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Louise de Bossigny, Condessa d’Auneuil (16??-1700) 
 

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 

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), 



Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII. Louise de Bossigny, 
Condessa d’Auneuil. Marilia Mezzomo Rodrigues. ISBN: 978-85-5581-046-6 

Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII. ISBN: 978-85-
5581-046-6 

apresenta alguns contos inspirados nas narrativas medievais cavalheirescas e maravilhosas, 

como as de Ariosto e Boiardo e, também, em temas orientais populares. 
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