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Blogueiros reúnem em livro depoimentos de quem viveu ou acompanhou a tragédia no país
Claudia Sarmento

Correspondente • TÓQUIO

● Hipnotizado pela tragédia tripla (terremo-
to/tsunami/radiação) que pulverizou a ima-
gem de segurança do Japão, um grupo de
blogueiros resolveu reagir, disparando um
cronômetro: eles queriam ajudar as vítimas
e queriam ser rápidos. O líder do time, que
se identifica apenas como autor do blog
“OurManInAbiko” (referência a uma cidade
na província de Chiba, perto de Tóquio), pe-
diu no Twitter textos e imagens que expres-
sassem a dor daquele momento. O projeto

foi apelidado de “#quakebook” e as histó-
rias deveriam ter 250 palavras. “Editarei um
livro em uma semana e os lucros vão para a
Cruz Vermelha japonesa”, avisou o twittei-
ro. “Nós temos a tecnologia”, garantiu,
criando no mesmo dia um site, onde postou:
“Não estou procurando palavrório poético.
Apenas coisas honestas”.

O homem de Abiko, um britânico que vive
há quatro anos em Chiba, não estava jogan-
do conversa fora. Sete dias depois, em mais
uma prova — se e é que elas ainda são ne-
cessárias — do poder coletivo e a jato da
internet, estava pronta a versão digital da

antologia que carrega no título a hora em
que a terra tremeu e paralisou um país:
“2:46 Tremores secundários — Histórias do
terremoto no Japão”. As negociações com
os maiores distribuidores de e-books do
planeta também correram em ritmo frenéti-
co. O livro eletrônico estará disponível nos
próximos dias via Kindle, da Amazon, e Rea-
der, da Sony, enquanto a edição impressa é
finalizada.

Com a ajuda de jornalistas, intérpretes e
designers espalhados pelo mundo, que só
se falavam através de mídias sociais, o pro-
jeto recebeu apoio dentro e fora do país ar-

rasado. Duzentas pessoas enviaram relatos,
fotos e ilustrações. Todo o complexo pro-
cesso que envolve a publicação de um livro
(título, capa, direitos, distribuição e divul-
gação) está registrado na web.

OurManInAkibo quer continuar anôni-
mo, para enfatizar o trabalho de grupo,
mas sua voz desconhecida — multiplica-
da no Twitter, Facebook, Linkedin, YouTu-
be e Flickr — seduziu gente como Yoko
Ono, uma das estrelas que mandaram sua
colaboração. O lucro integral do livro vai
para quem viu a vida ruir desde o dia 11
de março. Continua na página 3
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 Abr. 2011, Prosa & Verso, p. 1.




