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Conto: A Boa Mulher 

 

Havia uma vez uma Boa Mulher que tinha honestidade, franqueza e coragem. 

Passara por todos os reveses que podem conturbar a vida. 

Estivera na corte e tinha experimentado todas as tormentas que ali são tão comuns: 

traições, perfídias, falta de boa-fé, perda de bens, perda de amigos. De sorte que, enojada de 

ficar num lugar onde a dissimulação e a hipocrisia dominavam, e farta das relações em que 

os sentimentos não se mostram jamais tais como são, ela resolveu deixar seu país e ir tão 

longe que pudesse esquecer todo mundo, e que nunca mais ouvissem falar dela. 

Quando ela acreditou estar bem afastada, ergueu um casebre num local de posição 

bastante satisfatória. Tudo o que conseguiu foi obter um pequeno rebanho de ovelha, cujo 

leite servia como seu alimento e o velo para sua vestimenta. 

Tão logo acostumou-se com esse estado e se encontrou feliz. “Existe então um 

momento na vida em que se pode ter ventura”, dizia, “e tendo feito essa escolha, nada mais 

tenho a desejar”. Passava todos os dias a fiar com sua roca e a conduzir seu pequeno rebanho. 

Teria amiúde desejado ter companhia, mas temia o risco disso. 

Ela gradualmente havia se acostumado à vida que levava, quando um dia, ao tentar 

reunir seu rebanho, ele se pôs em debandada pela campanha e fugiu. Fugiu com tanto 

empenho que, em pouco tempo, ela não viu mais uma só de suas ovelhas. “Sou um lobo 

rampante?”, perguntou, “que quer dizer esta maravilha?”, e chamando sua ovelha mais 

amada, vendo que não reconhecia mais sua voz, ela correu atrás. “Consolo-me em perder 

todo o rebanho”, disse à ovelha, “contanto que tu permaneças comigo”. Mas a ingrata seguiu 

até o fim e partiu com o resto. 

A Boa Mulher muito afligiu-se pela perda que havia se produzido. “Não tenho mais 
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nada”, exclamou, “talvez não encontre mais meu jardim, e minha casa não esteja mais no 

seu lugar”. 

Regressou vagarosamente, pois estava esgotada da corrida que havia feito; frutas e 

legumes alimentaram-na por algum tempo, bem como uma provisão de queijo. 

Ela começava a ver o fim de todas as suas coisas. “Fortuna”, dizia, “por mais que tu 

voltes a me perseguir, até nos lugares mais remotos, não me impedirás de estar pronta para 

ver os umbrais da morte sem temor, e após tantas lutas descerei com tranquilidade aos 

lugares pacíficos”. 

Não tinha mais o que fiar, não tinha mais o que viver; e, apoiando-se em sua roca, 

prosseguiu seu caminho num pequeno bosque, e procurando com os olhos um lugar para 

descansar, ficou espantada ao ver correr em sua direção três criancinhas mais belas que o 

mais belo dia. Ela regozijou-se ao ver uma tão graciosa companhia. Deram-lhe cem afagos 

e, pondo-se ela ao chão para recebê-las mais comodamente, uma jogava os bracinhos em seu 

pescoço, a outra a abraçava por trás e a última a chamava de mãe. Ela aguardou por um 

tempo para ver se não vinham buscá-las, acreditando que aqueles que as haviam trazido até 

ali não deixariam de vir reavê-las. O dia inteiro se passou sem que ela não visse alguém. 

 Decidiu levá-las até seu lar, e pensou que o céu lhe entregava esse pequeno rebanho 

no lugar daquele que havia perdido. Era composto por duas meninas que tinham apenas dois 

e três anos e por um garotinho de cinco. 

Eles tinham, cada um, pequenos cordões pendurados no pescoço, aos quais estavam 

atadas pequenas joias. Uma era uma cereja de ouro esmaltada em cor encarnada, e trazia 

gravada a seguinte palavra: Lirette. Ela acreditou ser o nome da garotinha, e decidiu assim 

chamá-la. A outra era uma acerola, onde estava escrito: Mirtis. E o garotinho tinha uma 

amêndoa com um belo esmalte verde, que trazia em volta: Finfin. A Boa Mulher então 

compreendeu que eram mesmo seus nomes. 

As garotinhas ostentavam em seus penteados algumas pedras preciosas, e mais do 

que o necessário para deixar a Boa Mulher sossegada. Ela logo comprou um outro rebanho, 

e se deu as comodidades necessárias para sustentar sua adorável família. Confeccionava para 

o inverno roupas com cascas de árvores, e para o verão eram vestidas com lona toda 

branquinha feita de algodão. 

Por menores que fossem, eles guardavam seu rebanho. E dessa vez o rebanho os 
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obedecia; era mais dócil e mais obediente do que os grandes cães que tinham, e aqueles cães 

eram mansos e bajuladores. 

 Cresciam a olhos vistos, e passavam sua vida numa grande inocência: amavam a Boa 

Mulher, e amavam-se infinitamente todos os três. 

Eles ocupavam-se em guardar suas ovelhas; tinha vezes em que pescavam, em que 

esticavam redes para capturar passarinhos, em que cultivavam o jardim, e outras em que 

empregavam suas mãos delicadas a trazer flores. 

Havia um roseiral que a jovem Lirette apreciava bastante: ela o regava com 

frequência e o cuidava com empenho; para ela não tinha nada mais belo do que a rosa, era 

sua flor preferida. Uma vez teve vontade de desabrochar um botão, e ela se ocupava em 

procurar o coração quando espetou seu dedo em um espinho. Essa ferida doeu um bocado, 

e ela se pôs a chorar; e o belo Finfin, que não a deixava nunca, tendo se aproximado, chorou 

também pela dor que ela ressentia. Ele pegou o dedo dela, o pressionou e estancou todo o 

sangue com cuidado. 

A Boa Mulher, vendo tanto alarme pelo machucado, aproximou-se deles, sabendo o 

que o havia causado. “Que curioso, por que despojar essa flor que tu amas tanto?”, disse-

lhes. “Queria o seu coração”, respondeu Lirette. “Esses desejos são sempre funestos”, 

replicou a Boa Mulher. “Mas, minha mãe, por que essa flor que é tão bela e que tanto me 

agrada tem espinhos?”, interrompeu Lirette. “Para lhe mostrar, que precisamos desconfiar 

da maioria das coisas que agradam aos nossos olhos, e que os objetos mais agradáveis podem 

esconder armadilhas mortais”, prosseguiu a Boa Mulher. “Como pode, não poder amar tudo 

aquilo que parece ser amável?”, replicou Lirette. “Não sem precaução, e é preciso se 

proteger”, disse-lhe a Boa Mulher. “Mas eu amo meu irmão com todo o meu coração, ele é 

tão belo e charmoso!”, retomou Lirette. “Tu podes amá-lo. Mas se não fosse teu irmão, não 

deverias”, respondeu a mãe. 

