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Conto: Rique do Topete 

 

Um grande senhor de Granada, dono de riquezas dignas de sua origem, passava por 

uma tristeza doméstica que envenenava todos os bens que a riqueza proporcionava.  

Sua filha única, nascida com todos os traços que compõem a beleza, era tão burra 

que mesmo a beleza não a impedia de ser desagradável. Suas ações não tinham nada de 

graciosas, sua figura, mesmo que delicada, era pesada, porque lhe faltava uma alma ao corpo. 

Mama (esse era o nome da garota) não tinha inteligência o suficiente para saber que não era 

inteligente. Mas sentia que era desdenhada, mesmo que não se perguntasse por quê. Um dia 

em que ela passeava sozinha (o que era comum), viu sair da terra um homem tão horrível 

que parecia um monstro; sua visão dava vontade de fugir, mas suas palavras paralisaram 

Mama: 

– Pare, – disse-lhe – eu tenho coisas desagradáveis para contar, mas tenho coisas 

agradáveis para lhe prometer. Mesmo com sua beleza, você tem algo que faz com que 

ninguém te olhe, é porque você nada pensa. Sem me gabar, esse defeito a coloca 

infinitamente inferior a mim, que tenho na aparência o que você tem de burrice: aí está o 

que eu tinha de cruel a dizer, mas pela maneira burra que você me olha, julgo que já a elogiei 

demais, quando eu temia ofendê-la. Foi o que me fez desviar o assunto das minhas propostas 

enquanto me arrisco a fazê-las. Você quer ter inteligência? 

– Sim! – respondeu Mama, com ar de quem teria dito não.  

– Ah, bom – acrescentou ele – aqui estão os meios. Você deve amar Rique do Topete, 

esse é o meu nome. Deve casar comigo dentro de um ano, é a condição que imponho. Reflita 

se você pode cumpri-la: senão, repita frequentemente as palavras que eu direi; elas a 

ensinarão enfim a pensar. Adeus por um ano: aqui estão as palavras que vão expulsar sua 

indolência e ao mesmo tempo curar sua imbecilidade: 

 

Tu que a todos podes irritar, 
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Amor, se para não ser mais tonta, 

Não é preciso nada além de amar, 

Aí vou eu, pronta. 

 

À medida que Mama pronunciava esses Versos, sua figura se desenvolvia, seu ar se 

tornava mais rápido, o passo mais livre, ela as repetia. 

Ela foi até a casa do pai, disse várias coisas em sequência, sensatas e inteligentes. Uma 

tão grande e pronta metamorfose não pode ser ignorada por aqueles que se interessaram por 

ela antes. Os Amantes vieram aos montes, Mama não permaneceu mais solitária nem no 

baile nem nos passeios, ela causou muitas infidelidades e ciúmes, não havia barulho que não 

fosse dela e por ela. 

Entre todos os que a achavam amável, não era possível que ela não encontraria 

ninguém melhor que Rique do Topete, a inteligência que ele lhe dera não causava mais do 

que prejuízos ao benfeitor. As palavras que ela repetia fielmente inspiravam amor, mas com 

um efeito contrário às intenções do autor, porque não era amor por ele. 

O mais bonito entre os que suspiravam por ela era o seu preferido. Não era o mais 

afortunado em riquezas, então seu pai e sua mãe, vendo que haviam desejado o mal de sua 

filha ao querer que tivesse inteligência, e não podendo expulsá-lo, ao menos lhe deram lições 

contra o amor. Porém, impedir uma pessoa jovem e bonita de amar seria como impedir uma 

árvore de ter folhas no mês de maio. 1 

Ela amava Arada, esse era o nome do seu amante, não muito mais do que os outros. 

Teve o cuidado de esconder de qualquer pessoa por meio de que aventuras foi iluminada 

com a razão. Sua vaidade estava interessada em guardar esse segredo, ela tinha agora muita 

inteligência para compreender a importância de esconder por qual mistério se tornara assim. 

Enquanto isso, o ano que Rique do Topete lhe dera para aprender a pensar e para 

resolver se o desposaria estava quase expirando. Ela via esse prazo com uma dor extrema, 

sua inteligência, que se transformara em um presente funesto, não deixava escapar nenhuma 

das circunstâncias aflitivas: perder seu Amante para sempre, estar sob o poder de alguém 

sobre quem ela não conhecia nada além da deformidade, o que poderia ainda ser seu menor 

defeito, enfim, esse ser a quem ela estava determinada a desposar aceitando os dons que não 

gostaria de devolver. Essas eram suas reflexões. 

