
Escrever numa outra língua 

 

O aparecimento de autores que escrevem numa língua diferente da língua materna é um fenómeno em 

expansão e sobre o qual já existe uma literatura crítica que se focaliza primariamente nas questões 

identitárias, da migração ou do exílio e da excentricidade. Tem sido menos estudado (ou não tem sido 

estudado de todo) o tema do encontro/confronto, na escrita literária, entre língua materna do autor e língua 

do país de acolhimento. Não no sentido mais óbvio do reconhecimento da ineliminável ambivalência de cada 

escritor relativamente ao novo meio expressivo e/ou das limitações linguísticas ligadas à adoção deste 

mesmo meio, mas no esforço de reconduzir a análise do fenómeno (a escrita literária numa L2) do plano 

(essencialmente imaginário) do que os estudiosos ou os mesmos autores dizem ao plano real da estrutura 

(ou seja, dos efeitos concretos produzidos a nível textual pela mudança do contexto linguístico em que o 

sujeito-escritor se encontra). 

São três as linhas de pesquisas que propomos aos estudiosos, escritores ou editores (e/ou co-autores) que 

queiram, com base na sua experiência, contribuir para a discussão: 

1. Pode-se fazer poesia numa língua diferente da língua materna? 

2. Como e por que razões a passagem através de uma outra língua muda a maneira de fazer literatura 

de um autor? 

3. O que haverá no indizível do existente que possa ser circunscrito apenas passando por outro idioma? 

A resposta a estas perguntas deverá ser procurada num espaço na encruzilhada entre discursos diferentes 

(literário, linguístico, psicanalítico, sociológico, culturológico…) e implica a aceitação de um pressuposto: a 

relação com a língua, longe de ser linear e simples, é complexa e contraditória porque a língua que falamos 

é sempre a língua do Outro, língua de adoção. Abrindo-nos para a língua materna (na origem da nossa história 

como sujeitos), abrimo-nos não só a um tesouro específico de significantes e à sintaxe que o organiza, mas 

também aos interditos parentais (que não operam numa língua de adoção, na qual, por consequência, 

alguma forma de transgressão é permitida). Por isso as sonoridades e as lógicas da L1 ficam para sempre 

inscritas na memória do nosso corpo como ecos de experiências inaugurais criadas pela fala. De outra forma, 

como explicar factos aparentemente heterogéneos como a luta contra o francês “língua inimiga” combatida 

por A. Kristof, que porém nunca aceitará escrever numa língua diferente, ou a escolha de autores como S. 

Becket ou J. Lahiri de utilizar uma língua sem memória para desativar os automatismos da sua tradição 

literária de origem ou, ainda, a ideia de V. Nabokov de que “the Russian word for sexual – polovoj  – is slightly 

indecent and not to be bandied around. The same applies to Russian terms rendering various anatomical and 

biological notions that are frequently and familiarly expressed in English conversation”? 

Prazos de entrega: 

- 31.12.2019: envio do abstract (máx. 450 palavras, incluindo eventual bibliografia) 

- 29.02.2020: notificação da aceitação ou recusa da proposta 

- 31.05.2020: envio do artigo, uniformizado de acordo com as normas de redação. 

As propostas deverão ser enviadas, até à data indicada, para os seguintes endereços eletrónicos: 

janja.jerkov@gmail.com, sanela.musija@gmail.com e rivistacostellazioni@gmail.com. 

As normas de redação encontram-se disponíveis no seguinte endereço: 

https://www.rivistacostellazioni.org/norme-redazionali 