  Lirette balançava a cabeça, achando essa regra rígida demais. Finfin, entretanto, 

continuava ocupado com o dedo; ele passava sobre a ferida um sumo com as folhas da rosa, 

com o qual o cobria. A Boa Mulher perguntou por que ele fazia isso. “Porque acredito que 

o remédio pode vir da mesma causa de onde parte o mal”, disse-lhe ele. 

A Boa Mulher sorriu com essa resolução. “Minha querida criança, não vem a ser o 

caso”, respondeu-lhe ela. “Pensava que isso valia para tudo, pois as vezes em que Lirette me 
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olha, fico inteiramente perturbado; sinto-me cheio de emoção, e logo em seguida os mesmos 

olhares dão-me um prazer que eu não saberia explicar; quando ela ralha comigo, fico muito 

sentido, mas basta dizer-me uma palavra dócil que já volto a ficar de novo todo feliz”, 

concluiu ele. 

A Boa Mulher admirava o que essas crianças eram capazes de pensar; ela não sabia o 

que eles eram uns dos outros, e temia que viessem a se amar demais. Quisera ela descobrir 

se eram irmãos; sua ignorância nisso a deixava numa terrível inquietude. A longa juventude 

deles a tranquilizava. 

Finfin já tomava vários cuidados para com a pequena Lirette, ele a amava mais do 

que a Mirtis. Ele havia-lhe dado uma vez os mais belos filhotes de perdiz do mundo. Ela 

criou uma que crescera e ficara adulta, e com a plumagem muito bela; Lirette a amava 

infinitamente, e deu a perdiz para Finfin. Ela o seguia por todo canto; ele ensinava-lhe mil 

coisas divertidas. Levara-a consigo uma vez enquanto guardava seu rebanho; depois não 

mais encontrou sua perdiz, ele a procurou, angustiado com a perda; Mirtis quis consolá-lo, 

mas não teve sucesso. “Minha irmã”, disse-lhe ele, eu estou em desespero, Lirette ficará 

muito aborrecida, tudo o que me dizes não diminui em nada minha dor”. “Veja bem, meu 

irmão”, disse-lhe ela, “levantaremos amanhã bem cedinho e iremos procurar um outro, não 

consigo te ver assim, aflito como estás”. 

Lirette apareceu enquanto ela dizia isso, e sabendo da tristeza de Finfin, ela pôs-se a 

sorrir: “Meu caro irmão”, disse-lhe ela, “encontraremos uma outra perdiz, a única coisa que 

me aflige é te ver nesse estado”. Essas palavras foram o suficiente para trazer de volta a 

serenidade e a calma ao coração e ao rosto de Finfin. “Por que Mirtis não pôde acalmar-me 

o espírito com suas bondades? Ao passo que Lirette o conseguiu apenas com uma palavrinha. 

Não preciso ter as duas, apenas Lirette me basta”, pensou ele. 

Por outro lado, Mirtis percebia que seu irmão tratava com diferença ela e Lirette. 

“Não somos o bastante sendo três, seria preciso ter mais um irmão que me amasse tanto 

quanto Finfin ama minha irmã”, disse ela. 

Lirette já completava doze anos, Mirtis treze e Finfin, quinze; quando uma noite, 

após o jantar, eles estavam sentados em frente ao casebre com a Boa Mulher, que os instruía 

com cem coisas agradáveis. O jovem Finfin, vendo que Lirette brincava com a joia que trazia 

no pescoço, perguntou à sua querida mãe para que ela servia. Ela respondeu que os 
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encontrara cada um com uma, quando caíram em seus braços. E então Lirette disse: “Se a 

minha pudesse realizar aquilo que eu desejo, ficaria bem satisfeita”. “O que desejarias?”, 

perguntou Finfin. “Verás”, disse ela; e, então, pegando a ponta do colar: “Pequena Cereja”, 

continuou, “gostaria de ter uma bela casa de rosas”. 

No mesmo instante, ouviram um breve ruído atrás deles. Mirtis virou-se primeiro e 

deu um grito enorme. Ela tinha razão de o fazer, pois no lugar do casebre da Boa Mulher, 

apareceu a casa mais encantadora que se podia ver. Não era muito alta, o teto ficaria todo 

ornado de rosas tanto no inverno como no verão. Eles para lá se voltaram e entraram; 

encontraram aposentos agradáveis, mobiliados com magnificência. No centro de cada 

quarto havia um roseiral sempre florido num vaso precioso, e no primeiro quarto em que 

entraram, depararam-se com a perdiz de Finfin, que voou sobre seu ombro, fazendo-lhe cem 

carícias. “Basta desejar?”, disse Mirtis. E, tomando seu colar, prosseguiu: “Pequena Acerola, 

dê-nos um jardim mais belo do que o nosso”. 

Foi só ela terminar de falar para que surgisse um diante de seus olhos, com uma 

beleza extraordinária, tudo o que se pode imaginar para contentar todos os sentidos estava 

ali na mais sublime perfeição. 

As jovens crianças puseram-se, antes de mais nada, a correr pelas áleas, por entre os 

canteiros e à beira das fontes. “Pede alguma coisa, meu irmão”, disse-lhe Lirette. “Mas eu 

não desejaria outra coisa, senão ser amado por ti o tanto quanto te amo”, disse-lhe ele. “Ora, 

cabe ao meu coração satisfazer-te. A coisa está nas mãos de sua Amêndoa”, respondeu-lhe 

ela. “Bem, sim! Amêndoa, pequena Amêndoa, gostaria que crescesse perto daqui uma vasta 

floresta onde o filho do rei viesse caçar, e que ele se apaixonasse por Mirtis”, disse Finfin. “O 

que foi que lhe fiz? Não me agrada sair da vida inocente que levamos”, respondeu a bela 

jovem. “Tens toda razão, minha criança, e reconheço sua sabedoria ao demonstrar 

sentimentos tão sensatos; é porque dizem que o rei é um tirano, um usurpador que matou 

o verdadeiro rei e toda a sua família. Talvez o filho não seja melhor do que o pai”, disse-lhe 

a Boa Mulher. 

