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Conto: O príncipe Roseiral 

 

A rainha de um reino como nenhum outro na região de Catte era a viúva de um rei 

a quem amava ternamente, e vivia em sofrimento, proporcional ao amor que tivera. Uma 

filha, o único fruto do casamento, preencheu seu tempo e dissipou as tristezas, mas Florinda 

(esse era o nome da menina), por sua vez, ainda lhe deveria causar sofrimento. 

Um dia, quando todas as damas da Rainha estavam no quarto com a Princesa, uma 

pequena Carruagem de marfim apareceu, puxada por seis borboletas, cujas asas eram 

pintadas em mil cores. Uma pessoa, cujo tamanho correspondia ao da Carruagem, e que 

suspeitava-se ser uma Fada, depois de ter feito várias voltas, jogou este bilhete: 

 

Florinda nasceu repleta de magia, 

Mas sua dor deve ser infame 

Se for para que um dia ame 

O Amante que jamais veria. 

 

A Fada desapareceu e deixou uma grande surpresa no ar; a Rainha ficou mais 

comovida do que deveria estar. Um infortúnio tão absurdo e improvável não a tranquilizava 

em nada quanto aos caprichos do amor, e fez de tudo para impedir os caminhos do destino. 

Ela não esperou que Florinda atingisse a idade de amar para apresentá-la a todos os 

seus pretendentes. Entre os príncipes vizinhos, havia um oculto aos olhos do mundo, mas o 

retrato de Florinda chegou até ele por meio das fadas, nada era impossível.  

O Rei, seu pai, era viúvo de uma mulher que o fizera sofrer todos os horrores do 

ciúme e casou-se com outra pouco propensa a causá-lo, mas que nasceu para tê-lo. Ela levou 

os seus caprichos tão longe, que o príncipe sabia que seu pai tinha apenas mudado de pesar, 

e duvidava qual dos seus males era o maior. Nessa incerteza, concluiu que o casamento era 

um vínculo assustador e resolveu se afastar desses assuntos. 
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O filho único do Rei foi criado em um magnífico Castelo e teve acesso a todos os 

entretenimentos para sua idade. Ele foi instruído em todas as ciências possíveis, exceto na 

que desejam lhe esconder. Por fim, tinha acesso a todas as diversões, salvo a única para a 

qual ele nasceu. Mas o amor não deixa nada escapar.  

Esse Príncipe, que achou o retrato de Florinda sob seus pés, olhou-o com surpresa. 

A admiração seguiu-se de perto de um desassossego incomum a um jovem acostumado a 

exercícios e reflexões que nada tinham a ver com esses sentimentos. 

Seu primeiro desejo foi ver o original desse retrato; era um rosto mais delicado do 

que aqueles que havia visto até então. Fosse pelo instinto de um mistério natural ao amor 

ou porque julgava que estavam lhe escondendo alguma coisa, não comunicou a ninguém o 

desejo que tinha de deixar o lugar que sempre lhe parecera agradável. Começou a vê-lo 

como sua prisão a partir do momento em que quis deixá-lo. 

 Ele conseguiu escapar de seus vigias e partiu na estrada sem saber para onde estava 

indo. Mal deu alguns passos, encontrou a Fada de quem já falamos:  

– Onde vai, Príncipe infeliz? – ela lhe disse – Vai em direção a todos os infortúnios 

que quiseram que evitasse, mas não poderá escapar do seu destino. 

Enquanto isso, a mãe de Florinda ordenou um magnífico torneio que atraiu todos os 

Príncipes dos Reinos vizinhos para a Corte. Eles queriam se destacar pela boa aparência e 

origem, mas, mesmo se Florinda os apreciasse, o amor não a permitiu fazer uma escolha, e 

uma piedade cruel por todos a impedia de escolher algum. Eles tinham por ela sentimentos 

inspirados por sua beleza, e ela teria feito muitos infelizes se tivesse escolhido somente um. 

