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Este livro simboliza não apenas um produto, uma 
compra. Muito além disso, representa uma 

conquista, um legado a ser passado de geração em 
geração, porque contribui com a realização de um 
grande sonho: reconstruir o lugar onde nasci. É 

mais do que ler e ouvir sobre a história, é fazer parte 
dela. Ao comprar este exemplar, você estende as 

mãos e trabalha junto comigo e com o meu povo e 
vive a experiência de fazer a diferença, ajudando 
este importante projeto. Muito obrigado! 

Jac-ssone Alerte 
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Ao povo de Don de L’Amitié.
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PREFÁCIO 

 A motivação para o Projeto SHS – Solução 

Habitacional Simples inicia no ano de 2004, quando 

ocorreu o desastre do tsunami que devastou o sul da 

Ásia, matando mais de 285 mil pessoas. Nesta ocasião, 

percebi a necessidade de um sistema estruturado que 

facilitasse a organização básica do caos instalado e ao 

menos a reconstrução de residências populares, com 

recursos mínimos, em situações de desastres. O material 

do Projeto SHS foi, então, desenvolvido de forma mais 

estruturada entre os anos de 2009 a 2012 (fase 1), por 

meio de um projeto de inovação tecnológica apoiado pela 

FAPERJ. 

 Infelizmente, tal cenário repetiu-se em diversas 

outras situações, destacando-se em 2010 o desastre do 

Haiti que, segundo o então primeiro-ministro deste país, 

Jean-Max Bellerive, contou com mais de 316 mil mortos. 

Para agravar o quadro, os impactos e os efeitos danosos 

de longo prazo sobre a população revelam-se 

proporcionais à vulnerabilidade da mesma, ou seja, os 

mais pobres são atingidos de forma mais aguda e mais 

prolongada.  

 Conheci Jac-ssone Alerte no segundo semestre de 

2014, logo após meu ingresso como professor efetivo da 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em algumas 

poucas conversas, ficou evidente que os interesses e 

ideais de ambos convergiam para o tema de recuperação 

pós-desastre. Jac-ssone, no entanto, trazia marcas e 

uma urgência de ação típicas de quem viveu o problema 

na pele e sentiu seus impactos devastadores. Durante 

esse período, pude acompanhar sua angústia e 

ansiedade em presenciar, à distância, a perda de sua 

mãe, a ação devastadora do furacão Mathew (2016) e a 

ameaça do furacão Irma (2017). 

 Cada evento desses, no entanto, pareceu fortalecer 

ainda mais no Jac-ssone a clareza de seu propósito e a 

motivação em utilizar seus esforços e recursos em prol de 

um objetivo mais amplo e ousado: trabalhar pela 

reconstrução do Haiti, mesmo com todas as dificuldades 

que isso poderia acarretar. Apresentei ao Jac-ssone o 

Projeto SHS e ele se interessou imediatamente pela 

possibilidade de adaptá-lo e aplicá-lo ao Haiti. Mas como 

fazer isso, se não havia recursos financeiros disponíveis 

para a construção? 

 O empreendedor social costuma ser alguém que 

não se contenta com o “não” e que transforma as 

dificuldades em oportunidades. Traz em si um chamado 

de urgência pelo progresso do coletivo e busca orientar 
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suas ações pessoais na direção de um retorno mais 

amplo, com impacto social significativo e pode atuar de 

diversas formas: empresário, funcionário de empresa 

privada, funcionário público, político, líder comunitário, 

professor, pesquisador, voluntário em algum projeto, 

ONG, etc. O empreendedor social possui grande poder de 

mobilização em torno de ideais nobres que não são 

somente seus, mas com os quais ele e seus colaboradores 

de alinham. Jac-ssone Alerte tem todas as características 

de um autêntico empreendedor social e um grande 

potencial de realização desse projeto. Aos poucos, de 

passo em passo bem calculados, surgiu e tomou forma o 

Projeto VILA MARIE CELIANE ALEXIS, um embrião da 

recuperação haitiana, protagonizada pelos próprios 

haitianos.  