A Boa Mulher, entretanto, estava admirada com os desejos estranhos dessas crianças 

miraculosas, não sabia nem o que pensar. 

Quando a noite caiu, refugiou-se na casa de rosas, e ficou sabendo no dia seguinte 

que havia uma vasta floresta bem pertinho da casa. Ali virou um local ideal de caça para 
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nossos jovens pastores; Finfin tinha o hábito de correr atrás das corças, camurças, veados. 

Ele deu um filhote de veado mais branco que a neve à bela Lirette. Ele a seguia como 

a perdiz seguia Finfin, e quando eles se separavam por alguns momentos, escreviam-se por 

meio deles; era a coisa mais bonita do mundo. 

Esse pequeno grupo vivia assim, pacificamente, ocupando-se com diversas 

atividades, variando segundo a estação. Guardavam sempre o seu rebanho; mas durante o 

verão suas ocupações eram amenizadas. Caçavam intensamente no inverno; possuíam arcos 

e flechas, e faziam algumas perseguições penosas, após as quais eles regressavam à casa das 

rosas com o passo vacilante, todos congelados. 

A Boa Mulher os recebia com uma grande fogueira; não sabia com qual deles 

começar para aquecê-los. “Lirette, minha filha Lirette”, disse-lhe ela, “aproxime teus 

pezinhos”; e colocando Mirtis em seu ventre: “Mirtis, minha criança”, continuou ela, “dá-

me tuas belas mãos para que eu as aqueça. E tu, meu filho Finfin, aproxima-te”. E os 

colocando num aconchegante canapé todos os três, ela tornava seus zelos muito agradáveis 

pelas suas maneiras e sua brandura. 

Eles viviam assim, numa paz encantadora. A Boa Mulher estimava a afinidade que 

existia entre Finfin e Lirette, pois Mirtis era também bela, e não tinha qualidades menos 

cativantes, e, no entanto, acontecia que Finfin não a amava com a mesma vivacidade. “Se 

eles são irmãos, como acredito que sejam”, dizia a Boa Mulher, “vendo sua beleza sem igual, 

o que farei? São tão parecidos em tudo que, seguramente, são feitos do mesmo sangue. Se a 

coisa for verdade, essa amizade seria muito perigosa; se eles não são nada, posso torná-la 

legítima casando-os, e eles me amam tanto que essa união faria a alegria e o repouso dos 

meus dias”. 

Na ignorância em que ela se encontrava, havia imposto a Lirette, que já estava um 

pouco crescida, de nunca se encontrar sozinha com Finfin, e ela havia ordenado a Mirtis para 

sempre se estar presente com eles. Lirette obedecia-lhe com uma completa submissão, e 

Mirtis seguia aquilo que ela havia lhe recomendado. A Boa Mulher havia ouvido falar de 

uma fada habilidosa que a podia elucidar do fado dessas crianças. 

Um dia em que Lirette sentiu um leve mal-estar, Mirtis e Finfin foram à caça; A Boa 

Mulher viu que a ocasião era favorável para se encontrar com a Madame Tu-Tu; era assim 

que a fada se chamava. Ela então deixou Lirette na casa das rosas e, como ela avançava em 



Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII. Charlotte-Rose 
Caumont de La Force. André Luís Leite de Menezes. Jaqueline Sinderski Bigaton. Janny 
Fioravante. ISBN: 978-85-5581-046-6 
 

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

seu caminho, deparou-se com o filhote de veado de Lirette, que seguia em direção a floresta, 

e viu ao mesmo tempo a perdiz de Finfin que de lá voltava. Eles se juntaram para bem perto 

dela. Não foi sem espanto que ela notou nos dois animais um pequeno laço que traziam 

amarrado ao pescoço com um bilhete. Chamou a perdiz, que voou até ela, e pegando o 

papel, descobriu estes versos: 

 

BILHETE 

Voa, caro perdiz, vá encontrar Lirette. 

Morro a cada vez que dela me separo. 

Pinte-lhe meu ardor e minha discreta dor. 

Ai de mim! quase certo estou 

De que um tão perfeito amor 

Não mais habita seu coração endurecido. 

Contente eu ficaria se Lirette 

Pudesse um dia ter um temor parecido. 

 

“Que palavras! Que expressões!”, exclamou a Boa Mulher. A simples amizade não se 

explica com tanto fogo. E detendo o filhote de veado, que veio lhe lamber a mão, ela 

destacou seu papel, abriu-o, e encontrou as seguintes palavras: 

 

BILHETE 

O dia já vai findar, e tu ainda a caçar; 

Volta, Finfin amado, 

Desde cedo ausentado, 

Antes da aurora levantar-se; 

Bom Deus! Até quando o verei afastado? 

 

“Eis como faziam quando eu vivia na sociedade; quem teria ensinado isso a Lirette 

neste deserto? Como farei para cortar cedo a raiz de um mal tão pernicioso?”, continuou a 

Boa Mulher. “Ei, senhora! O que te inquietas? Deixe aqueles que os conduzem fazer isso, 

pois sabem mais que a ti”, disse-lhe então a perdiz. 

A Boa Mulher ficou embatucada; sabia muito bem que a perdiz falava com o poder 

de alguma magia sobrenatural. Os bilhetes caíram de suas mãos de pavor; o filhote de veado 

e a perdiz os juntaram, um correu e a outra voou. E a perdiz cantou-lhe por tanto tempo 
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“Tu-Tu” que ela acreditou que era essa poderosa fada quem a fazia falar. Ela se recompôs 

um pouco, após essa reflexão, e não tendo mais forças de terminar sua pequena viagem, 

retomou o caminho da casa das rosas. 

Finfin e Mirtis, porém, haviam caçado durante todo o dia; ficaram cansados, tinham 

pousado a caça no chão, estavam deitados sob uma árvore para descansar; pegaram no sono. 

O filho do rei caçava também naquele dia naquela floresta. Ele se afastara das pessoas 

que o cercavam, e foi àquele lugar onde repousavam nossos dois jovens pastores. Ele os 

observou por algum tempo com admiração. Finfin estava com a cabeça apoiada em sua 

aljava, e Mirtis apoiava a sua sobre a barriga de Finfin. 