A Rainha rejeitou esses Príncipes com tristeza, sua filha não gostou do que tinha 

visto. Metade da Profecia se cumprira, o resto ainda deveria ser temido. 

Algum tempo depois, Florinda, cansada da Corte, e não tendo nada para prendê-la, 

obteve permissão de sua mãe para se retirar em uma casa de campo. Era um lugar agradável 

e próprio para divertir uma pessoa livre das atenções do amor. Um dia, quando caminhava 

num canteiro de flores, viu um roseiral mais verde e mais florido do que os outros, que, 

dobrando pequenos galhos ao se aproximar, parecia dar-lhe aprovação à sua própria 

maneira: uma atitude tão nova em uma roseira surpreendeu a princesa; esse feito 

extraordinário, que se calou em seu favor, a agradou; foi uma espécie de homenagem que a 

tocou; ela fez várias voltas no jardim; o roseiral inclinou-se tantas vezes quanto passou; ela 

queria escolher uma rosa que lhe parecia muito vermelha; e nela se espetou. A picada a 
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impediu de dormir à noite, e no dia seguinte levantou-se mais cedo do que o habitual. Foi 

passear no jardim: o roseiral redobrou as suas reverências com um entusiasmo que encantou 

a Princesa e a fez esquecer da picada para pensar somente nessa maravilha.  

Finalmente, encantada, aproximou-se demais do roseiral e se viu enredada, sem 

conseguir se livrar. Desejava se soltar, mas sentiu uma extraordinária resistência. Ela se 

desembaraçou, no entanto, mas ouviu um forte som que saía das folhas e que parecia com 

suspiros:  

– O quê?! – exclamou ela – um roseiral que suspira?  

– Ele é capaz de mais, madame – lhe diz– e você tem o poder de fazê-lo falar; deixe-

o contar sua triste história. 

– Eu sou um Príncipe, acrescentou ele; esconderam-me tudo que era mais precioso 

no mundo. Eu vivi sem vê-la, e eis o que isso me custou. Uma Fada me transformou nessa 

figura e ficarei assim até o dia em que for amado pela pessoa mais linda do mundo; mas o 

que vejo aqui deve ser reservado para os Deuses, e corro o risco de ser para sempre um 

roseiral.  

A princesa não lhe respondeu: “Não sei o quão a sério devo tomar a alegria que tive 

com as reverências do roseiral”. Ela o achou muito ousado por tê-la envolvido em seus 

galhos e o deixou. Mas não sem olhar mais uma vez para o jardim. 

Sua cabeça estava agitada por sentimentos bastante parecidos, ainda que um pouco 

diferentes. O roseiral que ganhou vida a espantou. O Príncipe escondido lhe deu pena. Ela 

sentia muita raiva por ele ter tido a audácia de falar de amor; mas, por fim, perdoou o 

Amante por ser um arbusto, e, afinal, como poderia se zangar com um roseiral? 

A princesa voltou no dia seguinte ao jardim; ela cuidava para ficar longe do roseiral, 

mas podia ser vista, e podia até ouvir suas lamentações. Depois de várias voltas, ela se 

aproximou e tentou consolá-lo sobre sua transformação, sem tocar em nenhum outro 

assunto. 

Alguns dias depois, vendo-o muito exposto ao ar livre, ela mandou construir um 

pequeno abrigo de mármore para ele, protegido por pilastras, onde ela o visitava com 

frequência. Sem sentir, ela se acostumou a dar ao príncipe uma figura humana em sua 

mente, e até uma figura gentil. Pouco a pouco ela deixou que ele lhe falasse de amor. Parecia-

lhe que os discursos de um arbusto não poderiam ser perigosos. O roseiral soube tirar 
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proveito da situação. Dizia muitas coisas a ela, dando a impressão de que estava se contendo, 

e nas voltas de sua eloquência a persuadiu de que era docemente amada. 

A princesa sonhava tanto com o prodigioso roseiral, que por fim não pensava em 

mais nada. O Abrigo de Mármore era o lugar para onde seus pés iam sozinhos. Ela até se 

descuidou ao dizer coisas demais ao Príncipe, e ele a tratou com grande compaixão. 

