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Marie-Catherine le Jumel de Barneville, Condessa de 

Aulnoy (1651-1705) 
 

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 
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tornar-se membro da Accademia de'Ricrovati di Padova, passando a ser chamada de “Clio” 

ou “a Eloquente”. 

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). 
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