O príncipe a achou tão bela, que desceu precipitadamente do cavalo, e a observou 

com grande atenção. Julgou pelas suas cestas de pão e pela simplicidade de suas roupas que 

eram apenas pastores; ele suspirou atormentado, porque suspirava de amor; esse mesmo 

amor foi seguido, no mesmo instante, por ciúme. A maneira como estavam os dois jovens 

lhe fez achar que uma tal familiaridade só poderia vir do amor que os unia. Com esse 

pensamento inquieto, não podendo aguentar um sono longo demais, cutucou com sua lança 

o belo Finfin. Ele se despertou de sobressalto, e vendo um homem a sua frente, passou a 

mão no rosto de Mirtis, e a acordou também, chamando pela sua irmã; palavra que 

tranquilizou no mesmo instante o jovem príncipe. 

Mirtis se levantou toda surpresa. Até então, ela só havia visto Finfin. O jovem 

príncipe aparentava ter a mesma idade que ela. Estava soberbamente vestido, e tinha um 

rosto carregado de contentamento. 

Ele primeiro lhe disse algumas afetividades, ela as ouviu com um prazer que não 

havia ainda sentido, ao que ela respondeu de um modo tão inocente, tão cheia de graça. 

Finfin, percebendo que já era tarde, e vendo que o filhote de veado já tinha chegado para lhe 

entregar seu bilhete, disse a sua irmã que era preciso partir. “Venha, meu irmão”, disse ela 

ao jovem príncipe, estendendo-lhe a mão, “venha conosco à casa das rosas”. 

Como ela acreditava em seu irmão Finfin, pensava que tudo o que era belo como ele 

o devia ser também. 

O jovem príncipe não se fez esperar para segui-la. Finfin encheu a carga de seu filhote 

de veado com a caça que havia feito, e o belo príncipe carregou o arco e a aljava de Mirtis. 

Nesse estado, eles chegaram até a casa das rosas. Lirette foi na frente deles; fez uma 
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recepção, sorrindo ao príncipe, e voltando-se para Mirtis: “Apraz-me saber”, disse a ela, “que 

fizeste uma linda caçada”. 

Eles foram todos juntos encontrar a Boa Mulher, a quem o príncipe anunciou sua 

ascendência. Ela tratou com zelo um hóspede tão ilustre, dando-lhe um belo dormitório. 

Ele permaneceu assim dois ou três dias com ela, e foi o bastante para terminar de se 

arrebatar por Mirtis, de acordo com o pedido que Finfin havia feito à pequena Amêndoa. 

Porém, os acompanhantes do príncipe ficaram intrigados ao não vê-lo mais. Haviam 

encontrado seu cavalo, e eles temiam que algum acidente funesto tivesse ocorrido. 

Procuraram-no por toda parte, e o malvado rei, que era seu pai, ficou numa grande fúria ao 

ver que não o encontravam mais. A rainha, sua mãe, que era virtuosa, e era a irmã do rei 

que ele havia matado cruelmente, estava numa pena inconcebível pela perda de seu filho. 

Em sua extrema aflição, ela mandou chamar secretamente a Madame Tu-Tu, que 

era uma velha amiga sua, mas que fazia um bom tempo que não a via, porque este rei a 

odiava, e lhe havia feito sangrentas injúrias a uma pessoa tão amada. 

A Madame Tu-Tu apareceu, sem que percebessem, no gabinete da rainha. Após 

terem trocado muitos beijos e abraços, pois não há tanta diferença assim entre uma fada e 

uma rainha, tendo ambas quase o mesmo poder, a fada Tu-Tu disse-lhe que ela logo veria 

seu filho, rogando-lhe para não se preocupar tanto, e não guardar nenhuma mágoa de tudo 

o que viesse a ocorrer; que ela seria enganada, ou melhor, que ela teria uma alegria que ela 

não esperava, e que ela seria um dia a mais feliz de todas as criaturas. 

As pessoas do rei tanto investigaram o paradeiro do príncipe e o procuraram com 

tanto empenho, que chegando à casa das rosas, acabaram por encontrá-lo. 

Conduziram-no até o rei, que lhe ralhou brutalmente, como se não fosse mais o mais 

belo menino do mundo. Ele vivia triste perto de seu pai, pensando na bela Mirtis. Sua tristeza 

ficou tão evidente em seu semblante, que foi obrigado a fazer confidência à rainha sua mãe, 

que o consolava profundamente. “Se quisesse subir em sua bela mula”, dizia-lhe, “e ir até a 

casa das rosas, ficaria encantada com aquilo que verias”. A rainha consentiu de bom grado; 

levou seu filho até lá, que ansiou para rever sua querida amante. 

A rainha se admirou com a grande beleza que tinham, tanto a de Lirette como a de Finfin. 

Ela os beijava com tanta ternura que pareciam ser filhos seus, e firmou a partir deste 

momento uma grande amizade com a Boa Mulher. 



Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII. Charlotte-Rose 
Caumont de La Force. André Luís Leite de Menezes. Jaqueline Sinderski Bigaton. Janny 
Fioravante. ISBN: 978-85-5581-046-6 
 

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

Ela admirou a casa, o jardim, todas as singularidades que pôde observar. Quando 

regressou, o rei exigiu que ela fizesse o relato de sua viagem, o que ela fez naturalmente. 

Ficou tomado pela vontade de ver por conta própria tantas maravilhas também. Seu filho 

lhe pediu permissão para acompanhá-lo; ele consentiu meio carrancudo, porque nunca fazia 

nada de boa vontade. Assim que viu a casa das rosas, ele a cobiçou, não deixou de ficar de 

olho nos charmosos moradores daquele lugar tão belo, e pretendendo conquistá-lo, disse 

que queria dormir aquela noite ali. 

A Boa Mulher ficou muito contrariada com essa resolução. Ela ouvia um burburinho 

se aproximar, e pressentiu uma desordem na sua casa que a assustava. “Que foi que te 

tornaste”, exclamou ela, “feliz tranquilidade que eu saboreava? O menor sopro da Fortuna 

inverte toda a calma da vida”. 

Ela ofereceu ao rei uma cama excelente, e se recolheu a um canto do alojamento 

com sua pequena família. Quando o malvado rei se deitou na cama, não conseguia pegar no 

sono, e abrindo os olhos, notou ao pé de sua cama uma pequena velhinha que não era mais 

comprida que o cotovelo, mas tão larga quanto; ela usava grandes óculos que cobriam todo 

o seu rosto e fazia-lhe caretas assustadoras. Os covardes são tomados pelo medo; e ele teve 

um abominável, sentiu como se estivesse sendo furado por mil agulhas ao mesmo tempo 

em todas as partes de seu corpo. Mergulhado num tormento de corpo e de espírito tão 

grandes, ficou acordado por toda a noite, e faziam um barulho estranho. O rei resmungava, 

e dizia palavras que não condiziam com sua dignidade. “Durma, Senhor”, disse-lhe a perdiz, 

“ou deixe-nos dormir; melhor ser perdiz do que ser rei”. O soberano terminou por ficar 

assustado com essas palavras. Ordenou para que pegassem a perdiz, que descansava num 

vaso de porcelana, mas ela acabou fugindo após essa ordem, e voou batendo as asas no seu 

rosto. 

