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“No mundo há muitas armadilhas”1, que se apresentam sob diversas 

roupagens: no lobo em pele de cordeiro (ou cordeiros, visto ser o lobo maior que um 
único cordeiro), na política, nas reportagens de jornais, nas propagandas, nas 
escolas e nas literaturas. 

Nas literaturas? 
Sim, nelas mesmas. 
Primeiro: literaturas visto não serem únicas: há a literatura para crianças 

(conhecida como literatura infantil), a literatura para adultos, a de auto-ajuda, a 
clássica, a exotérica e por aí vai. 

Segundo: armadilhas. Armadilhas criadas no ato de ler. De escrever. De 
interpretar uma obra. 

Armadilhas nos sentidos ocultos do texto (será oculto mesmo?). Ou seria, 
segundo Benjamin (1994) sentidos percebidos na leitura a contra pêlo? 

Creio que a principal armadilha das literaturas seja considerá-las como 
portadoras de sentido monossêmico, esquecendo-se da pluralidade de significados 
que estas podem ter. Esquecendo da polissêmia. 

Em minha pesquisa de mestrado, analisei obras de Ruth Rocha desde seu 
início de carreira como autora de livros para crianças – 1976, com a obra Palavras, 
muitas palavras – até 2005, ano de publicação de “Um cantinho só para mim”. 

Nesta pesquisa (2004-2007), percebi alguns fios constantes, mas que se 
modificavam conforme o contexto histórico em que a autora e os outros 
personagens da produção de seus livros, estavam inseridos. (Podemos considerar 
como armadilha a percepção de grande parte dos leitores de que o único autor do 
livro é o escritor, esquecendo/desconhecendo da importância dos trabalhos de 
editores, ilustradores na relação com o mesmo material.) 

Após a leitura da obra, pude mapear alguns temas constantes, mas que 
apresentavam variações nas formas representadas pela autora no decorrer de sua 
carreira. Alguns desses fios, que se tornaram capítulos da dissertação: 

– relações criança-criança, criança-adulto, família e amigos na 
formação do “eu”; 

– a preservação ambiental e respeito aos diferentes; 
– escola; 

– história. 
Para esta apresentação, falarei somente sobre as transformações da 

coletividade e da individualidade, temas que perpassam sua obra. 
Ruth Rocha2 viveu um período, de 1964 a 1984, conturbado na política 

                                                 
1 Ferreira Gullar, 1980. 
2  Ruth Machado nasceu no dia 2 de março de 1931, em São Paulo, filha do médico Álvaro de Faria 



nacional, que foi a ditadura militar brasileira. Durante este período, as pessoas não 
podiam expressar-se, não podiam dizer o que queriam sobre o governo, denunciar a 
censura. Mas a autora em questão, conseguiu tais objetivos através da literatura: a 
literatura para crianças3, considerada um gênero “menor”. 

Neste ambiente ditatorial, suas obras representavam seus questionamentos 
diante das situações vividas, seu descontentamento com as injustiças do período 
militar, com a censura. 

Mas a ditadura militar não “durou para sempre”. Após muita resistência, 
lutas e exílios, a democracia é re-estabelecida. O liberalismo e suas filosofias de 
vida paulatinamente são inseridos no contexto brasileiro. 

Como a autora representa tais modificações históricas em suas obras? 
Qual seu parecer a respeito dessas transformações? 
Baseando-me em Edward Palmer Thompson, Walter Benjamin e Peter Gay, 

busquei respostas.  
“Um cantinho só para mim” (2005) foi a obra da autora que utilizei como 

sendo sua última publicação (e que na época da pesquisa, juntamente com Mozart, 
era a mais recente). Nesta obra, a autora narra a história de Pedro,  representado 
por Ruth Rocha como “um menino muito esperto e muito ativo” (2005, 5) que fazia 
uma porção de coisas. Fazia tantas coisas que as brincadeiras no mundo “real”, ou 
“mundo verdadeiro”, segundo o próprio Pedro, aparecem pouco: são dentro de casa 
dos amigos (citadas brevemente) ou de sua própria casa.  

