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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 

da terra, num canto do jardim, uma habitação magnífica, para onde conduziu Philonice. Para 
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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 
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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. 

 

 

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”. 
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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. 
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