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■ “Emí lia co me çou uma 
feia bo ne ca de pano, 

des sas que nas qui tan das do in
te ri or cus ta vam 200 réis. Mas 
ra pi da men te evo lu iu, e evo lu iu 
ca bri ta men te – ca bri ti nho no
vo – aos pi no tes. E foi ad qui
rin do tan ta in de pen dên cia que, 
não sei em que li vro, quan do 
lhe per gun tam: ‘Mas que você 
é, afi nal de con tas, Emí lia?’, ela 
res pon deu de quei xi nho em pi
na do: ‘Sou a In de pen dên cia ou 
Mor te’. E é. Tão in de pen den te 
que nem eu, seu pai, con si go 
do mi nála”, de sa ba fou Mon
tei ro Lo ba to em car ta a um 
ami go. Pois é jus ta men te essa 
“fe ri nha” a gran de ins pi ra ção 
da es cri to ra Ruth Ro cha, au
to ra de 130 li vros in fan tis que 
já ven de ram mais de 12 mi lhõ
es de exem pla res e fo ram tra
du zi dos para 23 lín guas, en tre 
as quais hin du, chi nês e gre go. 
Tudo isso dis tri bu í do em 30 
anos de car rei ra de mu i ta co e

rên cia. “A Emí lia me in flu en
ci ou para o res to da vida. Ela 
re pre sen ta a for ça da ir re ve rên
cia, do hu mor, da in de pen dên
cia. Quan do es cre vo his tó ri as, 
os va lo res que pas so para as cri
an ças são meus va lo res. Te nho 
rai va de gen te au to r i tá r ia e 
pre zo a in de pen dên cia, a jus ti
ça, a li ber da de, o res pei to pela 
cri an ça e pelo país”, con ta. 

Daí a sua fe li ci da de em po
der lem brar que, “man da da pe
la Emí lia”, não se con ten tou 
com o fi nal de seu mai or su
ces so, Mar      ce lo mar me lo mar te lo, 
em no me des sa co e rên cia. “Ao 
ter mi nar a his tó ria, ia fa zer o 
per so na gem de sis tir, mas vol tei 
atrás, pois pen sei que não po
dia aca bar sem dar um to que 
de es pe ran ça para os lei to res.” 
Ou tro gran de pra zer des sa “es
cri to ra es pi ve ta da” é, após ter 
to tal con vic ção do que es cre
veu, sen tir os efei tos so bre as 
cri an ças. “Um dia, uma ga ro ti

nha que ti nha lido O rei zi nho 
man dão me en con trou e fa lou: 
‘Eu era mu i to man do na, mas 
de pois do li vro eu mu dei’. É 
mu i to im por tan te a cri an ça 
apren der o va lor do res pei to, 
da li ber da de”, avi sa. Pau lis ta na, 
cres ceu na Vila Ma ri a na ou vin
do as his tó ri as que lhe con ta va 
o avô, Ioiô, que en si nou à pe
que na Ruth o pra zer de ler 
Ma cha do de As sis, Ma nu el 
Ban dei ra, Ce cí lia Mei rel les e 
seu ído lo mai or, Lo ba to. “Eu 
era uma me ni na in tro ver ti da, 
tí mi da, lei to ra com pul si va; mas, 
na in ti mi da de, era ex pan si va, 
ale gre e en gra ça da”, con fes sa. 
Por um “aca so do des ti no”, seu 
pri mei ro em pre go foi na bi bli
o te ca do Co lé gio Rio Bran co, 
em São Pau lo, onde o pa raí so 
es ta va ao al can ce de suas mãos, 
nas es tan tes. Leu e não pa rou: 
hoje tem uma bi bli o te ca de 4 
mil vo lu mes. Tem tam bém qua
tro fi lhos e 18 ne tos.

