

 

76 

 

rosto. 

Ele continuava a ter as mesmas visões e sentia as mesmas picadas; estava já muito 

espavorido, sua cólera ficou ainda mais furiosa. “Ah!”, disse ele, “é um feitiço dessa bruxa, 

que chamam de Boa Mulher; é preciso me livrar dela e de toda a sua estirpe, e que eu a 

mate”. 

Ele se levantou, não conseguindo ficar na sua cama, e assim que o dia apareceu, ele 

ordenou aos seus guardas para prender toda a inocente família, e de conduzi-la às 

masmorras; ele fez questão que o fizessem diante de si, para testemunhar seu desespero. 

Seus rostinhos encantadores, que eram regados por prantos, não o comoviam de modo 

algum, sentia pelo contrário uma felicidade maligna. 

Seu filho, cujo tenro coração estava despedaçado diante um espetáculo tão dolorido, 

não podia desviar os olhos de Mirtis sem sentir uma dor à qual nada se podia comparar. 

Um amante verdadeiro, nessas horas, sofre ainda mais do que a pessoa amada. 

Pegaram esses pobres inocentes, e já os iam levando, quando o jovem Finfin, que 

não dispunha de armas para se opor a estes bárbaros, puxou de repente o seu colar do 

pescoço. “Pequena Amêndoa”, exclamou ele, “desejo que possamos estar fora do alcance do 

poder do rei”. “Junto com todos os seus inimigos, minha querida Cereja”, acrescentou 

Lirette. “E que levemos o belo príncipe, minha Acerola”, prosseguiu Mirtis. 

Mal haviam eles proferido essas palavras, encontraram-se numa carruagem com o 

príncipe, a perdiz e o filhote de veado, e sobrevoando pelos ares, logo perderam de vista o 

rei e a casa das rosas. 

Depois que Mirtis fez seu desejo, ficou arrependida; sabia bem que tinha sido leviana 

ao se deixar levar por um impulso que ela não conseguia controlar. Assim, durante todo o 

percurso, ela manteve os olhos cabisbaixos, e sentiu uma grande vergonha. A Boa Mulher 

lhe lançou um olhar severo. “Minha filha”, disse-lhe ela, “tu não fizeste bem em separar o 

príncipe de seu pai, mesmo que seja injusto, ele não deve abandoná-lo”. “Ah, senhora!”, 

respondeu-lhe o príncipe, “não ache ruim que eu tenha o doce prazer de acompanhá-los. 

Respeito o rei meu pai, mas eu já teria partido cem vezes se não fosse a virtude, a bondade 

e o carinho da rainha minha mãe, que sempre me retiveram”. 

Ao terminar essas palavras, eles se viram diante de um belo palácio, onde após terem 

descido, a Madame Tu-Tu se materializou na frente deles. Era a pessoa mais bonita do 

mundo, jovem, vivaz, feliz. Ela lhes fez cem honrarias e confessou-lhes que era ela quem 
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tinha realizado todos aqueles prazeres que eles tinham em suas vidas, e que lhes havia dado 

igualmente aos três pastores a Cereja, a Acerola e a Amêndoa, cujos poderes tinham cessado 

já que eles se encontravam próximo a ela. 

E dirigindo-se particularmente ao príncipe, disse que ela havia ouvido falar mil vezes 

dos desprazeres que seu pai lhe tinha causado, que ela o advertia com antecedência para ele 

não a acusar do mal que podia acontecer. Que a verdade era que ela até lhe fazia algumas 

malícias; mas que, no máximo, chegavam apenas onde podia alcançar sua vingança. 

Após isso, ela lhes assegurou que seriam todos muito felizes em sua casa; que teriam 

os rebanhos para guardar, cajados, que eles se divertiriam com cem prazeres diferentes. Ela 

lhes deu vestes de pastores com uma gentileza infinita, e tanto ao príncipe quanto aos outros. 

Seus nomes e seus motes estavam em seus cajados. Naquela mesma noite, o jovem príncipe 

trocou o seu com o da amável Mirtis. 

No dia seguinte, Madame Tu-Tu os levou para um dos mais encantadores passeios 

do mundo, com agradáveis pastagens para suas ovelhas e uma bela terra para caçarem. 

“Vocês poderão”, disse-lhes ela, “ir deste lado até o belo ribeiro, não passem para a outra 

borda, apenas deste lado podem caçar nos bosques; mas prestem atenção”, continuou ela, 

“ao passarem por um grande carvalho que fica no meio da floresta; ele é bem chamativo, 

porque possui várias raízes e o tronco de ferro. Se seguirem adiante, pode acontecer a vocês 

fatalidades que fogem do meu alcance; e depois disso talvez eu não seja mais capaz de 

socorrê-los de imediato, pois isso é fruto do trabalho de uma fada”. 

Esses jovens pastores asseguram-lhe que fariam exatamente o que ela lhes prescrevia; 

e pondo-se a conduzir seu rebanho todos os quatro, Madame Tu-Tu permaneceu com a Boa 

Mulher. Ela notou uma certa inquietude no seu semblante: “Que tens, senhora? Que nuvem 

se eleva em sua mente?”. “Não lhe negarei mais”, respondeu a Boa Mulher, “que sinto um 

aperto em deixá-los assim todos juntos. Faz algum tempo que eu vejo com certa tristeza que 

Finfin e Lirette se amam talvez mais do que o devido, e eis que, para completar, uma outra 

amizade se forma; o príncipe e Mirtis não se odeiam, temo abandonar sua juventude aos 

caprichos de seus corações”. E Madame Tu-Tu replicou: “Tu criaste tão bem essas duas 

jovens moças, que não deves temer mais nada, conheço bem suas intenções. Deixa elucidar-

te seus destinos”. 

Ela mostrou que Finfin era filho do malvado rei e irmão do príncipe; que Mirtis e 

Lirette eram irmãs e filhas do defunto rei que ele havia matado, irmão da rainha sua mulher, 
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que havia desposado com este cruel rei; este maldoso rei, que havia alcançado o trono após 

ter cometido mil horrores, queria suprir seus desejos matando as duas jovens princesas; que 

a rainha fez tudo o que podia para impedi-lo, e que, não obtendo sucesso, ela a chamara a 

seus socorros; que ela então dissera a rainha que os ajudaria, mas que ela só poderia fazê-lo 

se levasse também seu filho mais velho; que ela prometera-lhe que um dia o veria feliz 

novamente; que com suas condições, a rainha havia consentido com uma separação que 

pareceu a princípio dura; que ela os havia criado todos, e quis confiá-los a seus cuidados 

como a pessoa mais digna de uma tal tarefa. Após isso, a fada pediu para que ela descansasse, 

assegurando-lhe que a união dos jovens príncipes traria a paz a todo o reino, onde Finfin 

reinaria com Lirette. 

A Boa Mulher ouviu todo este discurso com grande admiração, mas não o fez sem 

deixar escorrer algumas lágrimas. Madame Tu-Tu ficou surpresa e perguntou o motivo. “Ai 

de mim! Acho que eles perderão sua inocência com tanta grandeza na qual eles serão criados, 

e que uma fortuna tão deslumbrante irá corromper toda a sua virtude”, disse ela. “Não! Não 

tema um infortúnio tão grande, tu os ensinaste bem os bons princípios; podemos ser rei e 

ter honestidade. Tu sabes que existe um no universo que é o modelo dos monarcas perfeitos. 

Assim, acalme teu espírito. Permanecerei contigo porquanto eu puder, espero que fiques 

bem”, respondeu a fada. 

A Boa Mulher confiou nela, e com o passar de um algum tempo sentiu uma grande 

satisfação. Os jovens pastores também estavam tão contentes, que só desejavam a 

continuação de uma fortuna tão agradável. Seus prazeres, embora tranquilos, não deixavam 

de ser menos vívidos. Eles se viam todos os dias, e ainda assim os dias lhes pareciam curtos 

demais. 

O malvado rei soube que eles estavam na casa de Madame Tu-Tu; mas mesmo com 

todo o seu poder não podia tirá-los de lá. Ele conhecia todo o domínio de suas magias; 

percebeu que só poderia obtê-los por meio da astúcia. Não pôde morar na casa das rosas, 

por causa das malícias contínuas que Madame Tu-Tu projetava. O que só fez com que ele a 

odiasse ainda mais, o tanto quanto a Boa Mulher, e o ódio foi a tal ponto que alcançou até 

mesmo seu filho. 

Ele empregava toda sorte de estratagemas para ter em seu controle algum desses 

quatro pastores; mas seu poder e seus artifícios não chegavam às terras de Madame Tu-Tu. 

Um dia infeliz (existem alguns que o são de tal modo que não se pode evitá-los) os 
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adoráveis pastores haviam andado pelas bandas do carvalho fatal. A bela Lirette avistou 

numa árvore a vinte passos dali um pássaro com uma rara plumagem, ao qual ela atirou sua 

flecha mais rápido do que queria; e vendo o pássaro morto, ela correu para pegá-lo. Tudo 

isso aconteceu muito depressa e sem reflexo, de sorte que a pobre Lirette foi lamentar sua 

perda e se viu ela mesma presa, pois era impossível voltar, o que tinha era apenas uma 

vontade impotente. Ela reconheceu seu erro, e tudo o que ela pôde fazer foi esticar os braços 

pateticamente a seus irmãos e à sua irmã. Mirtis se pôs a chorar e Finfin não hesitou em 

correr até ela. “Eu não quero te perder”, exclamou ele; e num instante ele a acompanhou. 

Mirtis queria ir até eles, mas o belo príncipe a reteve. “Vamos avisar a Madame Tu-

Tu”, disse-lhe, “é a melhor forma que temos para socorrê-los agora”. Na mesma hora, eles 

viram as pessoas do malvado rei, que os prenderam. Tudo o que puderam, de um lado e de 

outro, foi gritar adeus. 

O rei havia colocado ali este belo pássaro com a ajuda de seus caçadores para servir 

de armadilha a estes pobres pastores. Ele já estava esperando a aventura que se seguira. 

Levaram Lirette e Finfin diante deste cruel soberano. Ele lhes disse mil injúrias, e os trancou 

numa escura e resistente prisão. Foi então que eles lamentaram que sua Cereja e sua 

Amêndoa não tivessem mais poderes. O filhote de veado e a perdiz foram tentar encontrá-

los, mas o filhote de veado, não conseguindo vê-los, derramou lágrimas de tristeza, e vendo 

que o rei ordenava para que o capturasse e o esfolasse vivo, ele se salvou correndo em 

direção a Mirtis. A perdiz ficou mais feliz, ela os via todos os dias através das grades de sua 

prisão. Por sorte, o malvado rei não tomou a precaução de separá-los. Quando se ama, é um 

prazer sofrer em companhia do outro. 

A perdiz revoava ali todos os dias, e ia dar suas notícias à Madame Tu-Tu, à Boa 

Mulher e à Mirtis. Mirtis estava muito aflita, e sem o belo príncipe ela teria ficado 

inconsolável. Ela resolveu escrever a estes pobres cativos por meio da fiel perdiz; ela 

amarrou-lhe um pequeno frasco de tinta e papel ao seu pescoço, e colocou um bico de pena. 

A boa perdiz, assim carregada, dirigiu-se às grades da prisão. Foi uma grande alegria aos 

nossos jovens pastores ao revê-la. Finfin avançou a mão e pegou tudo aquilo que ela trazia, 

após o que puseram-se a ler: 

 

MIRTIS E O PRÍNCIPE 

A LIRETTE E FINFIN 
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Saibam que no desespero ficamos 

Desde uma tão penosa ausência; 

Que incessantemente lamentamos, 

Que talvez o óbito seja melhor penitência. 

Já mortos estaríamos, pensamos, 

Se não mais esperança tivéssemos; 

Nossa virtude sustentamos 

Desde que Madame Tu-Tu 

Proteja suas vidas. 

Lirette e Finfin, acredite-nos, 

Ficaremos juntos apesar de tudo, 

E um calmo destino teremos. 

 

Essa carta produziu um poderoso efeito no espírito de Lirette e no de Finfin; eles 

foram tomados por uma grande alegria, e executaram na mesma hora esta resposta: 

 

LIRETTE E FINFIN 

A MIRTIS E AO PRÍNCIPE 

Recebemos a vossa carta 

Com um prazer extremo, 

Soubemos senti-la, 

Mais do que podemos admitir. 

 

Nesses lugares de horror supremo, 

Nosso tormento seria extremo, 

Se não tivéssemos o carinho 

Que em nós encontramos. 

 

Com o objeto que sabe encantar, 

Não se sente nenhum suplício; 

E para aqueles que sabem amar, 

Tudo pode terminar em alívio. 

 

Adeus, belo príncipe, adeus Mirtis; 

Façam um esforço mútuo, 

Com uma ternura sincera, 

Sejam sempre brandos. 

 

Vocês nos dão uma esperança 

A qual sentimos; 
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O maior bem que teremos 

Virá de sua perseverança. 

 

Finfin tendo amarrado esse bilhete no pescoço da perdiz, ela rápido voou. Os jovens 

pastores a viram com consolação, mas a Boa Mulher não podia recebê-la desde que estava 

separada dessas pessoas tão caras, e que ela sabia estarem em grande perigo. “Como a minha 

felicidade está mudada!”, dizia ela à Madame Tu-Tu. “Só vim ao mundo para ficar 

perpetuamente abalada; acreditava ter achado o único partido que podia me dar descanso. 

Como nossa visão é limitada com aquilo que temos!”. “E tu não sabes”, respondeu a fada, 

“que não existe na vida momento em que podemos viver felizes?”. “Eu sei”, exclamou 

tristemente a Boa Mulher, “e se não fizermos nossa própria felicidade, raramente a 

encontraremos em outro lugar. Mas, Madame, veja a sina das minhas crianças, eu lhe rogo, 

não saberia viver inquieta do jeito que sou”. “Eles não se lembraram da ordem que eu lhes 

havia prescrito”, respondeu Madame Tu-Tu; “mas pensemos numa solução”. 

Madame Tu-Tu entrou em sua biblioteca com a Boa Mulher, ela leu por quase toda 

a noite, e tendo pegado finalmente um grande livro, um que ela havia negligenciado com 

frequência, ainda que fosse coberto de lâminas de ouro, ficou mergulhada de repente numa 

tristeza excessiva. Algum tempo depois, e no finalzinho do dia, a Boa Mulher vendo algumas 

lágrimas que caíram sobre as páginas do livro, ousou tomar a liberdade de perguntar a causa 

de tanto pranto. “Aflijo-me”, disse-lhe ela, “pelo destino irrevogável que acaba de se revelar 

ao meu conhecimento; tremo só de pensar em te dizer”. “Eles estão mortos?”, berrou a Boa 

Mulher. “Não”, prosseguiu Madame Tu-Tu, “mas não se pode salvá-los se nenhuma de nós 

for se entregar ao rei para saciar sua vingança”, continuou a fada, “não sinto por eles 

suficiente amizade, nem bastante coragem para ir assim me expor a sua ira, e penso que 

poucas pessoas seriam capazes de fazê-lo”. “Perdoe-me, Madame”, replicou a Boa Mulher 

com grande firmeza, “irei encontrar-me com o rei; nada é impossível para mim quando se 

trata de salvar minhas crianças, darei-lhe de bom coração todo o sangue que circulam em 

minhas veias”. 

Madame Tu-Tu mal sabia como admirar uma tamanha resolução. Ela lhe prometeu 

auxiliá-la com todo o poder que estivesse a seu alcance, mas que ela achava estar limitado 

nesse encontro por causa da falta que eles haviam cometido. A Boa Mulher se despediu e 

não quis comentar seus planos com Mirtis nem com o príncipe, com medo de se enternecer 
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e de afligi-los. 

Ela partiu, a perdiz voou sempre ao seu lado; e tendo ultrapassado a árvore de ferro, 

a perdiz arrancou com o seu bico um pequeno musgo que estava em volta do tronco, e o 

qual ele botou nas mãos da Boa Mulher. “Quando estiver no pior dos perigos que puder 

acontecer”, disse-lhe ele, “jogue esse musgo aos pés do rei”. A Boa Mulher guardou bem 

aquelas palavras; e foi só dar mais alguns passos para que fosse presa pelas pessoas que o 

malvado soberano mantinha sempre nos arredores das terras de Madame Tu-Tu. 

Conduziram-na até ele. “Te peguei agora, malvada criatura”, disse-lhe ele, “te 

matarei com os mais cruéis suplícios”. “Não vim aqui para isso”, respondeu-lhe ela, “e bem 

podes exercer tua crueldade sobre mim; poupe minhas crianças que são jovens, e incapazes 

de poder te ofender. Aqui te entrego minha vida”. 

Todos aqueles que ouviram essas palavras ficaram penetrados de piedade por uma 

tamanha grandeza de alma. Apenas o rei não se comoveu com isso. A rainha, que estava 

presente, versava uma torrente de lágrimas. O rei ficou tão indignado contra ela, que a teria 

matado se não se tivessem colocado entre os dois. Ela se salvou deixando escapar gritos 

insuportáveis. 

Este rei bárbaro mandou encarcerar a Boa Mulher, determinando que a 

alimentassem bem, a fim de conceder uma morte imediata e pavorosa. Ele ordenou que 

enchessem um buraco com cobras, víboras e serpentes, deixando transparecer um prazer de 

ver ali precipitada a Boa Mulher. Que espécie de suplício! Como ele era abominável! 

Os oficiais deste injusto soberano lhe obedeceram com lamentos, e quando foram pagos para 

dar cabo a essa funesta comissão, o rei se dirigiu ao local. Tentaram amarrar a Boa Mulher, 

ela rogou para que a deixassem livre, assegurando-lhes que tinha coragem o suficiente para 

se entregar à morte. E, considerando que não tinha tempo a perder, ela se aproximou do rei 

e jogou o musgo sobre seus pés. Ele estava próximo do terrível covil, e ainda querendo 

observá-lo com certo prazer, seus pés escorregaram e ele caiu ali dentro. Rapidamente todas 

aquelas bestas sanguinárias se atiraram sobre ele e sugaram todo o seu sangue. A Boa Mulher 

se encontrou na companhia de sua querida perdiz, na casa das rosas. 

Enquanto tudo isso acontecia, Finfin e Lirette estavam quase desfalecidos de misérias 

na sua apavorante prisão; sua afeição inocente os mantinha ainda à vida. Eles se diziam coisas 

bem tristes e muito comoventes; quando perceberam, de repente, que as portas de sua prisão 

tinham sido abertas e Mirtis, o belo príncipe e Madame Tu-Tu se jogaram ao seu pescoço, e 
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os quais falavam todos ao mesmo tempo, não deixaram de mencionar nessa desordem a 

morte do rei. “Era teu pai, Finfin, assim como também o era do príncipe”, disse-lhe Madame 

Tu-Tu, “mas era um desnaturado e um tirano, quis matar cem vezes a rainha. Vamos 

encontrá-la”. Eles saíram atrás dela. Sua virtude lhe fez demonstrar um certo lamento pela 

morte do rei seu marido; Finfin e o príncipe cumpriram também os deveres dessa natureza. 

Finfin foi reconhecido como rei, e Mirtis e Lirette como princesas. Eles foram todos juntos 

à casa das rosas para ver a generosa Boa Mulher. Ela pensou desfalecer de alegria ao beijá-

los. Eles todos lhe disseram que a ela deviam a vida, e mais do que a vida, já que eles lhe 

deviam a sua felicidade. 

Foi assim que eles se viram verdadeiramente felizes. Celebravam esses casamentos 

com uma grande pompa; o rei Finfin se casou com a princesa Lirette, e Mirtis com o príncipe. 

