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Catherine Bernard (1662?-1712) 
 

Catherine Bernard ou Mademoiselle Bernard nasceu provavelmente no ano de 

1662,1 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 

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. 

 
1 De acordo com Derval Conroy (2005), Catherine Bernard teria nascido em 1663. 
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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). 
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