Ele continuava a ter as mesmas visões e sentia as mesmas picadas; estava já muito 

espavorido, sua cólera ficou ainda mais furiosa. “Ah!”, disse ele, “é um feitiço dessa bruxa, 

que chamam de Boa Mulher; é preciso me livrar dela e de toda a sua estirpe, e que eu a 

mate”. 

Ele se levantou, não conseguindo ficar na sua cama, e assim que o dia apareceu, ele 

ordenou aos seus guardas para prender toda a inocente família, e de conduzi-la às 

masmorras; ele fez questão que o fizessem diante de si, para testemunhar seu desespero. 
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Seus rostinhos encantadores, que eram regados por prantos, não o comoviam de modo 

algum, sentia pelo contrário uma felicidade maligna. 

Seu filho, cujo tenro coração estava despedaçado diante um espetáculo tão dolorido, 

não podia desviar os olhos de Mirtis sem sentir uma dor à qual nada se podia comparar. 

Um amante verdadeiro, nessas horas, sofre ainda mais do que a pessoa amada. 

Pegaram esses pobres inocentes, e já os iam levando, quando o jovem Finfin, que 

não dispunha de armas para se opor a estes bárbaros, puxou de repente o seu colar do 

pescoço. “Pequena Amêndoa”, exclamou ele, “desejo que possamos estar fora do alcance do 

poder do rei”. “Junto com todos os seus inimigos, minha querida Cereja”, acrescentou 

Lirette. “E que levemos o belo príncipe, minha Acerola”, prosseguiu Mirtis. 

Mal haviam eles proferido essas palavras, encontraram-se numa carruagem com o 

príncipe, a perdiz e o filhote de veado, e sobrevoando pelos ares, logo perderam de vista o 

rei e a casa das rosas. 

Depois que Mirtis fez seu desejo, ficou arrependida; sabia bem que tinha sido leviana 

ao se deixar levar por um impulso que ela não conseguia controlar. Assim, durante todo o 

percurso, ela manteve os olhos cabisbaixos, e sentiu uma grande vergonha. A Boa Mulher 

lhe lançou um olhar severo. “Minha filha”, disse-lhe ela, “tu não fizeste bem em separar o 

príncipe de seu pai, mesmo que seja injusto, ele não deve abandoná-lo”. “Ah, senhora!”, 

respondeu-lhe o príncipe, “não ache ruim que eu tenha o doce prazer de acompanhá-los. 

Respeito o rei meu pai, mas eu já teria partido cem vezes se não fosse a virtude, a bondade 

e o carinho da rainha minha mãe, que sempre me retiveram”. 

Ao terminar essas palavras, eles se viram diante de um belo palácio, onde após terem 

descido, a Madame Tu-Tu se materializou na frente deles. Era a pessoa mais bonita do 

mundo, jovem, vivaz, feliz. Ela lhes fez cem honrarias e confessou-lhes que era ela quem 

tinha realizado todos aqueles prazeres que eles tinham em suas vidas, e que lhes havia dado 

igualmente aos três pastores a Cereja, a Acerola e a Amêndoa, cujos poderes tinham cessado 

já que eles se encontravam próximo a ela. 

E dirigindo-se particularmente ao príncipe, disse que ela havia ouvido falar mil vezes 

dos desprazeres que seu pai lhe tinha causado, que ela o advertia com antecedência para ele 

não a acusar do mal que podia acontecer. Que a verdade era que ela até lhe fazia algumas 

malícias; mas que, no máximo, chegavam apenas onde podia alcançar sua vingança. 
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Após isso, ela lhes assegurou que seriam todos muito felizes em sua casa; que teriam 

os rebanhos para guardar, cajados, que eles se divertiriam com cem prazeres diferentes. Ela 

lhes deu vestes de pastores com uma gentileza infinita, e tanto ao príncipe quanto aos outros. 

Seus nomes e seus motes estavam em seus cajados. Naquela mesma noite, o jovem príncipe 

trocou o seu com o da amável Mirtis. 

No dia seguinte, Madame Tu-Tu os levou para um dos mais encantadores passeios 

do mundo, com agradáveis pastagens para suas ovelhas e uma bela terra para caçarem. 

“Vocês poderão”, disse-lhes ela, “ir deste lado até o belo ribeiro, não passem para a outra 

borda, apenas deste lado podem caçar nos bosques; mas prestem atenção”, continuou ela, 

“ao passarem por um grande carvalho que fica no meio da floresta; ele é bem chamativo, 

porque possui várias raízes e o tronco de ferro. Se seguirem adiante, pode acontecer a vocês 

fatalidades que fogem do meu alcance; e depois disso talvez eu não seja mais capaz de 

socorrê-los de imediato, pois isso é fruto do trabalho de uma fada”. 

Esses jovens pastores asseguram-lhe que fariam exatamente o que ela lhes prescrevia; 

e pondo-se a conduzir seu rebanho todos os quatro, Madame Tu-Tu permaneceu com a Boa 

Mulher. Ela notou uma certa inquietude no seu semblante: “Que tens, senhora? Que nuvem 

se eleva em sua mente?”. “Não lhe negarei mais”, respondeu a Boa Mulher, “que sinto um 

aperto em deixá-los assim todos juntos. Faz algum tempo que eu vejo com certa tristeza que 

Finfin e Lirette se amam talvez mais do que o devido, e eis que, para completar, uma outra 

amizade se forma; o príncipe e Mirtis não se odeiam, temo abandonar sua juventude aos 

caprichos de seus corações”. E Madame Tu-Tu replicou: “Tu criaste tão bem essas duas 

jovens moças, que não deves temer mais nada, conheço bem suas intenções. Deixa elucidar-

te seus destinos”. 