Quando essas belas núpcias foram realizadas, a Boa Mulher pediu permissão de se recolher 

na casa das rosas. Tiveram certa relutância em consentir, mas acabaram cedendo à sua 

vontade. A rainha viúva quis também ficar com ela pelo resto de sua vida; a perdiz e o filhote 

de veado também passaram ali seus dias. Eles, que estavam todos enojados do mundo, 

encontraram a tranquilidade nesse retiro. Madame Tu-Tu ia visitá-las com frequência, assim 

como o rei e a rainha, o príncipe e a princesa. 

 

Feliz aquele que pudesse imitar 

Tudo o que Boa Mulher veio a realizar; 

Uma igual grandeza de alma 

Logo encontra a merecida calma. 

 

Cruéis obstáculos, podemos evitá-los; 

Não teremos mais o naufrágio, 

Quando podemos deixar tudo com tanta coragem. 

Conduta, espírito, virtude, como devemos a teus cuidados! 

Aparecem nas horas mais necessitadas. 

 

 

3.3.1. Comentários da tradução 

 

 De acordo com o Dictionnaire de l'Académie française, entre as várias acepções dos 

vocábulos bonne [boa] e femme [mulher], a expressão bonne femme [boa mulher] seria uma 
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“désignation familière et parfois péjorative des femmes” [designação coloquial e, às vezes, 

pejorativa das mulheres].  

Contudo, nas primeiras linhas do conto de La Force, essa “boa mulher”, que é o 

próprio nome da protagonista, é descrita como uma mulher que tinha “de l’honnêteté, de la 

franchiſe e du courage” [honestidade, franqueza e coragem], isto é, enumera características 

positivas, que na época eram sempre ligadas aos homens, e nunca às mulheres.  

Podemos indagar, então, analisando a escolha do título “La Bonne Femme”, e com 

base na descrição e na conduta da personagem ao longo do conto, se não haveria uma certa 

ironia mascarada na escolha do nome dessa “boa mulher”.  

Não sabemos quais eram as intenções da autora quando escreveu o título e o conto, 

certamente. Por isso, traduzir esse título, que carrega ao mesmo tempo o nome de uma 

personagem e sua descrição, configurou-se como um dos principais desafios para esta 

tradução. Afinal, o que entendemos por “boa mulher” nos dias de hoje? Será que manter a 

tradução literal seria condizente com a “boa mulher” da época em que o conto foi escrito?  

A reflexão do título já levanta, por si só, uma grande discussão que não caberia neste 

curto espaço de Comentários da tradução, mas serve para evidenciar ao leitor que traduzir 

é uma atividade complexa, que exige daquele que traduz muito mais do que o simples 

conhecimento de duas línguas. Antes de tudo, é necessário um estudo minucioso da obra, 

da autora, do contexto em que o conto foi escrito, consultas a diversos dicionários da época 

etc.  

Assim, voltando à questão do título, foram levantadas inúmeras possiblidades, como 

“A Boa Senhora”, “A Boa Dama”, “A Mulher Boa”, até mesmo a manutenção da expressão 

em francês. Vemos que cada uma das escolhas desperta leituras completamente diferentes, 

embora partam de uma mesma expressão. A partir da nossa leitura e interpretação, optamos, 

após muitas indagações, por manter “A Boa Mulher”, acreditando preservar as possibilidades 

de leitura presentes no texto em seu idioma de partida. 

Por se tratar de um texto em francês do século XVII, julgamos necessário mudar a 

sintaxe de algumas frases, de modo a deixar o conto mais familiarizado com o português 

brasileiro moderno. Por outro lado, algumas referências históricas foram mantidas, como a 

do “Loup raviſſant” [lobo encantador], que, na verdade, é uma expressão heráldica referente 

ao animal em posição de ataque, representado em pé e de perfil. Em português, a expressão 

“rampante” é mais comumente usada para se referir à figura de um quadrúpede empinado, 
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apoiado apenas nas patas traseiras, com a cabeça voltada para o lado direito do escudo. Por 

isso, a tradução literal “lobo encantador” não permitiria ao leitor perceber a ideia de medo 

ou de um lobo a ser temido. 

Por fim, mencionamos a interessante passagem “filant ſa quenoüille” [fiando sua 

roca]. Trata-se de uma referência mitológica. As parcas, na mitologia romana, e as moiras, 

na grega, eram aquelas que conduziam os mortais, as divindades controladoras do curso da 

vida e donas de seu próprio destino. Assim, sutilmente, La Force constrói uma imagem para 

sua personagem de mulher forte, independente, dona de sua vida e de seu destino. Uma 

mulher que “fia sua roca” e que encontra sua felicidade na calmaria dos campos, longe de 

todos os tormentos da vida em sociedade, da vida na corte controlada pelo rei, que no seu 

conto é o vilão malvado – o homem que no final é destruído pela Boa Mulher.  

Manter essas pequenas referências, bem como evidenciá-las através deste 

comentário, pode permitir ao leitor, antes ou depois da leitura do conto, que se abram novos 

horizontes de leituras. Que esse conto possa levá-lo não apenas ao mundo mágico e 

encantado das narrativas feéricas, mas também ao mundo das reflexões e indagações, 

fazendo-o pensar, por exemplo, no papel da mulher com relação ao seu próprio destino, 

entre muitas outras questões que esperamos fazer suscitar com a presente proposta de 

tradução. 
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4. Henriette-Julie Castelnau, Condessa de Murat 

(1670-1716) 
 

Apresentação, tradução e comentários por 

Jaqueline Sinderski Bigaton12 

 

 Nascida em 1670, na cidade Brest, região da Bretanha, Henriette-Julie Castelnau, 

conhecida como a Condessa de Murat, escreveu romances, canções, poemas e contos de 

fadas. Oriunda de uma antiga e renomada família, Murat deixou sua cidade natal aos 16 anos 

de idade e foi à Paris, onde se casou com um coronel de regimento de infantaria do rei, 

Nicolas de Murat, com que teve dois filhos. Com o título de nobreza, passou a ter acesso à 

corte e aos salões literários, entre eles o mais famoso da época, o da Marquesa de Lambert. 

Nesse ambiente, ela entrou em contato com outras mulheres escritoras, entre elas Catherine 

Bernard e Charlotte-Rose Caumont de La Force, passando assim a conhecer diversos 

gêneros e subgêneros literários que ali eram produzidos e compartilhados. 

Em 1697, publicou Mémoires de Madame la comtesse de M***, em que contesta o 

espaço estreito da mulher naquela sociedade, servindo também como resposta a um panfleto 

antifeminista de Charles de Saint-Évremont. No ano seguinte, publicou dois volumes de 

contos de fadas: o primeiro intitula-se Contes de Fées, e contém os contos “Le Parfait 

Amour”, Anguillette” e Jeune et Belle”; o segundo, por sua vez, chama-se Les Nouveaux 

Contes de Fées e traz os contos “Le Palais de la Vengeance”, “Le Prince des feuilles”, “Le 

Bonheur des moineaux” e “L’Heureuse peine”. Em 1699, publicou outra coletânea de 

contos, chamada Histoires sublimes et allégoriques, contendo quatro histórias. Murat 

escreveu ainda o romance Les Lutins du Château de Kernosi, publicado em 1710. 

Vivendo sob o regime absolutista de Luís XIV, Murat ficou conhecida por sua “falta 

de virtude”. Passou a ser perseguida pela amante do rei, Madame de Maintenon, 

principalmente após a publicação do inacabado Histoire de la coutisane Rhodope (1694), 

obra considerada um libelo contra a corte, uma espécie de panfleto político que criticava 

aquele modelo de governo, o que mais tarde resultaria em seu exílio da capital para cidade 

provinciana de Lorches, sentença que perduraria até 1715, ano da morte do rei. Sua liberdade 

 
12 E-mail: jaquelinesinderski@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2899124672170738.   
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não duraria muito, já que em 1716, doente e muito debilitada, faleceu no castelo de La 

Buzardière, deixando, contudo, para além de sua reputação controversa, um importante 

conjunto de obras publicado que ainda carece de traduções para o português. 

 

 

4.1. Conto: O palácio da vingança 

 

Era uma vez um rei e uma rainha da Islândia que, após vinte anos de casamento, 

tiveram uma filha, cujo nascimento lhes trouxe muita alegria, já que por muito tempo 

estiveram desesperados para terem filhos que um dia os sucederiam em seu reino. A jovem 

princesa foi chamada Imis; seus encantos inatos prometeram, desde sua infância, todas as 

maravilhas que se viu nela brilhar em uma idade mais avançada. Nada poderia ser digno dela 

em todo o universo, se o Amor, que acreditou ser de sua honra poder assujeitar, um dia, a 

seu império uma pessoa tão maravilhosa, não tivesse tomado cuidado de fazer nascer nessa 

mesma corte um príncipe tão encantador quanto era amável a princesa Imis. Ele se chamava 

Philax, e era filho de um irmão do rei da Islândia; ele era dois anos mais velho que a princesa 

e eles foram criados juntos com todas as liberdades que a infância e a proximidade de sangue 

permitem. Os primeiros movimentos de seus corações foram voltados à admiração e à 

ternura. Eles não podiam ver nada de mais belo que si mesmos, assim não encontraram nada 

além que pudesse desviá-los de uma paixão que sentiam um pelo outro, mesmo ainda sem 

saber como deviam chamá-la. O rei e a rainha viam nascer esse amor com prazer; eles 

amavam o jovem Philax; era príncipe de seu sangue e nunca uma criança tinha dado 

esperanças tão belas. Tudo parecia de acordo com o amor, para um dia tornar Philax o mais 

feliz de todos os homens. A princesa tinha em torno de doze anos quando a rainha, que a 

amava com um carinho infinito, quis consultar sobre seu destino uma fada, cuja ciência 

prodigiosa fazia muito vozerio. A rainha partiu para encontrá-la. Levou consigo Imis que, 

sentindo a dor de deixar Philax, espantou-se mil e mais mil vezes com o que pôde sonhar 

sobre o futuro, quando o presente era agradável. Philax permaneceu perto do rei e nenhum 

dos prazeres da corte o consolaram pela ausência da princesa. 

A rainha chegou ao castelo da fada, onde foi magnificamente recebida, mas a fada 

não se encontrava. Ela comumente habitava no cume de uma montanha a alguma distância 

de seu castelo, onde vivia sozinha, ocupada com esse profundo saber que a tornava tão 
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célebre em todo o mundo. Assim que soube da chegada da rainha, ela retornou: a rainha 

apresentou-lhe a princesa, disse-lhe seu nome, a hora de seu nascimento, que a fada conhecia 

tão bem quanto ela, tanto que não havia sentido em contar-lhe (a fada da montanha tudo 

sabe). Ela prometeu à rainha a resposta em dois dias e, então, retornou ao cume da 

montanha. No início do terceiro dia, a fada retornou, fez a rainha descer para um jardim e 

deu-lhe tabletes de folhas de palmeira bem fechados, mas ordenou que somente os abrisse 

na presença do rei. A rainha, para satisfazer de qualquer maneira, ao menos, sua curiosidade, 

fez diversas perguntas sobre a fortuna de sua filha: “Grande rainha”, disse-lhe a fada da 

montanha, “eu não saberia dizer-vos precisamente por qual espécie de infelicidade a princesa 

está ameaçada; eu vejo somente que o amor terá muita parte nos acontecimentos de sua 

vida e que nunca a beleza fez nascer paixões tão violentas quanto as que Imis deve inspirar”. 

 Não é preciso ser fada para prometer amantes a essa princesa; os olhos já pareciam 

exigir de todos os corações o amor que a fada assegurou que teriam por ela. Contudo, Imis, 

bem menos inquieta em relação ao seu destino do que pela ausência de Philax, divertia-se 

colhendo flores; mas ocupada com sua ternura e com a impaciência em partir, ela esqueceu 

o buquê que havia começado a fazer e jogou, sonhando, as flores que havia inicialmente 

recolhido com prazer. Ela foi juntar-se à rainha, que dizia adeus à fada da montanha. A fada 

abraçou Imis e, olhando-a com a admiração que merecia: “Como não me é possível (disse, 

após um momento de um silêncio que tinha algo de misterioso), como não me é possível, 

bela princesa, de mudar em seu favor a ordem dos destinos, ao menos ocupar-me-ei em 

fazer-lhe evitar as infelicidades que eles preparam-lhe.” Após essas palavras, ela mesma 

colheu uma porção de lírios do vale e, endereçando-se à jovem Imis: “Leve sempre consigo 

estas flores que eu lhe dou”, disse-lhe; “elas nunca murcharão e enquanto você as tiver 

consigo, elas proteger-lhe-ão de todos os males com os quais o destino ameaça-lhe.” Ela 

colocou, em seguida, o buquê no penteado de Imis e as flores obedecendo as intenções da 

fada, assim que foram colocadas sobre a cabeça da princesa, ajustaram-se elas mesmas e 

formaram uma espécie de egrete, cuja alvura parecia servir somente para mostrar que nada 

poderia apagar aquela da tez da bela Imis. A rainha partiu somente após ter agradecido mil 

vezes mais a fada e retornou para Islândia, onde toda a corte esperava com impaciência o 

retorno da princesa. Nunca a alegria pareceu mais brilhante e mais amável do que nos olhos 

de Imis e seu amante. Explicou-se somente ao rei o mistério da egrete de lírios do vale, fazia 

um efeito tão agradável sobre os belos cabelos castanhos da princesa que todo mundo tomou 
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por um ornamento que ela mesma havia escolhido nos jardins da fada. A princesa falou 

muito mais a Philax sobre as tristezas que sentiu de não o ver do que sobre as infelicidades 

que os destinos lhe prometeram. Philax, entretanto, ficou alarmado, mas a alegria por 

encontrarem-se estava presente e as infelicidades sendo ainda incertas, eles as esqueceram e 

abandonaram-se ao doce prazer do reencontro. Entretanto, a rainha reportou ao rei sua 

viagem e entregou-lhe os tabletes da fada. O rei abriu-os e encontrou escritas essas letras 

douradas: 

 

O destino de Imis, sob uma lisonjeira esperança, 

Esconde uma dor rigorosa; 

Ela tornar-se-á inditosa 

Ao longo curso de sua bonança. 

 

O rei e a rainha foram fortemente afligidos por esse oráculo e procuraram em vão 

poder explicá-lo. Eles nada disseram à princesa, para não lhe causar dor inútil. Um dia em 

que Philax havia saído para caçar, o que acontecia com frequência, Imis caminhava sozinha 

em um labirinto de murtas; ela estava muito triste, pois achava que Philax demoraria demais 

para retornar e culpou-se pela impaciência que ele não dividia com ela. Ela estava ocupada 

com seus devaneios quando escutou uma voz que lhe dizia: “Por que você se aflige, bela 

princesa? Se Philax não é sensível o suficiente à felicidade de ser por você amado, eu venho 

oferecer-lhe um coração mil vezes mais grato, um coração vivamente tocado por seus 

charmes e uma fortuna assaz brilhante para ser destinada para alguém a não ser você, a quem 

todos devem reconhecer o império.” A princesa ficou muito surpresa ao ouvir essa voz; ela 

acreditava estar sozinha no labirinto e, como nada havia falado, espantou-se ainda mais por 

essa voz ter respondido seus pensamentos. Ela olhou ao seu redor e viu aparecer no ar um 

pequeno homem montado em um besouro. “Não tenha medo, bela Imis”, disse-lhe, “você 

não tem nenhum amante mais submisso do que eu e mesmo que esta seja, hoje, a primeira 

vez que eu apareço perante você, há muito tempo que eu a amo e que a vejo todos os dias.” 

“Você me assusta”, disse-lhe a princesa! “O quê! Você me vê todos os dias e você sabe o que 

eu penso? Se assim for, você deve ter visto que é inútil sentir amor por mim. Philax, a quem 

eu dei meu coração, é demasiado amável para deixar de ser o mestre dele; e embora eu não 

esteja contente com ele, eu nunca o amei mais. Mas, diga-me, quem você é e onde você me 

viu?”. “Eu sou Pagão, o Encantador”, disse-lhe, “e meu poder estende-se sobre todo o 
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mundo, menos sobre você. Eu a vi nos jardins da fada da montanha. Eu estava escondido 

em uma das tulipas que você colheu; eu tomei, de início, como um feliz presságio o fato de 

você ter escolhido a flor onde eu estava. Eu me lisonjeei por você ter me levado consigo, 

mas você estava ocupada demais com o prazer de pensar em Philax; você jogou as flores 

após tê-las colhido e você me deixou no jardim, o mais apaixonado dos homens. Desde 

então, eu senti que nada poderia me tornar mais feliz do que a esperança de ser por você 

amado. Pense em mim, bela Imis, se lhe é possível e permita-me fazer-lhe lembrar algumas 

vezes de meu amor”. Após essas palavras, ele desapareceu e a princesa retornou ao palácio, 

onde a visão de Philax, que ela reencontrou, dissipou o medo que havia sentido. Ela estava 

tão ansiosa para escutá-lo justificar o longo tempo que passou caçando, que ela pensou ter 

esquecido de contar-lhe sua aventura. Mas, enfim, contou-lhe o que havia acabado de 

acontecer no labirinto de murtas. O jovem príncipe, apesar de sua coragem, temeu um rival 

alado, contra o qual não poderia disputar a princesa às custas de sua vida. Mas a egrete de 

lírios do vale tranquilizou-o contra os encantamentos e a ternura que Imis tinha para com 

ele não lhe permitia temer sua mudança. No dia seguinte à aventura do labirinto, a princesa, 

ao despertar, viu voar, em seu quarto, doze pequenas ninfas, sentadas sobre abelhas, que 

traziam em suas mãos pequenas cestas de ouro. Elas aproximaram-se da cama de Imis, 

saudaram-na e, então, foram colocar as cestas sobre uma mesa de mármore branco, que 

apareceu no centro do quarto. Assim que foram colocadas, transformaram-se em tamanho 

comum. As ninfas, após terem deixado suas cestas, saudaram Imis novamente e uma dentre 

elas, aproximando-se de sua cama mais do que as outras, deixou cair em cima da cama 

alguma coisa, então elas voaram para longe. A princesa, apesar do espanto que esse 

espetáculo lhe causou, pegou o que a ninfa havia deixado cair perto dela; era uma esmeralda 

de uma beleza maravilhosa. Ela abriu-se assim que a princesa a tocou, e continha uma folha 

de rosa sobre a qual a princesa leu estes versos: 

 

Que o universo aprenda, assombrado, 

Do poder de seus olhos os efeitos inacreditáveis; 

Você tornou, por ter lhe amado,  

Até os tormentos desejáveis. 

 

A princesa não conseguia conter sua surpresa; enfim chamou as damas que a 

serviam; elas ficaram tão espantadas quanto Imis com a visão da mesa e das cestas. O rei, a 
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rainha e Philax precipitaram-se com o barulho dessa aventura; a princesa suprimiu da história 

apenas a carta de seu amante; era somente a Philax que ela acreditava dever reportar. As 

cestas foram examinadas com cuidado e foram encontradas repletas de pedrarias de uma 

beleza extraordinária e de um valor tão alto que redobrou ainda o espanto dos espectadores. 

