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Conhecendo a obra
Título: As outras pessoas
Autor: Ivan Jaf 
Ilustrações: Rafael Antón
Coleção: Toda Prosa
 Sinopse: Após a morte da mãe, um garoto e seu pai se mudam para a região do Boqueirão, 
na cidade de Santos (SP), para recomeçar a vida. Nova vida, nova moradia, novas perspectivas, 
novas complicações e novas pessoas, muito humanas e complexas, com problemas, defeitos, 
qualidades e bondade que dão aos dois recém-chegados uma visão diferente das relações 
pessoais e também do mundo e mostram a eles, por meio das dificuldades, o tamanho das 
injustiças, mas também o que se pode conseguir quando nos unimos e cooperamos uns com 
os outros. 
Assuntos: família, amizade, trabalho, política, relações humanas.
Interdisciplinaridade: Língua Portuguesa, Sociologia, História, Geografia.

Por que esse livro foi indicado?
Os alunos do 8o ano já têm condições de ler livros maiores e de discutir temas mais complexos 

e sérios, que exigem maior conhecimento de mundo. Com passagens que remetem à vida pes-
soal do autor, o livro As outras pessoas conta, pelas lentes de um garoto de 10 anos, a história de 
um pai e um filho que tentam recomeçar a vida após a morte da mãe. Nesse caminho há muitas 
memórias, que precisam ser encaradas com maturidade para que o recomeço dos dois não seja 
afetado, e também novas pessoas, “as outras pessoas”, que mostram a complexidade das rela-
ções humanas. Além disso, o jogo de interesses políticos e econômicos de pessoas mais podero-
sas afeta diretamente o cotidiano deles, mostrando que, quando não se tem poder, é preciso se 
esforçar para enxergar saídas criativas. Em uma narrativa envolvente e delicada, os alunos terão 
contato com esses temas e também com questões como empatia e solidariedade.

Por que esse livro foi indicado na obra Tempo de 
Português – 8o ano?

O objetivo deste Projeto de Leitura, desenvolvido para acompanhar a obra Tempo de Portu-
guês – 8o ano, é disponibilizar a você, professor, um material que amplie o trabalho com a Unida-
de 4, que trata de memórias e histórias pessoais. No livro, o narrador se recorda de quando ele 
e seu pai enfrentaram o desconhecido, as dificuldades e os poderosos para seguir adiante e, no 
meio disso, acabaram descobrindo também o que há de bom em cada pessoa. O livro possibilita 
um trabalho mais profundo e interessante relacionado a recordações, relatos e também biogra-
fias, pois eles são a base de sua narrativa. 

Aquecimento
Comece uma conversa com os alunos perguntando se eles se recordam da infância ou de 

outra época específica da vida. Do que se lembram? São memórias boas, tristes, alegres? Per-
gunte se alguma é mais marcante e por quê. Depois, leia com eles o texto da página 127, da 
Unidade 4 do Tempo de Português – 8o ano, cujo título é “A história de Irena Sendler”. No final, 
explique que se trata de um relato de memória. Pergunte se já leram textos assim, o que acharam 
dele, como ele se relaciona com o debate que estão fazendo etc.
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Em seguida, peça que pensem na vida deles agora: nas condições atuais, na família, nos 
amigos, na escola etc. Os alunos não precisam expressar o que pensam se não quiserem, pois são 
questões íntimas. Solicite apenas que reflitam sobre esses assuntos. Então, peça que pensem nos 
momentos difíceis (quando há tristeza, quando é preciso fazer algum esforço maior, quando há 
decepção etc.). Como enfrentam esses momentos? Para eles, é bom receber alguma ajuda nessas 
situações? Que tipo de ajuda e por quê? Depois, incentive-os a refletir sobre o que fariam numa 
situação em que não eles, mas outras pessoas estivessem em dificuldade. Eles ajudariam essas 
pessoas? Fariam o mesmo se fossem pessoas mais distantes, que não são nem familiares nem 
amigos próximos? Por quê?

Depois dessas reflexões, pergunte: Os problemas das outras pessoas podem nos afetar de 
alguma maneira, mesmo que elas não sejam muito próximas de nós? Como? Se isso acontece, o 
que, na opinião deles, deve ser feito?