 Em 2016, Jac-ssone optou por aprofundar seus 

conhecimentos e desenvolver seu Trabalho de Conclusão 

de Curso de Engenharia Civil na UFRJ sob o título 

“PROPOSTA DE (RE) CONSTRUÇÃO DE CASAS 

POPULARES EM REGIME DE MUTIRÃO COMO 

ALTERNATIVA AO DÉFICIT HABITACIONAL DO HAITI”, 

com estudo de caso na localidade de Don de L´amitié. 

Esse trabalho foi defendido em 2017, quando Jac-ssone 

graduou-se em Engenharia Civil, e pode ser acessado 

diretamente no site da Escola Politécnica da UFRJ. 
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 No início de 2017, decidi retomar o Projeto SHS 

(segunda fase) com o objetivo de adaptar e complementar 

o material da fase 1, de modo que pudesse ser mais 

facilmente compreendido por seus usuários, utilizando 

recursos como slides, animações e videoaulas. A forma 

encontrada para a realização desses objetivos foi a 

criação de uma ação de extensão oferecida pela Escola 

Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro,  

da qual participaram de forma voluntária cerca de 18 

professores, 2 técnicos administrativos e 70 estudantes 

de cursos diversos, tais como Engenharia Civil, 

Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social, Letras, 

dentre outros. Em 2018, o material será apresentado 

pela primeira vez durante um curso presencial oferecido 

a Haitianos que residem no Rio de Janeiro e possuem a 

intenção de retornar ao Haiti para trabalhar na 

reconstrução do país. Na medida em que for sendo 

concluído, o material didático desenvolvido será 

disponibilizado gratuitamente por meio do site do Projeto 

SHS (www.shs.poli.ufrj.br). 

 Além de organizar os Haitianos para a primeira 

turma do curso SHS, o engenheiro Jac-ssone também 

participa dos grupos de trabalho de Materiais (cuja 

missão é pesquisar, experimentar e entender melhor o 

comportamento dos tijolos de solo-cimento) e Mutirão 

http://www.shs.poli.ufrj.br/
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(responsável por estudar e melhorar os métodos e 

ferramentas para controle de mutirões habitacionais).  

 Enfim, desejo ao Jac-ssone todo sucesso nessa 

empreitada e acredito muito no seu potencial realizador. 

Vamos em frente e firmes no propósito rumo ao Projeto 

VILA MARIE CELIANE ALEXIS! 

Leandro Torres Di Gregorio 
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1. QUEM SOU EU? 

 O haitiano, o que fala francês, o cara do 

tijolo. As pessoas no Brasil me conhecem por 

vários nomes, mas quem sou eu? Jac-ssone 

Alerte. Esse é o meu nome. Sou engenheiro civil, 

formado pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), empreendedor social, morador 

do Rio de Janeiro. 

 Esses nomes, rótulos, títulos ajudam a 

entender parte de quem estou me tornando, mas 

isso é somente a ponta do iceberg, é apenas um 

pedacinho da longa e dura jornada que enfrentei 

até chegar aqui. Para compreender de verdade 

quem eu sou, quem eu fui e quem eu pretendo 

me tornar, você precisa me acompanhar nesta 

história de como surgiram os sonhos que tive – e 

ainda tenho –, e como trabalhei firme para 

realizá-los: 

 Eu sou natural do Haiti, um país da 

América Central, banhado pelo Mar do Caribe, 

que faz fronteira com a República Dominicana. 

Nasci em uma pequena localidade, chamada 
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Don de L´amitié (ao pé da letra, seria algo como 

“dom/presente da amizade”), que fica a seis 

quilômetros de Duchity, da cidade de Pestel, do 

distrito de Grand´Anse. Por algum motivo, as 

pessoas me chamam de “Gerald” no Haiti (até 

hoje não descobri o porquê). 