Mas a ameaçadora Maldição da Fada não desaparecia de sua mente. Talvez já amasse alguém 

que nunca tinha visto; mas duvidava tanto, que via nele apenas um arbusto. Estava com 

medo de ver o seu semblante, mas às vezes desejava fazê-lo. O roseiral, por sua vez, 

queixava-se, mesmo com os elogios da Princesa. 

– Se eu bem entendi seus discursos e cuidados, desperto sua piedade, mas isso não é 

o suficiente se você não me der mais nada. Esse doce sentimento, mesmo vindo da pessoa 

mais linda do mundo, não será capaz de devolver meu rosto. 

A Rainha, no entanto, não podia mais suportar a ausência da filha e ordenou que 

voltasse imediatamente. Foi como se um raio caísse sobre a Princesa, precisava separar-se 

do roseiral, por quem no momento ela acreditava ter uma verdadeira paixão. Derramou 

muitas lágrimas sobre suas folhas, que não puderam ser regadas sem afetar suas forças. 

Como num passe de mágica, o roseiral desapareceu e Florinda viu aos seus pés um Príncipe 

encantador. 

Ele abraçou os joelhos dela com toda a certeza de ser amado. Algo que quase nunca 

é verdade para outros Amantes. Todos os gestos comuns parecem suspeitos perto desse 

evento maravilhoso, de modo que sua felicidade o levou a tal ponto que perdeu, por assim 

dizer, o domínio de seus sentidos. À medida que os recuperava, parecia conservar certa 

imobilidade, ainda tinha algo do arbusto que o havia escondido. Florinda, vendo um príncipe 

tão amável, sentiu o amor aumentar, mas sua modéstia aumentou na mesma proporção, 

lamentou os véus que escondiam seus próprios sentimentos.  

Ela voltou à Corte, o Príncipe a acompanhou. A Rainha, que nada sabia da aventura 

do roseiral, e que conhecia apenas o príncipe por nascimento, permitiu-lhe comprometer-se 

com sua filha. Via todos os dias a sua pretendida, mas sempre havia mais alguém. 

Frequentemente se arrependia de não ser mais arbusto e de ser obrigado a se comportar com 

boas maneiras.  

O Príncipe pressionou pelo casamento, mas Florinda, aterrorizada pelo 

encantamento de seu amor, que lhe deu motivos para temer a Maldição da Fada, pediu à 
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Rainha que a separasse desse Amante para ter certeza da constância de seus sentimentos 

antes de entregar-se a ele. Ela mandou chamá-lo: 

– Príncipe – disse ela – você sabe que eu o amo, e depois de dizê-lo já posso ficar 

longe de você. A previsão dos meus infortúnios me assusta. Tudo o que temi até agora, 

aconteceu. Quando você não estiver certo de que é infinitamente amado, meus cuidados 

podem convencê-lo. Caso você me ame menos, evitarei a minha desgraça rompendo 

contigo. Mas, mesmo com medo, não consigo fazê-lo. Então é melhor que me dê alguns 

sinais de sua fidelidade e negue a Maldição. Afinal, você só viu a mim desde que passou a me 

amar. Eu posso tê-lo agradado somente pela graça da novidade, é necessário testá-lo. Vá 

passar um tempo na Ilha da Juventude até o dia em que eu o chame de volta. Vá, gosto de 

acreditar que quanto mais charmosa lhe parecer a estada, mais a jornada o afligirá. 

Que proposta para um amado Amante! Desde que conhecera o amor, sempre, 

sempre estiveram juntos, nunca experimentou a ideia de ausência. Viver longe de Florinda 

parecia-lhe tão terrível que achava que estava nos seus últimos momentos. Não tinha forças 

para reclamar; suas lágrimas corriam sem que sentisse. Sua atitude demonstrou um amor 

tão grande que a Princesa, julgando que não podia resistir a tanta paixão, fugiu para os 

aposentos da Rainha, e de lá mandou que seu amante obedecesse e partisse sem vê-la 

novamente, que ela teria o cuidado de suavizar seus males. 