Para complementar essa reflexão, converse com eles sobre as relações humanas atualmente. 
Eles se sentem mais próximos ou mais distantes das pessoas em geral? Há alguma diferença entre 
as relações atualmente e antigamente? Como é, normalmente, a relação entre pessoas de diferen-
tes origens e classes sociais? Por quê? Será que a internet influencia as relações humanas? Como? 
Ela aproxima ou afasta mais as pessoas? 

Diga a eles que o livro que lerão trata de relações humanas e de outros temas ligados a essa 
questão.

Encaminhamentos
Explore o título do livro com eles. Com base no que vocês conversaram, pergunte a eles qual 

é o assunto do livro e o que imaginam que vão encontrar na história. Leia com eles a quarta capa e 
a epígrafe do livro – o pequeno texto de William Faulkner transcrito antes do começo da história. 
A expectativa deles em relação à história continua a mesma?

Como o livro é mais extenso, você pode pedir aos alunos que o leiam em casa e venham para 
a aula com a leitura feita ou, se preferir, pode lê-lo aos poucos com eles em sala de aula, alguns 
capítulos por dia. 

Solicite que, quando lerem o livro, marquem as passagens que julgarem mais importantes 
para a história, aquelas que mostram uma “virada” nos eventos, uma mudança de rumo. Solicite 
também que destaquem as que lhes causaram uma quebra de expectativa. Depois, peça que 
compartilhem as passagens marcadas e expliquem suas escolhas. Esses exercícios contribuem na 
compreensão do texto.

Fechamento
Pergunte o que os alunos acharam do livro, da forma como a história é narrada, dos persona-

gens etc. Algo interessante de se notar é que o nome do narrador e de seu pai nunca são men-
cionados, mas o de todos os outros personagens sim. Por que será que o autor fez essa escolha? 
Em uma roda de conversa, peça que relacionem o livro ao debate inicial sobre as memórias de 
cada um e sobre as relações humanas. O que os alunos disseram no início se mantém? Por quê? 
A história mostrou a eles algo que não haviam pensando antes?

Em seguida, solicite que reflitam sobre os personagens, suas histórias e o ambiente em que 
vivem. Ao começar a ler a história, os alunos haviam feito algum tipo de prejulgamento? Por 
quê? O que eles perceberam ao longo da história? Nesse ponto é importante abordar com eles 
a questão do preconceito. Muitas vezes, pessoas e regiões pobres são associadas à violência, ig-
norância etc. e acabam isoladas (por isso e por muitos outros motivos, maiores e mais profundos). 
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Os alunos podem não pensar dessa forma, mas é necessário lembrar que, em geral, a socieda-
de vê as coisas assim. Mesmo no livro é possível perceber isso; o jeito com que as pessoas da 
Rua dos Pedreiros são tratadas pelo poder público e por figuras como Ângelo diz muito sobre 
a estrutura da sociedade e como os mais pobres são vistos. É interessante notar, porém, que o 
inverso também acontece, mas normalmente trata-se de um preconceito “menos negativo”, por 
assim dizer. Quando o narrador e seu pai chegam à região, ouvem de alguns vizinhos frases como 
“gente da cidade sabe mais” e, por esse motivo (e tantos outros), são requisitados para auxiliar a 
comunidade na resolução de graves problemas que ela, sozinha, não consegue solucionar. Esse 
pensamento de que a pessoa que veio da cidade grande necessariamente sabe mais e, portanto, 
é mais considerada, também denuncia uma estrutura social na qual pessoas que aparentam ser 
“menos pobres” são encaradas com mais respeito e seriedade. Pergunte aos alunos se no dia a 
dia eles percebem isso e o que pensam a respeito. 

Em seguida, emende esse ponto com uma conversa sobre empatia. Comece apontando que, 
na história, as pessoas da Rua dos Pedreiros vivem em condições precárias, são pobres, têm pouco 
ou nenhum estudo e sofrem com a ausência e o pouco caso do poder público, que os trata como 
cidadãos inferiores (recusando, por exemplo, ações de saneamento básico e transporte) ou procura 
se aproveitar do pouco que possuem (desejando desapropriar à força o lugar em que vivem para 
construir estabelecimentos privados). Por que o personagem-narrador e seu pai decidem ajudá-
-los, mesmo com o pai dizendo que não queria mais saber dos problemas dos outros? E por que 
as outras pessoas, aparentemente mais pobres do que eles, querem ajudá-los de alguma forma, 
principalmente quando chegam à Rua dos Pedreiros? Mencione a palavra empatia e pergunte aos 
alunos se sabem o que ela significa. Quando seu significado estiver esclarecido, pergunte por que, 
na opinião deles, a empatia é importante. Eles devem perceber que, por meio dela, podemos nos 
imaginar no lugar dos outros e, assim, procurar entender e sentir o que está ocorrendo com eles. A 
empatia pode ajudar as pessoas a evitarem prejulgar o outro: antes disso, elas podem se imaginar 
no lugar dele e tentar entender sua felicidade, sua dor, sua dificuldade etc.