Até que um dia, na casa da avó, o menino descobre um alçapão sob a mesa 
da cozinha, com um túnel comprido que dava em um lugar muito diferente, onde há 
várias possibilidades de tempo, espaço e de vida que se entrecruzam, se misturam 
virtual e imageticamente, formando um mundo fantástico: 

lugar muito bonito, mas também muito esquisito. 
Era como se fosse um campo, cheio de grama,  
com árvores e flores, mas tudo muito espalhado... 
E tinha umas coisas, como uns móveis, uma bicicleta antiga (...)  
e era tudo muito bom, e tudo tinha um cheiro muito bom (2005, 12) 
 

Lugar onde os desejos de Pedro tornavam-se realidade. 
Pedro foi inserido pela autora como personagem vivente no final do século 

XX e início do século XXI e, como tal, partícipe das “visões de mundo” existentes na 
sociedade brasileira desta época. Sociedade que foi incorporando as políticas 

                                                                                                                                                         
Machado e Esther de Sampaio Machado. Quando criança, o que mais gostava era ler Reinações de Narizinho, 
um livro escrito por Monteiro Lobato. Estudou (1949-1952) na Escola de Sociologia e Política , em São Paulo, 
onde se formou socióloga com um grande conhecimento e influência de Karl Marx. E, em 1970, fez pós 
graduação em Orientação Educacional na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.                 

 Aos 45 anos de idade escreve seu primeiro livro: “Palavras, muitas palavras” (1976). 
 

3  Prefiro utilizar o termo “literatura para crianças” ao termo “literatura infantil”, pois infância remete ao 
latim in-fans, que significa sem linguagem, sem sabedoria, segundo a metafísica ocidental, visão não que não 
está presente nas obras da autora analisada e nos diversos autores estudados, como Walter Benjamim (1993), 
para quem a criança não é um infante, sujeito sem linguagem, mas sim é sujeito partícipe da história, que fala, 
faz e participa sempre na relação com outros personagens. 
 



neoliberais de mercado4 e as experiências da modernidade tardia5. 
Os indícios neoliberais da obra é perceptível já no título: SÓ PRA MIM. Há a 

individualização da pessoa, dos espaços. E a solução está reservada ao próprio 
Pedro: 

Aí ele olhou para o chão e  
reparou que perto do pé da  
cadeira havia um círculo de metal dourado. 
Pedro abaixou-se,  
pegou o círculo e viu que 
estava preso em alguma coisa. 
Ele puxou aquela espécie de argola ... 
 
Na mesma hora, ao lado do pé da mesa, abriu-se 
um buraco, como se fosse um túnel.  
No meio do buraco havia uma escada. 
Pedro fio descendo pela escada (...)  
até que chegou a um lugar muito bonito (8 – 12). 
 

Neste mundo imaginário de Ruth Rocha, o menino diverte-se só: tudo 
depende da sua vontade, desejos e caprichos. O que Pedro pensa, torna-se 
“realidade”: se quer voar, ele voa - sozinho. Luta com cavaleiros solitários, toca 
piano, nada com golfinhos, conversa com macacos. Faz as coisas sozinho naquele 
lugar. A única vez que não é representado solitariamente é quando pensa “que 
estava brincado com uma porção de crianças e brincou, brincou, brincou...” (16), 
mas seus colegas de brincadeira já desaparecem na página seguinte, no momento 
em que a autora o coloca tocando piano. 

                                                 
4  O neoliberalismo, segundo Shigunov Neto e Teixeira (2006) é um projeto político, econômico e social no qual 

a sociedade está subordinada ao mercado livre e não à intervenção estatal. Deste modo, o mercado é o eixo 
das relações sociais e, portanto, o propulsor da organização social. 

 Para Höfling (2001) as teorias  liberais concebem as funções do Estado voltadas para a 
garantia dos direitos individuais, sem interferência nas esferas da vida pública e na esfera econômica da 
sociedade. Entre os direitos individuais, destacam-se a "propriedade privada como direito natural" (Locke, 1632-
1704), assim como o direito à vida, à liberdade e aos bens necessários para conservar ambas.  

