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Ignácio de Loyola Brandão mais uma vez surpreende o público-leitor pela 
sua capacidade inigualável de criar histórias. Histórias fantásticas. O 
Segredo da Nuvem é mais uma dessas histórias fantásticas em que o 
personagem vê sua vida cotidiana e monótona desmoronar, porque surge, 
de um hora para outra, uma situação absurda e inexplicável. Ivo se achava 
dentro de um episódio sem explicação. As pessoas fugindo dele, tornando-

se agressivas, a água molhando sua roupa. Por quê?(...) Ao olhar o espelho amarelecido Ivo 
viu refletida uma figura deplorável (...) Mas não foi isso que o deixou de boca aberta. Ao 
descobrir o que estava em cima de sua cabeça desmaiou. Nenhuma probabilidade de uma 
nuvem aparecer sobre a cabeça de uma pessoa. (...) No entanto, aconteceu. Logo com ele que 
levava uma vida calma, sem sobressaltos? A partir desse fato incomum, a vida de Ivo 
transformou-se em um grande tumulto.  
Desvendar os enigmas dessa narrativa é um grande exercício de criatividade. 

 
Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 

Objetivos: instigar a curiosidade, ampliar o repertório do aluno 
 
 

O livro escolhido para ser trabalhado com você e a sua classe 
é de autoria de um dos mais importantes escritores 
brasileiros contemporâneos: Ignácio de Loyola Brandão. 
 
Ele tem dezenas de livros publicados – contos, crônicas e 

romances – tanto para o publico adulto como para o público 

juvenil. 

 

1. Imagine que você está em uma livraria e depara com 

cinco livros do autor. Observe as capas, os títulos e 

escolha um deles para ler. Qual você escolheria? 

Justifique sua escolha.  
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2. O trecho a seguir é um comentário sobre o livro escolhido pelo seu professor para 

você e sua classe ler. Leia com a intenção de descobrir qual é o livro. 

 

A vida muitas vezes nos surpreende com fatos sem nenhuma possibilidade de 

explicação lógica, racional ou científica. 

De repente, acontece e pronto. Nunca mais seremos os mesmos.  

Foi o que aconteceu com Ivo personagem desta surpreendente história de Ignácio 

de Loyola Brandão. 

A cidade é São Paulo. 

 

Em sua opinião, o trecho, refere-se a que livro? Justifique sua escolha.  

 

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 

Objetivo: resgatar a leitura do livro 
 

1. Leia integralmente o livro com a intenção de: 

• numerar os capítulos; 

• conhecer a história;  

• destacar as palavras desconhecidas ou não usadas por você e descobrir o 

significado.   

 

2. O autor dividiu a história em 12 capítulos.  Divida a história em partes. Para isso, 

agrupe os capítulos e dê um título para cada parte. 

 

3. Releia o trecho:  

Neste momento, Ivo se achava dentro de um episódio sem explicação. As pessoas 

fugindo dele, tornando-se agressivas, a água molhando sua roupa. Por quê? Era 

necessário ficar frio, lúcido e procurar a escapatória. (...) Ao olhar o espelho 

amarelecido, Ivo viu refletida uma figura deplorável, os cabelos escorridos, o 

terno amarfanhado, molhado. 

A que momento da narrativa o trecho se refere? 

 

4. No primeiro capítulo, o autor comenta sobre as mudanças ocorridas na cidade 

grande, sobretudo na região central. Encontre o trecho, releia e acrescente mais 

uma oração.  

 

5. No capítulo 2, ficamos sabendo sobre a vida profissional de Ivo. Localize o trecho, 

releia-o e reescreva com as suas palavras. 

 

6. No capitulo 3, qual a atitude do gerente em relação ao que acontecia com Ivo? 

 

7. Localize no capitulo 6, há  críticas feitas  à mídia. Você acha que o autor exagerou? 

Justifique sua resposta. 
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8. Conte como foi a reação da esposa, dos filhos, do cunhado Eurico, do amigo Ribas, 

dos vizinhos, do zelador e do síndico em relação à nuvem na cabeça de Ivo. 

 

9. Explique qual a relação entre as atitudes de Ivo e o comportamento da nuvem. 

 

10. Através de desenhos mostre como Ivo, no decorrer da narrativa, muda seus 

sentimentos, suas atitudes em relação à nuvem na sua cabeça. 

 

11. Em sua opinião, durante o período em que Ivo conviveu com a nuvem ele foi mais 

feliz ou infeliz? Explique seu ponto de vista. 

 

12. Afinal, qual o segredo da nuvem? Discuta com seus colegas.  

 

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura 
Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno, trabalhar a 

interdisciplinaridade 
 

1. Na sua opinião, se o livro O segredo da nuvem fosse um lugar, que lugar seria?  

  

2. Saiba mais sobre a vida e a obra de Ignácio de Loyola Brandão. Divulgue, de forma 

criativa, as informações para as outras classes.  

 

3. Descubra outros escritores brasileiros nascidos mais ou menos na época em que 

nasceu Ignácio de Loyola Brandão. Monte um painel.  

 

4. Investigue sobre jornais, sites e programas de televisão que visam ao sensacionalismo. 

 

5. A partir de um fato ocorrido nos últimos meses, elabore um pequeno texto com o 

titulo: Virou notícia... 

 

6. Crie uma história: O segredo do...  
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