O Príncipe se colocou a caminho com uma submissão cujo exemplo não vimos mais 

nenhum depois dele. Ele chegou doente na Ilha da Juventude e achou que encontraria 

Médicos, mas não havia nenhum na tal ilha. O Riso, os Jogos e os Amores o receberam 

jogando rosas nele. Respirou então um ar que lhe restaurou a saúde e, ao mesmo tempo, 

todos os encantos que a dor o fizera perder. 

Foi levado ao Palácio da Rainha do lugar por um caminho coberto dessas flores que 

nascem no começo da Primavera. Viu uma pessoa abençoada com todas as graças da beleza, 

com toda a ingenuidade e toda a alegria da infância, ela tinha apenas quatorze anos. Estava 

sentada em um Trono de Jasmim, mil Amores brincavam em torno dela, alguns se 

enrolavam com as flores de laranjeira, outros desciam pela sua cabeça, outros a 

despenteavam e deixavam cair o cabelo num colo que se revelava. Ela brincava com as 

mulheres e jogava flores nelas com uma graça maravilhosa. 
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Esse espetáculo o tinha distraído de seus sentimentos por Florinda. A Rainha da 

Juventude não era casada, pois queria um marido de sua idade e galante – o que não pôde 

encontrar. O príncipe tinha vinte e quatro anos, um homem feito.  

Alguns dos súditos da juventude pediram notícias sobre os anos que se passaram, 

mas a rainha começou a olhá-lo com interesse. O período de dez anos que distinguia suas 

idades desapareceu com os encantos destinados ao Príncipe.  

A rainha não mediu esforços para envolvê-lo, os olhares, as palavras lisonjeiras, 

pequenas brincadeiras cujo significado era muito sério; tudo foi posto em uso e tudo foi 

ouvido. 

Então, o Príncipe, mais comedido do que ela, fingiu não prestar atenção.  Explicou-

se mais abertamente e fez proposições de casamento com as vantagens que poderiam tocar 

um homem amável, como sempre estar presente, de possuir para sempre, sem interrupção, 

todos os bens, sem os quais os outros nada são, todas as graças, todos os prazeres. Era difícil 

para o Príncipe recusar o dote que ela oferecia. Pouco a pouco esqueceu Florinda, e era 

chegada a hora de lembrá-lo de que ela ainda estava no mundo. 

Florinda mal havia passado um dia sem ver o Príncipe, já sentia o horror de viver 

sem ser amada. Ainda assim, se esforçou para superar seus sentimentos. Já amara sem ver, 

queria ela ainda se casar sem saber se era amada constantemente? 

Quinze dias se passaram nessas agitações, mas ela estava prestes a sucumbir, o medo 

e o ciúme se juntaram às dores da ausência. Precisava falar sobre o amor, então enviou ao 

Príncipe uma Carta: 

 

Se você sofre tanto quanto eu, deve estar penando! Eu não suporto 

as minhas e as suas dores; não quero arriscar perder você para ter 

certeza de seus sentimentos. Já é o suficiente! Você já é digno de ser 

recompensado por obedecer à mais cruel de todas as ordens. Ai! Eu 

não conheci o rigor, mas o senti, e acho que você não consegue mais 

aguentar. Parta e volte, anseio por você aqui! 

 

Aquele bilhete chegou muito oportuno; o Príncipe, em sua solidão, recebera uma 

educação severa, ainda não tivera o tempo livre para se desviar no mundo, achava que não 

era permissível ser inconstante e, apesar do apreço que tinha pela rainha da Ilha da 

Juventude, saiu da Ilha. Mas, enquanto lentamente saía daquele lugar, depois de ter provado 
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seus encantos, leu em alguns cartazes uma descrição que só poderia ser dele. A Rainha 

prometeu àqueles que entregassem vivo ou morto seu fugitivo, os mesmos favores que ela 

lhe oferecera. 

