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Sala: sinta-se à vontade para cantar
as histórias de Ruth Rocha. Quintal:
entre na brincadeira, como fazem os
artistas e as 12 crianças no palco

Aescritora Ruth Rocha nunca
imaginou que um dia a canto-
ra Fortuna bateria na sua
porta para dizer: “Quero gra-

var algumas músicas baseadas em seus
poemas”. Mas foi assim que surgiu pri-
meiro o CD e, em 2008, o espetáculo Na
Casa da Ruth, que volta aos palcos ama-
nhã (6), no Teatro Sérgio Cardoso. “Saí
de lá cheia de livros e não demorou para
descobrir que o trabalho seria feito com
‘Toda Criança do Mundo Mora no Meu
Coração’”, diz Fortuna. Para ela, ainda é
a poesia do livro que garante a beleza
do espetáculo.

Para musicar os versos, Fortuna re-
correu ao compositor Hélio Ziskind – é
dele uma série de temas dos programas
‘Castelo Rá-Tim-Bum’ e ‘Cocoricó’. Com
o CD gravado, veio a ideia de transfor-
mar tudo em uma
espécie de musi-
cal teatral.

Sob direção de Naum Alves de Souza,
as ilustrações do livro, de Mariana Mas-
sarani, viraram cenário e adereços. Mas
a obra só se tornou completa por causa
das vozes doces, agudas e às vezes qua-
se graves vindas de um coro composto
por 12 crianças.

Como em uma visita informal, a pla-
teia fica à vontade e se deixa embalar
pelas letras, cores e coreografias duran-
te 50 minutos. E quem não conhece o
repertório não precisa ficar sem graça.
Entre as 13 músicas, estão ‘Alecrim’,
‘Trem Maluco’ e mais duas canções popu-

lares (e de domínio público) que
pais e filhos certamente sabem

de cor. (Thais Caramico)

Onde: Teatro Sérgio Cardo-
so. R. Rui Barbosa, 153,

Bela Vista, 3288-
0136. Quando:
sáb. e dom., 16h.

Estreia hoje (6).
Até 25/4. Quanto:
R$ 5 (preço na
estreia); R$ 20
(temporada).
Livre.

NA CASA DA RUTH

Fortuna é Ruth
Rocha nos poemas
cantados
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Um coro de crianças dá vida ao show

DIVULGAÇÃO


