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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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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, 
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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 

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: 
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– 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 

percebeu que sua mãe já não estava mais lá e então acordou suas irmãs: 

– Estamos sozinhas aqui, a rainha se foi. 
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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-Oreille1 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 

príncipes lhes aguardam para casar convosco. Quero vos levar a esta terra para averiguar se 

meu sonho é verdadeiro.  

 
1 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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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. 

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 
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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 

emocionada quanto suas irmãs. 

– Certamente – disseram elas. – Devemos ir a esse palácio, talvez encontremos belos 
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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. 

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 
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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. 

Temendo a ameaça, ela lhe disse: 

–  Não se enerve, meu pequeno ogrinho, vou te declarar a verdade. Hoje, vieram três 
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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. 

– 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 
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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. 

– 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 
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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 

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 
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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, 

sem perdê-lo de vista, os médicos concluíram que ele estava apaixonado e que morreria se 

não lhe trouxessem remédio. 
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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. 

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 
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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.2 

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.  

 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 

 
2 Referência à beleza de Helena de Troia.  
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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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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.  
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