Não demorou para o Príncipe se recuperar. Adiantou sua fuga e chegou aos pés de 

Florinda, que, vendo-o voltar, não teve forças para examinar se ele fora fiel. Eles se casaram 

e o príncipe se tornou Rei após a morte do pai. Ele levou sua esposa para o seu Reino, onde 

o casamento, de acordo com os costumes, acaba com todos os consentimentos de suas vidas.  

Felizes seriam se tivessem permanecido indiferentes um ao outro, mas pessoas 

apaixonadas não são tão razoáveis como as outras e acabam não se tornando bons exemplos 

de lares felizes. O príncipe se descuidou e confessou à Florinda que tivera uma ligeira queda 

pela Rainha da Juventude. Florinda o repreendeu como se não fosse mais sua esposa. Ele 

ficou chocado e aborrecido; queria queixar-se e se consolar com as Damas da Corte. Ela o 

espionou, surpreendeu e insultou. Finalmente, perseguido por sua fúria, ele pediu às Fadas 

que o transformassem novamente em um roseiral, e elas o fizeram como um favor.  

De sua parte, Florinda, ciumenta, tinha sua cabeça tão fraca que não suportava sentir 

o cheiro de uma flor, pois isso a fazia lembrar de seu amor. Desde então, as rosas passaram 

a sempre exalar aromas. 

 

 

Comentários da tradução 
 

 A tradução deste conto foi feita sob a base teórica das treze tendências deformadoras 

de Antoine Berman (2013), numa tentativa de manter-se o mais longe possível dos seus 

efeitos negativos sobre o texto. O que gostaríamos de alcançar com a tradução proposta é 

manter o sentido fiel à letra do texto, também conforme a teoria proposta por Berman. 

Uma característica da língua francesa no final do século XVII e que nos causou um 

pouco de problemas foi o uso do “s longo” ou  “ʃ”. A grafia se assemelha à letra “f”, porém, 

atualmente, o som é o mesmo de um “s” (IMPRIMERIE, 2018). Numa primeira transcrição, 

copiamos o “s longo” como “f”, o que dificultou a leitura. Seria impossível manter o uso 

dessa letra arcaica em nossa tradução, pois ela não faz sentido hoje em dia, nem em francês 

nem em português.                             

 O título do conto já nos propôs um primeiro desafio. “Le Prince Rosier” se traduziria 
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literalmente por “O Príncipe Roseira”. A palavra “rosier” em francês é masculina, enquanto 

a palavra “roseira” em português é feminina. Como o príncipe é um homem, gostaríamos 

de manter uma palavra masculina para não confundir o leitor. Optamos por “roseiral”, uma 

palavra masculina próxima do sentido original e que mantém a coesão no conto.  

No começo do conto, o reino se situa ou é comparado com a “Catte”. 

Desconhecemos essa região, mas, depois de uma pesquisa, supomos que se trate de uma 

região que hoje em dia corresponde às proximidades de Bergerac, no sul da França.  

Quanto aos nomes dos personagens, somente a princesa possui nome próprio, 

“Florinde”, enquanto os outros são tratados por príncipe, princesa, rei ou rainha. Optamos 

por traduzir Florinde para Florinda, pois o nome carrega um jogo de palavras com o enredo 

do texto, que tem como centro um jardim e um roseiral. Em francês e em português fica 

mantida a relação entre o nome Florinda e o verbo florescendo, a raiz “flor”, que é parte 

importante da construção do conto. Dessa forma, evitamos deformar o texto no sentido da 

destruição das redes significantes subjacentes apontada por Antoine Berman:  

 

Toda obra comporta um texto “subjacente”, onde certos significantes 

chave se correspondem e se encadeiam, formam redes sob a “superfície” 

do texto, isto é: do texto manifesto, dado à simples leitura. É o subtexto 

que constitui uma das faces da rítmica e da significância da obra. 