A princesa nada quis tocar, e tendo encontrado um momento no qual ninguém a escutava, 

aproximou-se de Philax e deu-lhe a esmeralda e a folha de rosa. Ele leu a carta de seu rival 

com muita dificuldade. Imis, para consolar-lhe, rasgou na sua frente a folha de rosa. Mas 

como esse sacrifício custou-lhe caro! Passaram-se alguns dias sem que a princesa escutasse 

falar de Pagão, ela acreditava que seu desprezo havia apagado seu amor; e Philax lisonjeava-

se com a mesma esperança. Esse príncipe retornou à caça, como estava habituado. Ele parou 

sozinho à beira de uma fonte para se refrescar. Tinha consigo a esmeralda que a princesa 

havia lhe dado e, lembrando-se desse sacrifício com prazer, tirou-a de seu bolso para olhá-la; 

mas mal segurou-a por um momento, ela escapou de suas mãos e, assim que tocou a terra, 

transformou-se em uma carruagem. Dois monstros alados saíram da fonte e atrelaram-se 

eles mesmos. Philax olhava-os sem medo, pois era incapaz de senti-lo; mas ele não pôde 

impedir-se de sentir nenhuma emoção, quando viu-se ser transportado para a carruagem de 

esmeralda, por uma força invencível e imediatamente elevado no ar, onde os monstros 

alados fizeram voar a carruagem, com uma facilidade e uma rapidez prodigiosas. Contudo, 

a noite chegou e os caçadores, após terem inutilmente procurado Philax por todo o bosque, 

retornaram ao palácio, para onde eles acreditavam que ele havia retornado. Eles não o 

encontraram lá e ninguém o havia visto desde que ele havia saído com eles para caçar. O rei 

ordenou que voltassem a procurar o príncipe. Toda a corte tomou partido de sua 

inquietação; retornaram ao bosque, correram pelas redondezas, voltaram somente quando 

despontou o dia, e sem ter nenhuma notícia do príncipe. Imis tinha passado a noite 

desesperando-se com a ausência de seu amante, da qual ela não conseguia compreender a 

causa. Ela estava, então, em um terraço do palácio, para ver retornar aqueles que foram 

procurar Philax, e ela lisonjeava-se de o ver retornando com eles; mas nada pode exprimir o 

excesso de dor pelo qual ela foi tomada, quando não viu Philax chegar e quando disseram-

lhe que era impossível descobrir o que havia acontecido. Ela desmaiou, carregaram-na e uma 

das damas, que se apressou em colocá-la na cama, tirou da cabeça da princesa a egrete de 

lírios do vale que a protegia de encantamentos. Assim que foi retirada, uma nuvem 

escureceu o quarto e Imis desapareceu. O rei e a rainha desesperaram-se com essa perda e 
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nunca conseguiram consolar-se. A princesa, retornando de seu desmaio, encontrou-se em 

um quarto com corais de diversas cores, com soalho de madrepérola, cercado de ninfas que 

a serviam com um profundo respeito. Elas eram belas e vestidas com roupas magníficas e 

elegantes. A princípio, Imis perguntou onde estava. “Você está em um lugar onde é 

adorada”, disse-lhe uma das ninfas: “Nada tema, bela princesa, você aqui encontrará tudo o 

que puder desejar.” “Philax, então, está aqui? (disse a princesa, com um movimento de 

alegria que apareceu em seus olhos), eu desejo somente a felicidade de revê-lo.” “É uma 

antiga lembrança de um ingrato (disse Pagão, tornando-se visível à princesa) e já que esse 

príncipe lhe abandonou, ele não é mais digno do amor que você tem por ele. Junte a 

frustração e os cuidados de sua glória à paixão que eu tenho por você; reine como nunca 

nesses lugares, bela princesa, onde você encontrará imensas riquezas e todos os prazeres 

imagináveis estarão atrelados a seus passos.” Imis respondeu ao discurso de Pagão somente 

com lágrimas. Ela a deixou, com medo de amargar sua dor. As ninfas permaneceram perto 

dela e tentaram, com seus cuidados, consolá-la. Serviram-lhe uma refeição magnífica, que 

ela recusou comer; mas, enfim, no dia seguinte, o desejo de ver Philax fê-la decidir viver; ela 

comeu e as ninfas, para dissipar sua dor, levaram-na para diversos locais do palácio; era todo 

construído com conchas brilhantes, misturadas com pedras preciosas de diferentes cores; o 

que dava o efeito mais belo do mundo: todos os móveis eram de ouro e feitos com um 

trabalho tão maravilhoso que era nítido que poderiam somente ter sido feitos pelas as mãos 

das fadas. As ninfas, após terem feito Imis ver o palácio, conduziram-na aos jardins, cuja 

beleza não pode ser representada. Ela lá encontrou uma charrete muito brilhante, atrelada a 

seis cervos, que um anão conduzia. Pediram-lhe que entrasse na charrete; Imis obedeceu, as 

ninfas sentaram-se a seus pés; levaram-na à beira do mar, onde uma ninfa contou à princesa 

que Pagão reinava nessa ilha, a qual ele havia tornado, com a força de sua arte, o lugar mais 

belo do universo. Um barulho de instrumentos interrompeu o discurso da ninfa; todo o mar 

pareceu coberto de pequenos barcos de coral, cor de fogo, repletos de tudo o aquilo que 

pudesse compor uma festa marítima muito galante. No centro desses pequenos barcos, havia 

um maior que os outros, sobre o qual as figuras de Imis apareciam por tudo, formadas por 

pérolas e era puxado por dois golfinhos. O barco aproximou-se da costa: a princesa embarcou 

com as ninfas. Assim que entrou, um esplêndido banquete apareceu em sua frente; e ela 

escutou o concerto maravilhoso que se fazia nos barcos que cercavam o seu. Cantaram 

apenas os seus louvores; mas Imis não prestou atenção em nada. Ela subiu em sua charrete 
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e retornou ao palácio sobrecarregada de tristeza. À noite, Pagão apresentou-se novamente a 

ela. Ele a encontrou ainda mais insensível ao seu amor do que antes lhe parecera; mas ele 

não se sentiu desencorajado e lisonjeou-se com a fé de sua constância. Ele ainda ignorava 

que, no amor, os mais constantes nem sempre são os mais felizes; dava, a cada dia, festas à 

princesa, diversões dignas de atrair admiração de todo o mundo, com exceção daquela para 

quem as inventava: Imis somente era tocada pela ausência de seu amante. Contudo, esse 

príncipe infeliz havia sido conduzido pelos monstros alados para uma floresta, da qual Pagão 

era o mestre. Chamava-se A Floresta Triste. Assim que Philax nela chegou, a carruagem de 

esmeralda e os monstros desapareceram. O príncipe, surpreso com essa aventura, chamou 

toda a sua coragem em seu socorro e esse foi o único socorro com o qual ele podia contar 

nesse lugar. Ele percorreu, a princípio, algumas rotas da floresta; era horrível e o sol nunca 

penetrava sua escuridão. Ele não encontrou ninguém, nem mesmo animais de qualquer 

espécie; parecia que até mesmo os animais tinham horror a uma estadia tão triste. Philax ali 

sobreviveu de frutas selvagens que encontrou. Passava os dias com uma dor mortal; a 

ausência da princesa o colocava em desespero e, algumas vezes, com a espada que manteve 

consigo, divertia-se gravando o nome de Imis sobre as árvores que não eram destinadas a 

um uso tão carinhoso; mas quando se ama verdadeiramente, faz-se, algumas vezes, servir ao 

amor as coisas do mundo que parecem as mais contraditórias. Entretanto, o príncipe 

avançava, todos os dias, na floresta; e fazia um ano que ali habitava, quando uma noite 

escutou vozes queixosas, das quais não conseguiu distinguir as palavras. Tão assustadoras 

quanto pudessem ser essas queixas durante a noite, o desejo de não estar mais sozinho e de 

encontrar, ao menos, infelizes como ele, com quem pudesse queixar-se de seus infortúnios, 

fê-lo esperar o dia com impaciência, para procurar aqueles que ele havia escutado. Ele 

caminhou em direção ao local da floresta, de onde ele acreditava que podiam vir as vozes. 

Ele caminhou o dia todo inutilmente; mas, enfim, à noite, encontrou, em um lugar onde as 

árvores clarejavam; os escombros de um castelo que parecia ter sido muito espaçoso e muito 

esplêndido. Entrou em um pátio, cujas paredes, que eram de mármore verde, pareciam 

ainda assaz inteiras: ele encontrou somente árvores de uma altura prodigiosa, plantadas sem 

ordem, em diversos locais do pátio. Avançou ainda mais longe, em direção a um local onde 

viu alguma coisa elevada sobre um pedestal de mármore negro; eram armas confusamente 

reunidas umas sobre as outras, capacetes, escudos, espadas antigas, que formavam uma 

espécie de troféu mal organizado. Olhou se não havia outra inscrição que pudesse instruí-lo 
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do nome daqueles a quem haviam pertencido anteriormente essas armas. Encontrou uma 

gravação sobre o pedestal, cujos caracteres o tempo havia semiapagado, e foi com muita 

dificuldade que leu essas palavras. 

 

À MEMÓRIA IMORTAL DA GLÓRIA DA FADA CÉORÉ. 

F O I   A Q U I 

 

Que, em um mesmo dia, 

Ela triunfou sobre o amor 

E puniu seus amantes infiéis. 

 

Essa inscrição não instruía em nada Philax em relação a tudo o que ele queria saber; 

assim, ele teria continuado a caminhar pela floresta, se a noite não tivesse chegado. Sentou-

se aos pés de um cipreste e, mal teve um momento, escutou as mesmas vozes que havia 

escutado na noite precedente. Ele surpreendeu-se menos ao perceber que se tratavam 

mesmo de árvores que se queixavam, como homens poderiam tê-lo feito. O príncipe 

levantou-se, empunhou a espada e bateu sobre o cipreste que estava mais próximo dele; ele 

ia redobrar seus golpes quando a árvore gritou: “Pare, pare, não ultraje um príncipe infeliz 

e que não é mais capaz de se defender.” Philax parou e acostumando-se a essa aventura 

surpreendente, perguntou ao cipreste por quais maravilhas ele era homem e árvore ao 

mesmo tempo? “Eu quero muito explicar-lhe”, disse-lhe o cipreste, “e já que, depois dois mil 

anos, eis aqui a primeira oportunidade que me proporciona o destino de queixar-me de 

minhas infelicidades, eu não quero perdê-la. Todas essas árvores, que você aqui vê, foram 

príncipes consideráveis em seus séculos, pelo posto que eles tinham no mundo e por seu 

valor. A fada Céoré reinava neste país: era bela, mas seu saber a tornava ainda mais renomada 

do que sua beleza. Assim, ela usou outros charmes para assujeitar-nos às suas leis. Ela tinha 

apaixonado-se pelo jovem Orizée, príncipe digno de uma fortuna melhor por suas qualidades 

admiráveis. (É, primeiramente, acrescentou o cipreste, esse carvalho que você vê ao meu 

lado.)” Philax olhou o carvalho e o escutou bufar um grande suspiro que lhe arrancou, sem 

dúvida, a lembrança de seu infortúnio. “A fada, para atrair esse príncipe à sua corte”, 

continuou o cipreste, “fez publicar um torneio; nós corremos todos para essa pequena 

oportunidade de adquirir glória; Orizée fazia parte do grupo de príncipes que disputavam o 

prêmio. (Eram exércitos de fadas, o que as tornava invulneráveis.) Eu fui, infelizmente, o 
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vencedor. Céoré, irritada por esse destino, que não estava de acordo com suas inclinações, 

resolveu vingar-se de nós por esse crime da fortuna; ela encantou os espelhos com os quais 

uma galeria de seu castelo era repleta. Aqueles que a viam representada somente uma vez 

nesses espelhos fatais, não podiam evitar sentir por ele uma violenta paixão. Foi nesse lugar 

que ela recebeu-nos no dia seguinte ao torneio; nós a vimos em todos esses espelhos e nós a 

achamos tão bela, que aqueles entre nós que até o momento haviam estado indiferentes, 

cessaram de sê-lo por um momento, e aqueles que haviam amado, tornaram-se também 

facilmente infiéis. Nós não pensamos mais em deixar a corte da fada; nós sonhávamos apenas 

em agradá-la. Em vão os assuntos de nossos estados nos lembravam de nossos reinos: tudo 

nos parecia indigno de nós, além da esperança de ser amados por Céoré. Orizée foi o único 

que ela favorecia e a paixão dos outros príncipes somente servia à fada para fazer sacrifícios 

a esse amante, que lhe era tão caro, e a alastrar por todo o mundo o rumor de sua beleza. O 

amor parecia, durante algum tempo, ter suavizado o humor cruel de Céoré; mas após quatro 

ou cinco anos, ele retomou sua ferocidade inicial; ela vingou-se de ligeiros desprazeres sobre 

seus reis vizinhos, com assassinatos terríveis; e abusando do poder que seus encantamentos 

davam-lhe sobre nós, ela nos tornava ministros de suas crueldades. Orizée esforçava-se, em 

vão, em parar essas injustiças: ela o amava, mas não o obedecia. Um dia em que eu retornava 

de combater e vencer, por seus interesses, um gigante que ela havia me enviado desafiar para 

combate, eu entreguei a ela as armas do vencido. Ela estava sozinha na galeria de espelhos. 

Eu coloquei as armas do gigante a seus pés e falei-lhe de meu amor com um ardor 

inacreditável que, sem dúvida, aumentava pela força dos encantamentos do lugar onde eu 

estava. Mas longe de testemunhar qualquer reconhecimento pelo sucesso de meu combate 

e pelo amor que eu tinha por ela Céoré tratou-me com desprezos insuportáveis; e retirando-

se para um armário, deixou-me sozinho na galeria, em um desespero e um furor que não se 

pode exprimir. Eu lá permaneci por muito tempo sem saber qual resolução eu queria tomar, 

pois os encantamentos da fada não nos permitiam desejar combater Orizée. Zelosa com a 

vida de seu amante, a cruel Céoré nos tornava ciumentos e nos roubava o desejo, tão natural 

aos homens, de vingar-se de um rival feliz. Enfim, após ter caminhado por algum tempo na 

galeria, lembrando-me que havia sido naquele lugar que eu havia começado me apaixonar 

pela fada: foi aqui, gritei, que eu tomei o funesto amor que me desespera; e vocês, espelhos 

funestos, que tantas vezes apresentaram-me a injusta Céoré com essa beleza que seduz meu 

coração e minha razão, eu os punirei do crime de tê-la mostrado aos meus olhares com 
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excesso de charmes. Com essas palavras, tomando a maça do gigante, que eu havia levado 

para presentear a fada, eu dei alguns golpes nos espelhos. Com dificuldade, eles foram 

quebrados e eu senti mais ódio por Céoré do que o amor que tinha por ela. Os príncipes, 

meus rivais sentiram, no mesmo instante, romper seus ferros e Orizée, ele mesmo, sentiu 

vergonha do amor que a fada sentia por ele. Céoré tentou, em vão, parar seu amante com 

lágrima; ele ficou insensível a sua dor e, apesar de seus gritos, nós partimos todos juntos para 

fugir dessa funesta estadia, quando, passando pelo pátio onde nós estamos, o céu tornou-se 

fogo, uma tormenta terrível fez-se escutar e nos foi impossível mudar de lugar. A fada 

apareceu no ar, montada em uma grande serpente, e endereçando-se a nós, com um tom de 

voz que marcava sua fúria:  

‘Príncipes inconstantes’, disse-nos, ‘eu vou punir, com uma dor que nunca terminará, 

o crime que vocês cometeram ao quebrar minhas correntes, por vocês serem demasiado 

soberbos para carregar; e você, ingrato Orizée, eu triunfo, enfim, sobre o amor que você 

havia me dado. Contente com essa vitória, eu lhe farei sentir as mesmas infelicidades que os 

seus rivais, e eu ordeno’, acrescentou, ‘em memória dessa aventura, que quando o uso dos 

espelhos for conhecido por todo o universo, que a perda desses espelhos fatais seja sempre 

um presságio garantido da infidelidade de um amante’.  

A fada perdeu-se no ar, após ter pronunciado essas palavras. Nós fomos 

transformados em árvores, e a cruel Céoré deixou-nos, sem dúvida, a razão para nos fazer 

sofrer ainda mais. O tempo destruiu esse esplêndido castelo, que foi testemunha de nossas 

desgraças, e você é o único que veio a essa terrível floresta, na qual estamos há dois mil 

anos.” 

 Philax ia responder ao discurso do cipreste, quando foi, de repente, transportado 

para um jardim muito agradável; lá encontrou uma bela ninfa que, aproximando-se dele com 

um ar gracioso: “Se você quiser, Philax”, disse-lhe, “eu o levarei ver a princesa Imis em três 

dias.” O príncipe, transbordando de alegria com uma proposição tão pouco esperada, jogou-

se a seus pés para demonstrar seu reconhecimento. Nesse mesmo instante, Pagão estava no 

ar, escondido em uma nuvem com a princesa Imis: ele lhe havia dito mil vezes que Philax 

era infiel; ele havia sempre recusado em acreditar na palavra de um amante ciumento: ‘ele a 

conduziu a esse lugar para convencê-la’, dizia-lhe, ‘da imprudência de um príncipe que ela 

preferia a ele tão injustamente.’ A princesa viu Philax com um ar contente, aos pés da ninfa; 

ela desesperou-se ao não poder mais se enganar sobre a coisa que ela mais temia no mundo. 
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Pagão não a havia colocado à distância da terra, onde foi-lhe possível escutar o que Philax e 

a ninfa diziam; era pelas suas ordens que ela havia se apresentado a esse príncipe. Pagão 

reconduziu Imis à sua ilha, onde após tê-la convencido da infidelidade de Philax, ele pensou 

que somente havia redobrado a dor da bela princesa, e que ela não lhe era sensível. 

Desesperado ao ver que essa pretensa infidelidade, da qual ela havia esperado um doce 

sucesso, tornou-se inútil, ele resolveu vingar-se da constância dos dois amantes: não era 

cruel, como a fada Céoré, sua antecessora; também imaginou uma outra vingança que 

aquela com a qual ela havia punido seus infelizes amantes: ele não queria fazer perecer nem 

a princesa, a qual ele tinha amado tão carinhosamente, nem mesmo Philax, que ele havia 

feito sofrer o suficiente; e limitando sua vingança a destruir uma paixão que havia sido tão 

contrária à sua, ele levantou em sua ilha um castelo de cristal, tomou cuidado de lá colocar 

tudo o que pode ser agradável à vida, fora o meio de poder de lá sair; aprisionou ninfas e 

anões para servir Imis e seu amante, e quando tudo foi disposto para recebê-los, ele 

transportou a ambos. Eles acreditavam, a princípio, estar no auge da felicidade, e renderam 

mil graças à doce cólera de Pagão. Contudo, ele não quis vê-los juntos tão cedo; 

compreendeu que, a cada dia, esse espetáculo tornar-se-ia menos cruel para ele; afastou-se 

do palácio de cristal, após ter, com um golpe de varinha, gravado esta inscrição: 

 

Os tormentos, os tédios, as infelicidades da ausência,  

De Imis e de Philax, atrapalharam os belos dias. 

Sem poder vencer sua cadência, 

Pagão ofendeu-se com sua perseverança, 

E para destruir, enfim, amor tão tenro, em vilania, 

Ele, a esse lugar, testemunhas de sua vingança, 

Os condenou a se ver todos os dias. 

 

Diz-se que, no final de alguns anos, Pagão sentiu-se tão vingado quanto havia 

desejado o ser, e que a bela Imis e Philax, cumprindo a predição da fada da montanha, 

desejaram com tanto ardor reencontrar a egrete de lírios do vale, para destruir esses 

encantamentos agradáveis que eles haviam conservado antigamente com cuidado, para 

proteger-se das infelicidades que lhes foram previstas.” 

 

Antes desse tempo fatal, os amantes felizes 

Reluziam sempre os mesmos matizes, 
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Nada atrapalhava o curso de sua felicidade extrema; 

Pagão os fez conhecer as vis diretrizes 

De se entediar até com a alegria suprema. 