Ruth Rocha: “Criança precisa aprender o valor  
da liberdade e do respeito”

FO
TO

S
 M

IG
U

E
L 

B
O

YA
YA

N

Escritora Ruth Rocha 
valoriza a criança  
com senso crítico

literatura

IndependêncIa 
ou morte
IndependêncIa 
ou morte



A po si ção ocu pa da não pa
re cia con di zer com a re cém
for ma da em so ci o lo gia e po lí ti
ca pela Uni ver si da de de São 
Pau lo (USP), mas foi de ter mi
nan te na es co lha da sua car rei ra. 
Como vi via cer ca da por cri an
ças, algo raro numa bi bli o te cá
ria, a di re to ria da es co la con vi
dou Ruth para ser ori en ta do ra 
pe da gó gi ca, que le vou a jo vem 
de vol ta para a aca de mia, onde 
fez pósgra du a ção em ori en ta
ção edu ca ci o nal na Pon ti fí cia 
Uni ver si da de Ca tó li ca de São 
Pau lo (PUCSP), exer cen do a 
nova pro fis são por 15 anos. 

■ O tem po foi pre ci o so pa
ra a fu tu ra es cri to ra, pois 

en si nou a ela a efe ti va men te 
en ten der as cri an ças a par tir da 
pers pec ti va dos pe que nos, e não 
do alto, como adul ta. “Esse con
ta to foi fun da men tal para eu 
en ten der as cri an ças. Mi nha lin
gua gem se pren de a um sen ti
men to de gran de so li da ri e da de 

por elas. Acho mes mo que, em
bo ra se ven da por aí a idéia de 
que são fe li zes (e, efe ti va men te, 
pas sam por mo men tos de gran
de ale gria), sin to que elas não 
são tão fe li zes as sim como os 
adul tos pen sam”, ex pli ca. “Elas 
se sen tem im po ten tes. Daí a 
iden ti fi ca ção gran de que sin to 
com as cri an ças, pois quan do 
era pe que na sen tia um forte de
se jo de li ber da de, mas me sen tia 
in ca paz e, logo, in fe liz. Isso, 
creio, acon te ce com as cri an ças 
tam bém”, ava lia. As sim o cu i da
do com o seu tra ba lho. “Tudo o 
que é fei to para cri an ças de
man da cu i da do, em bo ra a men
sa gem não pre ci se ser trans mi
ti da de for ma tão ex plí ci ta. O 
au tor tem de ter um veí cu lo, ou 
seja, uma his tó ria boa e ve ros sí
mil. Fei to isso, ele pode tra tar de 
qual quer tema”, avi sa. Não sem 
ra zão, sua es co la foi a im pren sa.

Em 1967 co me çou a es cre
ver ar ti gos so bre edu ca ção para 
a re vis ta Clau dia e foi uma das 

cri a do ras da an to ló gi ca Re creio, 
onde pu bli cou, a par tir de 1969, 
suas pri mei ras his tó rias. Foi 
pro mo vi da, den tro da Edi to ra 
Abril, a di re to ra da di vi são de 
in fan toju ve nis e, em 1976, lan
çou Mar ce lo mar me lo mar te lo, so
bre um me ni no que gos ta de 
in ven tar no  mes para as coi sas. 
Quan do trans for ma do em li vro, 
ven deu mais de 1 mi lhão de 
exem pla res e con ti nua um hit 
da se ção de in fan tis das li vra ri as. 
Em 1978, ou tro su ces so, O rei
zi nho man dão. “Com sua lin gua
gem lú di ca, sua iro nia e seu sen
so crí ti co, Ruth pas sa va lo res 
se riís si mos às cri an ças. Suas his
tó ri as aban do nam a mo ral dos 
con tos an ti gos e tra zem ver da
dei ras li çõ es de vida”, elo gia a 
ex pe ci a lis ta em li te ra tu ra in fan
til Nelly No vaes Co e lho, da 
USP.  “O tra ba lho de Ruth é 
um dos mais re le van tes da li te
ra tu ra in fan til no Bra sil. Quan
do a cri an ça lê seu li vro, re pen
sa si tu a çõ es que ocor rem na 
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“Não acho que  
as crianças sejam  
tão felizes como  
os adultos acham”