 Minha família é grande. Somos 11 filhos: 

Lenerst Alerte, Vilnerst Alerte, Franquel Alerte, 

Saint Fleur Alerte, Viller Alerte, Carole Alerte, 

Joubert Alerte, Maken-Sone Alerte, Ernante 

Alerte, Robenson Alerte e eu, Jac-ssone Alerte. 

Meus pais foram agricultores a vida inteira em 

culturas de subsistência (feijão, milho, 

mandioca, banana). A base da nossa 

alimentação vinha disso, do que sobrava da 

colheita. Comíamos carne só aos domingos, 

porque não tínhamos dinheiro mesmo. Carne, 

frango (“mistura”) todo dia era uma 

extravagância que a gente não podia bancar. 

Mandioca e manga eram meus alimentos 

favoritos. 
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 Dar duro todos os dias não era uma opção, 

era o único caminho. Eu e todos os meus irmãos 

trabalhávamos na roça com meus pais, 

plantando e esperando o cultivo. O que 

conseguíamos colher era vendido em pequenas 

feiras da região, para nos sustentar e pagar os 

nossos estudos. Aliás, nem todo ano 

conseguíamos ir para a escola, porque o plantio 

nem sempre dava bons resultados (devido ao 

mau tempo ou a pragas e outros fatores) e isso 

nos deixava muito tristes. Por falar nisso, o mau 

tempo era frequente. O clima no Haiti é um 

pouco parecido com o do Brasil: inverno um 

pouco mais seco e verão muito chuvoso. Aqueles 

temporais e chuvas fortes de verão que caem por 

aqui, causando inundações e deslizamentos de 

terra, desabamentos de estrutura, quedas de 

árvores, também acontecem por lá. 

 Eu morava em uma casa bastante simples, 

no meio da roça, feita com pedra e argila. Não 

tinha energia elétrica, nem banheiro e as velas 

eram a nossa fonte de energia, o que dificultava 
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muitas tarefas simples, como ler à noite ou 

procurar algo dentro da casa. Você deve 

imaginar como a minha infância foi pobre e 

humilde: o que para alguns é uma situação 

enfrentada de vez em quando, para mim era o 

dia a dia. Quero dizer, quando falta luz em casa, 

a gente tem sempre uma vela na gaveta do 

armário, para essa emergência, não é verdade? 

Lá em Don de L’Amitié, a gente usava velas e 

lampiões como regra, não como exceção. Não foi 

um crescimento fácil. As dificuldades sempre 

foram muitas e não apenas financeiras, mas 

também sociais. O lugar era (e ainda é, 

infelizmente) desprovido de tudo, com pouca ou 

nenhuma oferta dos principais serviços e 

benefícios que um governo sério poderia dar à 

população: saúde, educação, saneamento, 

segurança, lazer… Don de L’Amitié era um lugar 

desconectado do resto do Haiti, sem referência 

de pessoas bem-sucedidas, sem personalidades 

influentes. Nesse cenário, meu único rumo era 

construir minha própria personalidade e seguir 
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na luta diária, vencer um desafio após o outro, 

reerguendo-me quando caía e dando a volta por 

cima, perseverando sempre para terminar tudo 

que começava. 

 Não escolhi nascer em um lugar tão pobre, 

mas para superar a pobreza eu sempre precisei 

fazer escolhas difíceis e aprender a sofrer o 

presente em busca de um futuro melhor. Afinal, 

isso dependia principalmente de mim e dos 

meus esforços diários. E, como já comentei, o 

maior problema de crescer na roça é a falta de 

referência. Quero dizer, em um lugar onde quase 

todo mundo é igual e nada parece mudar, o que 

poderíamos nos tornar? Agricultores, como a 

maioria. 