Ela mostrou que Finfin era filho do malvado rei e irmão do príncipe; que Mirtis e 

Lirette eram irmãs e filhas do defunto rei que ele havia matado, irmão da rainha sua mulher, 

que havia desposado com este cruel rei; este maldoso rei, que havia alcançado o trono após 

ter cometido mil horrores, queria suprir seus desejos matando as duas jovens princesas; que 

a rainha fez tudo o que podia para impedi-lo, e que, não obtendo sucesso, ela a chamara a 

seus socorros; que ela então dissera a rainha que os ajudaria, mas que ela só poderia fazê-lo 

se levasse também seu filho mais velho; que ela prometera-lhe que um dia o veria feliz 

novamente; que com suas condições, a rainha havia consentido com uma separação que 
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pareceu a princípio dura; que ela os havia criado todos, e quis confiá-los a seus cuidados 

como a pessoa mais digna de uma tal tarefa. Após isso, a fada pediu para que ela descansasse, 

assegurando-lhe que a união dos jovens príncipes traria a paz a todo o reino, onde Finfin 

reinaria com Lirette. 

A Boa Mulher ouviu todo este discurso com grande admiração, mas não o fez sem 

deixar escorrer algumas lágrimas. Madame Tu-Tu ficou surpresa e perguntou o motivo. “Ai 

de mim! Acho que eles perderão sua inocência com tanta grandeza na qual eles serão criados, 

e que uma fortuna tão deslumbrante irá corromper toda a sua virtude”, disse ela. “Não! Não 

tema um infortúnio tão grande, tu os ensinaste bem os bons princípios; podemos ser rei e 

ter honestidade. Tu sabes que existe um no universo que é o modelo dos monarcas perfeitos. 

Assim, acalme teu espírito. Permanecerei contigo porquanto eu puder, espero que fiques 

bem”, respondeu a fada. 

A Boa Mulher confiou nela, e com o passar de um algum tempo sentiu uma grande 

satisfação. Os jovens pastores também estavam tão contentes, que só desejavam a 

continuação de uma fortuna tão agradável. Seus prazeres, embora tranquilos, não deixavam 

de ser menos vívidos. Eles se viam todos os dias, e ainda assim os dias lhes pareciam curtos 

demais. 

O malvado rei soube que eles estavam na casa de Madame Tu-Tu; mas mesmo com 

todo o seu poder não podia tirá-los de lá. Ele conhecia todo o domínio de suas magias; 

percebeu que só poderia obtê-los por meio da astúcia. Não pôde morar na casa das rosas, 

por causa das malícias contínuas que Madame Tu-Tu projetava. O que só fez com que ele a 

odiasse ainda mais, o tanto quanto a Boa Mulher, e o ódio foi a tal ponto que alcançou até 

mesmo seu filho. 

Ele empregava toda sorte de estratagemas para ter em seu controle algum desses 

quatro pastores; mas seu poder e seus artifícios não chegavam às terras de Madame Tu-Tu. 

Um dia infeliz (existem alguns que o são de tal modo que não se pode evitá-los) os 

adoráveis pastores haviam andado pelas bandas do carvalho fatal. A bela Lirette avistou 

numa árvore a vinte passos dali um pássaro com uma rara plumagem, ao qual ela atirou sua 

flecha mais rápido do que queria; e vendo o pássaro morto, ela correu para pegá-lo. Tudo 

isso aconteceu muito depressa e sem reflexo, de sorte que a pobre Lirette foi lamentar sua 

perda e se viu ela mesma presa, pois era impossível voltar, o que tinha era apenas uma 
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vontade impotente. Ela reconheceu seu erro, e tudo o que ela pôde fazer foi esticar os braços 

pateticamente a seus irmãos e à sua irmã. Mirtis se pôs a chorar e Finfin não hesitou em 

correr até ela. “Eu não quero te perder”, exclamou ele; e num instante ele a acompanhou. 

Mirtis queria ir até eles, mas o belo príncipe a reteve. “Vamos avisar a Madame Tu-

Tu”, disse-lhe, “é a melhor forma que temos para socorrê-los agora”. Na mesma hora, eles 

viram as pessoas do malvado rei, que os prenderam. Tudo o que puderam, de um lado e de 

outro, foi gritar adeus. 

O rei havia colocado ali este belo pássaro com a ajuda de seus caçadores para servir 

de armadilha a estes pobres pastores. Ele já estava esperando a aventura que se seguira. 

Levaram Lirette e Finfin diante deste cruel soberano. Ele lhes disse mil injúrias, e os trancou 

numa escura e resistente prisão. Foi então que eles lamentaram que sua Cereja e sua 

Amêndoa não tivessem mais poderes. O filhote de veado e a perdiz foram tentar encontrá-

los, mas o filhote de veado, não conseguindo vê-los, derramou lágrimas de tristeza, e vendo 

que o rei ordenava para que o capturasse e o esfolasse vivo, ele se salvou correndo em 

direção a Mirtis. A perdiz ficou mais feliz, ela os via todos os dias através das grades de sua 

prisão. Por sorte, o malvado rei não tomou a precaução de separá-los. Quando se ama, é um 

prazer sofrer em companhia do outro. 

A perdiz revoava ali todos os dias, e ia dar suas notícias à Madame Tu-Tu, à Boa 

Mulher e à Mirtis. Mirtis estava muito aflita, e sem o belo príncipe ela teria ficado 

inconsolável. Ela resolveu escrever a estes pobres cativos por meio da fiel perdiz; ela 

amarrou-lhe um pequeno frasco de tinta e papel ao seu pescoço, e colocou um bico de pena. 

A boa perdiz, assim carregada, dirigiu-se às grades da prisão. Foi uma grande alegria aos 

nossos jovens pastores ao revê-la. Finfin avançou a mão e pegou tudo aquilo que ela trazia, 

após o que puseram-se a ler: 

 

MIRTIS E O PRÍNCIPE 

A LIRETTE E FINFIN 

Saibam que no desespero ficamos 

Desde uma tão penosa ausência; 

Que incessantemente lamentamos, 

Que talvez o óbito seja melhor penitência. 

Já mortos estaríamos, pensamos, 
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Se não mais esperança tivéssemos; 

Nossa virtude sustentamos 

Desde que Madame Tu-Tu 

Proteja suas vidas. 

Lirette e Finfin, acredite-nos, 

Ficaremos juntos apesar de tudo, 

E um calmo destino teremos. 

 

Essa carta produziu um poderoso efeito no espírito de Lirette e no de Finfin; eles 

foram tomados por uma grande alegria, e executaram na mesma hora esta resposta: 

 

LIRETTE E FINFIN 

A MIRTIS E AO PRÍNCIPE 

Recebemos a vossa carta 

Com um prazer extremo, 

Soubemos senti-la, 

Mais do que podemos admitir. 

 

Nesses lugares de horror supremo, 

Nosso tormento seria extremo, 

Se não tivéssemos o carinho 

Que em nós encontramos. 