vida real e pas sa a re a gir de for
ma mais crí ti ca a par tir dos no
vos va lo res apre sen ta dos por 
ela”, faz eco ou tra es pe ci a lis ta 
do gê ne ro, a pro fes so ra Ma ri sa 
La jo lo, da Uni ver si da de Es ta du
al de Cam pi nas (Uni camp). Afi
nal, quan tos au to res po dem se 
“ga bar” de ter con se gui do 
adap tar para a ga ro ta da a Odis
séia, de Ho me ro, fru to de três 
anos de pes qui sa, e que ven deu 
6 mil exem pla res em 15 dias? 

■ Tan to cu i da do com sua 
obra ren deulhe qua tro 

prê mi os Ja bu ti, da As so ci a ção 
Pau lis ta de Crí ti cos de Arte, e o 
Mon tei ro Lo ba to, da Aca de mia 
Bra si lei ra de Le tras, bem como 
teve seu nome in clu í do vá ri as ve
zes para o Hans Chris ti an An der
sen, o “No bel dos in fan tis”. Em 
es pe ci al, o que cha ma a aten ção 
na li te ra tu ra de Ruth é seu ma
ne jo im pe cá vel da lin gua gem, 
acer ta do na me di da para seus lei
to res. “Sua vas ta pro du ção or

ques tra um di á lo go in ter no cons
tan te, o que pos si bi li ta que seus 
li vros sem pre se re no vem e se 
en r i que çam. O hu mor, por 
exem plo, des sa cra li za o tex to, pa
tro ci nan do um olhar ma ro to ao 
tema”, nota Ma ri sa La jo lo. Para a 
pes qui sa do ra, Ruth traz a re a li da
de de seu tem po pa   ra den tro da 
obra e, de pois de dei xar o lei tor 
sor rin do, de vol ve a ele essa re a li
da de. “Mas, na ope ra ção de rir do 
nar ra do, o lei tor já está crí ti co e 
lú ci do. Trans for ma do pela lei tu ra 
di ver ti da”, ana li sa. 

Isso está pre sen te em Lei la 
me ni na, O ja ca ré pre gui ço so, A me
ni na que não era ma lu qui nha, Mil 
pás sa ros pelo céu, na sé rie das 
Aven tu ras de Al vi nho, em Sapo vi
ra rei, vira sapo e nos seus mu i tos 
ou tros ori gi nais, bem como nas 
his tó ri as que re con ta, in cluin do
se mes mo a Flau ta má gi ca, de 
Mo zart, e os Mú si cos de Bre men, 
dos irmãos Grimm. Com toda 
essa ex pe ri ên cia, Ruth dá um 
con se lho para os pais com pra rem 

li vros para seus fi lhos, to man do 
cu i da do com a gran de “quan ti
da de de por ca ria que está no 
mer ca do”. “Lei am com sen so 
crí ti co. His tó ria para cri an ça não 
é bo ba gem, pois se está for man
do uma men te. É pre ci so ins pi rar 
as crian ças a ir mais lon ge, a cri
ti car o que está er ra do. Há, por aí, 
mu i ta his tó ria sem pé nem ca be
ça, li vros que en si nam con for
mis mo. To mem cu i da do com 
isso. É o fu tu ro de seus fi lhos que 
está nes sas pá gi nas. Mas como ter 
adul tos ca pa zes de es co lher li vros 
com sa be do ria se eles mes mos 
não lêem?” Boa per gun ta e que 
me re ce uma re fle xão dos pais. 
Ruth já sabe a sua res pos ta. Per
gun ta da se a Ruth cri an ça gos ta
ria dos li vros da es cri tora Ruth 
Ro cha, não ti tu beia. “Ado ra ria, 
pois, quan do jo vem, gos ta va des
se es ti lo lo ba ti a no, de his tó ri as 
en gra ça das e as ser ti vas”, diz. 
“Mi nha li te ra tu ra não traiu, não.” 
Nin guém du vi da. E quem sou
ber, que con te ou tra. ■
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