 Tal individualismo também está presente nas relações pessoais, onde a obtenção do sucesso 
ou fracasso é responsabilidade do indivíduo: 

 deixe-se a cada qual, enquanto não violar as leis da justiça, 
perfeita liberdade de ir em busca de seu próprio interesse, a seu 
próprio modo, e faça com que tanto seu trabalho como seu capital 
concorram com os de qualquer outra pessoa ou categoria de 
pessoas. (Smith, 1983, apud Höfling, 2001, 36) 
 

5   De acordo com Anthony Giddens em seu livro Modernidade e Identidade, 2002, diz que “ Alta-
modernidade ou modernidade tardia: a presente fase de desenvolvimento das instituições modernas, marcadas 
pela radicalização e globalização dos traços básicos da modernidade.” (2002,  221). 
 Segundo Gazerani, 2002, Walter Benjamin pensa a modernidade na relação com a obra de Charles 
Baudelaire, focalizando-a (a modernidade)“como expressão artística e intelectual de um projeto histórico, 
intimamente ligado  à ordem burguesa, capitalista, chamado 'modernização' – contraditório,inacabado, mal-
resolvido e produtor de ruínas” (52) e fantasmagorias das relações sociais e apagamento das dimensões de 
tempo e de espaço. É um projeto produtor de esfacelamentos, mas que, ambivalemente, pode produzir salvação, 
em um sentido benjaminiano. 
 



Os ideias neoliberais aparecem na narrativa do cotidiano do menino: ele vai 
à escola e faz suas lições de casa – o que indica um modelo de bom aluno, o que 
faz a lição:  

ele tinha aulas de inglês, de natação e de música. 
Como todo mundo, ele ia ao dentista e, às vezes,  ao médico. (...) 
Seus pais o levavam ao teatro, ao cinema, a exposição de tudo 
que era coisa (...). 
E ele ia brincar na casa dos amigos, e os amigos iam brincar na 
casa dele. (2005, 5)  

 
 Inglês, natação, música, teatro, cinema, exposições. Formas educacionais, 

de formação do indivíduo, coerentes com a concepção neoliberal. Segundo Höfling 
(2001),  os neoliberais não defendem a responsabilidade do Estado em relação ao 
oferecimento de educação pública a todo cidadão, pois isso comprometeria as 
possibilidades de escolha por parte dos pais em relação à educação para seus 
filhos. Nesta ótica, pais e filhos são vistos como consumidores de educação, Já no 
plano individual, tal formação é uma preparação para o futuro de Pedro e o mercado 
de trabalho, visto que em nossos dias, este exige o domínio de outras línguas. 
Também é possível notar uma visão de cultura em seu sentido clássico, positivista, 
sinônimo de desenvolvimento científico e artístico. 

 Outras atividades, como brincar ou simplesmente ficar à toa, são relegadas 
ao segundo plano. E é esta a queixa de Pedro: só não tinha tempo para pensar, mas 
“não é pensar assim, como a gente pensa o tempo todo. Eu não tenho tempo pra 
ficar pensando... pensando... coisas que não existem... Inventar coisas... Imaginar 
coisas...” (2005, 7).  

Ao mesmo tempo em que insere seu personagem em um mundo moderno e 
individualista, a autora através deste personagem, explica seus anseios e desejos 
pelo coletivo. Este personagem, nesta construção da autora, tem desejos de 
liberdade, de relacionar-se com outras crianças, mas só consegue tudo isso quando 
se isola do mundo “real”, criando uma brecha em seu cotidiano para buscar um 
momento de vida para si. No mundo do alçapão, onde faz as coisas sozinho, Pedro 
se diverte, brinca com outras crianças (mesmo que imaginárias), com tempo para 
imaginar, brigar, conversar.  

Pedro achou tão bom o lugar que chegou a desejar nele permanecer para 
sempre, mas... 

