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Resumo: No presente ensaio, desenvolve-se uma reflexão acerca 
de aspectos propositivos presentes na obra de João G. Noll. A leitura 
do romance Berkeley em Bellagio aqui empreendida se concentra na 
demarcação ficcional de um desejo de criação (e, ainda, manutenção) 
de laços afetivos que propiciem o estabelecimento de uma certa 
comunidade. Destaca-se o afeto como uma ética: abertura subjetiva para 
o outro, que possibilitará a constituição da experiência.
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Abstract: In this essay, I develop a reflection about propositional aspects 
present in the work of João G. Noll.  The reading of the novel Berkeley 
em Bellagio focuses on fictional demarcation of a desire to create (and 
also to maintain) emotional ties that facilitate the establishment of a 
certain community. Affection stands out as an ethics: the subjective 
opening to the other, which will enable the constitution of experience.
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A obra de João Gilberto Noll volta-se para a reflexão sobre a falta 
de estabilidade − de significados, espaços, relações afetivas − que não 
apenas conduz ao questionamento da possibilidade de constituição da 
experiência, como também nos defronta com personagens fragmentários, 
anônimos e sem perspectivas aparentes. Em suas reflexões sobre a 
experiência, Walter Benjamin estabelece distinção entre duas de suas 
formas possíveis: Erfahrung, a experiência tradicional, e Erlebnis, 
“experiência vivida, característica do indivíduo solitário” (GAGNEBIN, 
1994, p. 9). Nas narrativas de Noll, é possível identificarmos uma 
preocupação com a perda de Erfahrung e a dificuldade em criar sentido 
coletivo, ou seja, histórico, a partir das diversas Erlebnis. Podemos citar 
alguns exemplos, como o romance O quieto animal da esquina, em que o 
jovem narrador, um poeta acolhido por uma mais que remediada família 
de origem alemã, ao deparar-se com uma manifestação de trabalhadores 
sem-terra, lembra-se, repentinamente, de uma canção dos tempos em 
que morava num bairro da periferia de Porto Alegre com a mãe, sem 
conseguir, agonicamente, “avançar do primeiro verso”, que foi “se 
diluindo” (NOLL, 1991, p. 46), até a total rarefação, como tantas outras 
possibilidades, mesmo que mínimas, de comunicação entre memórias 
pessoais e coletivas, num tempo avesso à construção de dispositivos, 
parâmetros e processos − sólidos − de significação.

A experiência se constitui no momento de sua transmissão, ou 
seja, no seu deslocamento, como podemos ver no famoso artigo “O 
narrador”, de Benjamin:

[A]s ações da experiência estão em baixa, e tudo indica 
que continuarão caindo até que seu valor desapareça de 
todo. Basta olharmos um jornal para percebermos que seu 
nível está mais baixo que nunca, e que da noite para o dia 
não somente a imagem do mundo exterior mas também a 
do mundo ético sofreram transformações que antes não 
julgaríamos possíveis. Com a guerra mundial tornou-se 
manifesto um processo que continua até hoje. No final da 
guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos 
do campo de batalha não mais ricos, e sim mais pobres 
em experiência comunicável. E o que se difundiu dez anos 
depois, na enxurrada de livros sobre a guerra, nada tinha 
em comum com uma experiência transmitida de boca em 
boca. Não havia nada de anormal nisso. Porque nunca 
houve experiências mais radicalmente desmoralizadas 
que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, 
a experiência econômica pela inflação, a experiência do 
corpo pela guerra material e a experiência ética pelos 
governantes (BENJAMIN, 1994, p. 198).
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Neste texto, o filósofo destaca o progressivo desaparecimento 
de uma figura que identifica como fundamental para a transmissão da 
experiência, o narrador − é preciso entender esse narrador como aquele 
da tradição oral, e não o que está presente em narrativas literárias.  O 
narrador tradicional fala a partir de experiências que ele mesmo viveu 
ou que lhe foram transmitidas de fonte direta, imediata − poderíamos 
aproximar seu método narrativo àquele de Heródoto, como nos fala 
Jeane-Marie Gagnebin.

