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Introdução

O blog Quando Nela Rio1, criado para registrar considerações excedentes à escrita
da dissertação "A obra narrativa de Nela Rio: Por uma Poética do Deslocamento",
apresentada ao PPG Letras da Furg em setembro de 2008, transformou-se em fonte de
informação a respeito da obra literária da escritora argentino-canadense Nela Rio.

A criação, as intenções e as atividades histórico-jornalística do blog foram descritas
e analisadas em “Quando Nela Rio: blog de informação sobre literatura Hispano-canadense
(PIRES, 2008)”2, com base em princípios como colaboração, multimidialidade e memória
virtual, pertinentes aos cibertextos jornalísticos (AMARAL, MONTARDO e RECUERO,
2009).

Vinculada à especialização Linguagem, Cultura e Educação: uma interface
teórico-prática na escola (Furg), a investigação da produção literária de Rio se estende
para além das questões circunscritas ao campo da teoria e da historiografia literárias,
considerando diferentes processos de leitura através da web.

Parte de um plano de difusão amplo da produção de Rio e com dinâmica semelhante
aos saraus poéticos de outros tempos, o Websarau Quando Nela Rio tem o objetivo de
apresentar a obra literária da autora; promover leituras e interpretações da obra em diversas
linguagens; criar um público brasileiro apreciador de Rio; e propor interação e
experimentação literária em meio virtual.

Este estudo observa em que medida a estratégia de difusão obteve resultados, avalia
o movimento interativo ao redor da obra literária através do blog, e considera as possíveis
contribuições das experiências de leitura à formação de um público para a poesia Hispano-
canadense.

Metodologia

Atividade permanente do blog, o Websarau foi elaborado segundo os seguintes
procedimentos: convite a não-falantes de espanhol para seleção de poema de Nela Rio e
gravação da leitura em vídeo; veiculação dos vídeos e transcrição dos poemas no blog com
espaço aberto a comentários e contribuições de novas leituras; divulgação do Websarau em
sites de relacionamento e micropostagens, e em blogs na web. As repercussões do
Websarau foram analisadas a partir de estudos de Roger Chartier (1999, 2001 e 2002)
sobre leitura.

Resultados e Discussão

O Websarau, enquanto estratégia de difusão da obra, foi idealizado e
desenvolvido em setembro de 2009 para estimular leituras iniciais de Rio no Brasil.
Leitores convidados escolheram os poemas entre os títulos disponíveis no blog e
fizeram as primeiras contribuições em vídeo. Segundo Rio, “la elección es siempre muy
personal (2009, online)” e expressa quem lê. Em dois dias o Websarau recebeu mais

1 Ver www.quandonelario.wordpress.com
2 Apresentado no 3º Enapel e no 45° Congreso de la Asociación Canadiense de Hispanistas, em 2008.

www.quandonelario.wordpress.com


400 acessos, foi comentado em blogs, mencionado em sites como Twitter e Orkut e
divulgado via MSN.

A ideia circulou rapidamente no ciberespaço produzindo um movimento de
leitura dos textos em múltiplas linguagens (escrita, imagem, som e hipertexto), gerando
contínua repercussão da proposta, ora repetida, ora renovada na web. A leitura
incentivada pelo Websarau é, nesse estudo, entendida como prática social, da ordem da
transmissão eletrônica dos textos, o que Chartier (2002) considera ponto decisivo na
evolução da história ocidental da leitura.

A experimentação de recursos virtuais e a colaboração direta de Rio e de
pesquisadores qualificam o documento confiável que o blog pretende ser, podendo
somar aos estudos sobre historiografia literária. Ao mesmo tempo, ações como o
Websarau, criam possibilidades infinitas – pois não se podem prever os limites da web –
para dar visibilidade à literatura Hispano-canadense de Nela Rio, através de
intervenções criativas a partir dos poemas.
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