
 

 
O Haiti de Jean -  Um livro sobre a luta para sobreviver após uma tragédia 

 
Lançamento da Editora do Brasil retrata como uma família busca ajuda após um terremoto  

 
 
 

 
 

São Paulo, 28 de agosto de 2019  -  Era 12 de janeiro 2010 quando Jean sentiu tudo tremer à 

sua volta. Na pequena vendinha de seus pais, o menino viu tudo começar a desabar e ouviu 

sua mãe gritar seu nome. Os momentos, dias e meses seguintes foram marcados pela busca 

desenfreada pela sobrevivência, e também pela decisão de deixar seu país de origem para 

viver no Brasil. 

 

O livro O Haiti de Jean, lançamento da Editora do Brasil e baseado na terrível tragédia real 

que acometeu o país caribenho naquele ano, traz a história com a riqueza de detalhes 

observados pelos olhos de uma criança. Jean é um protagonista sensível e sensato, que 

entende os privilégios que tem (pais, comida na mesa, teto sobre a cabeça e escola) no país 

que é considerado o mais pobre do mundo. Um menino que gosta de futebol, de ir a escola e 

de entender as coisas.  

 



 

 

 

Como quem conversa com o leitor, Jean conta curiosidades geográficas sobre o Haiti, as 

belezas naturais, as ações que levaram o país à extrema pobreza e que dizimaram a natureza.  

 

O protagonista também fala sobre a saudade dos amigos e parentes que não resistiram ao 

terremoto, a dificuldade em fazer amigos novos sem falar a mesma língua e situações de 

racismo em sua nova casa, o Brasil. 

 

As autoras Cassiana Pizaia, Rima Awada Zahra e Rosi Vilas Boas proporcionam uma leitura rica 

em detalhes, densa, sem deixar de lado a sensibilidade e cuidado que o assunto pede. O Haiti 

de Jean é um livro que traduz ao pequeno leitor um pouco do sofrimento das famílias que 

passaram pela tragédia que abalou o país há quase dez anos e até hoje passa por 

consequências, inclusive, a crise imigratória que trouxe centenas de pessoas ao Brasil. 

 

A trajetória da família de Jean até a chegada no Brasil, mais precisamente em Curitiba, 

também é contada com riqueza de detalhes. O medo, a ansiedade, os desafios de ultrapassar 

fronteiras sem serem pegos pela polícia e escapando da maldade dos chamados “coiotes”, 

são alguns dos detalhes que o livro traz. 

 

Um livro de superação, coragem e determinação, capaz de emocionar a todos. 

 

 

Sobre as autoras 

 

Cassiana Pizaia se descreve como jornalista por profissão, escritora de coração e inquieta 

por natureza. Já atuou como produtora, editora e repórter de TV. Pela Editora do Brasil 

publicou, em coautoria, a coleção Crianças na Rede. Também produz documentários e 

escrever sobre viagens, livros e ideias em seu blog <www.aos4ventos.com.br>. 

 

Rima Awada Zahra é psicóloga, especialista em psicologia clínica. Tem experiência na 

atuação com crianças, adolescentes, famílias e refugiados. Rima é colaboradora do Núcleo 

de Psicologia e Migrações do CRP-PR. Também atua na área de direitos humanos, com 

ênfase em saúde mental. É coautora da coleção Crianças na Rede. 

 

Rosi Vilas Boas é bibliotecária e especialista em Educação. Atuou em bibliotecas escolares, 

foi produtora de conteúdo digital em portais de educação e é coautora da coleção Crianças 

na Rede. Há mais de 40 anos atua na defesa dos direitos humanos, pela autonomia dos 

povos e pela paz e solidariedade entre as nações. 

 

Angelo Abu é mineiro de Belo Horizonte. Abu é o apelido derivado do sobrenome de seu 

bisavô Hachid, que imigrou do Líbano para o Brasil há 100 anos, fugindo das adversidades 

da época. Abu ilustra livros e HQs desde 1995. Atualmente, trabalha como diretor de arte em 

Cinema de Animação e colabora semanalmente para o jornal Folha de S. Paulo. 

http://www.aos4ventos.com.br/
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Sobre a Editora do Brasil: 
 
A Editora do Brasil busca, há 75 anos, renovar os produtos e serviços que levem aos milhares 
de educadores e alunos do Brasil conteúdos atuais e materiais de qualidade. Nos quatro 
cantos do País, professores e gestores utilizam nossos livros e têm acesso a um projeto 
didático comprometido com a ética e com uma educação cada dia melhor. 
 
O compromisso da Editora do Brasil é com o dinamismo do conhecimento e com a educação 
que transforma e é transformada. Mais que nunca, posiciona-se ao lado dos educadores, 
observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso País. 


