
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 

Charlotte-Rose Caumont de La Force (1650-1724) 

 

Charlotte-Rose de Caumont de La Force, mais conhecida como Mademoiselle de La 

Force na França, nasceu no Castelo Cazeneuve, localizado na velha província da Guiena, 

sudoeste da França, onde fica a atual região da Nova Aquitânia. Filha de François de 

Caumont, marquês de Castelmoron, e de Margueritte de Viscose, dama de Cazeneuve, 

Charlotte-Rose de La Force descendia de uma rica família de huguenotes, que remontava ao 

século XI. Passou parte de sua infância com seu avô paterno, Jacques Nompar de Caumont, 

um dos sobreviventes do sangrento Massacre da Noite de São Bartolomeu, tornando-se 

amigo fiel do rei Henrique IV, cujas aventuras mais tarde passaria a contar, já nos últimos 

anos de vida, o que muito influenciaria os escritos de La Force, como a Histoire secrète de 

Henry IV, roy de Castille, publicada em 1695. 

Em 1660, a escritora francesa conheceu o rei Luís XIV e, seis anos mais tarde, 

começaria a participar da vida na corte como dama de honra da rainha Maria Teresa de 

Áustria. Permanecendo nessa posição até 1673, Charlotte de La Force torna-se, em seguida, 

dama de companhia de Maria de Lorena, a duquesa de Guise, com quem ficou até 1680. Esse 

período na corte seria uma oportunidade de se aproximar de escritores, atores e pessoas que 

eram ligadas à literatura e à cultura. Entre 1685 e 1686, para poder permanecer no país, ela 

se viu obrigada a se converter ao catolicismo após o rei Luís XIV ter assinado a revogação 

do Édito de Nantes, estabelecendo o catolicismo como a única religião verdadeira, tirando a 

liberdade de protestantes e fazendo com que boa parte deles deixasse a França. Mesmo 

convertida, continuou a ser vista com desconfiança e como alguém que não tinha muita fé 

na nova religião. La Force teve, ainda, diversas vezes seu nome envolvido em rumores, 

escândalos amorosos e polêmicas que mais tarde contribuiriam para o seu exílio num 

convento. 

Tinha quase 40 anos quando se casou, em 1689, com o rico Charles de Briou, 11 anos 

mais novo do que ela, que teria sido o grande de amor de sua vida. No entanto, a felicidade 

do matrimônio durou pouco mais de uma semana, já que o sogro, Claude de Briou, 

desaprovava a união dos dois e trancafiou o filho em Saint-Lazare até que ele desfizesse o 

matrimônio com La Force, o que aconteceu alguns meses depois. O processo de anulação 
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durou dois anos, sendo ambos condenados pelo parlamento a pagarem uma soma por 

“abuso na celebração do casamento”, ficando também proibidos de se verem. La Fontaine, 

que assistia à sessão, consolou Charlotte de La Force, nascendo, assim, uma duradoura 

amizade entre os dois (TRINQUET, 2010, p. 149). 

Após esse período, La Force aventurou-se a escrever suas “histórias secretas” – que 

eram bastante populares –, contando fatos históricos e relações amorosas mais ou menos 

conhecidas, misturando-os com eventos fictícios. Em 1697, vários poemas satíricos 

chamados Les Noëls, nos quais parte da corte era severamente criticada, embora não 

assinados, foram atribuídos à escritora, que sempre preferia publicar seus trabalhos 

anonimamente. Apesar de nunca ter reivindicado a autoria desses poemas, foi exilada pelo 

rei e passou a viver no convento de Gercy-en-Brie, onde ficaria até 1713. 

Foi em 1697, contudo, que compartilhou seus contos de fadas com os amigos. Esses 

contos teriam sido publicados no ano seguinte, sem o seu consentimento, em forma de um 

livro, divido em dois volumes, intitulado Les contes des contes, claramente uma alusão ao 

título de Il cunto de li cunti, obra do italiano Giambattista Basile. 

Mesmo exilada, Charlotte-Rose de La Force não deixou de escrever e continuaria a 

par de tudo o que acontecia nos salões literários. Conseguiu, em 1713, após muitas 

insistências, a autorização do rei para deixar a abadia. No entanto, preferiu permanecer na 

calmaria do convento, longe das intrigas da corte. Morreu em março de 1724, aos 74 anos 

de idade, deixando como legado uma produção literária que, além de divertir amigos, 

refletiu um importante período do final do século XVII (TRINQUET, 2010, p. 150). Vemos 

em sua obra referências a Corneille, Racine, Madame de La Fayette, Homero, à guerra de 

Tróia, ao mito de Ícaro, entre outros, o que evidencia o grande conhecimento que possuía, 

tanto da literatura contemporânea quanto da literatura clássica (HESSELS, 2016, p. 19), 

numa época em que a educação recebida pelas mulheres era ainda restrita. 
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