Mas aí ele se lembrou da mãe e deu uma saudade...  (...) 
E ele pensou de novo: 
'Eu queria ficar aqui para sempre...' (26) 
 

Continuou lembrando dos amigos, ouviu a risada da prima Belinha, ficou 
com vontade de jogar “Truque dos Trecos” e sentiu cheiro de bolo de chocolate. O 
que seria isso? “ - É que o mundo de verdade  está te chamando” (31) explica uma 
menina que ele encontra. E, neste movimento a autora, registra a necessidade deste 
personagem em voltar à vida “real”, pois “O mundo de verdade também é bom...” 
(33). Quando Pedro olha para os lados está sentado na cozinha da avó, enquanto 
sua prima arruma o jogo (Truque dos Trecos) e sua avó retira o bolo do forno. 



Quando olha sob a mesa, vê o alçapão pelo qual havia descido ao reino imaginário e 
percebe que pode voltar sempre que quiser àquele local. 

Desta forma, a autora possibilita a nós, leitores, um momento de encontro 
com as angústias, necessidades, prazeres e desejos de Pedro, num lugar onírico 
para que o mesmo pudesse perceber que o mundo “real” também tem suas 
possibilidades. Tão encantadoras quanto o mundo imaginário. 

Possibilidades de resistências ao individualismo, aos tempos apressados 
para coisas e menos para as pessoas. Ao término do passeio, Pedro lembra do que 
é importante à sua vida: a mãe, seus amigos e jogar cartas COM eles, brincar COM 
a prima. Mesmo que esse com esteja restrito ao universo privado e não em um 
social mais amplo, coletivo. 

Esta é uma pequena visão da autora em 2005. Mas seria uma armadilha 
imaginar que tal posicionamento neoliberal e tardiamente moderno apresenta-se em 
todas as suas obras. 

Como relatado anteriormente, a autora inicia sua carreira em um momento 
conturbado da história brasileira, a ditadura e, neste clima de pressão e opressão, 
Ruth Rocha inicia sua luta contra os abusos de poder, contra os mandos e 
desmandos, articulando-se a um movimento cultural mais amplo de resistência à tais 
práticas ditatoriais. Sua arma: a literatura para crianças. 

Neste momento escreve seus “quarteto real”: “O reizinho mandão” (1978), 
“O rei que não sabia de nada” (1980), “O que os olhos não vêem” (1981), “Sapo-vira-
rei-vira-sapo, ou a volta do reizinho mandão” (1983). 

Tais livros foram utilizados pela autora como metáfora da situação brasileira 
do período. As metáforas evitavam a repressão que poderia existir à autora, caso 
criticasse a “realidade” de forma direta. Como estratégia, reforçava a mensagem de 
que não era sobre Brasil que a história tratava: 

Era uma vez um lugar 
muito longe daqui... 
Neste lugar tinha um rei, 
muito diferente dos reis 
que andam por aqui (...) 
Tudo muito diferente daqui.  (1980, 11) 
 

Pelas metáforas dizia que o rei não sabiam o que se acontecia em seu 
próprio reino: 

A máquina fazia de tudo (...) 
Diz que ela controlava as plantações, 
controlava as fábricas, 
controlava as estradas (...) 
Controlava as aulas nas escolas, 
as estações de TV, 
os filmes dos cinemas (1980: 11) 

 
Ou então inventava uma doença para o rei, que de uma hora para outra 

deixou de escutar seus súditos: 
De uma cegueira terrível, 
que até parecia incrível 



de um vivente acreditar, 
que os mesmos olhos que viam 
pessoas grandes e fortes, 
as pessoas pequeninas 
não podiam enxergar (1981: s.p.) 

 
E o “povo”? 
Em cada história uma medida. Em cada história uma luta. Mas em todas 

elas há o descontentamento pela forma de governar do rei. E cada súdito, segundo 
nos narra Ruth Rocha, percebe que desunidos enquanto população não 
conseguiriam nada, mas que precisariam unir forças. 

