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ENTREVISTA | Ruth Rocha

Uma mulher feliz 
Adoravelmente carismática, sorriso estampado no 
rosto, a escritora Ruth Rocha comemora 86 anos, 

esbanja vitalidade, publica novos livros e diz que até se 
envergonha ao falar de sua vida, que é só felicidade

A escritora Ruth Rocha fez 
86 anos no dia 2 de mar-
ço. Sorriso estampado no 

rosto, olhos brilhantes e alegria 
contagiante, ela diz, em entrevista 
exclusiva à Vila Cultural, dias antes 
do aniversário, que, mesmo nesta 
idade, ainda fica “meio assim” ao 
admitir, em um mundo em que 
tantas pessoas se julgam ou pa-
recem infelizes, o quão feliz ela é. 
Ou melhor: sempre foi. “Acho que 
tenho certa tendência à felicida-
de”, afirma. Ruth sente saudades 
do marido, Eduardo Rocha, que 
morreu em 2012 e com quem ela 
viveu um casamento de 56 anos – 
eles se conheceram na Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo, 
onde estudaram. Ainda tem, ela 
diz, muita vontade de conversar 
com ele, mas segue, sem saudo-
sismos, nostalgias ou lamentos, 
toda elegante para viver seus 
outros amores. Aos irmãos – Rilda, 
Álvaro, Eliana e Alexandre –, refe-
re-se como grandes amigos, pre-
sentes em sua rotina. Da filha Ma-
riana, dos netos e dos sobrinhos, 
ela fala de um jeito igualmente 
amoroso para completar que “são 
todos ótimos”. Ruth não acredita 
em Deus, mas a benção de “uma 
família excelente” ela celebra do 
mesmo jeito agradecido quando 
cita os pais, Dona Ester, “gordinha 
e risonha”, e o Dr. Álvaro, médico 
gastroenterologista que dava a 
maior trela para os filhos. Com 
uma obra de mais de 200 títulos 
publicados, Ruth Rocha participa 
de uma superfesta (leia nesta edi-
ção) para o lançamento da cole-

ção Coisinhas à toa que deixam a 
gente feliz, que a Salamandra, que 
publica toda a obra de Ruth, traz 
a público para comemorar os 48 
anos de carreira de uma das mais 
importantes escritoras brasileiras 
da literatura infantojuvenil. Leia a 
entrevista da escritora.

Vila Cultural. Como descrever 
sua personalidade?
Ruth Rocha. Difícil a gente se 
mostrar assim, não? Sou calma, 
ponderada, tenho bom senso, sou 
bem-humorada, alegre e, dizem, 
generosa. São características 
minhas. E tenho tido enormes fe-
licidades na vida. Começando por 
pais maravilhosos, que nos edu-
caram muito bem. Cinco irmãos, 
cinco amigos. Quando nasci, meu 
pai era um médico modesto, em 
começo de carreira. Mas tivemos 
tudo que precisávamos. Nenhum 
luxo, mas tudo. Bons colégios, 
bons médicos, bom dentista. 
Minha mãe era muito amorosa, 
muito boa. Tivemos uma infân-
cia sem problemas. Meu pai era 
um homem severo, trabalhador, 
muito correto, mas ele era muito 
amoroso com a família e passava 
uma grande confiança para nós. 
Ele dava muita trela para nós. 
Estou nessa idade e, ainda hoje, 
às vezes fico com vergonha de 
contar essas coisas, pensando 
em tantas pessoas que são tão 
infelizes. Como sempre fui tão 
feliz, fico meio assim.

VC. O que fez para chegar tão 
bem aos 86?

RR. Sempre me cuidei, desde 
criança, inclusive porque minha 
mãe era muito cuidadosa. A gen-
te nem se machucava. Nunca 
quebrei braço, nunca quebrei 
perna, e olha que a gente brin-
cava, fazia tudo. Às vezes fico 
pensando que se acreditasse em 
Deus, queria agradecer. Mas nem 
acredito. Briguei com o padre 
quando era criança.

