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JOANA BANANA
de
CRISTINA PORTO
O livro que teve sua primeira publicação em
1985, traz uma reflexão acerca dos papéis que
exercemos na sociedade, onde diz respeito à prática
do esporte mais definidor da masculinidade no
Brasil: o futebol, e de uma brincadeira também
tipicamente masculina. A situação inicial envolve a
necessidade de se encontrar jogadores
para montar um time de futebol: faltava apenas
um jogador para completar o time.

Paulista de Tietê, Maria Cristina Martins Porto nasceu em
1949, formou-se em Letras, pela Universidade de São Paulo.
Seu primeiro livro foi ‘’Se... será Serafina, publicado em
1980, na Bienal do Livro em SP.
Desde o começo de sua carreira profissional, sempre esteve
ligada à criança: como professora especializada de
alfabetização, durante 7 anos; depois, como funcionária da
Editora Abril, no departamento de publicações infantojuvenis, onde trabalhou para as revistas Recreio, Alegria e
Corujoca, como colaboradora, editora e escritora.
Cristina Porto publicou inúmeros títulos, tem mais de 50
livros publicados por diversas editoras, dentre os quais, os
premiados são:
Serafina e a Criança que Trabalha (Editora Ática) — prêmio
de melhor livro infantil informativo, conferido pela
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, em 1996;
O Diário Escondido de Serafina (Editora Ática) – prêmio de
melhor livro infantil, conferido pela APCA (Associação
Paulista de Críticos de Arte), em 1997.

A narrativa se desenvolve, abrindo espaço para a complicação,
justamente quando, para completar o time aparece uma menina
chamada Joana, apelidada de Joana Banana pelos meninos do
bairro onde ela passa a morar. O livro apresenta problemas que são
superados pelos personagens, a história é envolvente e muito
divertida, quebrando o paradigma de estereótipos de gêneros. No
livro, Joana mostra que as meninas podem fazer o que quiserem,
com empenho, dedicação e apoio das pessoas ao redor. Além disso,
Joana mostra que o futebol feminino pode ser incrível!

Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê.
Monteiro Lobato