 Durante a infância, quando fui morar na 

casa de minha madrinha (que cuidou de mim 

nessa época), resolvi não assistir muito à 

televisão porque sempre imaginei que aquelas 

pessoas já ganharam a vida e não posso ficar no 

sofá assistindo à televisão, pois o que eu queria 

era estar no lugar delas, no sentido de que 
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existem dois tipos básicos de pessoas: os que 

constroem a própria história e os que assistem à 

história dos outros. Eu sempre acreditei e lutei 

para fazer parte do primeiro tipo. Esse é o meu 

temperamento e a minha maneira de ver as 

coisas. Sou persistente e muito perseverante. A 

primeira coisa que eu tinha na cabeça em todos 

os cantos por onde passei na minha vida é não 

cometer o erro de negar minha própria origem, 

minha família, minha Don de L´Amitié, por 

causa das mazelas que enfrentei ao longo da 

minha trajetória. Nunca me deixei seduzir pelo 

atalho das falsas facilidades e nunca segui 

aquilo que os outros estavam escolhendo ou 

fazendo. O fato de seguir meu coração me deixa 

muito feliz e ao mesmo tempo seguro durante a 

minha caminhada. 

 Recebi muitos nãos no caminho. A vontade 

de desistir veio nas muitas vezes em que chorei, 

pois sou humano como você. Mas, no Haiti, meu 

caro leitor (no Brasil também, você vai ver 

adiante), eu aprendi na prática o significado da 
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palavra resiliência: aprender, perseverar e 

prosseguir. E, conforme o tempo passou, 

comecei a entender que boa parte das coisas que 

podia alcançar dependia muito da minha 

energia, do ânimo com que eu fazia as coisas. 

Acreditando nisso, eu me mantive disposto a 

seguir sem desistir. 

 Muito provavelmente, se você é brasileiro e 

está lendo este livro, tem o hábito – ou a 

obrigação – de acordar cedo, para trabalhar, 

estudar ou algo assim, não é mesmo? Se sim, 

você vai entender perfeitamente o que eu passei 

na infância e adolescência: para vender o que 

colhemos e conseguir dinheiro para pagar a 

escola, tínhamos que acordar às duas da 

madrugada, carregar um cesto com feijão, 

milho, banana, inhame, o que tivesse, colocar no 

lombo do burro e ir até um vilarejo chamado 

Camperin, muito distante (mais ou menos 8 

horas de viagem!). 

 No Haiti, o sobrenome costuma vir na 

frente, “Alerte, Jac-ssone” em vez de “Jac-ssone 
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Alerte”. Na escola, isso significa que o meu nome 

era um dos primeiros na chamada e eu não 

podia chegar atrasado. Dormia tarde e acordava 

cedo. Não tinha jeito. Não podia escolher entre 

trabalhar e estudar, tinha que fazer as duas 

coisas. Esse esforço não nos abatia tanto quanto 

os meses em que faltavam até as coisas 

mínimas. Às vezes, a gente não conseguia o 

dinheiro da mensalidade e tinha que se esconder 

embaixo dos bancos na escola. Apenas crianças, 

querendo estudar, mas sem condições. Cansei 

de ser importunado por outros colegas por 

causa dessas situações – talvez, hoje isso seria 

considerado bullying, mas a gente não tinha 

nem professor direito, quanto mais orientadora 

educacional, psicólogo… Esquece isso. 

 Em certas ocasiões, por não haver o que 

comer, a única saída era colocar sal embaixo da 

língua e beber água, para enganar o estômago. 

Sempre me emociono quando recordo… Lembro 

de ter ido fazer as provas do fim do curso com 

tanta fome que quase desmaiei sobre a folha. Na 
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saída, passei perto de um pé de manga e enchi a 