 

 

4.1.1. Comentários da tradução 

 

Escrito em francês do final século XVII, o conto “Le Palais de la Vengeance”, de 

Madame de Murat, apresenta caracteres em desuso (como o “s longo”, representado pelo 

símbolo ſ), frases longas, recheadas de pontos-e-vírgulas e conjunções coordenativas aditivas, 

representadas pelo símbolo &, bastante usado na época no lugar de et [e], e diálogos que se 

confundem no texto. Com relação aos símbolos, não faria sentido mantê-los no português, 

uma vez que são característicos do francês daquele período específico, não utilizados no 

francês e no português modernos. A estrutura do conto, com poucos parágrafos, e a 

apresentação dos diálogos foi mantida tal qual o texto em francês. Com relação aos diálogos, 

optou-se por mantê-los sem aspas e travessões, mantendo o estilo adotado no original, no 

qual os diálogos fazem parte de uma narrativa que tem como base um estilo de contação de 

história, uma narrativa oral. 

Os versos apresentados no texto, que se encontram em forma de avisos, recados ou 

profecias, por exemplo, são rimados. Esses pequenos poemas rimados, mesmo não estando 

presente em todo o conto, apenas em momentos específicos, partem do mesmo princípio 

das histórias orais (e, por isso, construídas de forma que facilitasse a memorização), dessa 

maneira buscou-se, primordialmente, manter as rimas, uma característica extremamente 

importante com contos de fada, uma vez que se trata de textos escritos oriundos da tradição 

oral de contar histórias. 

O incipt “era uma vez” ajuda o leitor identificar que se trata de um conto de fadas, 

visto que a expressão se consolidou como uma maneira de iniciar a contação dessas histórias, 

mantendo também a característica relacionada à literatura oral, da qual partiram os contos 

de fada. “Era uma vez” também tem o objetivo de fazer o leitor embarcar tanto em uma 

história que acontece em um tempo e lugar indefinidos, longínquos e mágicos, ainda que 

apresente elementos que levam à assimilação do imaginário com o real.  

É o caso, por exemplo, da galeria de espelhos encantados, pertencente ao palácio de 

Céoré, que mostram os reflexos exacerbados da fada, fazendo com que os príncipes se 
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apaixonem por algo (ou, no caso, alguém) que não é verdadeiro. Ademais, ao relacionar 

algumas características do conto com a própria vida da autora, é possível perceber a alusão 

da galeria de espelhos do conto com a galeria de espelhos do Palácio de Versalhes, lugar 

frequentado por Murat, do qual foi posteriormente banida. Afora os artifícios contidos nos 

espelhos, que seduzem e encantam, é notável a questão histórica do desenvolvimento da 

indústria francesa de espelhos e que, para além disso, tornaram-se tema essencial do rococó 

no século XVII, criando jogos de multiplicação e reflexo no texto literário (Cf. GLADU, 

2009). Cabe ainda ressaltar que Murat cria, em “Le Palais de la Vengeance”, um final pouco 

convencional para as aventuras de um casal de jovens apaixonados, que ao terem o desejo 

de estar sempre juntos realizado, encontram-se presos no próprio tédio do amor. 
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5. Louise de Bossigny Auneuil (16??-1700) 
 

Apresentação, tradução e comentários por 

Marilia Mezzomo Rodrigues13 

 

Louise de Bossigny, Condessa d’Auneuil, foi uma autora francesa de contos de fada, 

cuja vida permanece praticamente desconhecida. O site data.bnf, da Biblioteca Nacional da 

França (BnF), indica seu nascimento nos anos 1600 e sua morte no século seguinte. Pelas 

datas de suas publicações, pode-se imaginar que tenha vivido entre a segunda metade do 

século XVII e o início do século XVIII. Não há retratos conhecidos da Condessa. A única 

informação sobre ela encontra-se na coleção Le cabinet de fées (1785-9), compilação de 

contos dos séculos organizada pelo editor e escritor Charles-Joseph de Mayer (1751-1825). O 

verbete sobre ela faz referência a um considerável status social e a um salão que manteve 

em Paris, frequentado principalmente por escritoras. 

 Dentre suas principais obras pode-se mencionar a coleção de contos La Tyrannie de 

Fées détruite, de 1702, que se inicia com um conto homônimo, e cujos contos subsequentes 

são todos interligados, de forma que o final de um já anuncia o próximo. São seis histórias, 

num total de 180 páginas: La Tyrannie des Fées détruite; Histoire de Cléonice ; Histoire de 

la Princesse Mélicerte; Agatie, Princesse de Scythes; La Princesse Léonice; Le Prince Curieux. 

A escritora construiu uma estrutura narrativa de contos de fada dando a ela um título 

chamativo, que anuncia a destruição do reino das fadas, apresentando-as como tiranas a 

serem combatidas e derrotadas. Mas o poder dessas fadas é restabelecido nos contos 

subsequentes, ou seja, o título é mais provocador que seu conteúdo. Além disso, percebe-se 

que o poder das fadas já era relativo em contos de outras escritoras, nos quais há boa fada 

para contrabalançar possíveis estragos de uma fada má (vice-versa). Seja como for, esses 

textos confirmam a importância das mulheres na produção de contos de fada entre o final 

do século XVII e o início do XVIII, assim como a popularidade do gênero na sociedade 

francesa do período (RAYNARD, 2002). 

Vários contos da Condessa d’Auneuil apareceram em livretos periódicos intitulados 

Nouvelles du temps (1702-03), incialmente dirigidos a leitoras. Falam de hábitos e costumes 

 
13 E-mail: marilia.mezzomo@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2458253730854468. 
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sociais (como o vestuário, por exemplo), buscando suas origens, incluindo possibilidades 

mágicas. Algumas das histórias não trazem finais felizes, refutando visões tradicionais de 

felicidade feminina no casamento. Seu último trabalho, Les chevaliers errans (1709), 

apresenta alguns contos inspirados nas narrativas medievais cavalheirescas e maravilhosas, 

como as de Ariosto e Boiardo e, também, em temas orientais populares.  

 

 

5.1. Conto: A tirania das fadas destruída  

 

O poder das fadas chegara a tal ponto que as pessoas mais importantes do mundo 

temiam desagradá-las. Esse maldito bando de fadas, do qual não se conhece a origem, se 

tornara temível pelos castigos que elas impunham a quem ousava desobedecê-las. Sua fúria 

só era satisfeita pela transformação das pessoas mais amáveis nos monstros mais horríveis. 

Se elas não lhe davam uma morte súbita, se recusavam o falecimento, era apenas para fazer-

lhe padecer por muito mais tempo numa condição miserável. A impossibilidade de se vingar 

delas as tornava mais imperiosas e mais cruéis. Mas de todas as pessoas que elas tomaram 

por objeto de sua raiva, nunca houve uma tão infeliz quanto a princesa Philonice. Sua beleza 

sobrenatural deu às fadas o desejo de tê-la para casá-la com um de seus reis. 

Com essa ideia em mente, as fadas raptaram a princesa quando ela passeava com sua 

mãe, sem se comover com os gritos das duas. A princesa tinha cerca de doze anos. Nesta 

idade pouco avançada, ela era uma obra-prima da natureza, no corpo e na alma. Para 

consolá-la da violência que cometeram, as fadas a transportaram a um lugar encantador. Era 

um palácio construído entre duas colinas, das quais se descobria um vale repleto de tudo o 

que pode agradar aos olhos. Nem os vales gregos, tão louvados pelos poetas, tiveram tanta 

beleza. Uma primavera eterna reinava nesse lugar delicioso. Os jardins estavam repletos de 

canais e fontes exuberantes, os ramos das laranjeiras formavam sombras que protegiam do 

sol forte. Enfim, tudo o que a natureza e a arte feérica haviam de mais surpreendente se 

encontrava nesse lugar encantado. 

A jovem princesa não se impressionou com tantas maravilhas. Ela estava tão 

melancólica, que compadeceria qualquer pessoa, mas não aquelas fadas impiedosas. Nesse 

meio tempo, elas entregaram a princesa à fada menos cruel, chamada Serpente, 

recomendando que ela nada contasse a ninguém. Para cumprir a ordem, Serpente fez brotar 
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da terra, num canto do jardim, uma habitação magnífica, para onde conduziu Philonice. Para 

fazer-lhe companhia, trouxe uma moça chamada Elise, que havia sido raptada aos dois anos 

e, também, uma variedade de animais raros para diverti-la. 

A fada fazia a princesa bordar, ocupando-a com tecidos de ouro e seda, vestimentas 

magníficas, diamantes, pérolas em profusão, enfim, tudo o que Serpente acreditava que 

poderia agradar à jovem. 

Ela tinha o cuidado de não falar sobre o monstro com quem a princesa estava 

destinada a se casar. 

Ainda não era chegado o tempo de realizar tão inapropriado casamento. As fadas 

queriam acostumar a princesa às suas maneiras, antes de anunciar seu infortúnio.  

Algumas vezes, Serpente passeava com ela nos belos lugares já descritos, mostrando 

tantas coisas lindas e dizendo que, se ela fosse obediente, um dia seria a senhora de tudo. 

Mas ela deveria ter o cuidado de não provocar aborrecimentos, pois a fada sabia punir da 

mesma forma que sabia recompensar. 

Enquanto Serpente assim falava, Philonice viu duas rolinhas à beira do canal. 

Pareciam tão mansinhas, sem fugir, que ela as quis. Pediu a permissão para pegá-las e levá-

las ao seu quarto. “Não posso permitir”, disse-lhe a fada, “pois o destino desses pássaros é 

permanecer neste canal. Eles nem sempre foram assim. Antigamente, eram um belo príncipe 

e uma bela princesa, que estimávamos muito. Nós os destinamos um ao outro, e eles se 

amavam ternamente. 

Nesse tempo, em que nós desejávamos apenas a felicidade de ambos, eles 

encontraram uma de nossas irmãs, que se banhava neste canal. Seu corpo era coberto de 

plumas de rolinha, que ela escondia com cuidado. A amargura de ter sido descoberta a fez 

desejar que os dois nada pudessem contar e que se transformassem também em rolinhas. 

Nesse momento, ela jogou água sobre seus rostos. Assim que a água os tocou, 

mudaram de aspecto e se transformaram nos pássaros que você vê. Desde então, eles não se 

separam e passam os dias a lamentar-se de seu infortúnio.” 

A fada continuou: “Há aqui muitos outros exemplos do nosso poder. Todas essas 

estátuas que você vê ao longo dos terraços eram outrora súditos de um príncipe, vizinho 

nosso. Estes jardins ainda não tinham sido feitos, nós não habitávamos aqui, mas por vezes 

a beleza deste vale nos atraía. Uma noite em que dançávamos à luz da lua, fomos vistas por 

estes homens, e eles zombaram de nossos movimentos diferentes. Irritadas com esses 



Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII 

 

103 

 

insolentes, nós os imobilizamos na posição em que estavam e depois os transformamos em 

estátuas”. 

Essa explicação só aumentava o temor de Philonice. Ela prometeu à fada que a 

obedeceria, que nunca mereceria sua raiva, mesmo que isso lhe parecesse difícil. Enquanto 

isso sua beleza aumentava diariamente. Maravilhadas e satisfeitas, as fadas viam a princesa 

progredir em tudo o que ensinavam e a enchiam de afagos e presentes. Tinham tanta 

amizade por ela, que lhe deram a liberdade de ir a todos os lugares sem a fada Serpente. Se 

pudesse esquecer sua terra natal, a princesa levaria uma vida bastante feliz. Ela adorava Elise, 

e esta jovem merecia, pois tinha um caráter tão doce que era difícil não ter simpatia por ela. 

Numa noite muito quente, foram passear num limoal, distante de sua habitação. A beleza 

noturna as fascinava tanto, que não queriam entrar. Foi quando viram se aproximar uma 

mulher que segurava um lenço, com o qual secava as abundantes lágrimas que escorriam de 

seus olhos. 

Um encontro tão triste compadeceu as jovens. Ambas se aproximaram para 

perguntar o que havia, mas foram impedidas, assustadas por um enorme dragão, que saiu 

de uma moita e se atirou ao pescoço daquela mulher, sem que ela demonstrasse medo. Pelo 

contrário, ela o acariciava. Quando a mulher se sentou no chão, o dragão deitou a seus pés, 

com movimentos tão ternos que Philonice não teve dúvidas de que havia um mistério por 

trás disso. 

Assim pensando, aproximou-se, curiosa, para tentar entender o que acontecia. 

Escutou o que a mulher aflita dizia ao dragão, redobrando suas lágrimas: “Meu querido 

Philoxipe, até quando o verei tão diferente do que é? Nossas cruéis inimigas não se cansarão 

de nos perseguir? Já não deveriam estar satisfeitas com as lágrimas arrancadas de meus olhos 

desde que meus infortúnios começaram? Ou antes, quando será que aquela adorável 

princesa, que o eremita nos disse que nasceu para trazer felicidade ao universo, virá romper 

nossas correntes, destruindo as detestáveis fadas cujo poder tirânico se estende até os 

corações? 

Philonice não conteve um suspiro ao ouvir a história da mulher. Ela se virou, 

avistando a princesa, temeu que fosse uma das fadas e se levantou para fugir. Percebendo o 

medo da mulher, Philonice aproximou-se, dizendo: “Nada tema, senhora, também sou uma 

desafortunada, presa neste lugar. Estou verdadeiramente tocada por seus lamentos e se 

puder aliviar-lhe de seus males, farei tudo o que estiver ao meu alcance”. 
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“Já é muito, senhora”, respondeu a mulher, “encontrar neste lugar alguém capaz de 

compaixão. Nos cinco anos que as fadas me prendem ao pé do deplorável Philoxipe”, 

continuou ela, mostrando o dragão, “é a primeira vez que isso me acontece”. “Queiram os 

deuses”, continuou a princesa, “que eu possa acabar com os seus males! Verá que eu não me 

limitarei a lastimá-los. Mas já que é tudo o que está a meu alcance, não me recuse este triste 

prazer e conte por qual destino cruel você foi conduzida até aqui”. 

“É uma história muito longa a contar esta noite”, tornou a dizer a desconhecida, 

“nossas implacáveis inimigas poderiam achar ruim a minha ausência. Elas me concedem 

apenas uma hora por dia para ver este amável dragão. Obtive esta graça da fada Serpente 

após muito choro, pois ela é a única a ser piedosa em algumas ocasiões. Mas amanhã, à 

mesma hora, eu satisfarei a sua curiosidade”. 

Philonice concordou e a deixou usar o pouco tempo que lhe restava com seu querido 

dragão. Esse assunto tocou tão profundamente a princesa e Elise, que elas sequer 

conseguiram dormir. Ao entrar no quarto, a fada Serpente encontrou a princesa muito 

abatida. Perguntou o motivo, mas cuidadosamente, Philonice evitou contar-lhe. Após dizer 

que não se sentia bem, ela seguiu Serpente até o palácio, onde as fadas estavam reunidas. 

Passou o dia ali, impaciente por comparecer pontualmente a seu encontro, que enfim se 

aproximava. Despediu-se de suas imperiosas mestras para encontrar a bela aflita, junto com 

sua querida Elise. Mas o destino preparou-lhes outra aventura. Em vez de seguir pelo 

caminho do bosque de limoeiros, sem se dar conta, elas seguiram por uma estrada que as 

conduziu a um grande terraço que dominava a extensão do vale. Dali avistavam belezas 

naturais que encantavam os olhos. As duas ficaram surpresas por terem se perdido. Ao 

tentarem retomar seu caminho, encontraram um homem na curva de uma alameda. Ele 

estava deitado ao pé de um arbusto e parecia dormir. Essa descoberta as fez interromper a 

caminhada, pois elas jamais haviam visto homens naquele lugar. A jovem Elise, que dali não 

saía desde que nascera, perguntou a princesa que animal era aquele. Ela falou tão alto que o 

desconhecido acordou e, apressado, se levantou diante das duas belas jovens, que quiseram 

fugir. Ele se colocou à frente delas e disse, dirigindo-se à Philonice, cuja beleza natural o 

surpreendeu: “Assustei vocês tanto assim, que haveriam de me punir fugindo tão 

rapidamente?”. Parando, a princesa respondeu: “Não temos o hábito de ver pessoas como 

você e nos espantamos. Numa hora assim tão tardia da noite, talvez seja perigoso ficarmos 

aqui. Certamente não conhece o lugar onde está, já que aqui dormiu tão tranquilamente. As 
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fadas são as donas e não o perdoariam por ter entrado sem permissão. Saia o mais rápido 

possível, para não conhecer a perigosa cólera delas, e deixe-nos ir, pois tememos ser 

consideradas cúmplices de seu crime”. “Ah, senhora!”, exclamou o desconhecido, “quando 

se trata de sua presença, eu não temo o poder das fadas. Apesar de ter acabado de conhecê-

la, eu bem sei que, enquanto viver, não a deixarei, mesmo que tenha de sofrer os males mais 

terríveis. Quaisquer ameaças que me faça, não posso me impedir de agradecer aos céus por 

ter me separado de meu grupo de viagem para me fazer ver uma beleza assim tão perfeita 

que é a sua. Mas que demônio fatal ao prazer de toda a terra a esconde neste lugar 

desconhecido dos mortais?”. “Para meu infortúnio pessoal”, respondeu a princesa, “fui aqui 

presa anos atrás”. 

“Ah, minha senhora”, falou o desconhecido, “se é contra a vontade que aqui está, e 

se um lugar tão lindo é sua prisão, basta me ordenar para onde quiser que eu a conduza. Eu 

arriscarei minha vida sem pedir outra recompensa que a de passar o resto dos meus dias a 

seus pés.”  

“Não, generoso desconhecido”, continuou Philonice, “não posso aceitar o que me 

oferece, por mais amável que seja. Eu o colocaria num perigo inútil, pois você não poderia 

me tirar das mãos cruéis das fadas. Tenha cuidado para que elas não o descubram. Saia 

rapidamente enquanto pode. Siga meus conselhos! Fuja, para a sua tranquilidade e para a 

minha também.” 

Ao terminar de falar, pegou Elise pelo braço e afastou-se. O desconhecido decidiu se 

retirar daquele lugar fatal, sem saber onde habitava aquela bela moça. Para descobrir, ele a 

seguiu de longe e a viu entrar em sua moradia. Por um longo período, ele ficou 

contemplando o lugar onde vivia a pessoa que começava a amar. Mas temendo ser 

surpreendido à luz do dia, ele se retirou pelo mesmo caminho pelo qual viera, sem ser 

percebido pelas sentinelas postadas ao redor dos jardins. 

A princesa havia esquecido a bela mulher aflita. O encontro com o desconhecido 

tomou toda a noite, e o dia apareceu sem que ela tivesse dormido. A generosidade com a 

qual ele se ofereceu para libertá-la a deixava muito grata. 

Por fim, uma grande paixão que ela não conhecia tomou conta de seu coração. 

Passou o dia como havia passado a noite, com novas inquietações. E quando a noite chegava, 

Elise lembrou-a do encontro marcado no dia anterior, para o qual ela se dirigiu distraída. A 

presença da bela aflita, ao lado de seu querido dragão, a despertou. A princesa se desculpou 
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por ter se atrasado ao encontro e, sentando-se ao lado da mulher, pediu-lhe que satisfizesse 

sua curiosidade. 

Sem demora, a desconhecida assim começou sua história. 