(BERMAN, 2012, p. 79) 

 

 A destruição dos ritmos é uma armadilha muito fácil de se cair, ainda mais quando 

se traduz um texto sem lê-lo em voz alta. Logo no início do conto há um poema com um 

ritmo, rimas e a maldição jogada por uma fada; trata-se de um ponto central da narrativa. 

Atentamos para manter o esquema de rimas sem perder a mensagem, central para a história.  

Há também palavras antigas cujo significado foi difícil de encontrar, como “appas”. 

Utilizamos para consulta o dicionário da Academia Francesa. Exemplos encontrados no 

texto: appas, Catte, proscription, gorge naissante, enchaisnoient, decoëʃʃoient, Placard.  

 

Florinde eʃt née avec beaucoup D’appas,  

Mais ʃon malheur doit eʃtre extrême. 

S’il faut qu’un jour elle aime 

L’Amant qu’elle ne verra pas. 

Florinda nasceu repleta de magia, 

Mas sua dor deve ser infame 

Se for para que um dia ame 

O Amante, jamais veria. 

 

O esquema de rimas foi mantido, ABBA, ou rimas opostas. Appas/pas para 
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magia/veria e extrême/aime para infame/ame. Todas as rimas no original eram ricas (de 

classes gramaticais diferentes), o que foi mantido na tradução.  

A tradução para o português resultou em um texto um pouco mais curto, pois 

retiramos repetições de pronomes pessoais e sujeitos. No francês, toda frase precisa ter um 

sujeito indicado, no português não é necessário. Por vezes invertemos a ordem da sintaxe 

para tornar a leitura e o ritmo mais naturais. Também cuidamos para reduzir as negativas 

duplas, que são mais comuns no francês. Há outra particularidade que, no francês, muitas 

estruturas de frases com partículas negativas possuem sentido positivo (estruturas 

restritivas), enquanto no português essa construção não existe dessa mesma forma, por isso 

optamos por manter o sentido positivo.  

O discurso formal e informal (vós e tu) em francês não possui um correspondente 

satisfatório no português atual. Acabamos empobrecendo o texto nesse sentido, algo talvez 

inevitável ao verter pronomes de tratamento do francês para português, uma deformação 

que Berman chama de homogeneização:  

 

Ela consiste em unificar em todos os planos o tecido do original, embora 

este seja originariamente heterogêneo. É de certeza a resultante de todas 

as tendências precedentes. Frente a uma obra heterogênea - e a obra em 

prosa o é quase sempre - o tradutor tem tendência a unificar, a 

homogeneizar o que é da ordem do diverso, mesmo do disparate. 

(BERMAN, 2012, p. 77) 

 

 Outra questão do mesmo teor foi a escolha entre “você ou tu” nos pronomes de 

segunda pessoa. Nosso projeto de tradução visa atingir públicos de todas as idades e de todas 

as regiões do Brasil, por isso optamos por não utilizar o “tu” que pode soar muito 

regionalista.  

Os diálogos não possuíam nenhuma indicação (travessão, dois pontos, aspas), e por 

isso, acrescentamos nos momentos que julgamos necessário, especialmente onde o discurso 

muda de indireto para direto. A pontuação, por vezes, nos pareceu confusa. O uso de 

vírgulas e pontos e vírgulas era excessivo e dificultava a leitura, tornando os parágrafos 

longos. Por isso, acrescentamos pontos finais e até mesmo novos parágrafos. Apesar dos 

esforços para não deformar o texto, essa decisão de alterar a pontuação incorre no que 

Berman chamou de Destruição dos ritmos: “No entanto, a deformação pode afetar 

consideravelmente a rítmica, por exemplo, ao alterar a pontuação” (BERMAN, 2012, p. 78). 
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Algumas das expressões no francês não possuíam um equivalente com a mesma 

carga de significado ou estilo em português. Numa tentativa de adaptá-las, verificamos que 

havíamos empobrecido qualitativamente o texto, mais uma das deformações apontadas por 

Berman.  