O nascimento da História, na Grécia, está ligado à instância da 
verdade do discurso e, para tanto, é fundamental a presença do outro, 
que comparece, muitas vezes, como testemunha. Gagnebin afirma que

Heródoto fala daquilo que ele mesmo viu, ou daquilo 
de que ouviu falar por outros; ele privilegia a palavra da 
testemunha, a sua própria ou a de outrem. Inúmeras vezes, 
no decorrer de sua narrativa, o nosso viajante menciona 
as suas “fontes”, se ele mesmo viu o que conta ou se só 
ouviu falar e, neste caso, se o “informante” tinha visto, ele 
mesmo, ou só ouvido falar (GAGNEBIN, 1997, p. 16).

Vemos que, também no texto de Heródoto, conforme a citação 
acima, o relato nasce da possibilidade de experiência: do próprio sujeito 
que narra, ou de outro. Ou ainda da experiência transmitida pela fala, 
por ouvir contar (narrar) alguém que a tivesse acumulado. Como já 
dissemos anteriormente, a palavra história deriva do grego histor, termo 
que remete à visão, ao testemunho (Cf. GAGNEBIN, 1997, p. 16; 
AGAMBEN, 2005, p. 114). A especificidade das narrativas de Heródoto 
reside no processo de sua formulação, sempre dependente da experiência 
transmitida, para utilizar os temos de Benjamin, de “boca em boca”.

Maria Rita Kehl ressalta a necessidade do outro para a 
constituição da experiência ao afirmar que “a experiência não se 
constitui no momento em que se vive um episódio qualquer: ela ganha 
sentido no après-coup, ao ser relatada a alguém. A transmissão permite 
ao sujeito apossar-se do vivido e extrair dele um saber comunicável” 
(KEHL, 2009, p. 224). Assim, a experiência se constitui no processo 
de deslocamento, no ato narrativo/enunciativo que não se pode dar fora 
de uma relação com o outro. Por isso é tão importante para Benjamin 
o caráter coletivo da narração ligada à experiência: a inserção do outro 
no discurso permite a criação de laços subjetivos, de uma comunidade. 
Narrar é, de certa forma, construir uma comunidade entre aquele que 
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narra e seus ouvintes, mas também entre os ouvintes eles mesmos. 

Retomando as distinções benjaminianas entre duas configurações 
das experiências vividas, podemos esclarecer, com Leandro Konder, que 

Erfahrung é o conhecimento obtido através da 
experiência que se acumula, que se prolonga, que se 
desdobra, como numa viagem; o sujeito integrado 
numa comunidade dispõe de critérios que lhe 
permitem ir sedimentando as coisas com o tempo. 
Erlebnis é a vivência do indivíduo privado, isolado, 
é a impressão forte, que precisa ser assimilada às 
pressas, que produz efeitos imediatos (KONDER, 
apud BENJAMIN, 1989, p.146).

Assim, o que experimentaram os soldados referidos no parágrafo 
de Benjamin citado anteriormente poderia ser descrito, utilizando-nos 
dos conceitos do filósofo alemão, como vivência, pois não há relato que 
possa estabelecer um partilhar: é uma experiência desmoralizada porque 
iminentemente individual. Numa interpretação de origem psicanalítica 
sobre o conceito de experiência em Benjamin, Maria Rita Kehl define a 
Erlebnis como aquela vivência que “produz sensações e reações imediatas 
mas não modifica necessariamente o psiquismo” (KEHL, 2009, p. 160) 
[grifos no original]. Muitas de nossas atividades cotidianas necessitam 
do automatismo conferido pela Erlebnis para a preservação psíquica dos 
sujeitos, mas sua predominância, em detrimento da Erfahrung, acaba 
por gerar uma sensação de esvaziamento subjetivo.

Quanto à Erfahrung, termo comumente traduzido apenas como 
experiência, interessa-nos destacar sua proximidade etimológica com 
o verbo alemão fahren, que designa, dentre outras acepções, o ato de 
deslocar-se. Assim, a experiência possuiria em sua própria composição 
a noção de ir em direção a algo, ou algum lugar, tratando-se, aqui, de um 
outro sujeito, com o qual constituir experiência. Destacamos, também, o 
caráter público da experiência, pois é na coletividade que se efetiva sua 
constituição/transmissão, numa vocação ética de cuidado com o outro.

Dessa forma, verificamos que a importância da figura de um 
narrador para a constituição e transmissão da experiência é uma forma 
de afirmar que esta não se dá fora da palavra, mas, acrescentamos, 
precisa também do corpo. Assim como a experiência se efetiva em sua 
transmissão, a fala também cria o corpo, e o domínio do corpo cria 
experiência: “O sentido amplo da experiência inclui o corpo na relação 
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com o semelhante e com o real (como uma determinada produção de 
ato do sujeito)” (COSTA, 2001, p. 132).  O corpo desmoralizado, como 
o do soldado, não pode inserir-se na produção coletiva de experiências, 
pois perde a borda ética do contato com outro1, suas vivências não 
lhe permitem o estabelecimento de uma comunidade onde se dá a 
transmissão em sua forma tradicional. 