 

 

5.1.1. Comentários da tradução 

 

No período “et si elles ne vous donnaient pas une mort prompte, ce n'était que pour 

vous faire languir plus longtemps dans une condition plus misérable, qu'elles vous refusaient 

le trépas”, a última frase (“qu’elles vous refusait le trépas”) foi considerada como reforço da 

ideia inicial (“si elles ne vous donner pas une morte prompte”), ou seja, as fadas negavam 

uma morte súbita. Para que a ideia funcionasse melhor em português, optou-se por deslocar 

essa última frase, reforçando o sentido já no início do período: “Se elas não lhe davam uma 

morte súbita, se recusavam-lhe o falecimento, era apenas para fazer-lhe padecer por muito 

mais tempo numa condição miserável”. Com relação à tradução de trépas como 

“falecimento”, optou-se pela utilização de um termo menos usual, com base nas informações 

do site Ortolang, do Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 

[http://www.cnrtl.fr] e no Grande Dicionário Francês/Português, de Domingos de 

Azevedo (Lisboa: Bertrand Editora, 1989). 

Com relação à passagem “O Vale do Tempe (ou Tempé)”, trata-se de uma região 

localizada na Tessália, Grécia, próxima ao Rio Pineios e ao Monte Olimpo. No século XVIII, 

as regiões da Grécia eram referência constante nos textos do Classicismo; seus leitores as 

identificavam facilmente. Atualmente, seria necessário um comentário ou nota de rodapé 

informando ao leitor sobre o vale. Buscando deixar o texto mais fluido, substituí “Tempé” 

por “vales gregos”, o que informa a característica da região e sua localização. 

Buscando realçar o sentido de maravilhamento presente no conto, vale mencionar a 

seguinte expressão: fontaines jaillissantes, traduzida como “fontes exuberantes” (que é um 

dos sinônimos de jorrante). 

No caso de “Les orangers y formaient des ombrages” – ombrages é “a reunião de 

ramos e folhas que interceptam os raios do sol” (AZEVEDO, 1989). Optou-se por traduzir 

como “os ramos das laranjeiras formavam sombras”. 



Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII 

 

107 

 

Em “Cependant elles la donnèrent en garde à la moins barbare d'entre eles”. Barbare 

foi traduzido como “cruel”, pois, no Brasil, a palavra “bárbaro(a)” também é utilizada, 

coloquialmente, num sentido positivo, para exprimir algo sensacional, muito bom. 

Já no caso “[…] ces jardins n'étaient point faits encore, nous n'y faisions pas notre 

habitation; quelquefois la beauté de cette vallée nous y attirant”, a conjunção “mas” precisou 

ser acrescentada para garantir a fluidez da frase, sem que o sentido do período ficasse 

comprometido: “as fadas ainda não habitavam aquele lugar, mas já se sentiam atraídas por 

sua beleza”. 

Com relação ao termo postures, pôde ser traduzido como “postura, atitude, posição 

do corpo”, entre outros (AZEVEDO, 1989; HOUAISS, 2010). Porém, o termo 

“movimentos” foi escolhido, pois as fadas dançavam no momento em que os homens 

zombaram delas (“un soir que nous y dansions au clair de la lune, nous fûmes aperçues par 

ces hommes; ils se moquèrent de nos postures différentes”). 

Para “Ce discours ne faisait qu'augmenter la crainte de Philonice”, o termo discours 

foi traduzido como “explicação” (que é um de seus significados), pois a fada explica os 

motivos pelos quais os príncipes se tornaram pássaros e os homens se tornaram estátuas. 

Em “[…] elles la voyaient réussir avec plaisir à tout ce qu'on lui montrait”, montrait 

foi traduzido por “ensinavam”, já que as fadas, de certa maneira, instruíam a princesa, que 

progredia no que lhe era ensinado. 

Na passagem: “Si elle avait pu oublier sa patrie”, a escolha foi de “terra natal” como 

tradução de patrie, pois o sentido da palavra no Brasil é mais moderno, remete a patriotismo, 

à construção nacional – conceitos diversos daquele presente no texto-fonte. 

No caso de “Un jour qu'il avait fait très-chaud, elles furent le soir se promener dans 

un bois de citronniers, éloigné de leur pavillon. La beauté de la nuit les charmait”, a frase fala 

de um dia em que havia feito muito calor e segue descrevendo a noite. Para deixar a narrativa 

fluida, optou-se por situar toda a ação da frase à noite: “Numa noite muito quente, foram 

passear num limoal, distante de sua habitação”. 

Além disso, optou-se por traduzir “la barbarie de nos cruelles ennemies ne se lassera-

t-elle point de nous per-sécuter ?” como “Nossas cruéis inimigas não se cansarão de nos 

perseguir?”, para deixar a frase mais direta, sem prejuízo à força de seu sentido, qual seja, a 

existência de inimigas (as fadas) que são cruéis e que perseguem continuamente. 
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Para o período “ne devraient-t-elles pas être rassasiées de mes larmes, depuis le temps 

que nos malheurs en tirent de mes yeux (...)?”, a tradução escolhida foi “Já não deveriam 

estar satisfeitas com as lágrimas arrancadas de meus olhos desde que meus infortúnios 

começaram?”. Introduzi o verbo “começaram” na frase porque entendo que há uma noção 

de tempo importante: a mulher chora desde o dia (depuis le temps) em que um infortúnio a 

atingiu. A segunda informação da frase fica preservada, qual seja, a mulher se pergunta se as 

fadas não deveriam já estar satisfeitas com suas lágrimas. 

No caso “[...] quand sera ce que cette adorable princesse que le solitaire nous a dit 

être née pour le bonheur de l'univers, viendra rompre nos chaînes”, solitaire foi traduzido 

por “eremita”, pois eram comuns no século XVIII os que se retiravam para viver em solidão. 

Como ele tem um aspecto messiânico (anuncia a vinda de uma princesa que trará felicidade 

ao mundo), a designação pode, talvez, dar melhor esse sentido. Além disso, evita-se uma 

possível confusão entre personagens, pois mais adiante na história, outro homem sozinho 

aparecerá, provavelmente um príncipe. 

Em “Philonice ne put s'empêcher de faire un soupir, au discours de cette femme”, 

discours foi traduzido como “história”, pois Philonice, escondida, escuta a narrativa da 

mulher sobre os fatos que aconteceram até aquele momento. 

Destaca-se, ainda: “[…] ne craignez rien, madame, nous sommes des infortunées, 

retenues comme vous dans ces lieux”. Nesse caso, optou-se pela utilização da primeira 

pessoa do singular quando Philonice se refere a ela mesma, da mesma forma que vous foi 

traduzido como “você”: “Nada tema, senhora, também sou uma desafortunada, presa neste 

lugar”. 

Por fim, com relação à frase “[…] la jeune princesse e sa compagne”, a tradução ficou “a jovem 

princesa e Elise” para evitar confusão de personagens, visto que anteriormente a princesa 

conversa com outra mulher, que até então não é nomeada. 

6. Marie-Catherine le Jumel de Barneville, Condessa 

de Aulnoy (1651-1705) 
 

Apresentação, tradução e comentários por 

Aída Carla da Cunha14 

Ana Carolina de Freitas15 

 
14 E-mail: aidacunhatrad@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2304084032460152. 
15 E-mail: anacarolzen9@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/8138817121719531. 
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Fabrício Leal Cogo16 

 

Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, conhecida como Condessa de Aulnoy, ou 

Madame d’Aulnoy, nasceu no ano de 1651, na cidade de Barneville, região da Normandia, 

noroeste da França. Filha de nobres, foi autora de romances, memórias e diversos contos de 

fadas – como Finette Cendron, La Belle aux cheveux d'or, L'Oiseau bleu, La Princesse 

Printannière, entre tantos outros – que marcaram a literatura francesa, sobretudo no final 

do século XVII. Marie-Catherine d’Aulnoy teve uma vida conturbada e cheia de escândalos. 

Vivenciou um casamento violento durante sua juventude, após unir-se ao Barão d’Aulnoy, 

homem libertino e de muitas posses, três vezes mais velho que a jovem condessa. O 

matrimônio duraria apenas três anos: sua mãe e alguns amigos a ajudariam escapar do 

casamento, armando um complô para que o barão fosse preso por traição ao rei. Contudo, 

o plano foi descoberto e, como forma de punição, Mme d’Aulnoy vê-se obrigada a passar 

uma temporada num convento. Após esse período, acredita-se que ela tenha percorrido 

várias regiões da Europa, passando pela Espanha, Inglaterra e pelo Condado de Flandres 

antes de se instalar em Paris, onde passaria a frequentar os famosos salões literários da época 

até abrir o seu, que serviria como local de sua criação literária. 

Em 1690, já instalada na capital francesa, seu primeiro romance, intitulado Histoire 

d'Hypolite, comte de Duglas, alvo de muitos elogios (DEFRANCE, 1998), é publicado 

anonimamente e dedicado à Princesa de Conti – Maria Ana de Bourbon –, filha ilegítima do 

rei francês Luís XIV. A partir de então, Marie-Catherine d’Aulnoy dedica-se à escrita literária 

com afinco, provavelmente influenciada pelas numerosas participações que fazia no salão de 

Madame de Lambert, um dos mais frequentados e onde se reuniam outras contistas 

conhecidas da época, como Mademoiselle Bernard, Mademoiselle de La Force e Madame de 

Murat. 

Considerada pela crítica como uma das pioneiras do conto de fadas na França, a 

escritora lança duas antologias de contos entre 1697 e 1698, período marcado pela 

consagração do gênero, em que foram publicadas várias coletâneas dedicadas a esses contos 

(MAINIL, 2004). Ainda no mesmo período, teve sua produção literária reconhecida, ao 

tornar-se membro da Accademia de'Ricrovati di Padova, passando a ser chamada de “Clio” 

ou “a Eloquente”. 

 
16 E-mail: fabricio.leal.cogo@gmail.com. Lattes:  http://lattes.cnpq.br/0097456535919205. 
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Mme d’Aulnoy morreu em janeiro de 1705, deixando quatro filhos, uma vida de 

desventuras e, principalmente, um vasto e rico legado literário. Seus contos, além de abrirem 

portas para um mundo encantado – o mundo das fadas –, testemunham a moral sintomática, 

baseada em prazeres fúteis e materialistas, de uma elite opulenta e excessiva da época de 

Luís XIV, podendo servir como crítica àquela sociedade e a seus modos. (WELK, 1993). 

 

6.1. Conto: Finette Cendron 

 

Havia uma vez um rei e uma rainha que tinham cuidado mal de seus negócios. Foi-

lhes retirado seu reino. Primeiro, venderam suas coroas para viver. Em seguida, suas 

vestimentas, seus nobres tecidos, suas rendas e todos os seus móveis, peça a peça. Os 

negociantes apareciam sempre, pois eles tinham coisa nova para vender todo dia. Quando 

o rei e a rainha estavam muito pobres, o rei disse à esposa:  

– Nosso reino nos foi tirado, não temos mais nada. Precisamos garantir nossa vida 

e as de nossas pobres filhas. Diga-me o que temos que fazer, pois até o presente eu só fiz 

ser rei, que é uma ocupação muito agradável. 

A rainha, que era muito iluminada, pediu ao rei oito dias para sonhar sobre o 

assunto. No fim desse tempo, ela lhe disse:  

– Majestade, não há por que nos afligimos. Vós fareis filés dos pássaros que caçar e 

dos peixes que pescar. Quando as cordas estiverem gastas, fiarei mais para fazer outras. A 

respeito de nossas três filhas, essas preguiçosas que creem ser grandes damas, que desejam 

ser senhoritas. É preciso levá-las tão longe, tão longe que nunca retornarão, pois será 

impossível que consigamos lhes fornecer trajes que saciem suas vontades. 

O rei começou a chorar quando viu a necessidade de se separar de suas filhas. Ele 

era um bom pai, mas a rainha era a mestra. Assim, concordando com tudo que ela queria, 

ele lhe falou: 

– Levante-se amanhã bem cedo, pegue vossas três filhas e as leve onde julgar 

apropriado. 

 Enquanto concluíam o assunto, a princesa Finette – que era a menor das filhas – 

escutava pelo buraco da fechadura, e quando descobriu a intenção de seu pai e de sua mãe 

partiu o mais rápido que pôde em direção a uma grande caverna longe de casa, onde 

morava a fada Merluche, que era sua madrinha. 
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Finette havia pegado duas libras de manteiga fresca, ovos, leite e farinha para fazer 

um excelente bolo para sua madrinha, de modo a ser bem recebida. Começou sua viagem 

alegremente, mas quanto mais ela ia, mais ela se cansava. Seus sapatos se desgastavam até 

o fim da sola, e seus pequenos pezinhos se esfolaram tanto que dava dó. Ela não conseguia 

mais caminhar. Chorando, se sentou sobre a relva.  

Neste momento, passou um belo cavalo andaluz, todo selado e freado. Havia mais 

diamantes em sua capa do que seria necessário para comprar três vilas. Quando ele viu a 

princesa, se pôs a pastar suavemente ao seu lado. Dobrando o jarrete, ele parecia lhe fazer 

uma reverência. Imediatamente ela o pegou pelo freio e disse: 

– Gentil cavalinho, gostarias de me levar até a casa de minha madrinha, a fada? Farias 

um grande bem, pois estou tão cansada que poderia morrer, se tu me servisses nesta ocasião 

eu te daria boa aveia e feno, terias palha fresca para se deitar. 

 O cavalo se abaixou até o chão a sua frente e a jovem Finette pulou em cima dele 

que se pôs a correr tão levemente que parecia que ser um pássaro. Ele parou na entrada da 

caverna, como se já soubesse o caminho, e sabia mesmo, pois havia sido Merluche que tendo 

adivinhado que sua afilhada queria vir lhe ver, enviou esse belo cavalo. Quando ela entrou, 

fez três grandes reverências à sua madrinha, pegou a barra de seu vestido e beijou, depois 

lhe disse: 

– Bom dia, minha madrinha, como estais?  Aqui estão manteiga, leite, farinha e ovos 

que eu vos trouxe para fazer um bom bolo à moda de nosso país. 

Então, disse a fada: 

– Sejais bem-vinda, Finette. Vinde para que vos abrace. 

Ela a abraçou duas vezes, o que deixou Finette muito contente, pois madame 

Merluche não era dessas fadas que se encontra às pencas. Ela disse: 

– Vinde, minha afilhada, quero que sejais minha pequena criada, soltais meus cabelos 

e os penteai. 

 A princesa soltou seus cabelos e a penteou da forma mais habilidosa do mundo e 

Merluche disse: 

– Eu sei bem o porquê de vossa vinda aqui. Escutastes o rei e a rainha que querem 

vos dar sumiço e vós desejais evitar esse infortúnio. Tomai, tendes apenas que levar este 

novelo de fio, ele nunca se quebrará. Amarrais a ponta na porta de vossa casa e ficareis com 

ele em mãos. Quando a rainha vos abandonar será fácil de retornar seguindo o fio. 
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A princesa agradeceu sua madrinha que lhe encheu uma bolsa com belos trajes de 

ouro e prata. Ela a abraçou e voltou a montar o cavalo, que em dois ou três minutos a deixou 

à porta da pequena casa de suas majestades. Finette disse ao cavalo: 

– Meu amiguinho, sois lindo e muito sábio. Andais mais rápido que o sol. Eu vos 

agradeço o esforço, retornai de onde viestes. 

Ela entrou suavemente em casa, escondendo sua bolsa embaixo de sua cabeceira, 

então se deitou, parecendo que nada tinha se passado. Assim que o dia nasceu, o rei acordou 

sua esposa e disse: 

– Vamos, vamos, madame, aprontai-vos para a viagem. 

Ela se levantou imediatamente, pegou seus sapatos grandes, uma anágua curta, uma 

combinação branca e uma bengala. Convocou a mais velha de suas filhas que se chamava 

Fleur-d’Amour, a segunda que se chamava Belle-de-Nuit e a terceira que se chamava Fine-

Oreille: por isso que a chamavam ordinariamente de Finette. 

Então, disse a rainha: 

– Sonhei esta noite que tínhamos que ir visitar minha irmã, ela nos receberá bem. 

Comeremos e riremos o tanto que quisermos. 

Fleur-d’Amour, ansiosa para estar em um deserto, disse à sua mãe:  

– Prossigamos, madame, aonde vós desejardes, contanto que eu caminhe, não me 

importo. 

 As outras duas disseram o mesmo. Pediram permissão ao rei e se colocaram as quatro 

a caminho. Foram tão longe, mas tão longe que Fine-Oreille temeu não ter fio suficiente, 

pois elas tinham percorrido quase mil léguas. Ela viajava sempre atrás de suas irmãs, 

passando o fio habilmente nos arbustos. 

 Quando a rainha achou que suas filhas não conseguiriam mais achar o caminho, 

entrou na grande floresta e lhes disse: 

 – Minhas ovelhinhas. Farei como a pastora que vigia ao redor de seu rebanho 

temendo que a raposa o coma. 

Deitaram-se sobre a relva e dormiram. A rainha lhes abandonou, crendo nunca mais 

revê-las. Finette fechou os olhos e não dormiu. 

 – Seu eu fosse uma menina má – disse ela, – eu partiria imediatamente e deixaria 

minhas irmãs morrerem aqui, pois elas me batem e me arranham até sangrar. Apesar de 

todas suas maldades eu não quero as abandonar. 
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Ela acordou as irmãs e lhes contou toda a história. Elas começaram a chorar e a 

implorar que Finette as levassem com ela, como pagamento lhe dariam suas belas bonecas, 

o pouco dinheiro que tinham, seus outros brinquedos e seus doces. 

– Eu sei bem que vós não fareis nada disso – disse Finette. – Mas não serei uma irmã 

má. 

Se levantou e seguiu seu fio, as princesas também, de modo que chegaram quase tão 

cedo quanto a rainha. 

Parando à porta elas ouviram o que o rei dizia: 

– Tenho o coração apertado de vos ver retornar sozinha. 

– Bem, – disse a rainha – nossas filhas nos atrapalhavam demasiado. 

– Mesmo assim. – disse o rei. – Se tivésseis me trazido Finette, me consolaria das 

outras, pois elas não apreciavam nada. 

Elas bateram à porta: toc, toc, toc. O rei disse: 

– Quem é? 

Elas responderam: 

– São vossas três filhas: Fleur-d’Amour, Belle-de-Nuit e Fine-Oreille. 

A rainha se pôs a tremer: 

– Não abra – disse ela. – Devem ser espíritos, pois é impossível que elas tenham 

retornado. 

 O rei tão acovardado quanto sua esposa disse: 

– Me enganais, não sois, de maneira alguma, minhas filhas. 

Porém, Fine-Oreille, que era astuta, disse-lhe: 

– Meu pai, vou me abaixar, olhai-me pelo buraco do gato e se não sou Finette 

concederei em ser açoitada. 

O rei olhou como ela lhe disse e assim que ele as reconheceu, lhes abriu a porta. A 

rainha fingiu estar bem satisfeita de revê-las. Ela lhes disse que havia esquecido algo e que 

tinha vindo buscar, mas, com certeza, ela teria voltado para encontrá-las. Elas fingiram que 

acreditaram e subiram para um lindo sotãozinho onde dormiam. 

– Minhas irmãs – disse Finette. – Vós me prometestes uma boneca, dai-me. 

– Morres por esperar, sua pequena insolente – disseram elas. – Tu és o motivo do rei 

não nos lamentar. 

Pegando suas rocas de fiar, elas bateram na irmã como se bate gesso. Quando elas 
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tinham lhe batido bastante, ela se deitou, mas como tinha muitas feridas e inchaços não pode 

dormir, e assim, escutou o que a rainha dizia ao rei: 

– Levá-las-ei a uma outra parte, ainda mais longe, e estou certa de que nunca 

retornarão. 