VC. Como assim?
RR. Ele fez uma malcriação co-
migo e eu fiz malcriação com ele.

VC. O que aconteceu?
RR. Não estava entendendo, es-
cutando direito o que ele dizia e 
perguntei: “O quê? O quê?”.  Ele 
respondeu: “Vai tirar a cera do 
seu ouvido”. “Já vou”, respondi 
(Ruth relembra às gargalhadas). 
E nunca mais voltei. Tenho uns 
rompantes assim de vez em quan-
do. Até cheguei a fazer a primeira 
comunhão, mas no dia em que 
ele me fez essa malcriação, eu 
assumi: não acredito nessas coi-
sas não. E falam que quem não 
acredita em Deus não é bom, não 
é uma boa pessoa. Mas acho que 
sou uma boa pessoa.

VC. Toda sua alegria está posta 
na sua obra?
RR. Sim. Minha obra é muito feliz. 
Nunca acabo história mal. Histó-
ria minha só acaba bem. Porque 
criança tem que ter esperança. 
Se você tirar a esperança de uma 
criança, ela fica doente. Nas his-
tórias, sempre deixo um ambiente 
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A Escola de Sociologia e Política me deu uma 
formação muito importante porque o centro 

do aprendizado era: não ao preconceito.

bom, uma coisa boa. Não que faça 
isso por algum motivo especial, 
alguma estratégia. Sou assim. E 
é engraçado porque, apesar de 
otimista, vejo as coisas. Sofro muito 
com os dramas que vemos por 
aí: gente assassinada na rua, na 
frente do filho. Isso me faz sofrer. 
E qualquer vicissitude da família 
ou das pessoas amigas sofro junto. 
Não sou indiferente. Apesar de não 
ser emotiva. Não faço escânda-
lo, não grito, não choro, mas sou 
sensível.

VC. Como alguém que estudou 
política e sociologia se trans-
forma numa das autoras mais 
queridas e respeitadas do país?
RR. A Escola de Sociologia e Políti-
ca me deu uma formação muito im-
portante porque o centro do apren-
dizado era: não ao preconceito. Fui 
despida de todo o preconceito. Na 
minha família, nunca houve com-
portamentos preconceituosos. Na 
escola, além de disciplinas como 
política, antropologia, entre outras 
matérias avulsas, tínhamos psico-
logia. E na psicologia me descobri. 
Ao concluir o curso, não conseguia 
emprego porque éramos vistos co-
mo comunistas. Saí da faculdade 
e estudei dois anos de psicanálise 
com uma psicanalista maravilhosa, 
famosíssima, Regina Bicudo. Era 
uma ótima professora. Aí, comecei 
a ter esse gosto por educação 
também.

VC. Um parêntese. A senhora foi 
comunista?
RR. Não. Mas tinha um amigo do 
meu pai que passou a vida intei-
ra falando que eu era comunista. 
Nunca fui. Eu me considero de 
esquerda. De direita eu não sou. 
Mas comunista nunca. Acho que 
seria mais socialista. A proposta da 
esquerda é sempre mais generosa. 
Por isso sou de esquerda.

VC. E como conseguiu trabalho 
depois?
RR. Fui trabalhar no Colégio Rio 
Branco como assistente de bi-
blioteca. Sempre gostei muito de 
criança. Ficava ali atendendo as 

crianças e depois elas voltavam 
para falar comigo. O diretor ob-
servou aquilo: eu sempre cercada 
de crianças. Aí ele decidiu me 
convidar para ser orientadora edu-
cacional. E além das crianças eu 
adorava adolescentes, lidar com 
eles. Tive esse aprendizado.

VC. Vem daí a descoberta da 
escritora?
RR. Acho que o meu trabalho de 
escritora vem do meu gosto por 
livros, porque sempre fui uma lei-
tora muito atenta e perseverante, 
de fazer isso, ler, todos os dias. Li 
muito, muito. E tenho certeza que 
isso educa a gente. Por outro lado, 
tinha um avô muito especial, vô 
Ioiô. Nordestino, era contador de 
histórias. Dançava, cantava, reci-
tava e contava todas as história. 
Depois de mais velha que vim a 
perceber a amplitude do que ele 
sabia. Tinha Grimm, Perrault, An-
dersen, histórias folclóricas, Barão 
de Munchausen, ele contava tudo. 
E era muito interessante a manei-
ra como ele editava as histórias, 
contadas de um jeito quase peda-
gógico, um jeito fácil de entender, 
gostoso de ouvir. E essas histórias 
ficaram em mim.

