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Editora Peirópolis lança “EU SÓ SÓ EU” DE 

Ana Saldanha 
A obra explora a ausência de um companheiro com quem se possa dividir os momentos da infância  
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O egocentrismo e a solidão de um mundo individualizado em que tudo que cerca a 
criança é destinado apenas para ela é o tema central livro Eu só Só eu, que faz 
um alerta sobre o excesso de individualismo das crianças que não possuem um 
irmão para compartilhar os afetos recebidos e as maravilhas do mundo. 
Lançamento da Editora Peirópolis, o livro escrito por Ana Saldanha e ilustrado por 
Yara Kono narra a história da personagem que tem tudo para si, só para si, até 
que algo brilhante acontece.  
 
A publicação apresenta vários momentos da vida de uma criança e toda 
experiência vivida por ela, de forma individual, porém solitária.  Para a autora, o 
objetivo da obra é mostrar que tudo que nos cerca pode ser melhor quando 
compartilhamos os momentos com um novo irmão, o que dá um novo sentido e 
significado à vida. “Eu tenho uma sobrinha-neta e ela era só ela. Foi um recado 
aos pais dela. Ter um irmão, seja biológico e/ou afetivo ou outra pessoa com 
quem partilhar as coisas boas, nos torna mais eu,” comenta Ana Saldanha. 
 
Narrada com muita imaginação e apresentando momentos especiais do dia a dia 
de uma criança, a obra amplia a sua  dimensão significava com as ilustrações de  
Yara Kono, produzidas com texturas, padrões, papéis e carimbos. “Quando ilustro 
um álbum, não penso num público unicamente infantil, eu, por exemplo, sou 
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consumidora assídua de álbuns ilustrados. Eu penso no leitor de 0 a 100 anos, 
quero que se divirta, leia e releia o livro, que dê asas à sua imaginação, quero 
desafiá-lo. Ilustrando me divirto e o processo criativo é uma verdadeira viagem 
entre texturas, cores e formas,” explica Yara Kono. 
   
Com linguagem simples e encantadora, a obra mostra que a vida é muito mais 
incrível quando compartilhamos momentos com outra pessoa, sejam eles 
episódios simples, importantes, delicados ou difíceis. 
 
Sobre a autora 
Ana Saldanha nasceu na cidade do Porto, Portugal, em 1959. Formou-se em 
Línguas e Literaturas Modernas - Português e Inglês - com mestrado em 
Literatura Inglesa pela Universidade de Birmingham e doutorado em Literatura 
Infantil Inglesa e Teoria da Tradução pela Universidade de Glasgow. Autora do 
premiado romance Círculo Imperfeito, tem se dedicado à tradução e 
especialmente à escrita para jovens, na qual é considerada uma das suas vozes 
mais influentes. 
 
Sobre a ilustradora 
 
Yara Kono nasceu em São Paulo, Brasil, em 1972, mas desde 2001 mora em 
Portugal, onde integra a equipe da Editora Planeta Tangerina desde 2004. 
Começou os seus primeiros rabiscos na parede da saleta. A mãe, que de início não 
ficou nada satisfeita, acabou por ceder aos "dotes artísticos" da filha. Da parede 
para o papel, do papel para o computador. 
Em 2008, Kono recebeu com Isabel Minhós Martins, uma Menção Honrosa no 
Prêmio Internacional Compostela para Álbuns Ilustrados pelo livro Ovelhinha Dá-
me Lã (Kalandraka). Em 2010 ganhou o Prémio Nacional de Ilustração, com O 
Papão no Desvão, de Ana Saldanha (Caminho). Em 2013, com A Ilha (Planeta 
Tangerina), de João Gomes de Abreu e Yara Kono, ganhou uma Menção do Júri na 
categoria Opera Prima nos Bologna Ragazzi Awards. 

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 
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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. Há alguns anos, a Peirópolis vem desenvolvendo 
um catálogo de literatura portuguesa, com o valioso reconhecimento e apoio da 
Direcçcão geral do Livro e da Biblioteca (DGLB) do Ministério da Cultura de 
Portugal. 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 
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