 

Com o objeto que sabe encantar, 

Não se sente nenhum suplício; 

E para aqueles que sabem amar, 

Tudo pode terminar em alívio. 

 

Adeus, belo príncipe, adeus Mirtis; 

Façam um esforço mútuo, 

Com uma ternura sincera, 

Sejam sempre brandos. 

 

Vocês nos dão uma esperança 

A qual sentimos; 

O maior bem que teremos 

Virá de sua perseverança. 

 

Finfin tendo amarrado esse bilhete no pescoço da perdiz, ela rápido voou. Os jovens 



Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII. Charlotte-Rose 
Caumont de La Force. André Luís Leite de Menezes. Jaqueline Sinderski Bigaton. Janny 
Fioravante. ISBN: 978-85-5581-046-6 
 

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

pastores a viram com consolação, mas a Boa Mulher não podia recebê-la desde que estava 

separada dessas pessoas tão caras, e que ela sabia estarem em grande perigo. “Como a minha 

felicidade está mudada!”, dizia ela à Madame Tu-Tu. “Só vim ao mundo para ficar 

perpetuamente abalada; acreditava ter achado o único partido que podia me dar descanso. 

Como nossa visão é limitada com aquilo que temos!”. “E tu não sabes”, respondeu a fada, 

“que não existe na vida momento em que podemos viver felizes?”. “Eu sei”, exclamou 

tristemente a Boa Mulher, “e se não fizermos nossa própria felicidade, raramente a 

encontraremos em outro lugar. Mas, Madame, veja a sina das minhas crianças, eu lhe rogo, 

não saberia viver inquieta do jeito que sou”. “Eles não se lembraram da ordem que eu lhes 

havia prescrito”, respondeu Madame Tu-Tu; “mas pensemos numa solução”. 

Madame Tu-Tu entrou em sua biblioteca com a Boa Mulher, ela leu por quase toda 

a noite, e tendo pegado finalmente um grande livro, um que ela havia negligenciado com 

frequência, ainda que fosse coberto de lâminas de ouro, ficou mergulhada de repente numa 

tristeza excessiva. Algum tempo depois, e no finalzinho do dia, a Boa Mulher vendo algumas 

lágrimas que caíram sobre as páginas do livro, ousou tomar a liberdade de perguntar a causa 

de tanto pranto. “Aflijo-me”, disse-lhe ela, “pelo destino irrevogável que acaba de se revelar 

ao meu conhecimento; tremo só de pensar em te dizer”. “Eles estão mortos?”, berrou a Boa 

Mulher. “Não”, prosseguiu Madame Tu-Tu, “mas não se pode salvá-los se nenhuma de nós 

for se entregar ao rei para saciar sua vingança”, continuou a fada, “não sinto por eles 

suficiente amizade, nem bastante coragem para ir assim me expor a sua ira, e penso que 

poucas pessoas seriam capazes de fazê-lo”. “Perdoe-me, Madame”, replicou a Boa Mulher 

com grande firmeza, “irei encontrar-me com o rei; nada é impossível para mim quando se 

trata de salvar minhas crianças, darei-lhe de bom coração todo o sangue que circulam em 

minhas veias”. 

Madame Tu-Tu mal sabia como admirar uma tamanha resolução. Ela lhe prometeu 

auxiliá-la com todo o poder que estivesse a seu alcance, mas que ela achava estar limitado 

nesse encontro por causa da falta que eles haviam cometido. A Boa Mulher se despediu e 

não quis comentar seus planos com Mirtis nem com o príncipe, com medo de se enternecer 

e de afligi-los. 

Ela partiu, a perdiz voou sempre ao seu lado; e tendo ultrapassado a árvore de ferro, 

a perdiz arrancou com o seu bico um pequeno musgo que estava em volta do tronco, e o 
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qual ele botou nas mãos da Boa Mulher. “Quando estiver no pior dos perigos que puder 

acontecer”, disse-lhe ele, “jogue esse musgo aos pés do rei”. A Boa Mulher guardou bem 

aquelas palavras; e foi só dar mais alguns passos para que fosse presa pelas pessoas que o 

malvado soberano mantinha sempre nos arredores das terras de Madame Tu-Tu. 

Conduziram-na até ele. “Te peguei agora, malvada criatura”, disse-lhe ele, “te 

matarei com os mais cruéis suplícios”. “Não vim aqui para isso”, respondeu-lhe ela, “e bem 

podes exercer tua crueldade sobre mim; poupe minhas crianças que são jovens, e incapazes 

de poder te ofender. Aqui te entrego minha vida”. 

Todos aqueles que ouviram essas palavras ficaram penetrados de piedade por uma 

tamanha grandeza de alma. Apenas o rei não se comoveu com isso. A rainha, que estava 

presente, versava uma torrente de lágrimas. O rei ficou tão indignado contra ela, que a teria 

matado se não se tivessem colocado entre os dois. Ela se salvou deixando escapar gritos 

insuportáveis. 

Este rei bárbaro mandou encarcerar a Boa Mulher, determinando que a 

alimentassem bem, a fim de conceder uma morte imediata e pavorosa. Ele ordenou que 

enchessem um buraco com cobras, víboras e serpentes, deixando transparecer um prazer de 

ver ali precipitada a Boa Mulher. Que espécie de suplício! Como ele era abominável! 

Os oficiais deste injusto soberano lhe obedeceram com lamentos, e quando foram pagos para 

dar cabo a essa funesta comissão, o rei se dirigiu ao local. Tentaram amarrar a Boa Mulher, 

ela rogou para que a deixassem livre, assegurando-lhes que tinha coragem o suficiente para 

se entregar à morte. E, considerando que não tinha tempo a perder, ela se aproximou do rei 

e jogou o musgo sobre seus pés. Ele estava próximo do terrível covil, e ainda querendo 

observá-lo com certo prazer, seus pés escorregaram e ele caiu ali dentro. Rapidamente todas 

aquelas bestas sanguinárias se atiraram sobre ele e sugaram todo o seu sangue. A Boa Mulher 

se encontrou na companhia de sua querida perdiz, na casa das rosas. 

