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Razões para a venda
• Tema futebol narrado por
uma menina
• Relação pai e filha
• Dor da perda do time do
coração
• Leitor vive uma ida ao
estádio em plenos anos 50/60
• Auge do futebol brasileiro!
• Famílias e Estádios
• Ilustrações e projeto
transmitem o universo do
futebol

Sobre a história Em O Gigante do Maracanã vamos ao estádio
junto com um pai e uma filha, assistir a uma final clássica: Botafogo
e Fluminense. É a primeira vez da menina no estádio, e sua mãe
prepara um uniforme completo para a aventura! Com camisa e
bermuda e com a bandeira branca, vermelha e verde na mão, a nossa
protagonista-narradora se impressiona com o tamanho do Maracanã:
é enorme! Enorme não, gigante! Ela e o pai assistem a jogadas
incríveis, e vibram muito, mas o time do coração perde feio. Além
das regras do jogo, do prazer do drible, da emoção do gol, o que mais
essa menina aprende em noventa minutos?
Sobre o livro e as ilustraÇÕES A narrativa situa-se
entre o final dos anos 50, início dos 60; acompanhamos as jogadas
de futebolistas que entraram para a história do nosso futebol,
como Garrincha, Amoroso e Carlos Alberto. Apesar da final fictícia,
apresenta-se um clássico do esporte: mas, a emoção maior acontece
nas arquibancadas, onde pai e filha assistem e sofrem juntos pelo
seu time do coração. A primeira vez no estádio foi marcante para
a narradora. Teve que aprender a lidar com a dor de ver seu time
perder e, principalmente, aprofundou a relação com seu pai e viveu
um momento muito especial ao seu lado. As ilustrações e o projeto
gráfico seguem as cores do time dos protagonistas: branca, vermelha
e verde, do Fluminense. Forte e marcante, o projeto dá vida ao
universo do futebol.
Público‑leitor O livro é indicado para crianças a
partir de 8 anos.
Sobre O autor Cesar Cardoso, escritor e fotógrafo,
é formado em Letras pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro. É colunista da revista Caros Amigos, e para a
tevê já criou roteiros para os programas TV Pirata, Sai de
Baixo, A Grande Família e Toma Lá Dá Cá, da Rede Globo.
Sobre a ilustradora Larissa Ribeiro é formada
em Arquitetura, mas atua como ilustradora. Já morou na
Itália, na Inglaterra e na Espanha para estudar ilustração.

