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Suas crônicas nos convidam  
a pensar que, com risos e dramas,  

a vida sempre vale a pena.  
__________________________ 
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IGNÁCIO DE LOYOLA 

BRANDÃO 
Crônicas PARA JOVENS   

 

Dando sequência à publicação de Crônicas para jovens, a 
Global Editora traz agora um volume dedicado a Ignácio de   
Loyola Brandão. A seleção, o prefácio e as notas biobibliográfi-
cas ficaram a cargo da professora Antonieta Cunha, como nos 
demais livros já publicados nessa mesma série. 

              Segundo a professora Antonieta em sua apresentação, a 
crônica vem sendo, ao longo de décadas, a forma de Loyola tes-
temunhar acontecimentos da vida do país ou do cotidiano de 
pessoas anônimas que cruzam seu dia de jornalista atento. 
“Nesta antologia de crônicas de Loyola, o leitor verá que nesses 
registros de vida do autor cabe alguma acidez, mas cabem tam-
bém o sorriso e a ternura”, descreve.  

         Como nas outras obras do escritor, o jovem leitor estará 
diante de textos bem-humorados, irônicos, instigantes e é con-
vidado a embarcar num mundo de descobertas, buscas e supe-
ração de desafios.   

             O livro traz também uma entrevista exclusiva feita pela 
selecionadora em que Loyola fala da infância e adolescência em 
Araraquara, das lutas iniciais em São Paulo, para onde foi aos 21 
anos, de seus livros, da cirurgia que, de algum modo, mudou sua 
vida. 

Sobre o autor: Ignácio de Loyola Brandão é natural de 
Araraquara, interior de São Paulo e trabalha como jornalista 
desde os 16 anos. Com uma obra extensa, que abrange sobre-
tudo o jornalismo, a crônica, o conto e o romance, com mais de 
dez prêmios nacionais e internacionais, traduzido para várias 
línguas e textos adaptados para o cinema, torna-se um expoen-
te da cultura brasileira, desde a década de 1960. Exemplo da 
melhor teimosia e da crítica pertinente, seu olhar de jornalista 
atento capta e aproveita as mais insignificantes e as mais rele-
vantes experiências de sua vida para comunicar-se com seus 
tantos leitores.  

 


