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EDITORA PEIRÓPOLIS LANÇA A OBRA “A 

SORTE DE PIPO”  
 

Livro aborda temas como pluralidade, diversidade cultural, ética e respeito às diferenças 
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A Editora Peirópolis lança, este mês, a obra A sorte de Pipo. Escrito e ilustrado pelo alemão 
Matze Doebele, o livro transmite uma surpreendente mensagem ao narrar a emocionante 
história de Pipo, um corvo diferente dos demais e que sonha em encontrar a felicidade.   
 
Desde pequeno o pássaro já percebe que não é igual aos seus irmãos. Por mais que tente não 
consegue voar e acompanhar os demais corvos em suas divertidas aventuras pelo céu. Enquanto 
seus irmãos fazem piruetas no ar, Pipo fica sentado no ninho, assistindo de longe, pois nasceu 
com as asas muito curtas e voar é impossível. 
 
Este fato deixa Pipo cada dia mais triste e isolado, além de não suportar mais os comentários 
maldosos da comunidade de corvos. Decide, com o apoio dos pais, sair pelo mundo em busca de 
um lugar em que consiga viver plenamente.  
 
Indicada para todas as idades, a obra sensibiliza o leitor ao explorar temas como pluralidade, 
ética, diversidade cultural e respeito às diferenças e o leva a descobrir que neste mundo tão 
diverso há lugar para todos encontrarem a felicidade. 
 
Sobre o autor e ilustrador 
 
Matze Doebele nasceu em 1975 em Zell im Wiesental. Estudou ilustração em Hamburgo, onde 
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mora com sua família e trabalha como ilustrador. Seus desenhos já foram apresentados em 
exposições na Alemanha, na Itália, no Japão e na Coreia do Sul. Para saber mais sobre o autor, 
acesse: www.derdoebele.de. 

Sobre a Editora Peirópolis 

Criada em 1994, a Editora Peirópolis tem como missão contribuir para a construção de um 
mundo mais solidário, justo e harmônico, publicando literatura que ofereça novas 
perspectivas para a compreensão do ser humano e do seu papel no planeta. Suas linhas 
editoriais oferecem formas renovadas de trabalhar temas como ética, cidadania, pluralidade 
cultural, desenvolvimento social, ecologia e meio ambiente – por meio de uma visão 
transdisciplinar e integrada. Além disso, é pioneira em coleções dedicadas à literatura 
indígena, à mitologia africana e ao folclore brasileiro. A editora está afinada com os propósitos 
do terceiro setor, participando ativamente do crescente movimento de sua profissionalização. 
Para saber mais sobre a Peirópolis, acesse www.editorapeiropolis.com.br 
 
Informações para a imprensa – Editora Peirópolis: 
 
COMMUNICA BRASIL 
PABX: (11) 3868-0300 
Andrea Funk – andrea@communicabrasil.com.br 
Andrea Mello – andreamello@communicabrasil.com.br 
www.communicabrasil.com.br 
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