Em “O reizinho mandão” (1978), a Ruth Rocha  une as vozes populares: isso 
assusta e espanta o rei, que some pela estrada ou transforma-se em sapo – 
ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele.  Tal ideal de transformação da 
ordem política do país da autora expressa-se também em “Sapo-vira-rei-vira-sapo” 
(1983), quando os cidadãos presos dentro do sótão do castelo, começaram a cantar. 
De sua música, de quem não tinha mais nada a perder, pois já não tinham mais sua 
liberdade, pupulavam verdades. E, como nos conta a história, as verdades 
começavam a espalhar-se, ocupando todos os lugares, fazendo com que não 
houvesse mais espaço, nem para as pessoas e nem para mais verdades. Com isso, 
as paredes do palácio e da opressão começaram a ruir, libertando os prisioneiros. E 
o rei, sapo outra vez, andou pela estrada a procura de um outra menina que lhe 
desse um beijo. 

Já em “O rei que não sabia de nada” (1980), a autora representa a união dos 
camponeses na fala do avô de Cecília: “(...) a gente já estava juntando um grupo 
para ir falar com o rei” (1980, 39) e na hora da arrumação do reino cada um se 
responsabilizou de alguma forma para contribuir, sendo que a irmã de Cecília 
resolve chamar todo mundo para dar uma idéia, pois “uma porção de cabeças 
trabalham muito melhor que uma só.” (1980, 43). Depois chamaram todos os 
vizinhos e cada um deles teve uma idéia para consertar os estragos. 

E em “O que os olhos não vêem” (1981), a doença do rei o impedia de ver e 
ouvir que era pequeno e falava baixinho, ou seja, seus súditos. Para curar esta 
doença, os súditos de tal rei, unem suas vozes e caminhando chegam ao castelo. 
Caminhando em pernas-de-pau, para ficarem altos. Quando chegam ao castelo, o 
rei assusta-se com aquele vozeirão e foge correndo, junto com sua corte reinante. 

Nestas quatro obras tem-se a presença constante do coletivo, do bem 
comum. Após as populações dos reinos perceberem-se como transformadores de 
uma situação em conjunto, no coletivo, no NÓS, elas buscam solução, ao contrário 
de Pedro que sozinho criou meios para superar seus problemas. 

Aparentemente temos representados pela autora dois extremos: um o 
individualismo, o espaço do EU. No outro, o coletivo, o nós, o nosso. Armadilha seria 
pensar que tais transformações nas formas de representar da autora é algo 
espontâneo e de uma hora para outra. 

Em uma obra, podemos perceber  não “a causa” desta transformação, mas 
a própria transformação de maneira mais incisiva. O ano de1986 está historicamente 



situado após a abertura política do país. A história da autora em questão é “Uns 
pelos outros”6, onde ela nos narra a história no futuro do livro, ou seja, em 1996, 
quando São Paulo contava 20 milhões de habitantes e 27 linhas de metrô – 
insuficientes para transportar tantas pessoas. Durante os congestionamentos de 5, 6 
horas as pessoas faziam de tudo nos carros: tricotavam, liam, barbeavam-se, 
estudavam, jogavam batalha naval, xadrez. Quem morava perto dos 
congestionamentos deixava a porta de casa aberta, pois sempre havia alguém 
querendo água, usar o banheiro ou remédio para dor de cabeça. 

Até que um dia: 
Então, não sei bem quem foi que encontrou uma maneira 
de facilitar algumas tarefas, ou se foram várias pessoas ao 
mesmo tempo (...). 
O que sei é que todo mundo começou a trocar os encargos, 
uns com os outros, que era para facilitar as coisas. (s.p.) 

 
No começo um telefonava para o outro e pedia para pagar a escola. O outro 

aceitava, desde que o primeiro fosse ao aniversário do Alaor. Alguns pedidos eram 
absurdos: ir ao dentista, fazer exame na escola. 

No começo havia recusa por parte das pessoas, mas foi ficando cada vez 
mais difícil de se locomover na cidade. Assim, um fazia a prova pelo outro, 
namorava a namorada do amigos, substituía o colega no trabalho... Deste modo, 
teve gente que foi reprovado na escola, não devolvia a namorada, pegava catapora 
porque fazia o serviço de outra pessoa.  