Por fim, solicite que se lembrem do que foi discutido anteriormente sobre as relações hu-
manas atuais. Considerando essa reflexão, a história do livro e os debates sobre empatia e pre-
julgamento, proponha aos alunos que elaborem uma redação dizendo como veem as relações 
humanas hoje (pessoalmente e pela internet), as consequências dos prejulgamentos e o papel da 
empatia, e como elas se relacionam.

Ampliando o tema
O funcionamento da política

Na história, os moradores da Rua dos Pedreiros enfrentam muitas dificuldades no dia a dia. 
Vivem em situação de pobreza, não há coleta de lixo, não há energia elétrica à noite, parece não 
haver saneamento básico etc. Além disso, parte deles está prestes a ser despejada para que seus 
terrenos deem lugar a empreendimentos de uma pessoa poderosa na região, um tal de Ângelo. 
O pai do narrador-personagem acaba se envolvendo nessas questões, mesmo porque algumas 
o afetam diretamente (como a falta de coleta de lixo). Nesse momento, começa-se a entender a 
condição da região: ela é ignorada pelo poder público, a justiça não funciona para seus morado-
res, e pessoas ricas e poderosas se acham no direito de fazer o que quiserem com a vida deles e 
com o lugar em que vivem. Com muito custo, o pai do narrador alcança algumas conquistas, mas 
são poucas, e logo as perde. As exigências dos moradores somente são atendidas e a ameaça 
de despejo extinta quando um amigo do pai do narrador, que é procurador federal – portanto 
alguém com ainda mais conhecimento jurídico, influência e poder –, envolve-se na situação. 
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Converse com os alunos a respeito da política no Brasil. No lugar em que eles vivem, essas 
práticas são comuns? Já ouviram falar de regiões onde essas coisas acontecem de forma mais ex-
plícita e com frequência? Por que será que isso ainda existe, mesmo com todos os avanços sociais 
pelos quais o Brasil e o mundo passaram nas últimas décadas? Para essa discussão, é importante 
trabalhar com os professores de História, Sociologia e Geografia. Você pode propor que, com a 
orientação desses professores, eles elaborem uma pesquisa sobre essas práticas. Elas ocorrem 
apenas em regiões específicas ou em todos os lugares, em maior ou menor grau? É interessante 
também propor que pesquisem a forma pela qual as regiões de uma cidade/um estado são tra-
tadas pelo poder público de acordo com o poder aquisitivo delas. Como são as partes mais ricas 
da cidade? E as mais pobres? Por que será que isso acontece? Isso ocorre apenas no Brasil ou em 
outras partes do planeta também?

Na história fala-se ainda sobre toda a burocracia pela qual é necessário passar para se conse-
guir que algo seja feito, mesmo que todo o processo seja justo. É preciso falar com vereadores, 
prefeitos etc. Pensando nisso, você pode propor aos alunos que façam um trabalho para entender 
melhor como funcionam os poderes. Em uma cidade, para que servem os vereadores e o prefeito? 
Quais são as responsabilidades de cada um? Em um estado, quais são as atribuições do gover-
nador? E na esfera federal, qual é o trabalho de deputados, senadores e presidente? Organize a 
turma em grupos e determine um desses elementos a cada um, pedindo que descubram como 
são eleitos, o que fazem, pelo que são responsáveis, quanto tempo dura o mandato etc. É possí-
vel propor também que façam uma pesquisa sobre o Poder Judiciário, como funciona o Supremo 
Tribunal Federal, que decisões são tomadas por eles, que tipos de processo chegam até eles etc. 
Se achar apropriado, peça que pesquisem outras formas de governo além do presidencialismo. 
Como funciona, por exemplo, o parlamentarismo? E um país em que há monarquia? E um país 
com uma monarquia parlamentarista? É interessante também abordar o significado de termos 
como “república federativa”. O que significa isso e como funciona? Para esses trabalhos, é essen-
cial o auxílio dos professores de Sociologia e História.