VC. O que inspira a senhora?
RR. É engraçado porque todo 
mundo que saber de onde a gente 
tira as ideias. Digo que não sei, 
mas no fundo a gente sabe. Tenho 
um livro, Procurando firme, ins-
pirado em outro, chamado Com-
plexo de Cinderela, que é sobre 
a condição feminina, e que diz 
que a mulher não é educada para 
lutar. Ela é educada para ser boa, 
carinhosa, obediente, ainda que 
hoje as mulheres me pareçam um 
pouquinho mais livres. Mas foi por 
causa disso que escrevi a história 
de um príncipe que aprende a 
dar saltos, a dar berros, a fazer 
malabarismos enquanto a princesa 

aprende a bordar, a fazer macramê 
e plissê. Até que um dia ouve-se 
uma gritaria no castelo e quando 
todos correm para ver do que se 
trata é ela, a princesa, tendo aula 
de esgrima. Aí ela começa a ter 
aula de berros para sair do castelo. 
Ela tem que se preparar porque 
lá fora tem um dragão. Ela quer 
se aventurar pelo mundo. Os pais 
ficam espantadíssimos. Aí vem um 
monte de príncipes, o príncipe da 
Petrolândia, de não sei mais onde, 
e ela não gosta de nenhum e fica 
“não quero, não quero”. Depois, 
ela aproveita as aulas de balé para 
sair do castelo dando uns pulos, 
foge do dragão, dá uns berros e 
vai pelo mundo, procurando firme, 
o quê... Não sei.

VC. A senhora é feminista?
RR. Sou maluca, mas sou femi-
nista. E não me leve a mal, por 
favor, mas sou uma feminista que 
gosta de homem (às gargalhadas 
novamente). Falando dessa ques-
tão de gênero, tenho outro livro em 
que o menino e a menina trocam 
de sexo depois de passar debaixo 
do arco-íris. Ela vira homem e ele 
vira mulher. Aí, os pais não sabem 
o que fazer com eles. Vestem os
dois iguais para ninguém perceber,
fazem mil tentativas para rever-
ter aquilo e não conseguem. Eles
só “desviram” quando se dão as
mãos, e aí acaba a história.

VC. Vamos falar da coleção Coi-
sinhas à toa que deixam a gente 
feliz? Como surgiu a chance de 
resgatar a obra de Otávio Roth?
RR. Ele era casado com a minha 
sobrinha, Ana, e ficamos amigos 
quando o Otávio recebeu uma 
encomenda da ONU para fazer 
um livro sobre Direitos Humanos 
e sobre o planeta terra. Ele me 
convidou e nós fizemos juntos. Aí 
o Otávio, que morreu cedo, fez o
primeiro e o segundo Coisinhas à
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Apesar de otimista, vejo as coisas. Sofro 
muito com os dramas que vemos por aí: 

gente assassinada na rua, na frente do filho.
toa. Um dia, estava fazendo um 
livro de poesias para crianças, 
um pouco à moda do Otávio, e me 
reencontrei com os livros dele, que 
são lindos e estavam um pouco 
esquecidos. Tive a ideia de fazer 
alguma coisa para eles “desen-
cantarem”. Então eu propus para a 
filha dele, Isabel, e para Ana, que 
eu faria dois livros para a gente 
relançar os dele juntos. E ficaram 
muito bonitos.

VC. Como é sua relação com os 
ilustradores?
RR. Tenho uma relação com os 
ilustradores que é muito especial: 
simplesmente não dou palpite. Es-
colho bons ilustradores, em quem 
tenha confiança, e deixo eles 
fazerem. O livro enriquece com 
uma ilustração original, inspirada. 
Então não quero dirigir a ilustração 
e acho que fiz muito bem de agir 
assim. Tive uma relação muito boa 
com Walter Ono, ele é ótimo, meu 
amigo, com Alberto Llinares, que 
trabalhou comigo na Recreio, e 
gosto muito da Mariana Massara-
ni, que é ótima. Tenho confiança 
e sempre me surpreendo.

VC. A senhora mudou depois de 
tanto sucesso?
RR. Continuo sendo a mesma 
pessoa. Não tenho orgulho, sou 
muito prosa. Eu não sou humilde, 
mas sou modesta. E não tenho 
referências de inveja, que nunca 
senti de ninguém. Nunca senti ciú-
mes, por exemplo. Meu marido era 
um homem muito, muito bonito, a 
mulherada voava em cima. Nunca 
senti ciúmes. Ele nunca olhou para 
ninguém, era meu amigo e, se fez 
alguma coisa, eu nunca vi, graças 
a Deus. Só uma vez eu tive muita 
raiva de uma mulher que estava 
dando em cima dele.