Até que chega um tal de Generalino Caradura ao Palácio do Governo 
dizendo que o presidente tinha lhe pedido para governar no lugar dele, pois estava 
gripado e o trânsito até Brasília estava terrível. Ficou que ficou e não queria mais 
sair. Saiu alguns anos depois, quando descobriu que havia um outro homem 
morando na casa dele, com a mulher dele, gastando o dinheiro dele e dirigindo o 
carro dele, feito sob medida para ele. 

Termina a história com a autora informando que essas coisas tornaram-se 
rara, mas que ela tinha um “monte de coisa para fazer”: ia jogar uma partida de 
futebol para o sobrinho, que experimentaria seu vestido... 

Na história as pessoas buscam ajudar umas as outras e a si próprias, 
resolvendo seus problemas individualmente, sem pensar em uma solução coletiva, 
diferentemente dos súditos reais. 

A solidariedade é colocada num plano individualista: eu te ajudo, desde que 
você me ajude também. Um fazia PELO outro, o amigo POR outro amigo, a tia 
PELO sobrinho. Pensavam em FACILITAR o cotidiano,  mas ninguém pensava em 
como RESOLVER COLETIVAMENTE um dos maiores  problemas vivido neste 
momento: o da locomoção. 

O individualismo, sutilmente, entra no cotidiano das pessoas, como forma de 
melhorar a vida de cada um, mas não de todos. As relações são pautadas em trocas 
de favores, não em troca de experiências.  

                                                 
6 Inserida na coletânea “Este admirável mundo louco”, de 1986. 



E o espaço que era público, torna-se lócus de resolução de coisas privadas. 
Resolução esta muitas vezes fundada na exploração do outro. 

 
Nas obras da autora do final de 70 do século passado e início de 80 

analisadas anteriormente, percebemos que os conflitos eram coletivos, da sociedade 
e como tais eram resolvidos, mesmo que não fosse mudada a forma de produção. 

Em 1986 já podemos perceber uma transformação na forma de resolução 
dos problemas: o caos é algo social em “Uns pelos outros”, mas a autora narra (de 
forma até ridicularizada) a solução dos problemas individuais e não dos coletivos. O 
caos pode continuar, desde que você vá ao dentista em meu lugar. E você visite 
minha sogra. 

Em “Uns pelos outros” (1986) e em “Um cantinho só pra mim” (2005) a 
autora faz a crítica à forma de resolver nossos problemas: em “Uns pelos outro” 
(1986) critica a forma de resolver problemas sociais no individualismo. Em  “Um 
cantinho só para mim” (2005) critica o isolacionismo produzido pelo neoliberalismo 
mas dentro dos preceitos neoliberais: a autora narra que o “mundo real” de Pedro é 
tão bom quanto o mundo imaginário, mas ele é bom dentro e juntamente com sua 
prima, seu círculo de amigos, com seus pais, sua avó. A autora diz que o mundo real 
é bom, mas o é dentro da esfera privada mais valorizada socialmente: a família. 

Tal traço neoliberal não é exclusividade de “Um cantinho só para mim” 
(2005). Visto ser a autora um ser humano, portadora de experiências de vida, as 
quais ressignifica em seus livros, o neoliberalismo é representado em outras obras, 
não somente na questão do individualismo, mas também em outras esfera, como a 
preocupação com o meio ambiente, os direitos das crianças, a educação atual. 
Algumas obras: “Azul e lindo: planeta Terra, nossa casa” (1990), aborda a questão 
ambiental; “Os direitos das crianças segundo Ruth Rocha” (2002), trata dos direitos 
das crianças; . 

Deste modo, a literatura para crianças também é portadora de sentidos 
polissêmicos, os quais não são estáticos e imutáveis. Transformam-se tanto quanto 
as experiências de vida de seus autores. 

 Sentidos que também educam seus leitores, não de forma incisiva e clara, 
como a educação escolar, mas de forma sutil, quase imperceptível. 

E perceber tal polissêmia e a formação pelo livro infantil, é começar a evitar 
armadilhas de leitura: “Há muitas armadilhas no mundo e é preciso quebrá-las.”7 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Ferreira Gullar, 1980 
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