 Quando Finette ouviu o complô, levantou-se suavemente para ir ver sua madrinha 

mais uma vez. Entrou no galinheiro, pegou duas galinhas e um galo, dos quais ela torceu o 

pescoço, e então dois coelhinhos que a rainha alimentava com repolho, para se presentear 

em ocasiões especiais. Ela colocou tudo em uma cesta e partiu. Não tinha tateado nem um 

quilômetro, morrendo de medo quando o cavalo andaluz veio a galope, bufando e 

relinchando. Ela achou que homens armados a pegariam. Quando avistou o belo cavalo 

sozinho montou nele, contente de ir de maneira confortável; ela chegou prontamente à casa 

de sua madrinha. 

Após as cerimônias habituais, ela lhe mostrou as galinhas, o galo e os coelhos e pediu-

lhe para ajudá-la com seus bons conselhos, pois a rainha havia jurado levá-las até o fim do 

mundo. Merluche disse à sua afilhada para não se afligir e lhe entregou uma bolsa cheia de 

cinzas: 

– Levais a bolsa à sua frente – ela lhe disse. –  Sacudi e caminhai sobre as cinzas, e 

quando desejardes regressar, tereis apenas que olhar vossas pegadas, mas não tragais suas 

irmãs de volta, elas são malvadas demais e se as trouxer eu não vos verei mais. 

Finette pediu licença à sua madrinha que a fez carregar cerca de trinta ou quarenta 

milhões de diamantes em uma pequena caixa que ela havia colocado em seu bolso. O cavalo 

estava pronto e a levou de volta, como de costume. Ao amanhecer, a rainha chamou as 

princesas que responderam ao seu chamado, e ela, então, lhes disse: 

– O rei não está muito bem. Sonhei esta noite que deveria ir colher flores e ervas em 

uma certa terra onde elas são muito boas e farão o rei rejuvenescer, por isso precisamos 

partir imediatamente. 

 Fleur-d’Amour e Belle-de-Nuit que acreditavam que sua mãe não tinha mais o desejo 

de perdê-las, lamentaram as más notícias. Era necessário, então, partir e foram muito longe. 

Nunca tinham feito uma viagem tão longa. Finette que não disse nenhuma palavra, se 

manteve atrás das outras. Chacoalhava suas cinzas maravilhosamente, sem vento e sem 

chuva para estragar tudo. A rainha, certa de que suas filhas estavam bem adormecidas, 

aproveitou para abandoná-las e retornar à sua casa. Assim que o dia amanheceu, Finette 
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percebeu que sua mãe já não estava mais lá e então acordou suas irmãs: 

– Estamos sozinhas aqui, a rainha se foi. 

Fleur-d’Amour e Belle-de-Nuit começaram a chorar. Elas se descabelavam e 

socavam os próprios rostos. Gritavam: 

– Ó céus! o que faremos? 

Finette era a melhor menina do mundo. Mai uma vez sentiu dó de suas irmãs: 

– Vejais o que farei por vós – lhes disse. – Pois minha madrinha me deu uma maneira 

de retornar, mas me advertiu para não vos ensinar o caminho e se eu assim o fizesse que não 

me veria mais.  

Belle-de-Nuit se jogou ao pescoço de Finette, Fleur-d’Amour fez o mesmo. Elas a 

acariciavam tão ternamente que não tardou mais o retorno das três à casa do rei e da rainha. 

Suas majestades foram surpreendidas de rever as princesas. O rei e a rainha 

conversaram a noite toda e a filha mais nova, que não se chama Fine-Oreille17 à toa, os 

escutou planejando um novo complô e que no dia seguinte a rainha voltaria à campanha. 

Ela correu acordar suas irmãs. 

– Ó céus – lhes disse. – Estamos perdidas, a rainha quer, de toda maneira, nos levar a 

algum deserto e nos abandonar lá. E por vós, irritei minha madrinha, não ousaria lhe 

procurar como sempre fiz. 

 Elas estavam em apuros e se indagavam uma a outra: 

– O que faremos? 

Finalmente, Belle-de-Nuit disse as outras duas: 

– Não devemos nos desesperar, a velha Merluche não tem tanta esperteza que não 

tenha sobrado um pouco aos outros. Nós só precisamos nos carregar de ervilhas. As 

espalharemos ao longo do caminho e, assim, retornaremos. 

Fleur-d’Amour achou o expediente admirável. Elas se carregaram de ervilhas, 

encheram seus bolsos. Fine-Oreille, ao invés de pegar as ervilhas, pegou sua bolsa de belos 

vestidos com a caixa de diamantes e, tão logo, que a rainha lhes chamou para partir já se 

encontravam prontas. 

Ela lhes disse: 

– Tive um sonho esta noite que há uma terra, que não se faz necessário nomear, três 

 
17 Fine-Oreille em francês quer dizer fina orelha, justificando o nome da personagem com a ação de ouvir tudo 

sempre. [N.T.] 
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príncipes lhes aguardam para casar convosco. Quero vos levar a esta terra para averiguar se 

meu sonho é verdadeiro.  

A rainha tinha à sua frente as filhas prontas, que espalhariam as ervilhas sem se 

preocupar, pois estavam certas de que retornariam à casa. Desta vez a rainha foi ainda mais 

distante do que ela havia ido até então e durante uma noite escura, ela abandonou suas filhas 

e voltou a encontrar o rei. Chegou muito cansada, mas confortável de não ter mais uma 

família tão grande embaixo de seus braços. 

As três princesas, depois de terem dormido até às onze horas, acordaram. Finette foi 

a primeira a perceber a ausência da rainha. Por mais que ela tenha se preparado, não deixou 

de chorar, confiando mais no seu retorno à sua madrinha – a fada – do que nas habilidades 

de suas irmãs. Ela lhes disse com medo: 

– A rainha partiu, precisamos segui-la o mais rápido. 

– Cale-te, pequena babuína – respondeu Fluer-d’Amour. – Encontraremos o caminho 

assim que quisermos, estás fazendo uma tempestade em copo d’água. 

Finette não ousou responder, mas quando quiseram achar o caminho, não havia mais 

nem traços nem trilhas. Os pombos, que eram numerosos por estas terras, comeram as 

ervilhas. Elas se puseram a chorar até os gritos. Após dois dias sem comer, Fleur-d’Amour 

perguntou a Belle-de-Nuit: 

– Minha irmã, não tens nada para comer? 

– Não – disse ela.  

Ela perguntou a mesma coisa a Finette: 

– Eu não tenho mais nada – respondeu ela. – Mas acabo de encontrar uma bolota. 

 – Ah! entregueis a bolota para mim – disse uma. 

– Entregueis para mim – disse a outra. 

Cada uma a queria ter. 

– Dificilmente seremos saciadas dividindo uma bolota entre nós três – disse Finette. 

– Vamos plantá-la, virá outra para nos servir. Concordaram, embora fosse pouco provável 

que crescesse uma árvore em uma terra onde não se via nenhuma. Via-se, apenas, repolhos 

e alfaces, os quais as princesas comiam. Se elas fossem muito delicadas, elas já teriam morrido 

umas cem vezes. Deitavam-se todo dia sob as estrelas. Todas as manhãs e todas as noites 

iam, uma por vez, regar a bolota, e lhe diziam: 

– Cresce, cresce, bela bolota. 
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Ela começou a crescer de maneira visível. Quando estava um pouco grande, Fleur-

d’Amour quis subi-la, mas a árvore não era forte o suficiente para aguentá-la. Sentiu a planta 

se dobrar embaixo dela, e desceu imediatamente. Belle-de-Nuit teve a mesma aventura. 

Finette, mas leve, se manteve no topo por bastante tempo e suas irmãs lhe perguntaram: 

 – Não vês nada minha irmã? – Ela lhes respondeu: 

– Não, não vejo nada. 

– Ah! É que o carvalho não é alto o suficiente – disse Fluer-d’Amour. 

De modo que elas continuaram a regar a bolota e lhe dizer: 

– Cresce, cresce, bela bolota. 

Finette jamais deixou de subir no carvalho duas vezes por dia. Uma manhã, quando 

ela lá estava, Belle-de-Nuit disse a Fleur-d’Amour: 

– Encontrei uma bolsa que nossa irmã escondia de nós. O que será que pode ter 

dentro dela? – Fleur-d’Amour respondeu: 

– Ela me disse que são rendas velhas que ela emenda, mas eu acho que são doces. 

 Acrescentou Belle-de-Nuit que ela gostava muito de doces e queria averiguar. Ela 

encontrou mesmo na bolsa as rendas do rei e da rainha, mas elas serviam para esconder os 

belos vestidos de Finette e a caixa de diamantes. 

– Bom! Talvez ela seja uma grande petulante – reclamou ela. – Vamos pegar tudo 

para nós e colocar pedras no lugar. 

Assim o fizeram prontamente. Finette retornou sem nada perceber da maldade de 

suas irmãs, pois não pensava em se enfeitar no deserto. Pensou apenas no carvalho que se 

tornava o mais belo carvalho de todos eles. 

Uma vez que ela subiu o carvalho e suas irmãs, como era de costume, lhe 

perguntaram se ela não tinha descoberto nada, ela disse: 

– Descobri uma grande casa, tão bela, tão bela que não consigo nem dizer. Os muros 

são de esmeraldas e rubis e o telhado de diamantes. Ela é toda coberta de campainhas de 

ouro, os cataventos vão e vêm com o vento. 

– Tu mentes – disseram elas. – Ela não deve ser tão bela quanto dizes. 

– Acreditem em mim – suplicou Finette. – Não sou mentirosa, vinde vê-la vós 

mesmas, meus olhos estão deslumbrados. 

Fleur-d’Amour subiu na árvore. Quando viu o castelo não conseguiu ficar calada. 

Belle-de-Nuit estava curiosa, não deixou de subir quando chegou a sua vez e ficou tão 
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emocionada quanto suas irmãs. 

– Certamente – disseram elas. – Devemos ir a esse palácio, talvez encontremos belos 

príncipes que ficarão muito felizes em casar conosco. Durante toda a longa noite elas só 

falavam de seu plano, deitadas sobre a relva. Porém, assim que Finette lhes pareceu estar em 

sono profundo, Fleur-d’Amour disse à Belle-de-Nuit: 

– Sabeis o que deveríamos fazer, minha irmã? Nos levantar e nos vestir com as ricas 

vestimentas que Finette trouxe. 

– Tendes razão – disse Belle-de-Nuit. 

Elas, então, se levantaram-se, encaracolaram os cabelos, colocaram pó no rosto, em 

seguida fizeram pintas em suas bochechas e vestiram os belos vestidos de ouro e prata todos 

cobertos de diamantes, nunca houve algo tão belo. 

Finette, ainda sem saber do roubo que suas malvadas irmãs lhe haviam feito, pegou 

sua bolsa planejando se vestir, mas se angustiou quando não achou nada além de seixos, 

percebendo ao mesmo tempo que suas irmãs estavam arrumadas como dois sóis. Ela chorava 

e reclamava da traição que elas lhe haviam feito enquanto elas riam e tiravam sarro de sua 

cara. 

– Será mesmo possível – disse-lhes – que vós teríeis a coragem de me levar ao castelo 

sem me adornar e me fazer bela? 

– Nós não tínhamos o bastante nem para nós – respondeu Fleur-d’Amour – e se tu 

nos importunar te bateremos. 

– Mas – continuou ela. – Esses vestidos que estais vestindo são meus, minha madrinha 

os deu para mim, eles não devem nada a vós. 

– Se continuares falando – disseram elas. – Nós vamos te bater e te enterrar sem que 

ninguém saiba. 

A pobre Finette cuidou para não as incomodar, seguia-as suavemente andando um 

pouco atrás delas, não parecendo mais do que uma criada. 

Quanto mais elas se aproximavam da casa, mais ela parecia maravilhosa. 

– Ah! – diziam Fleur-d’Amour e Belle-de-Nuit. – Vamos nos divertir muito! 

Comeremos bem, à mesa com o rei, mas Finette lavará as tigelas na cozinha, pois ela está 

como uma mulher desleixada, suja, e se alguém perguntar quem ela é, devemos tomar todo 

o cuidado para não chamá-la de irmã, diremos que ela é a pequena vaqueira da vila. 

 Finette, que era espirituosa e muito bela, se desesperou em ser tão maltratada. 
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Quando chegaram à porta do castelo bateram e imediatamente uma velha terrível veio abrir. 

Ela tinha apenas um olho no meio da testa, mas ele era tão grande quanto cinco ou seis 

outros, o nariz achatado, a pele escura e a boca tão horrível que dava medo. Tinha quinze 

pés de altura e trinta de circunferência. 

– Oh infelizes! O que vos traz aqui? – perguntou. – Não sabíeis que era o castelo do 

ogro e que não seríeis nem suficientes para seu almoço, mas eu sou melhor que meu marido. 

Entrai, eu não as comerei de imediato, terão o consolo de viver dois ou três dias a mais. 

Quando elas ouviram a ogra falar de tal maneira, fugiram, acreditando que podiam 

se salvar, porém uma pernada da ogra valia cinquenta das delas, que correu e as capturou, 

umas pelos cabelos, outras pela pele do pescoço colocando-as embaixo de seus braços. A ogra 

arremessou as três em um porão que estava cheio de sapos e serpentes e elas caminhavam 

sobre os ossos daqueles que já haviam sido devorados. 

Como a ogra queria comer Finette imediatamente, foi buscar vinagre, óleo e sal para 

comê-la com salada, mas ela ouviu o ogro vindo e percebendo que as princesas tinham a pele 

branca e delicada, decidiu comê-las sozinha, então as colocou prontamente sob uma grande 

tina de onde só enxergavam através de um buraco. 

O ogro tinha seis vezes a altura de sua mulher. Quando falava a casa tremia e quando 

tossia parecia uma rajada de trovão. Ele tinha apenas um grande olho feio, seus cabelos eram 

todos espetados e se apoiava em um tronco que utilizava como bengala. Em sua mão havia 

uma cesta coberta, da qual retirou quinze pequenas crianças que havia roubado pelo caminho 

e que engoliu como quinze ovos frescos. Quando as três princesas o viram, tremiam sob a 

tina, elas não ousaram chorar alto, de medo que as ouvisse, mas diziam, baixinho, entre si: 

– Ele vai nos comer vivas, como nos salvaremos? 

O ogro disse à sua mulher: 

– Ora, vejas tu, sinto cheiro de carne fresca e quero que me dê. 

– Bom, – disse a ogra – sempre acreditas sentir cheiro de carne fresca e são teus 

carneiros que passam por aí. 

– Oh, não me engano de maneira alguma – disse o ogro. – Certamente sinto cheiro 

de carne fresca e vou procurar por todo lado. 

– Procura – disse a ogra. – E não encontrarás nada. 

– Se eu encontrar – respondeu o ogro. – E descobrir que tu a escondeste, cortarei tua 

cabeça para fazer uma bola. 
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Temendo a ameaça, ela lhe disse: 

–  Não se enerve, meu pequeno ogrinho, vou te declarar a verdade. Hoje, vieram três 

jovens garotinhas que eu prendi, mas seria um prejuízo comê-las, pois elas sabem fazer de 

tudo. Como sou velha, se faz necessário que eu descanse, veja que nossa bela casa está muito 

suja, nosso pão não está assado, a sopa não te parece mais tão boa e eu não te aparento mais 

tão bela, de tanto que me mato de trabalhar. Elas serão minhas servas. Eu te peço, não as 

coma agora, se sentires vontade algum dia, faças a tua vontade. 

O ogro teve muita dificuldade em prometer não as comer imediatamente. Ele disse: 

 – Me deixe comê-las, não comerei mais que duas. 

– Não, não comerás nenhuma. 

– Bem, comerei apenas a menorzinha. – E ela disse: 

– Não, não comerás nenhuma. 

Enfim, após muita contestação, ele lhe prometeu não as comer. Ela pensou consigo 

mesma: 

 – Quando ele for caçar, eu as comerei e direi a ele que elas se salvaram. 

O ogro saiu do porão e lhe disse para trazê-las diante dele. As pobres meninas 

estavam quase mortas de medo, a ogra as tranquilizou e quando ele as viu perguntou o que 

elas sabiam fazer? Responderam que sabiam varrer e que sabiam costurar e fiar 

maravilhosamente, que faziam bons guisados de comer até lamber os pratos. E por seus pães, 

bolos e tortas, vinham de toda parte procurá-las em sua casa. O ogro se afeiçoando, disse:  

 – Ora, ora, coloquemos essas boas trabalhadoras à obra, mas – disse ele à Finette. – 

Quando tu acendes o forno, como podes saber se ele está quente o suficiente? 

– Meu senhor, - respondeu ela - jogo manteiga e depois experimento com a língua. 

 – Pois bem – disse ele. – Acende, então, o forno. 

O forno era tão grande quanto um estábulo, pois o ogro e a ogra comiam mais pão 

do que duas tropas. A princesa fez um fogo atroz, ardia como uma fornalha e o ogro que 

estava presente, esperando o pão macio, comeu uma centena de cordeiros e uma centena de 

pequenos leitões. Fleur-d’Amour e Belle-de-Nuit temperavam a massa. O mestre ogro disse: 

 – Pois bem, o fogo está quente? – Finette respondeu:  

 – Meu senhor, vós vereis. 

Ela jogou, na frente do ogro, mil libras de manteiga no fundo do forno e depois disse: 

 – É preciso sentir com a língua, mas sou muito pequena. 
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– Sou grande – disse o ogro, e se abaixou e se afundou tão adiante que não podia mais 

se retirar, de modo que ele queimou até os ossos. Quando a ogra veio até o forno se espantou 

muito ao ver uma montanha de cinzas dos ossos do seu marido. 

Fleur-d’Amour e Belle-de-Nuit, vendo a ogra tão aflita, consolaram-na o melhor que 

puderam, mas elas temiam que sua dor se acalmasse cedo demais e que o apetite lhe viesse 

e ela as colocasse em uma salada como havia dito já ter pensado fazer. Disseram: 

 –  Tomai coragem, madame, vós encontrareis algum rei ou algum marquês que será 

feliz em vos esposar. 

Ela sorriu um pouco, mostrando dentes mais longos que dedos. Assim que a viram 

de bom humor, Finette lhe disse: 

– Se quisésseis abandonar essas peles horríveis de urso que estais vestida e se colocar 

na moda, nós lhe pentearíamos perfeitamente, você ficaria como uma estrela. 

 – Vejamos – disse ela.  – Mas escuta, certifique-se que se houver alguma dama mais 

bela do que eu, te cortarei em pedaços como carne para torta. 

Logo, as três princesas lhe tiraram o gorro e se colocaram a pentear e frisar seus 

cabelos. Enquanto se divertiam e gargalhavam, Finette pegou um machado e lhe deu um 

golpe tão grande por trás que separou sua cabeça de seu corpo. 

Jamais havia existido tamanha alegria. Elas subiram no telhado da casa para se divertir 

tocando sinos de ouro. Foram em todos os quartos que eram de pérolas e diamantes e os 

móveis tão ricos que eram de morrer de prazer. Riam e cantavam. Nada lhes faltava: trigo, 

geleias, frutas e bonecas em abundância. Fleur-d’Amour e Belle-de-Nuit dormiam em camas 

de brocado e de veludo e disseram: 

– Estamos mais ricas do que era nosso pai quando ele tinha o reino, porém nos falta 

casar, não virá ninguém aqui, esta casa se passa como a casa dos degoladores, pois as pessoas 

não sabem da morte do ogro e da ogra. Precisamos ir ao vilarejo próximo para sermos vistas 

com nossos belos vestidos e não demorará muito para conhecermos financiadores que 

ficarão muito felizes em esposar princesas. 