 
1 O mês de maio é o ápice da primavera no hemisfério norte.  
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Um dia, enquanto sonhava com seu cruel destino, se afastou sozinha, ouviu um 

grande barulho e vozes subterrâneas que cantavam as palavras que Rique do Topete a 

ensinara. Ela tremia, era o sinal do seu infortúnio. Em seguida, a terra se abriu, ela desceu 

imperceptivelmente e viu ali Rique do Topete cercado de homens disformes como ele. Que 

espetáculo para uma pessoa que só tinha sido acompanhada de tudo que há de mais amável 

em suas terras! Seu sofrimento foi ainda maior que a surpresa, ela derramou uma torrente 

de lágrimas sem nada dizer, esse foi o único uso que ela fez da inteligência que Rique do 

Topete lhe dera. 

Ele, por sua vez, olhava para ela tristemente: 

– Madame – disse-lhe –, não é difícil ver que eu pareço ainda mais desagradável do 

que da primeira vez que apareci diante de seus olhos. Eu condenei a mim mesmo ao lhe dar 

a inteligência; mas enfim, você agora está livre e tem a escolha de me desposar ou de retornar 

ao seu primeiro estado. Eu a enviarei de volta à casa de seu pai tal e qual a encontrei, ou eu 

a tornarei senhora deste Reino. Eu sou o Rei dos Gnomos, você será a Rainha e se quiser 

perdoar minha aparência e sacrificar o prazer dos seus olhos, todos os outros prazeres estarão 

à sua disposição. Eu possuo tesouros guardados na terra, você será a sua senhora, e com 

ouro e inteligência, só quem consegue ser infeliz merece sê-lo. Temo que você tenha 

qualquer falsa delicadeza, que com todos os meus bens eu não lhe pareça demais. Mas se 

meus tesouros e a convivência comigo aqui não lhe convêm, diga, eu a levarei para longe, 

onde nada pode impedir minha felicidade. Você tem dois dias para conhecer esse lugar e 

para decidir a minha e a sua sorte. 

Rique do Topete a deixou depois de conduzi-la a um aposento magnífico, ali ela foi 

servida por Gnomas do seu sexo, das quais a feira a incomodava menos que a dos homens. 

Ela foi servida com uma refeição que não deixava nada a desejar senão a boa companhia. 

Depois do jantar, assistiu a Comédia, mas os Atores disformes impediram que se interessasse 

pelo assunto. Em seguida, ofereceram-lhe o Baile, mas ela estava sem vontade de aproveitar. 

Então, sentia um desgosto mortal que a impediria de agradecer a Rique do Topete por suas 

riquezas e entretenimentos se a ameaça da burrice não a tivesse impedido. 

Para se livrar de um esposo odioso, ela teria voltado sem arrependimentos à 

estupidez se não tivesse tido um Amante, mas isso seria perder o Amante da maneira mais 

cruel. É verdade que ela estava acabada para ele ao se casar com o Gnomo; jamais poderia 

ver Arada, nem falar com ele ou dar notícias suas. Ele poderia suspeitar que ela estava sendo 
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infiel. Enfim, estaria com um marido que, ao afastá-la daquele a quem ama, pareceria a ela 

sempre odioso mesmo quando fosse gentil, além do mais, era um monstro. Assim, a solução 

era difícil de encontrar. 

Quando os dois dias tinham se passado, ela ainda estava indecisa; disse ao Gnomo 

que não era possível fazer uma escolha: 

– É decidir contra mim – disse-lhe. 

– Então vou devolvê-la ao seu primeiro estado, já que você não se atreve a escolher. 

Ela tremeu, a ideia de perder o amante pelo desprezo que sentiria por ela a tocou 

profundamente e a fez desistir dele: 

– Ah, bem – disse ao Gnomo – você decidiu, fica a seu critério. 

Rique do Topete fez o que era fácil, casou com ela, e a inteligência de Mama 

aumentou novamente por esse casamento, mas sua infelicidade aumentou em proporção à 

sua inteligência. Ela estava com medo de ter se entregado a um monstro, e a cada hora 

pensava que não poderia passar nem mais outro momento com ele. 

O Gnomo se apercebia do ódio de sua esposa, ele estava ferido apesar de ter mantido 

seu espírito forte. Essa aversão aumentava incessantemente sua rejeição pela própria 

deformidade e o fez detestar as mulheres, o casamento e a curiosidade que o havia tirado de 

sua casa. 