VC. As crianças de hoje são 
diferentes?

RR. Crianças não mudam. O que 
muda é a educação que está se 
dando. Antigamente, a ideia era 
ser muito enérgico com criança. 
Depois veio uma onda de que 
não se devia ser tão enérgico, 
que isso não faz bem, que não 
é bom para a criança. Mas tem 
gente que faz tudo que criança 
quer. Então as crianças ficam mal-
-educadas, cheias de vontades.
Com a minha filha, por exemplo,
fui uma educadora que deixava
tudo. Ou quase tudo. Já que tinha
algumas coisas que ela não podia
fazer. O que não pode, não pode.
O resto pode tudo. Então, na es-
cola, eles perguntavam para ela:
“Você não teima com a sua mãe?”
Ela respondia que não. “Por quê?”
“Por que com ela não é não”, ela
dizia. Mas era pouco coisa. Só o
que era perigoso. Nunca impliquei
com ela tipo “não quero que você
faça isso”. Ela fez o que quis.
Pintou o sete: teve banda de rock,
foi com uma amiga para a Ilha
de Marajó aos 16 anos. Mas ela
chegava nos lugares e me ligava:
“Olha, estou aqui, estou bem e
não aconteceu nada.” Então, eu
deixava tudo, mas não foi sempre
não. Como orientadora, tentava
dizer isso para as mães e elas
argumentavam: “Mas não sei o
quê...” E eu perguntava: “Você
deixa seu filho enfiar o dedo na
tomada? Então! Não é não. Você
deixa ele debruçar e quase cair da
janela? Então! Não é não!”  Vale
para o que é perigoso, ruim para
saúde e para o que vai deixar a
criança mal-educada: não é não.
A educação mudou. As crianças
são as mesmas. E elas começam
a mudar a partir dos 11 anos. O
adolescente, que agora vem se in-
formando muito, é que é diferente:
cada um indo para um caminho.
Aí, acho mais difícil dizer como
estão os jovens, que às vezes se
perdem com tantas alternativas.

VC. A senhora acha que o Brasil 
tem jeito?
RR. Sou otimista e sei que com 
o tempo vai-se dar um jeito, mas
estou muito aflita porque acho a
situação do país muito retrógrada.
O meu irmão que é jornalista diz
que é o país do “já teve”. Já teve
uma boa educação, já teve uma
situação econômica melhor, já
teve tanta coisa. Hoje não tem
mais nada. O Brasil está num
retrocesso muito grave. Mas te-
nho esperança porque tem muita
coisa boa também. O povo prin-
cipalmente. Mas tem muita gente
ruim também, né? Hoje em dia
há muita maldade por aí. Este
episódio recente no Espírito Santo
me parece que não tem solução.
Eles têm toda a razão de fazer
greve, mas não podem fazer gre-
ve. Aí não tem dinheiro para dar
aumento, porque seria premiar
uma coisa inconstitucional. É um
problema sem solução. E o pes-
soal sem receber, no Rio? Depois
de uma vida inteira de trabalho
e não recebe. Passa fome. É um
absurdo. Vejo com muito susto.

VC. Não dá pra não perguntar: 
qual o segredo da felicidade?
RR. Os filósofos falam um monte 
de coisas sobre isso, né? Uns 
falam que é não querer nada que 
não se tem e acho que é um pouco 
por aí sim. Valorizar, ter conten-
tamento com o que a gente tem. 
Tenho muito. Quando era moça 
trabalhei muito e, na verdade, co-
mecei a ganhar um pouco de di-
nheiro de uns tempos pra cá, não 
faz muito tempo não que fiquei 
melhor de vida. Mas me sinto do 
mesmo jeito. Já era feliz. Tão feliz. 
Morava numa ruela perto daqui e 
me lembro de voltar caminhando 
para casa toda alegre, feliz e 
pensando: “Vou chegar na minha 
casa, vou encontrar minha filha e 
daqui a pouco o Eduardo, meu 
marido, vai chegar.”  E o conten-
tamento aumentava só de ouvir o 
barulho da chave na porta quando 
ele ia entrar. Para dizer a verdade, 
acho que sempre tive tendência a 
ser feliz.