Assim que estavam vestidas disseram à Finette que elas sairiam para passear e que ela 

deveria permanecer em casa para fazer faxina e lavar roupas e que, quando retornassem, tudo 

estivesse organizado e limpo, se ela não assim fizesse, a cobririam de pancadas. A pobre 

Finette que tinha o coração apertado de dor, permaneceu sozinha na casa, varrendo, 

arrumando, lavando sem descanso e sempre em lágrimas. 
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– Como sou infeliz – dizia ela – de ter desobedecido minha madrinha, agora me 

acontece todo tipo de desgraça. Minhas irmãs roubaram meus ricos vestidos que agora 

servem para adorná-las. Sem mim o ogro e sua mulher ainda estariam bem, do que me serve 

tê-los matado? Teria eu odiado que eles me tivessem devorado tanto quanto viver como 

vivo? 

Dizendo isso, chorava de soluçar. Então chegaram suas irmãs carregadas de laranjas 

de Portugal, geleia e açúcar e lhe disseram: 

– Ah! Viemos de um belo baile! Cheio de gente! O filho do rei dançou, nos foram 

feitas mil honrarias. Vem, tira nossos sapatos e tira toda lama, pois esse é teu trabalho. 

 Finette obedecia e, se por acaso ela quisesse se queixar, suas irmãs a espancariam até 

deixá-la quase morta. 

No dia seguinte, saíram mais uma vez e retornaram para contar as maravilhas. Uma 

noite Finette se sentava perto do fogo sobre um monte de cinzas, sem saber o que fazer, 

olhava as rachaduras da chaminé, e de tanto olhar, Finette achou uma chave tão velha e tão 

imunda que a fez pagar todos os seus pecados limpando-a. Quando a chave estava limpa a 

menina percebeu que ela era de ouro e pensou que uma chave de ouro deveria abrir um belo 

cofrinho. Imediatamente começou a correr por toda casa, testando a chave em todas as 

fechaduras até que encontrou um baú que era uma obra-prima. Ela o abriu. Dentro, havia 

vestidos de diamantes, de rendas, de linho e fitas de imensa soma. Ela nada disse de sua 

incrível fortuna, porém esperou, impacientemente, que suas irmãs saíssem no dia seguinte. 

Assim que estavam fora de vista, ela se enfeitou tanto que ficou mais bela que o sol. 

Assim arrumada, Finette foi ao mesmo baile que suas irmãs dançavam e embora ela 

não tivesse uma máscara, ela estava tão mudada para melhor que elas não a reconheceram. 

Assim que passava pelas pessoas, se elevava um murmúrio de vozes, umas de admiração, 

outras de inveja. Tiraram-na para dançar. A mestra da mansão veio até Finette e, fazendo-

lhe uma grande reverência, pediu para dizer-lhe como se chamava, para não esquecer, 

jamais, o nome de uma pessoa tão maravilhosa. Ela lhe respondeu, civilizadamente, que a 

nomearam Cendron. Não houve amante que não foi infiel à sua senhora por Cendron, nem 

poeta que não tenha feito rimas por Cendron. As pessoas não tinham olhos o suficiente para 

olhá-la, boca o suficiente para exaltá-la. 

Fleur-d’Amour e Belle-de-Nuit, que haviam feito grande estrondo nos lugares em 

que tinham aparecido, vendo as boas-vindas dadas a essa recém-chegada, explodiram de 
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ressentimento, mas Finette se desfazia de tudo da maneira mais graciosa do mundo. Ela tinha 

um ar de que havia sido feita para comandar. Fleur-d’Amour e Belle-de-Nuit que viam sua 

irmã apenas com a fuligem da chaminé sobre seu rosto, e mais manchada que um 

cachorrinho, tinham perdido tão completamente a noção de sua beleza, que não a 

reconheceram de forma alguma. Elas faziam a corte a Cendron como os outros. Assim que 

Finette notou que o baile estava prestes a acabar, partiu às pressas, retornando à casa, se 

despindo com esforço, retomando seus trapos, e quando suas irmãs chegaram: 

 – Ah! Finette, acabamos de ver uma jovem princesa muito encantadora. Não uma 

macaca como tu. Ela é branca como a neve, mais corada que as rosas, seus dentes são de 

pérola, seus lábios de coral. Ela tem um vestido que pesa mais de mil libras, apenas de ouro 

e diamante. Como ela é bela! Como ela é encantadora! 

Finette respondeu entre dentes: 

– Assim eu estava, assim eu estava. 

– O que murmuras? – disseram elas. 

Finette respondeu ainda mais baixo: 

– Assim eu estava. 

Este pequeno jogo durou bastante tempo. Não havia um dia que Finette não mudava 

de roupa, pois o baú era de fada, e quanto mais se tirava dele, mais roupas surgiam, e roupas 

tão da moda que só as damas se vestiam iguais a ela. 

Uma noite, Finette havia dançado mais que o de costume que se atrasou muito para 

partir. Querendo recuperar o tempo perdido e chegar em sua casa um pouco mais cedo que 

suas irmãs, caminhou com toda sua força e deixou cair uma de suas sapatilhas de veludo 

vermelho, toda bordada de pérolas. Ela fez o possível para encontrá-la, mas a noite estava 

muito escura que seu esforço foi inútil. Retornou a mansão com um pé calçado e o outro nu. 

No dia seguinte o príncipe Chéri, filho mais novo do rei, indo à caça, encontrou a 

sapatilha de Finette. Recolheu do chão, olhou e admirou a pequenez e delicadeza da 

sapatilha, que virou, revirou, beijou e levou consigo. Desde desse dia ele não comeu mais. 

Ficou magro e mudado, amarelo como um marmelo, triste e abatido. O rei e a rainha que o 

amavam perdidamente, mandaram trazer de todas as partes as melhores caças e compotas. 

Para ele tudo isso era menos que nada. Olhava para tudo isso sem responder à rainha quando 

ela lhe falava. Mandaram buscar médicos de toda parte, até mesmo de Paris e Montpellier. 

Quando chegavam lhes faziam ir ver o príncipe e após três dias e três noites de considerações, 
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sem perdê-lo de vista, os médicos concluíram que ele estava apaixonado e que morreria se 

não lhe trouxessem remédio. 

A rainha, que o amava loucamente, chorava até se fundir em água por não poder 

descobrir quem ele amava para fazer dela sua esposa. Ela levou até seu quarto as mais belas 

damas, ele não se dignou nem a olhá-las. Por fim ela lhe disse: 

– Meu querido filho, queres nos fazer sufocar de dor, pois amas e nos escondes teus 

sentimentos. Diz quem tu desejas e nós a te daremos, mesmo que seja apenas uma simples 

pastora. 

O príncipe, mais corajoso pelas promessas da rainha, tirou a sapatilha debaixo de sua 

cabeceira e lhe mostrou: 

– Aqui está, madame, – disse ele. – O que causa meu mal. Encontrei essa bela e 

adorável sapatilha indo caçar. Nunca me casarei a não ser com aquela que conseguir calçar a 

sapatilha. 

– Muito bem, meu filho – disse a rainha. – Não te aflijas, nós mandaremos procurá-

la. 

 Ela foi contar ao rei a novidade. Ele se quedou muito surpreso e mandou, na mesma 

hora, que fossem com tambores e trombetas anunciar que todas as garotas e mulheres 

viessem para calçar a sapatilha, e aquela a quem ela servisse, se casaria com o príncipe. Cada 

uma, tendo ouvido do que se tratava, limpou os pés com todos os tipos de água, de pastas e 

de pomadas. Houve damas que fizeram descascar os pés para ter a pele mais bela; outras 

jejuavam ou esfolavam os pés para tê-los menores. Foram, enlouquecidas, experimentar a 

sapatilha. Nenhuma conseguia calçar, e quanto mais elas tentavam inutilmente, mais o 

príncipe se entristecia. 

Fleur-d’Amour e Belle-de-Nuit, um dia tomaram tanta coragem que foi algo 

espantoso. 

 – Aonde ides? – indagou Finette. 

– Vamos à grande vila – responderam. – Onde o rei e a rainha habitam, experimentar 

a sapatilha que o filho do rei encontrou, pois se ela servir a uma de nós duas, casaremos e ele 

nos fará rainhas. 

– E eu – disse Finette – não irei? 

– Francamente - disseram. – És uma patinha feia. Vai, vai regar nossos repolhos, não 

prestas para nada. 
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Finette pensou, imediatamente, que ela vestiria suas mais belas roupas e iria se 

aventurar como as outras, pois ela tinha uma pequena suspeita que ela teria boa sorte. O que 

a deixou triste foi que ela não sabia o caminho, o baile onde dançavam não era na grande 

vila. Ela se vestiu magnificamente. Seu vestido era de cetim azul, todo coberto de estrelas e 

diamantes, ela carregava um sol na cabeça e uma lua cheia nas costas. Tudo brilhava tanto 

que não podiam olhar para ela sem piscar os olhos. Quando abriu a porta para sair ficou 

muito surpresa em ver o belo cavalo andaluz que a tinha levado para a casa de sua madrinha. 

Acariciou-lhe e disse: 

– Sejais bem-vindo meu cavalinho. Sou grata à minha madrinha Merluche. 

 O cavalo se abaixou, Finette o montou como uma ninfa. Ele estava coberto de sinos 

de ouro e de laços, sua capa e seu freio não tinham preço e Finette estava trinta vezes mais 

bela que a bela Helena.18 

O cavalo andaluz corria ligeiro, seus sinos faziam dim, dim, dim. Fleur-d’Amour e 

Belle-de-Nuit, ao ouvi-los, viraram-se e a viram chegar, porém, nesse momento, como foi 

grande sua surpresa! Elas reconheceram ser Finette Cendron. Elas estavam todas 

enlameadas, seus belos vestidos estavam cobertos pela lama: 

– Minha irmã – Fleur-d’Amour exclamou em protesto à Belle-de-Nuit. – Ali está 

Finette Cendron. 

A outra exclamou o mesmo. Ao passar perto delas, seu cavalo espirrou e lhes fez 

máscaras de lama. Finette se pôs a rir e lhes disse: 

– Altezas, Cendrillon as despreza o tanto que merecem. 

Então, passando como uma rajada a viram partir. Fleur-d’Amour e Belle-de-Nuit 

entreolharam-se e disseram: 

– Estamos sonhando? Quem poderia ter dado roupas e um cavalo à Finette? A sorte 

está ao seu lado, ela vai calçar a sapatilha e nós teremos feito uma viagem em vão. 

Enquanto se desesperavam, Finette chega ao palácio. Assim que a veem, todos creem 

se tratar de uma rainha. Os guardas empunharam as armas, tocaram os tambores, soaram as 

trombetas, abriram as portas e, aqueles que a tinham visto no baile foram diante dela 

dizendo: 

– Abram espaço, abram espaço, é a bela Cendron, é a maravilha do universo.  

 
18 Referência à beleza de Helena de Troia.  
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 Ela entrou, com todo o aparato, no quarto do príncipe moribundo que ao pousar 

seus olhos sobre ela, ainda apaixonado, desejou que ela tivesse os pés pequenos o suficiente 

para calçar a sapatilha. Ela o calçou de uma vez e mostrou o par que havia trazido para este 

propósito. Neste mesmo momento gritaram: 

– Viva a princesa Chérie, viva a princesa que será nossa rainha! 

 O príncipe se levantou de sua cama e veio beijar-lhe as mãos, ela o achou belo e 

espirituoso. Ele lhe fez mil saudações. Advertiram o rei e a rainha o que havia ocorrido. A 

rainha a recebeu entre seus braços, chamou-lhe de sua filha, sua querida, sua pequena rainha, 

deu-lhe presentes magníficos, e o rei os fez ainda mais ricos.  Disparam as armas. Os violinos, 

as gaitas de fole começaram a tocar. Não se falava em outra coisa a não ser em dançar e 

regozijar-se.  

O rei, a rainha e o príncipe suplicaram para que Cendron aceitasse se casar: 

– Não – disse ela. – Antes, é preciso que eu vos conte minha história. 

Foi o que ela fez em quatro palavras. Quando souberam que ela era nascida princesa, 

foi uma outra alegria que quase os matou, mas assim que Finette lhes disse o nome do rei, 

seu pai, e o da rainha, sua mãe, eles reconheceram ser os conquistadores do reino de seus 

pais. Eles lhe contaram que eram os conquistadores e, então, Finette jurou não aceitar se 

casar a não ser que eles devolvessem os estados de seu pai. Eles prometeram devolver, pois 

possuíam mais de cem reinos, um a menos não faria falta. 

– Madame, essas são minhas irmãs que são muito amáveis, vos peço que as amai. 

 As princesas ficaram tão confusas com a bondade de Finette que não puderam 

proferir nem sequer uma palavra. Ela lhes prometeu que retornariam ao seu reino, pois o 

príncipe gostaria de lhes devolver à família delas. Com essas palavras, as princesas se atiraram 

de joelhos diante dela chorando de alegria. 

As núpcias foram as mais belas, como nunca se tinha visto. Finette escreveu à sua 

madrinha e colocou sua carta com grandes presentes sobre o belo cavalo andaluz, rogando à 

fada que encontrasse o rei e a rainha para lhes contar sua boa sorte e que eles tinham apenas 

que retornar ao seu reino. 

A fada Merluche cumpriu sua comissão muito bem. O pai e a mãe de Finette 

regressaram aos seus estados e suas irmãs foram rainhas tanto quanto ela. 
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6.1.1. Comentários da tradução 

 

A primeira escolha tradutória, na tentativa de criar um estranhamento na leitura, foi 

manter os nomes das três princesas – tão significativos – em francês. Fleur-d’Amour, Belle-

de-Nuit e Fine-Oreille não se transformaram em Flor-d’Amor, Bela-da-Noite e Fina-Orelha 

em pró de uma leitura mais fluída, mas permaneceram em francês colocando em evidência 

a origem do texto e possibilitando esse estranhamento e essa conexão a um outro lugar e 

realidade, capacidade tão particular à tradução. Outra escolha para manter esse 

estranhamento e o que ajuda a criar um cenário de um outro universo, criando uma ruptura 

com o cotidiano foi a diferenciação entre “tu” e “vous” que traduzi para “tu” e “vós”. A 

presença da conjugação dos verbos na segunda pessoa do plural causa um desligamento com 

a linguagem cotidiana ajudando a criar uma aura distinta ao texto, além de possibilitar a 

diferenciação de tratamento entre as personagens. O uso do “vós” em situações mais formais 

e do “tu” em situações menos formais e a marca da agressividade com que as irmãs de Finette 

a tratam.  

E por último, diferentemente dos estranhamentos dos nomes que foram mantidos 

em francês e do uso incomum do “vós”, fez-se algumas adaptações de estrutura em pró da 

fluidez do texto. Trouxe o discurso direto para a forma do português e supriu-se muitos dos 

pronomes pessoais, evitando a repetição excessiva e pouco natural para leitores brasileiros.       

Traduzir um conto de fadas é um desafio por si só, pois apresenta todo um universo 

específico com sua estrutura narrativa fixa e seu vocabulário próprio. Tal desafio fica ainda 

maior quando o texto fonte é do século XVII e abre acesso a outro universo e outra maneira 

de pensar a narrativa. Por fim, o projeto de tradução de Finette Cendron foi não tentar trazer 

o conto para o século XXI, mas foi mais uma tentativa de abrir uma janela de observação - 

não livre de estranhamentos - de um mundo outro, este, que não o de cá. 

 

 

 

6.2. Conto: Fortunê 

 

Era uma vez um pobre camponês que, vendo-se a ponto de morrer, não quis deixar, 

na sua sucessão, nenhum motivo de disputa entre seu filho e a sua filha que ele amava 

afetuosamente. Sua mãe me trouxe, disse ele, por dote, dois escabelos e um colchão de palha. 
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Eis minha galinha, um vaso de flores perfumadas e uma aliança de prata que me foi dada por 

uma grande dama que se hospedou na minha pobre cabana; ao partir, ela me disse: 

– Meu bom homem, eis um dom que eu lhe dou; seja cuidadoso para regar bem as 

flores e apertar bem a aliança. No mais, sua filha será de uma beleza incomparável, nomeie-

a Fortunê e lhe dê a aliança e as flores para confortá-la em sua pobreza.  

– Assim, minha querida Fortunê, – acrescentou o bom homem – você terá um e 

outro, o resto será para seu irmão.  

Os dois filhos do camponês pareceram satisfeitos. Ele faleceu. Os dois choraram e as 

divisões foram feitas sem reclamação. Fortunê acreditava que seu irmão a amava, mas 

quando quis pegar um dos escabelos para se sentar:  

– Guarde suas flores e sua aliança, – disse-lhe ele, com um ar violento. – E quanto 

aos meus escabelos não os desarrume, eu gosto de ordem na minha casa.  

Fortunê, que era muito doce, pôs-se a chorar sem fazer barulho; ela permaneceu em 

pé, enquanto Bedu (seu irmão) estava sentado melhor que um doutor. Veio a hora do jantar, 

Bedu tinha um ovo fresco excelente de sua única galinha; ele jogou a casca para sua irmã.  

– Tome, – disse-lhe ele, – eu não tenho outra coisa para lhe dar; se você não tse 

adaptar, vá à caça às rãs, no próximo pântano.  

Fortunê nada respondeu. Levantou os olhos ao céu, chorou ainda, e depois entrou 

no seu quarto. Ela o encontrou todo perfumado, e não duvidando de que fosse o aroma de 

suas flores, aproximou-se tristemente e lhes disse:  

– Belas flores, cuja variedade me dá um extremo prazer de ver, vocês que fortalecem 

meu coração aflito pelo doce perfume que espalham, não temam que eu lhes deixe faltar 

água e que uma mão cruel lhes arranque do seu caule; terei cuidado com vocês, já que são 

o meu único bem.  

Ao fim destas palavras, Fortunê olhou se elas precisavam ser regadas: estavam muito 

secas. Pegou seu pote de água e correu ao clarear da lua até a fonte, que era bastante longe. 

Como ela tinha andado rápido, sentou-se na borda da fonte para descansar; mas mal se 

sentou e viu vir uma dama cuja majestade correspondia bem ao numeroso séquito que a 

acompanhava: seis damas de honra seguravam a cauda de seu manto; ela se apoiava em duas 

outras; seus guardas andavam à sua frente ricamente vestidos de veludo amarante (da cor 

do Amarante, flor de outono também chamada flor do amor que é de um vermelho púrpura 

e que, quando seca, ainda guarda a cor) e bordado de pérolas; carregavam uma poltrona 
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forrada de tecido de ouro onde ela se sentou, e um dossel para o campo, que foi logo aberto; 

ao mesmo tempo, foi montado um bufê repleto de pratos de ouro e vasos de cristal. Foi 

servido um excelente jantar na borda da fonte e seu doce murmúrio parecia estar em 

harmonia com as várias vozes que cantavam estas palavras: 

 

Nossos bosques são agitados pelos zéfiros mais benfazejos, 

Flora brilha sobre estas margens, 

Sob estas sombrias folhagens, 

Os pássaros encantados exprimem os seus desejos. 

Atentem-se a escutar 

E se amar seu coração pretender, 

Há doces motivos que podem envolver: 

Será glorioso se entregar. 

 

Fortunê se mantinha em um cantinho, não ousando se mover, tão surpresa estava 

com todas as coisas que se passavam. Logo em seguida, a grande rainha disse a um de seus 

cavaleiros:  

– Penso ter visto uma pastora neste bosque, faça com que se aproxime. 

 Imediatamente, Fortunê se aventurou, mas mesmo tímida como era naturalmente, 

não deixou de fazer uma profunda reverência à rainha, com tanta graça, que os que a viram 

ficaram espantados; ela pegou a parte inferior do vestido, beijou-a, depois se colocou de pé 

diante da rainha, baixando os olhos modestamente; suas bochechas estavam cobertas de uma 

cor entre o rosa e o vermelho o que ressaltava a brancura de sua tez, e era fácil observar nas 

suas maneiras aquele ar de simplicidade e doçura que encanta nas pessoas jovens.   