mochila. Era a minha refeição. Acontece que eu 

tinha sempre a fé, a esperança de que aquele 

sacrifício um dia valeria a pena, porque todo 

mundo falava para mim: “ele sabe falar muito 

bem”, “sabe medir suas palavras em todos os  

momentos”, “é um grande orador e tem muito 

carisma”. Essas situações me ensinaram desde 

cedo que tudo na vida tem um preço. E, não 

adianta, você precisa pagar. Na verdade, seja 

você quem for e tenha você o que tiver, um preço 

foi pago por isso, ou por você ou por outras 

pessoas (seus pais, por exemplo)… Mas as 

melhores conquistas vêm quando você mesmo 

paga o preço necessário. Meus pais trabalharam 

pelos filhos e nos ensinaram o valor da 

educação. Apesar disso, nada na minha vida foi 

fácil. Ninguém pagou o preço por mim, no 

sentido de que eu precisei tomar decisões 

importantes desde criança. Ninguém sabia, mas 

eu estava lendo os melhores livros, jornais e 

revistas do país (que conseguia emprestado, na 



 

26 

maioria das vezes), eu escutava estações de 

rádio sobre notícias, informação, cultura, ideias. 

O meu repertório foi aumentando, me dando 

base sobre diversos assuntos, que eu usava 

para conversar com diferentes pessoas, nos 

mais variados meios sociais. A surpresa 

(positiva) de algumas pessoas ao me ver 

instruído, mesmo vindo de família tão humilde, 

criava – e ainda hoje cria – grandes 

oportunidades para cursos, trabalhos, projetos, 

parcerias… Eu usava o que lia e ouvia como 

combustível para manter meu ânimo diante da 

vida. E aprendia, com esses pequenos truques, 

muito mais do que a escola ensinava. 

 Mas sempre chega a época das férias e a 

gente pode descansar um pouco, certo? Bom, no 

nosso caso, o período de férias era quando a 

gente mais trabalhava na roça, para garantir a 

volta para a escola no período seguinte. Meu pai 

sempre foi muito rígido, por observar a vida com 

base na sua própria realidade: como sempre 

fomos pobres, se a gente não desse duro para 



 

27 

estudar, aquela realidade nunca mudaria. 

Então, eu e meus irmãos só tínhamos algum 

lazer em raros momentos livres. Na maior parte 

do tempo, fazíamos o que todo mundo fazia: 

ajudar a família a trabalhar em busca do que a 

terra dava, famílias inteiras juntas em regime de 

mutirão (que no Haiti chamamos de corvée). 

Devo dizer que papai era mesmo um herói, por 

conseguir sustentar e educar 11 filhos somente 

com o que ele recebia em troca do que plantava. 

Sempre falava que, quando ele morresse, a 

educação era o maior bem que deixaria, nada 

mais, porque havia (ainda há) na minha cidade 

muitas terras, mas são terras que não têm 

muito valor comercial, pois a região é pobre, 

esquecida pelo Poder Público. Ele insistia para 

não sermos iguais a ele, que nunca teve muito 

estudo, pois, se só trabalhássemos na roça, sem 

estudar, acabaríamos ficando reféns de 

mutirantes (outros cultivadores locais, que 

contratariam nossos serviços, por pouco 

dinheiro). Ter seus filhos bem educados era, 
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então, o único orgulho que papai poderia ter em 

meio a uma realidade tão crua. Ele sempre 

acreditou na educação como a maior riqueza do 

ser humano e, graças a Deus, recebi isso como 

herança. É, de fato, um visionário, que faz muito 

tendo quase nada nas mãos. Vivia dizendo, 

como quem profetizava: “Um dia vou ver vocês 

se tornarem juízes, padres, médicos, 

engenheiros, economistas...”. Com o tempo, 

compreendi que aquelas palavras nos 

alimentaram, nos fortaleceram a chegar muito 

mais longe do que as expectativas de todos para 

a nossa família. Meu pai sempre dizia que a 

educação é a chave para um futuro melhor e 

que ela era o melhor meio para nos tirar da roça 

e nos levar a posições de respeito na sociedade. 

Guardei aquilo no meu coração, levei a sério, 

acreditei. Enquanto os outros brincavam e 

dormiam, ele nos ensinava a ser pró-ativos, a 

vencer a preguiça, pois não haveria um “plano 

B”: precisávamos “dar certo”. Quem for esperto 

vai procurar aprender mais sempre, ou então vai 
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ficar vivendo aquela mesma vidinha até a morte. 