A questão das terras no Brasil
No livro, o personagem Ângelo, um dos poderosos da região, ameaça tomar a faixa de terra 

onde os moradores do lado direito da Rua dos Pedreiros têm suas casas para construir nela esta-
belecimentos de seu interesse.

Nesse ponto é interessante propor aos alunos um trabalho sobre as terras no Brasil. Ouve-se 
falar muito sobre desapropriações de terras, reforma agrária, demarcação de terras, grilagem, 
usucapião etc., mas o que esses termos significam e a que eles estão relacionados? Com a ajuda 
dos professores de História, Geografia e Sociologia, solicite aos alunos que, em grupos, pes-
quisem esses termos e descubram por que há conflitos na questão das terras no Brasil, leis que 
tratam desse assunto, ações do governo etc.

Antes, é importante identificar com os alunos o que acontece com os moradores da história. 
Pelo que é possível entender, o que se pretende fazer é uma desapropriação, ou seja, as pessoas 
perderão seus terrenos por meio de um mandado judicial. Para isso ocorrer, porém, é necessário 
que o processo seja aprovado na Justiça e que os habitantes do terreno sejam indenizados, ou 
seja, é preciso providenciar a eles um meio justo e adequado para que consigam outro local para 
morar, sem que tenham prejuízos materiais e/ou morais. No entanto, não é o que pretendem 
Ângelo, o prefeito e o juiz da cidade. Os moradores deverão simplesmente sair da área, sem 
mandado algum, e sem um lugar para ir. Quem consegue reverter a situação é Artur, o procurador 
federal, que exige que o processo seja anulado por falta de provas, de mandados etc. Em outras 
palavras, porque o processo é completamente injusto e criminoso.
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Depois que os alunos compreenderem isso e fizerem a pesquisa designada a eles, converse 
sobre como essas coisas são no Brasil atualmente. Será que todos seguem as leis? Há abusos dos 
mais poderosos? Há soluções possíveis para os diversos tipos de conflito de terra?

Para saber mais
As regiões, suas histórias e seu desenvolvimento

O narrador-personagem e seu pai vão morar em uma região, ao que tudo indica, perto de 
Boqueirão, na cidade de Santos. O cenário que ele descreve aparentemente é o de um lugar 
mais distante do centro da cidade, onde o transporte coletivo não chega, e mais selvagem, com 
bastante mato e bichos. Atualmente o cenário deve ser diferente, pois as cidades se desenvolvem 
com muita rapidez. Mesmo que, talvez, a região da Rua dos Pedreiros permaneça mais pobre em 
relação ao centro, ela certamente não é igual à da época em que o narrador era criança.

Isso ocorre no mundo todo. Todas as cidades e mesmo os pequenos vilarejos passam por 
transformações, algumas mais lentas, outras muito rápidas. Estabelecimentos comerciais mudam, 
novos surgem, casas são demolidas ou construídas, ruas são asfaltadas, moradores morrem, 
nascem etc. 

Pensando nisso, proponha aos alunos que pesquisem a história de seu bairro ou mesmo de 
sua cidade. Como era há cinquenta anos e como é agora? Qual é sua história? Como era a região 
antigamente e quais as principais mudanças em relação aos dias de hoje? Monumentos e edifí-
cios importantes foram preservados? A população mudou? Mesmo com as mudanças, há alguma 
característica que permanece? 

Exemplifique com alguma cidade ou bairro que conheça. Na cidade de São Paulo, por exem-
plo, há bairros que eram majoritariamente residenciais, que abrigavam muitos imigrantes, com 
um comércio local modesto, algumas escolas, praças etc., e que hoje em dia são muito diferentes, 
neles havendo muito poucas construções residenciais, pois elas deram espaço ao comércio. En-
tretanto, esses bairros ainda abrigam imigrantes de diversas regiões.

Você pode indicar a eles o site <www.saopauloantiga.com.br/category/antes-depois/>, que 
mostra a cidade de São Paulo como era antigamente e como ela é atualmente. Além dele, você 
pode usar como exemplo vários sites e blogs da internet que demonstram por meio de imagens 
as transformações de cidades e bairros específicos do Brasil. No link <http://noticias.bol.uol.com.
br/fotos/bol-listas/2015/08/09/100-fotos-que-vao-fazer-voce-querer-ter-vivido-no-brasil-de-anti
gamente.htm?fotoNav=54#fotoNav=78>, há fotografias de várias partes do país em décadas pas-
sadas. É interessante dar aos alunos uma visão mais ampla das transformações pelas quais o país 
passou, de modo geral.