Ele deixava Mama sozinha frequentemente e, como ela estava limitada a pensar, 

pensou que era necessário convencer Arada de que ela não era inconstante, ele veria pelos 

seus próprios olhos. Arada também poderia se aproximar daquele lugar, já que ela chegara 

lá bem. Precisava ao menos dar notícias suas e pedir desculpas por sua ausência, graças ao 

Gnomo que a havia raptado e cuja visão responderia por sua fidelidade. Não há nada 

impossível para uma mulher inteligente que ama. 

Ela convenceu um Gnomo, que levou notícias suas até Arada. Felizmente o tempo 

dos amantes fiéis ainda durava. Ele se desesperava com o esquecimento de Mama, mas sem 

sentir amargura. As suspeitas insultuosas não entraram em sua mente. Arada se queixava, 

morreria sem ter um pensamento sequer que pudesse ofender a sua Senhora, isso causaria 

mal a ele mesmo. Não é difícil acreditar que com esses sentimentos ele foi encontrar Mama, 

arriscando sua vida, assim que soube onde ela estava, e que ela não o proibiu de ir até lá. 

Ele chegou aos lugares subterrâneos onde Mama morava. Ele a viu, jogou-se a seus 

pés, e ela disse coisas mais ternas que espirituosas. Ele obteve permissão dela para desistir do 
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mundo e viver debaixo da terra. Ela se fez de rogada mesmo que não tenha tido outro desejo 

além de induzi-lo a fazer sua vontade. 

A alegria de Mama voltou aos poucos, e sua beleza ficou mais perfeita, mas o amor 

do Gnomo a deixou preocupada, ele tinha muita inteligência e conhecia demais o desgosto 

de Mama para acreditar que o hábito de estar com ele pudesse ter suavizado sua dor. Mama 

teve a imprudência de se enfeitar, e ele tinha muita razão para acreditar que as suas suspeitas 

eram reais. Procurou tanto que descobriu que havia em seu Palácio um homem bonito que 

se mantinha escondido, não foi preciso mais nada. Ele meditou sobre qual vingança seria 

melhor do que se livrar dele. Mandou chamar Mama: 

– Eu não gosto de fazer queixas e reprimendas – disse ele – deixo isso para os homens, 

quando lhe dei inteligência, queria apreciá-la, mas você fez uso dela contra mim. No entanto, 

eu não posso tirá-la, você seguiu a Lei que foi imposta a você. Mas mesmo que você não 

tenha quebrado nosso trato, também não o cumpriu estritamente. Vamos fazer diferente, 

você terá a inteligência à noite, eu não quero uma mulher burra, mas você o será durante o 

dia para aquele que ama. 

Naquele momento, Mama sentiu um peso na alma, que logo não sentiu mais. 

À noite, suas ideias despertaram; ela pensou sobre seu infortúnio; chorou e não pôde 

ser consolada, nem conseguiu procurar as razões que as luzes poderiam fornecer. 

Na noite seguinte, viu que o marido estava dormindo profundamente, deu-lhe uma 

erva que aumentou seu sono e fez durar o quanto ela quisesse. Ela se levantou para se afastar 

do objeto da sua ira. 

Movida por seus devaneios, foi até onde Arada estava hospedado, não para procurá-

lo, mas talvez porque lhe agradava pensar que ele a procuraria. Encontrou-o em um beco, 

onde conversaram muitas vezes um com o outro, e onde ele perguntou-lhe coisas de toda 

natureza. Mama contou-lhe suas desgraças e elas foram suavizadas pelo prazer que sentia ao 

contá-las a ele. 

Na noite seguinte, se reencontraram no mesmo lugar sem terem marcado, e essas 

reuniões tácitas continuaram por tanto tempo que sua desgraça só serviu para fazê-los 

saborear uma nova força de felicidade. A inteligência e o amor de Mama forneceram mil 

razões para ser agradável e fazer Arada esquecer que ela não tinha mais inteligência na 

metade do tempo. Quando os Amantes sentiam o dia chegando, Mama ia acordar o Gnomo. 
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Tomava o cuidado de remover as ervas calmantes tão logo chegava ao lado dele. O dia 

chegava e ela se tornava imbecil novamente, mas usava esse tempo para dormir. 

Uma situação razoavelmente feliz não duraria para sempre, a folha que fazia dormir 

também fazia roncar. Um Gnomo Doméstico que não estava nem dormindo nem acordado 

pensou que o mestre reclamava, correu até ele, viu as ervas que tinham sido colocadas sob 

o seu nariz e retirou-as, acreditando que incomodavam, cuidado esse que fez três infelizes 

de uma só vez. 