 

Ele remete à substituição dos termos, expressões, modos de dizer, etc. do 

original por termos que não têm nem sua riqueza sonora, nem sua riqueza 

significante ou - melhor - icônica. É icônico o termo que, em relação ao 

seu referente, “cria imagem”, produz uma consciência de semelhança. 

(BERMAN, 2012, p. 75) 

 

 Exemplos desse empobrecimento qualitativo podem ser encontrados quando 

vertemos “taisoit en sa faveur” para “agradar”. Ou “une grande surprise dans les esprits” para 

“uma grande surpresa no ar”. Outro exemplo seria a tradução de “adoucir” para “suavizar”. 

Em alguns trechos, quando há a palavra “arbre”, optamos por traduzir para 

“arbusto”, para manter uma palavra masculina, uma vez que se relacionava ao príncipe. 

No trecho a seguir, optamos por enobrecer o texto ao fazer uma tradução mais 

poética de “Aussi-tôt”. Em se tratando de um conto de fadas, há algumas expressões em 

português que são usuais para o gênero, sendo uma delas “como num passe de mágica”. Por 

isso, acreditamos que o uso se justifica nesse caso. O enobrecimento, segundo Berman, é “A 

retoricização embelezadora consiste em produzir frases “elegantes” usando, por assim dizer, 

o original como matéria prima” (BERMAN, 2012, p. 74). 

 

Elle verʃa quantité de larmes ʃur ʃes feüilles, qui ne 

purent en eʃtre arroʃées ʃans en reʃʃentir la vertu. 

Auʃʃi-toʃt le roʃier diʃparut, e Florinde ne vit plus à 

ʃes pieds qu’un Prince charmant. 

Ela derramou muitas lágrimas sobre suas folhas, que 

não puderam ser regadas sem afetar suas forças. 

Como num passe de mágica, o roseiral desapareceu 

e Florinda viu aos seus pés um Príncipe encantador. 

 

Por fim, alguns trechos não alcançaram um resultado que nos contentasse. Por 

exemplo, o bilhete que Florinda manda ao príncipe enquanto ele está na Ilha da Juventude. 

Não encontramos a palavra “rigneur” em nenhum dicionário, mesmo o arcaico, e por isso, 

traduzimos intuitivamente. Outro trecho difícil foi o da transformação do Príncipe de 

roseiral em homem, pois a construção das frases nos deixou em dúvida quanto ao sentido. 

 Após um trabalho de pesquisa intenso, primeiro para encontrar uma versão do texto, 

depois para fazer sentido de um discurso arcaico, nos sentimos realizadas por conseguirmos 
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chegar a um resultado que julgamos pertinente e à altura do original.  

 O texto antigo do século XVII trouxe novos olhares para a língua francesa, os termos 

arcaicos e a ortografia nos permitem entender melhor a evolução da língua e desconstruir o 

mito de que o francês é uma língua fixa e imutável.  

 Catherine Bernard foi uma autora jovem que desafiou as regras da sociedade da sua 

época ao viver de sua escrita e lançar um olhar pessimista sobre os relacionamentos homem-

mulher. Também foi pioneira ao formar as bases do que viria a ser o gênero “conto de fada” 

na França. Por esses motivos, acreditamos ser importante trabalhar com uma autora que 

significou tanto em sua época e que, para nós, era desconhecida. 

 Outro mito que derrubamos nesse trabalho foi a preconcepção de que os contos de 

fada se originaram de mulheres camponesas e da cultura oral. Percebe-se que Bernard e 

outras autoras do gênero eram letradas e de famílias ricas. Na narrativa Inès de Cordoue há 

até mesmo uma competição de contos de fada nos salões da corte, o que demonstra a 

nobreza do gênero.  

 A tradução foi uma atividade prazerosa, muito porque escolhemos um texto 

agradável e de fácil apreensão – não quanto ao estilo, mas ao conteúdo. Desde o início, 

tínhamos em mente propor uma tradução para todas as idades e todas as regiões do Brasil, 

algo que representou alguns desafios, pois muitas vezes é difícil se desvencilhar dos 

regionalismos aos quais estamos acostumados. 
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