– O que você faz aqui, bela garota, – disse-lhe a rainha, – você não teme os ladrões?  

– Ah! Senhora, – disse Fortunê – eu só tenho uma roupa de tecido simples, o que eles 

ganhariam com uma pobre pastora como eu?  

– Então, você não é rica? – retomou a rainha sorrindo.  

– Sou tão pobre – disse Fortunê – que só herdei de meu pai um pote de flores e uma 

aliança de prata.  

– Mas você tem um coração, completou a rainha. – Se alguém quisesse tomá-lo, você 

gostaria de dá-lo?  
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– Não sei o que é dar meu coração, senhora – respondeu ela. – Sempre ouvi dizer 

que sem coração não se pode viver, que, quando ele é ferido deve-se morrer e, apesar da 

minha pobreza, eu não estou insatisfeita em viver. 

 – Você sempre terá razão, bela garota, de defender seu coração. Mas, diga-me, – 

continuou a rainha, – você jantou bem?  

– Não, senhora, – disse Fortunê – meu irmão comeu tudo.  

A rainha pediu que lhe trouxessem um serviço de mesa e fazendo-a se colocar à mesa, 

ela lhe serviu o que havia de melhor. A jovem pastora estava tão surpresa de admiração, e 

tão encantada com as bondades da rainha, que mal podia comer um pedaço. 

– Gostaria muito de saber – disse-lhe a rainha – o que você vem fazer tão tarde na 

fonte?  

 – Senhora, eis meu pote de água, eu vinha buscar água para regar minhas flores.  

Falando assim, abaixou-se para pegar o pote que estava perto dela. Mas, quando o 

mostrou à rainha, ficou muito espantada em vê-lo feito de ouro, todo coberto de enormes 

diamantes, e cheio de uma água que cheirava maravilhosamente bem. Ela não ousou pegá-

lo, temendo que não fosse para ela.  

 – Eu o dou a você, Fortunê – disse a rainha. – Vá regar as flores de que você cuida e 

lembre-se que a rainha dos Bosques quer ser uma de suas amigas. 

Após estas palavras, a pastora se jogou aos seus pés. Depois de lhe ter dado muitas 

modestas graças disse: 

– Senhora, pela honra que me fazes, ouso tomar a liberdade de vos pedir para esperar 

aqui um momento, vou buscar a metade do meu bem, o meu pote de flores que não poderá 

nunca estar em melhores mãos que as suas.  

– Vá, Fortunê – disse-lhe a rainha, tocando-lhe docemente as bochechas. – Eu aceito 

ficar aqui até que volte. 

Fortunê pegou seu pote de ouro e correu para o seu pequeno quarto; mas, enquanto 

estava ausente, seu irmão Bedu tinha entrado, pegado o pote de flores, e colocado no seu 

lugar uma grande couve. Quando Fortunê percebeu esta infeliz couve, caiu em desespero e 

ficou bastante indecisa se retornaria à fonte. Enfim, decidiu-se, e, colocando-se de joelhos 

diante da rainha, disse: 

– Senhora, Bedu roubou meu pote de flores, só me resta minha aliança; eu vos 

suplico de recebê-la como uma prova de meu reconhecimento.  
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– Se eu aceitar sua aliança, bela pastora, você estará arruinada?  

– Ah! Senhora – disse ela, com um ar muito leve –, se possuo vossas boas graças não 

posso me arruinar.  

A rainha pegou a aliança de Fortunê e a colocou em seu dedo; imediatamente, subiu 

em um veículo de coral ornado de esmeraldas, puxado por seis cavalos brancos, mais belos 

que os da carruagem do sol. Fortunê a seguiu com os olhos até onde pode; enfim, as 

diferentes rotas da floresta a deixaram invisível à sua vista. Retornou para a casa do Bedu, 

totalmente farta dessa aventura. 

A primeira coisa que fez, entrando no quarto, foi jogar a couve pela janela. Mas ficou 

bem espantada ao ouvir uma voz que gritava:  

– Ah! Estou morta.  

Ela não entendeu nada daquelas reclamações, pois, geralmente, as couves não falam. 

Assim que o sol nasceu, Fortunê, inquieta pelo seu pote de flores, desceu para ir procurá-lo 

e a primeira coisa que encontrou foi a infeliz couve. Deu-lhe um chute, dizendo:  

– O que faz aqui, você que se mete a ficar no meu quarto no lugar das minhas flores?  

– Se alguém não tivesse me carregado – respondeu a couve – eu não teria pensado 

em ir.  

Ela se agitou docemente, pois tinha muito medo, mas a couve lhe disse ainda:  

– Se você quiser me levar até meus camaradas, eu direi em duas palavras que suas 

flores estão na bancada de Bedu.  

Fortunê, desesperada, não sabia como as retomar; teve a bondade de plantar a couve 

e, depois, pegou a galinha favorita de seu irmão e disse:  

– Animal impertinente, vou fazê-la pagar todas as tristezas que Bedu me faz.  

– Ah! Pastora – disse a galinha, – deixe-me viver e como meu humor é de conversar, 

irei vos contar coisas surpreendentes.  

 “Não acredite ser filha do camponês que a manteve nutrida; não, bela Fortunê, ele 

não é seu pai; mas a rainha que a concebeu um dia já tinha tido seis filhas; e como se ela 

tivesse tido má vontade de ter um menino, seu marido e seu sogro lhe disseram que a 

apunhalariam a menos que ela lhes desse um herdeiro. A pobre rainha aflita ficou grávida; 

enclausuraram-na em um castelo e colocaram guardas perto dela ou, melhor dizendo, 

atormentadores, que tinham ordem de matá-la se ela tivesse de novo uma filha. 
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Esta princesa assustada pela infelicidade que a ameaçava, não comia e não dormia 

mais; ela tinha uma irmã que era fada; escreveu-lhe seus temores exatos; a fada, tendo 

engravidado, sabia bem que teria um filho. Quando deu à luz, carregou com ventos um cesto 

onde embalou seu filho muito apropriadamente e lhes deu ordem de que eles carregassem 

o pequeno príncipe até o quarto da rainha, afim de trocá-lo com a menina que ela teria: esta 

clarividência não serviu de nada, porque a rainha, não recebendo nenhuma notícia de sua 

irmã fada, aproveitou-se da boa vontade de um de seus guardas que tinha pena dela e que a 

salvou com uma escada de cordas. Assim que você veio ao mundo, a rainha, aflita, 

procurando se esconder, chegou a esta pequena casa, quase morta de fadiga e de dor; eu era 

camponesa e boa ama e ela me confiou você e me contou suas infelicidades e estava tão 

abatida, que morreu sem ter o tempo de nos ordenar o que faríamos com você. 

Como eu gostei toda a minha vida de conversar, não pude me impedir de contar esta 

aventura, de maneira que, um dia, veio aqui uma bela senhora à qual eu contei tudo o que 

sabia. Imediatamente, ela me tocou com uma varinha e eu me tornei galinha, sem poder 

falar mais: minha aflição foi extrema e meu marido, que estava ausente no momento desta 

metamorfose, não soube nunca de nada. Ao seu retorno, me procurou por toda parte; enfim, 

acreditou que eu estava coberta de água ou que as bestas das florestas tinham me devorado. 

Esta mesma senhora que tinha me feito tanto mal, passou uma segunda vez por aqui e 

ordenou a ele de chamá-la Fortunê e lhe deu de presente uma aliança de prata e um pote de 

flores; mas, como ela estava dentro da cabana, chegaram vinte e cinco guardas do rei seu 

pai, que a procurava com más intenções: ela disse algumas palavras e fez eles se tornarem 

couves verdes, dentre os quais o que você jogou ontem à noite pela janela. Eu não tinha 

mais ouvido falar nada até o momento, eu mesma não podia falar, ignoro como a voz 

voltou”. 

A princesa ficou muito surpresa com as maravilhas que a galinha acabava de lhe 

contar; de novo, ela estava cheia de bondade e lhe disse:  

 – Você me dá grande piedade, minha pobre ama, por ter se tornado galinha, gostaria 

muito de devolver-lhe ao antigo aspecto, se eu pudesse. Mas não nos desesperemos de nada, 

me parece que todas as coisas que você acaba de me dizer não podem permanecer na mesma 

situação. Eu vou procurar minhas flores, pois eu as amo de forma única. 

Bedu tinha ido ao bosque, não podendo imaginar que Fortunê resolvera explorar a 

sua bancada: ela ficou contente com o afastamento dele e acreditou que não encontraria 
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nenhuma resistência, quando viu, de repente, uma grande quantidade de ratos 

extraordinários armados para a guerra: eles se arrumaram por batalhões, tendo atrás deles a 

famosa bancada e os escabelos ao lado; vários ratos gordos formavam o corpo da reserva, 

resolvidos a combater como guerreiros. Fortunê ficou muito surpresa; não ousava se 

aproximar, pois os ratos se jogavam sobre ela, mordiam-na e tiravam seu sangue.  

– O quê? gritou ela. – Minhas flores, minhas queridas flores, vocês ficarão em tão má 

companhia?  

Ela percebeu, de repente, que, talvez, a água tão perfumada que tinha no vaso de 

ouro tivesse uma virtude particular; correu para buscá-la; jogou algumas gotas sobre o povo 

dos ratos; imediatamente, a trupe de ratos se salvou cada um em seu buraco e a princesa 

pegou rapidamente suas belas flores, que estavam a ponto de morrer de tanto que 

precisavam ser regadas; ela jogou em cima delas toda a água que tinha em seu vaso de ouro 

e podia sentir o grande prazer delas, quando escutou uma voz muito doce que saía entre os 

ramos e que lhe disse:  

– Incomparável Fortunê, eis o feliz e tão desejado dia de vos declarar meus 

sentimentos; saiba que o poder de sua beleza é tal que pode tornar sensível até as flores.  

A princesa, tremendo e surpresa por ter ouvido falar uma couve, uma galinha, uma 

flor e por ter visto um exército de ratos, ficou pálida e desmaiou. 

Bedu chegou lá em cima.  O trabalho e o sol lhe tinham esquentado a cabeça; quando 

ele viu que Fortunê tinha vindo procurar suas flores e que as tinha encontrado, ele a puxou 

até à porta e a colocou para fora. Ela apenas sentiu o frescor da terra, abriu seus belos olhos; 

percebeu perto dela a rainha dos Bosques, sempre charmosa e magnífica. 

 –Você tem um irmão mau, – disse ela para Fortunê. – Vi com qual desumanidade 

ele a jogou aqui; você quer que eu a vingue?  

– Não, senhora, disse-lhe ela. – Não sou capaz de me sentir contrariada, e o mal 

natural dele não pode mudar o meu...  

– Mas – acrescentou a rainha, – tive um pressentimento que me assegura que este 

camponês gordo não é seu irmão; o que você pensa?  

– Todas as aparências me levam a acreditar que ele é, senhora. – respondeu 

modestamente a pastora. 

– E eu devo acreditar. O quê? – continuou a rainha. –Você não ouviu dizer que 

nasceu princesa. 
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– Alguém me disse há pouco – respondeu ela. – No entanto, ousaria me vingar de 

uma coisa de que não tenho nenhuma prova?  

– Ah! Minha cara criança – continuou a rainha – eu a amo por este humor! Percebo, 

neste momento, que a educação obscura que você recebeu não impediu a nobreza de seu 

sangue. Sim, você é princesa, e não cabia a mim vos garantir as desgraças que você 

experimentou até agora. 

Ela foi interrompida neste momento pela chegada de um jovem adolescente mais 

belo que o dia; ele usava um longo vestido mesclado de ouro e de seda verde, fechado por 

grandes botões de esmeraldas, rubis e diamantes; tinha uma coroa e flores, seus cabelos 

cobriam seus ombros. Assim que viu a rainha, colocou um joelho no chão e a saudou 

respeitosamente.  

– Ah! Meus filhos, minhas amáveis flores, disse-lhes ela. – O tempo fatal de seu 

encantamento acaba de terminar, para a salvação da bela Fortunê. Que alegria de vos ver. 

Ela o apertou estreitamente entre seus braços; e virando-se depois em direção à 

pastora:  

– Charmosa princesa, eu sei tudo o que a galinha vos contou. Mas o que você não 

sabe é que os ventos que eu tinha encarregado de colocar meu filho em seu lugar o 

colocaram em uma plantação de flores. Enquanto eles iam procurar sua mãe, que era minha 

irmã, uma fada que não ignorava nada das coisas mais secretas e com a qual eu batalho há 

muito tempo, vigiou muito bem o momento que ela tinha previsto desde o nascimento de 

meu filho e o transformou em um campo de flores. E, apesar da minha ciência, não pude 

impedir esta infelicidade. Na tristeza a que eu tinha me reduzido, empreguei toda a minha 

arte para procurar algum remédio e não achei nenhum mais seguro do que levar o príncipe 

Éiê ao lugar em que você foi nutrida, imaginando que, quando você pegasse as flores da água 

deliciosa que tinha no vaso de ouro, ele falaria, a amaria e que, no futuro, nada perturbaria 

o seu repouso: eu tinha mesmo a aliança de ouro que precisava receber de sua mão, não 

ignorando que seria a marca que me faria perceber que se aproximava a hora em que o 

charme perderia sua força, apesar dos ratos que nossa inimiga devia colocar no campo, para 

impedi-la de tocar as flores. Assim, minha cara Fortunê, se meu filho casa com você, sua 

felicidade será definitiva. Veja, neste momento, se este príncipe lhe parece amável o 

suficiente para recebê-lo por esposo. 
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– Madame – respondeu ela, ficando vermelha, – você me enche de graças, reconheço; 

que você é minha tia, que, pelo seu saber, os guardas enviados para me matar foram 

metamorfoseados em couves e a minha ama em galinha; que me propondo a aliança com o 

príncipe Cravo, é uma grande honra que eu possa pretender. Mas dir-lhe-ei minha incerteza? 

Não conheço seu coração, e começo a sentir, pela primeira vez na minha vida, que poderia 

ser feliz se ele não me amasse.  

– Não tenha tanta certeza bela princesa. – disse o príncipe. – Há muito tempo que 

você causa em mim toda a impressão que você quer fazer neste momento, e se o uso da voz 

me tinha sido permitido, o que você não teria ouvido todos os dias dos avanços de uma 

paixão que me consumia? Mas sou um príncipe infeliz, pelo qual você só sente indiferença. 

Ele lhe declamou em seguida estes versos: 

 

Enquanto de um cravo eu retive a figura,  

Você me concedia seus cuidados delicados: 

Você vinha algumas vezes admirar sem testemunhas 

De minhas brilhantes flores a bizarra pintura. 

Por você eu espalhava meus perfumes mais doces,  

Eu portava a seus olhos uma beleza nova; 

E quando longe de você eu estava, 

Uma abundância mortal 

Só provava demais, que em segredo consumado, 

Eu definhava sempre na espera cruel 

Do objeto que me tinha encantado. 

A minhas dores você era favorável,  

E sua bela mão,  

De uma água pura regava meu seio, 

E algumas vezes sua boca adorável,  

Me dava beijos, ah! Cheios de doçuras. 

Para melhor saborear minha felicidade, 

E lhe provar meu fervor e meu reconhecimento,  

Eu desejava, em um tão doce momento,  

Que alguma mágica potente,  

Me fizesse sair de um triste encantamento,  

Meus desejos estão satisfeitos, eu a vejo, eu a amo; 

Posso lhe dizer meu tormento: 

Mas para minha infelicidade, você não é mais a mesma. 

Quais desejos imaginei? Deuses justos, o que fiz? 
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A princesa pareceu muito contente com a doçura do príncipe; ela exaltou muito esse 

ato inesperado e, mesmo que não estivesse acostumada a ouvir versos, falou com bom gosto. 

A rainha, que só sofria em vê-la vestida de pastora, com impaciência a tocou desejando-lhe 

as mais ricas vestimentas que nunca tivessem sido vistas; imediatamente, seu tecido branco 

se transformou em tecido bordado de prata, bordado de rubis; seu penteado elevado, caía 

um longo véu de tecido leve e transparente misturado com outro; seus cabelos negros 

estavam embelezados com mil diamantes e sua tez, e a brancura bela, pega das cores tão 

vivas, que o príncipe mal podia resistir ao brilho.  

– Ah! Fortunê, como você é bela e charmosa, gritou ele suspirando! – Você será 

inflexível às minhas tristezas?  

– Não, meu filho – disse a rainha. – Sua prima não resistirá aos nossos pedidos. 

Enquanto ela falava, Bedu, que retornava para seu trabalho, passou e vendo Fortunê 

como uma divindade feminina, acreditou sonhar, chamou-a com muita bondade e pediu a 

rainha para ter piedade dele.  

– O quê!  Após ter sido tão maltratada! –disse ela.  

– Ah, Senhora! Sou incapaz de me vingar – respondeu a princesa.  

A rainha a abraçou e admirou a generosidade de seus sentimentos.  

– Para satisfazê-la, vou enriquecer o ingrato Bedu.  

E a cabana dele se tornou um palácio mobiliado e cheio de dinheiro, seus escabelos 

não mudaram de forma, não mais que sua bancada, para fazê-la lembrar de seu antigo estado, 

mas a rainha dos Bosques aperfeiçoou seu espírito; ela lhe deu polidez e mudou sua figura. 

Bedu, então, se achou capaz de gratidão, e o que ele não disse à rainha e à princesa para lhes 

testemunhar a sua nesta ocasião! 

Depois, por um toque de mágica, as couves se tornaram homens, a galinha, uma 

mulher; o príncipe Cravo era o único insatisfeito; suspirava perto de sua princesa e lhe 

implorou para tomar uma resolução em seu favor: enfim, ela consentiu, não tinha visto nada 

de amável, e tudo o que era amável, o tinha menos que o jovem príncipe. A rainha dos 

Bosques, contente de um tão feliz casamento, não esqueceu de nada para que tudo fosse 

pomposo. A festa durou muitos anos e a felicidade dos afetuosos esposos durou tanto quanto 

a vida deles. 
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6.2.1. Comentários da tradução 

 

O título do conto traz o nome da personagem principal, e como tal, nos desafia, logo 

de início, a decidir se mantemos a grafia francesa Fortunée, que significa “afortunada”, ou se 

adaptamos para o português. A escolha de “Fortunê” preserva, sobretudo, uma fonética que 

lembra a francesa. Porém, não foi possível manter a mesma opção pela sonoridade do nome 

do príncipe Œillet, devido à dificuldade de sua pronúncia em português. Optou-se então por 

traduzi-lo por “Cravo”, o que cria uma relação com as demais flores, com as quais Fortunê 

conversa no conto.  

A respeito da pontuação, foi preciso decidir também o que fazer sobre a pontuação, 

já que a de época, se mantida, tornava o texto ininteligível e agramatical, o que nos fez optar 

pelas regras de pontuação contemporânea. Essa decisão trouxe mudanças significativas na 

sintaxe, sobretudo, no tamanho de frases e períodos.  

Sobre o uso pronominal na posição de sujeito e objeto, optou-se por usar “você” e 

“vocês”, terceira pessoa do singular e plural, de modo que é impossível na linguagem 

contemporânea preservar a distância interlocutiva que ainda existe na língua francesa, 

marcada pelo contraste entre “tu” e “vous”.  

Sobre o primeiro verso, foram mantidas as referências à mitologia, que conta a 

história do deus Zéfiro e a deusa Flora, além das rimas intercaladas (ABBA). Porém, no 

segundo verso, tentamos manter a intercalação sempre que possível. 
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