Era o que a gente aprendia com ele. E tinha que 

ser levado a sério. É claro que ele e minha mãe 

gostariam de ver mais ações do governo em prol 

do nosso povo, mas nem por isso viviam 

resmungando pelos cantos, perdendo tempo em 

tolices. Viviam, sim, para nos educar e manter 

ocupados e instruídos. E hoje sou muito grato 

por isso. 

 Meu pai não sabia ler, nem escrever, mas 

acreditava que “a maior ciência é a experiência”. 

Passava para nós as melhores experiências que 

podia e eu tentava aprender com ele as lições 

que os livros não ensinavam. Quem sabe ele 

seria considerado por alguns amigos como um 

“braço de ferro”, por causa do caráter sério, a 

personalidade rígida e comedida. Eram 

frequentes diálogos como estes: 

– Pai, por que a gente tem que trabalhar hoje? 

– Porque sim, meu filho. Não pense que alguém 

vai tirar você da miséria, não! Se você não fizer 
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um esforço, a vida não vai te dar nada de 

presente. 

 Outras lições do senhor Ernest Alerte 

incluíam: “Você deve trabalhar duro para ser o 

melhor em qualquer coisa e valorizar o nome da 

família cada vez mais” ou “o nosso orgulho é 

sempre ter bom comportamento para cuidar do 

nome da família Alerte”. O maior sonho dos 

meus pais, em especial, da minha mãe, era ver a 

construção de moradias populares e escolas 

para as crianças do bairro de Don de L’amitié. 

Afinal, os pais dessas crianças ajudaram os 

meus pais a trabalhar com a terra, para termos 

condições de estudar. É um povo forte, unido, 

que luta diariamente por uma vida mais digna. 

Ajudar meu povo nada mais é do que retribuir, 

devolver um pouco do que aprendi esses anos 

todos, para que eles possam fazer algo por si 

mesmos e pelos outros também. E toda 

contribuição para esse povo é não somente bem-

vinda, como também necessária, urgente. Não se 

subestime: adquirir e ler este livro é um gesto 
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bastante simples para você, mas vai significar 

muitos sorrisos e abraços no bairro que está 

sendo reconstruído na minha terra natal. 

 Lá não tem água direito (Ainda! Em pleno 

século XXI!). Como eu disse antes, os moradores 

precisam percorrer quilômetros para buscar 

água com baldes e latas, que levam na cabeça, 

situação que infelizmente é igual em algumas 

porções do Nordeste brasileiro. O esgoto fica a 

céu aberto, descartado a certa distância da 

residência, sem tratamento, podendo poluir o 

solo e fazer proliferar parasitas transmissores 

das mais diversas doenças. A luz vem das velas 

e lampiões a gás e outros instrumentos simples 

que usamos para iluminar as casas. Quando a 

noite vem, as pessoas queimam lenha para 

iluminar e aquecer. Não há áreas de lazer 

destinadas à prática de esportes, como também 

não há em muitas áreas do interior e 

comunidades carentes do Brasil. As crianças se 

reúnem para jouer au futebol, jogar um futebol 

(a famosa “pelada” para os brasileiros) no chão 
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de terra batida, com uma laranja fazendo as 

vezes da bola, ou então uma meia cheia de 

papel. Lembro que meu pai, ao ver cenas como 

essa, ficava muito sentido em seu coração por 

não poder nos presentear com uma bola de 

verdade… Nas escolas, a mesma estrutura 

simples de lona, sustentada por bambus até 

hoje. A igreja era a única estrutura de alvenaria 

que tinha por lá, um pouco mais forte que as 

casas e que a escola, mas, depois que um forte 

furacão passou, ela foi destruída 

completamente. 

 

 

 

 

 

Se este capítulo inspirou você, por favor, adquira 

o livro e ajude na (Re) Construção desse sonho 

em Don de l´Amitié. 
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