JACKIE, UMA CAMPEÃ OLÍMPICA
de FABIANA WERNEK BARCINSKI e RODRIGO LACERDA
Ilustrações: GUAZZELLI
Essa é a inspiradora história de Jacqueline Silva, a Jackie
do vôlei. Um relato de dedicação e paixão que mostra que
dificuldades e frustrações podem ser vencidas. Das equipes mirins nas quadras ao ouro da primeira medalha
olímpica feminina brasileira, no vôlei de praia; das
b a t alhas pelo reconhecimento das mulheres no esporte
ao prêmio da Unesco por seu projeto para incentivar a
educação através da prática esportiva, acompanhe essa
trajetória em Jackie, uma campeã olímpica, contada por
Fabiana Werneck Barcinski e Rodrigo Lacerda.
Ilustrado por Guazzelli, o livro inclui também informações práticas para o pequeno leitor compreender melhor
o universo do vôlei:
• Os fundamentos e as regras básicas do vôlei, acompanhados
de desenhos explicativos;
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• Tabela com a participação feminina brasileira nas Olimpíadas
e as medalhas conquistadas;
• Linha do tempo da carreira de Jackie.

FABIANA WERNECK BARCINSKI é historiadora, roteirista e editora de
livros. É autora dos livros Um pé de quê, inspirada no programa de TV
homônimo de Regina Casé e Estevão Ciavatta. Fundou o selo infantojuvenil Girafinha, do qual foi editora responsável (2006-2009).
RODRIGO LACERDA é escritor, tradutor, professor e editor. Para o
público juvenil, escreveu O fazedor de velhos (Prêmio Literário da
Biblioteca Nacional; Prêmio Jabuti; Prêmio FNLIJ) e Hamlet ou Amleto?
(Shakespeare para jovens curiosos e adultos preguiçosos). Doutor em
teoria literária e literatura comparada pela USP, dirige a coleção Clássicos Zahar.
GUAZZELLI é ilustrador, quadrinista, diretor de arte para animação e
professor. Ilustrou diversos livros e publicações no Brasil, Argentina,
Espanha e França. Ganhou o troféu HQ Mix pelos livros Bamboletras,
O relógio insano e Grande Sertão Veredas.
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