Enquanto tudo isso acontecia, Finfin e Lirette estavam quase desfalecidos de misérias 

na sua apavorante prisão; sua afeição inocente os mantinha ainda à vida. Eles se diziam coisas 

bem tristes e muito comoventes; quando perceberam, de repente, que as portas de sua prisão 

tinham sido abertas e Mirtis, o belo príncipe e Madame Tu-Tu se jogaram ao seu pescoço, e 

os quais falavam todos ao mesmo tempo, não deixaram de mencionar nessa desordem a 

morte do rei. “Era teu pai, Finfin, assim como também o era do príncipe”, disse-lhe Madame 
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Tu-Tu, “mas era um desnaturado e um tirano, quis matar cem vezes a rainha. Vamos 

encontrá-la”. Eles saíram atrás dela. Sua virtude lhe fez demonstrar um certo lamento pela 

morte do rei seu marido; Finfin e o príncipe cumpriram também os deveres dessa natureza. 

Finfin foi reconhecido como rei, e Mirtis e Lirette como princesas. Eles foram todos juntos 

à casa das rosas para ver a generosa Boa Mulher. Ela pensou desfalecer de alegria ao beijá-

los. Eles todos lhe disseram que a ela deviam a vida, e mais do que a vida, já que eles lhe 

deviam a sua felicidade. 

Foi assim que eles se viram verdadeiramente felizes. Celebravam esses casamentos 

com uma grande pompa; o rei Finfin se casou com a princesa Lirette, e Mirtis com o príncipe. 

Quando essas belas núpcias foram realizadas, a Boa Mulher pediu permissão de se recolher 

na casa das rosas. Tiveram certa relutância em consentir, mas acabaram cedendo à sua 

vontade. A rainha viúva quis também ficar com ela pelo resto de sua vida; a perdiz e o filhote 

de veado também passaram ali seus dias. Eles, que estavam todos enojados do mundo, 

encontraram a tranquilidade nesse retiro. Madame Tu-Tu ia visitá-las com frequência, assim 

como o rei e a rainha, o príncipe e a princesa. 

 

Feliz aquele que pudesse imitar 

Tudo o que Boa Mulher veio a realizar; 

Uma igual grandeza de alma 

Logo encontra a merecida calma. 

 

Cruéis obstáculos, podemos evitá-los; 

Não teremos mais o naufrágio, 

Quando podemos deixar tudo com tanta coragem. 

Conduta, espírito, virtude, como devemos a teus cuidados! 

Aparecem nas horas mais necessitadas. 

 

 

Comentários da tradução 

 

 De acordo com o Dictionnaire de l'Académie française, entre as várias acepções dos 

vocábulos bonne [boa] e femme [mulher], a expressão bonne femme [boa mulher] seria uma 

“désignation familière et parfois péjorative des femmes” [designação coloquial e, às vezes, 

pejorativa das mulheres].  
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Contudo, nas primeiras linhas do conto de La Force, essa “boa mulher”, que é o 

próprio nome da protagonista, é descrita como uma mulher que tinha “de l’honnêteté, de la 

franchiſe e du courage” [honestidade, franqueza e coragem], isto é, enumera características 

positivas, que na época eram sempre ligadas aos homens, e nunca às mulheres.  

Podemos indagar, então, analisando a escolha do título “La Bonne Femme”, e com 

base na descrição e na conduta da personagem ao longo do conto, se não haveria uma certa 

ironia mascarada na escolha do nome dessa “boa mulher”.  

Não sabemos quais eram as intenções da autora quando escreveu o título e o conto, 

certamente. Por isso, traduzir esse título, que carrega ao mesmo tempo o nome de uma 

personagem e sua descrição, configurou-se como um dos principais desafios para esta 

tradução. Afinal, o que entendemos por “boa mulher” nos dias de hoje? Será que manter a 

tradução literal seria condizente com a “boa mulher” da época em que o conto foi escrito?  

A reflexão do título já levanta, por si só, uma grande discussão que não caberia neste 

curto espaço de Comentários da tradução, mas serve para evidenciar ao leitor que traduzir 

é uma atividade complexa, que exige daquele que traduz muito mais do que o simples 

conhecimento de duas línguas. Antes de tudo, é necessário um estudo minucioso da obra, 

da autora, do contexto em que o conto foi escrito, consultas a diversos dicionários da época 

etc.  

Assim, voltando à questão do título, foram levantadas inúmeras possiblidades, como 

“A Boa Senhora”, “A Boa Dama”, “A Mulher Boa”, até mesmo a manutenção da expressão 

em francês. Vemos que cada uma das escolhas desperta leituras completamente diferentes, 

embora partam de uma mesma expressão. A partir da nossa leitura e interpretação, optamos, 

após muitas indagações, por manter “A Boa Mulher”, acreditando preservar as possibilidades 

de leitura presentes no texto em seu idioma de partida. 

Por se tratar de um texto em francês do século XVII, julgamos necessário mudar a 

sintaxe de algumas frases, de modo a deixar o conto mais familiarizado com o português 

brasileiro moderno. Por outro lado, algumas referências históricas foram mantidas, como a 

do “Loup raviſſant” [lobo encantador], que, na verdade, é uma expressão heráldica referente 

ao animal em posição de ataque, representado em pé e de perfil. Em português, a expressão 

“rampante” é mais comumente usada para se referir à figura de um quadrúpede empinado, 

apoiado apenas nas patas traseiras, com a cabeça voltada para o lado direito do escudo. Por 
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isso, a tradução literal “lobo encantador” não permitiria ao leitor perceber a ideia de medo 

ou de um lobo a ser temido. 

Por fim, mencionamos a interessante passagem “filant ſa quenoüille” [fiando sua 

roca]. Trata-se de uma referência mitológica. As parcas, na mitologia romana, e as moiras, 

na grega, eram aquelas que conduziam os mortais, as divindades controladoras do curso da 

vida e donas de seu próprio destino. Assim, sutilmente, La Force constrói uma imagem para 

sua personagem de mulher forte, independente, dona de sua vida e de seu destino. Uma 

mulher que “fia sua roca” e que encontra sua felicidade na calmaria dos campos, longe de 

todos os tormentos da vida em sociedade, da vida na corte controlada pelo rei, que no seu 

conto é o vilão malvado – o homem que no final é destruído pela Boa Mulher.  

Manter essas pequenas referências, bem como evidenciá-las através deste 

comentário, pode permitir ao leitor, antes ou depois da leitura do conto, que se abram novos 

horizontes de leituras. Que esse conto possa levá-lo não apenas ao mundo mágico e 

encantado das narrativas feéricas, mas também ao mundo das reflexões e indagações, 

fazendo-o pensar, por exemplo, no papel da mulher com relação ao seu próprio destino, 

entre muitas outras questões que esperamos fazer suscitar com a presente proposta de 

tradução. 

 

 

Publicado em 25 de agosto de 2019. 