O gnomo se viu sozinho, ele procura sua esposa furiosamente; por azar, o mau 

destino o levou ao lugar onde os dois amantes juravam amor eterno sem cansar. Ele não 

disse nada, tocou o Amante com uma varinha que lhe dava uma figura parecida com a dele, 

e deu várias voltas trocando de lugar com ele, Mama não o distinguia mais de seu Esposo. 

Ela se viu com dois maridos no lugar de um, e nunca soube a quem se queixar por medo de 

tomar o objeto de seu ódio pelo objeto de seu amor, mas talvez ela não tenha perdido muito. 

Com o passar do tempo, os Amantes tornam-se maridos. 

 

 

Comentários da tradução 

 

No que se refere à tradução do título deste conto, foram levantadas como opções 

“Rique”, “Riquete”, “Riquê”, “Riquinho”, “da cabeleira, “do topete”, “da franja”, mas, por 

fim, optou-se por “Rique do Topete”, dando ao leitor a oportunidade de escolher a colocação 

da sílaba tônica de acordo com sua leitura. Foi aventada a hipótese de utilizar “Riquete do 

Topete” por causa da rima criada, mas, como não há rima no título original, se acrescentaria 

aí uma informação desnecessária. Quanto aos significados, Riquet poderia derivar do radical 

*rik-, que, de acordo com o dicionário do CNTRL (Centre National de Ressources Textuelles 

et Lexicales), significava, no século XVIII, avareza ou pequenez. A partícula *rik pode ser 

encontrada em diversas línguas, como no gótico 𐍂𐌴𐌹𐌺𐍃, que significa “rei, comandante”, ou 

o sufixo -rix da onomástica Celta, que também significa rei ou comandante (como em 

Vercingetórix), ou o sufixo -ric da onomástica Proto-Germânica, também significando rei ou 

comandante (como em Alaric). Em Latim, rex significa rei. Do termo gótico deriva o radical 

*ric, origem etimológica do termo “rico” em português, riche em francês, rich em inglês, 

reich em alemão. Nota-se que em alemão o termo reich significa tanto rico como riqueza, 



Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII. Catherine Bernard. 
Brenda Bressan Thomé. Marie-Hélène Catherine Torres. ISBN: 978-85-5581-046-6 
 

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

terra, fortuna, império. Em francês, há o adjetivo rikiki, que significa pequeno, feio, sem 

beleza, estreito, mais próximo ao contexto deste conto. Riquet, na história, é o rei dos 

gnomos, pequeno, muito feio, poderoso e rico. O nome Riquet se relaciona também com o 

aspecto do tamanho do personagem, ressaltado pelo sufixo *et, utilizado em francês para 

compor diminutivos. Partindo da complexidade de significados que podem ser levantados 

para a palavra Riquet e da construção do termo, poder-se-ia utilizar “Riquinho” na tradução, 

um composto do radical *ric mais o diminutivo -inho. Porém, esse nome resultaria em uma 

palavra em português com outra significação, que, a nosso ver, afetaria o ambiente da 

história. O uso do diminutivo em português hoje é muito produtivo e carrega aspectos que 

podem ser subentendidos de forma pejorativa ou até mesmo carinhosa, portanto, 

“Riquinho” poderia atrapalhar o espírito do conto. Assim, optou-se por Rique, que mantém 

o som próximo à palavra “Rico”, ao mesmo tempo que se parece com um nome próprio ou 

apelido possível no português atual e não causa problemas de leitura. Houppe, na definição 

no dicionário do CNTRL, remete a fios de lã, copas de árvores, implicando, então, algo como 

um cabelo levantado. Excluiu-se a opção da franja e da cabeleira em favor do topete, que 

mantém o sentido de o cabelo estar para cima. 

Em Riquet à la Houppe, há novamente um poema com poderes mágicos: 

 

Toy qui peus tout animer, 

Amour, si pour n'estre plus beste, 

Il ne faut que fçavoir aimer, 

Me voila preste. 

Tu que a todos podes irritar, 

Amor, se para não ser mais tonta, 

Não é preciso nada além de amar, 

Aí vou eu, estou pronta. 

 

O esquema de rimas mais uma vez foi mantido, ABAB ou alternadas. 

Animer/Aimer, uma rima pobre (mesma classe gramatical, no caso, verbo) para 

irritar/amar. Beste/preste, com a função sintática de adjetivo para tonta/pronta, também 

com a mesma função sintática. 
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