O objetivo desse trabalho é levar os alunos a refletir sobre as razões de se preservar a me-
mória dos lugares. Mudanças sempre ocorrerão, mas por que é necessário preservar elementos 
históricos? Eles devem entender que não se trata apenas de guardar lembranças boas ou ruins, 
mas principalmente de compreender o papel de determinado edifício, monumento, indivíduo etc. 
tanto na história geral como na história local, ou seja, a importância deles na vida atual daquele 
bairro, cidade ou país.
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Sobre o autor
Ivan Jaf

Nasci no Rio de Janeiro em 1957. Sou roteirista de HQ e cinema, e dramaturgo. Escrevi mais 
de 60 livros de ficção e este, para mim, traz uma emoção especial. Muitos trechos são baseados 
em experiências pessoais intensas. No comando de uma máquina do tempo chamada Literatura, 
dez anos depois, voltei com meu filho ao lugar onde ele nasceu. Na companhia dele, agora um 
menino, minha intenção era refazer a casa e as lembranças. Acabei reencontrando todos os per-
sonagens que nos cercavam. Um pai, um filho e todas as outras pessoas. Descobri que estarão 
sempre comigo.

Sobre o ilustrador
Rafael Antón

Nasci em Vigo, Espanha, e atualmente moro em São Paulo. Além de ilustrar e escrever livros 
infantis, trabalho para produtoras de cinema e animação. Foram as luzes e as cores do litoral pau-
lista e fluminense os primeiros objetivos na hora de ilustrar As outras pessoas, escrito maravilho-
samente em uma prosa direta e descritiva para encantar os mais jovens, como se eles estivessem 
assistindo a um filme, o que para mim foi bom, pois as imagens saíam da escrita naturalmente. 
O complicado foi eleger o trecho a ser ilustrado por causa da intensidade da trama. Espero de 
coração ter acertado com as cores e os traços.
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Atividades 
1. Você tem uma lembrança marcante de alguma época da vida? Qual? Por que ela é marcante?

2. Na história, os moradores da Rua dos Pedreiros são negligenciados pelo poder público. Na 
vida real também é assim com pessoas mais pobres? Em sua opinião, por que isso acontece?

3. Pense em algum problema recorrente de sua cidade, como ruas esburacadas, acúmulo de 
lixo, locais públicos abandonados etc. O que você acha que deve ser feito para que o proble-
ma seja resolvido? 

4. Em sua opinião, quais são as vantagens e as desvantagens de se viver em uma cidade grande 
e em uma comunidade pequena, como aquela em que viviam o narrador e seu pai? Em que 
tipo de lugar você prefere viver? Por quê?

 

Respostas pessoais. Professor, acolha todas as respostas e, com os alunos, veja se eles encon-

tram alguma similaridade entre elas. Uma vez que todos estão na mesma faixa etária, algumas 

lembranças podem ser parecidas.

Respostas pessoais. Professor, espera-se que os alunos retomem a discussão social e racial. 

Caso algum aluno não concorde com a similaridade entre fi cção e vida real, peça que ex-

plique o motivo. Os demais alunos podem debater e apresentar motivos que corroborem a 

negligência do poder público. Um exemplo a ser citado é a diferença entre o asfalto nas áreas 

consideradas nobres e nas demais, ou, ainda, o acesso à internet e a teatros e a entreteni-

mento cultural de modo geral. 

Resposta pessoal. Espera-se que os alunos respondam que o poder público precisa investir 

o dinheiro arrecadado por meio de impostos nos setores respectivos. No caso de acúmulo 

de lixo, a sociedade deve colaborar não jogando lixo em local proibido e evitando acumular 

restos de material de construção, madeiras etc. em terrenos públicos.

Respostas pessoais. Professor, cuide para que as respostas não tenham nenhum tipo de pre-

conceito. Algumas pessoas consideram válida apenas a vida em cidade grande, por causa 

da variedade maior de entretenimento, acesso, poder de compra. Espera-se que os alunos 

comparem e citem exemplos como o trânsito na cidade grande em contraponto à possível 

calmaria de uma comunidade pequena, ou ainda os diversos centros comerciais de uma ci-

dade grande comparados à falta de shopping center em uma comunidade menor.
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