Qualquer redução da experiência do corpo exclui a comunidade 
e, consequentemente, a possibilidade de transmissão do saber. Sujeitos 
nessa situação, como os soldados desmoralizados de que fala Benjamin, 
estão excluídos das formas tradicionais de transmissão da experiência, 
e perdem a capacidade de narrar. Pois existe uma associação entre a 
constituição da experiência, a Erfahrung proposta por Benjamin, e a 
dignidade. A proposta de Benjamin é, portanto, uma proposta ética: é 
apenas numa relação ética consigo mesmo, com o outro e com o mundo 
que o sujeito pode constituir experiência.

Voltando à obra de Noll, e sendo a perda da memória tema 
recorrente nas narrativas do autor gaúcho, a vivência dos acontecimentos 
pouco propicia a constituição de sentidos que amparem a consolidação 
da experiência com um mundo cujas referências se apresentam cada vez 
mais instáveis, em que os sujeitos não raro se encontram inertes, ainda 
que em constante movimentação. Não por acaso, o narrador de Berkeley 
em Bellagio afirma: 

parece que vivo nesse hiato, ao ocorrer a coisa ainda não 
a tenho o suficiente para socorrer-me em sua identidade, 
e depois é como se eu nunca pegasse o tempo a tempo, 
sempre é tarde para tanto, ele já mergulhou nas águas da 
memória, e aquilo que o complementará depois já estou 
vivendo sem saber, sempre achando que errei de capítulo, 
que estou fora de hora (NOLL, 2003, p. 97).

As viagens em Noll, no mais das vezes, parecem não ter função 
de aprendizado (Cf. AVELAR, 2003): constituiriam um deslocamento 
esvaziado de sentido em que o sujeito se apaga, como o narrador de 
Lorde (NOLL, 2004), que, após um encontro sexual com um inglês 
num hotel, já não sabe se é ainda o escritor brasileiro, professor de 
português, ou o outro, dono de uma loja de ferragens em Liverpool. 
Esses deslocamentos não estão inseridos nas tradicionais viagens de 
formação dos Bildungsromane, o que não significa, por sua vez, que 

1 “Nosso corpo se apoia nas bordas e é isso que o torna coletivizável” (COSTA, 2001, p. 38).
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sejam refratários a toda forma de constituição de experiências. Poderiam 
estar inseridos numa aparente recusa à experiência em suas formas dadas 
tradicionalmente, o que abre possibilidades de novas configurações não 
apenas experienciais, mas também subjetivas e comunitárias, como 
veremos.

Queremos destacar, na esteira do comentário anterior, os 
aspectos propositivos presentes na obra de Noll, atendo-nos ao romance 
Berkeley em Bellagio, que marca um desejo de comunidade e criação 
(e, ainda, manutenção) de laços afetivos de forma diferente − talvez até 
mesmo inédita, em sua consistência − na obra do autor. Como dissemos 
anteriormente, os sujeitos das narrativas de Noll são fragmentários, 
quase à borda da desintegração, mas é essa incompletude, afirma Diana 
Klinger, que os torna “suscetív[eis] de auto-criação” (KLINGER, 2007, 
p. 61).

O muito comentado início do romance, “Ele não falava inglês” 
(NOLL, 2003, p. 9), marca negativamente, como em diversos outros 
textos do autor, esse sujeito que tem na experiência da linguagem um 
de seus pontos decisivos de constituição subjetiva e também questão 
central na relação com o outro. O definir-se negativamente do narrador 
de Berkeley em Bellagio configura uma recusa em aceitar termos 
discursivos e identitários definidos à revelia do sujeito que fala. 

Numa universidade norte-americana, o narrador exige-se “ir à 
ação, falar inglês, testemunhar nessa língua a todos que pudessem se 
interessar por sua vida” (NOLL, 2003, p. 11). Cabe colocar a questão do 
significado da fluência em língua inglesa para esse sujeito. Num primeiro 
momento, dominar a língua estrangeira poderia significar a entrada em 
uma comunidade. Uma comunidade “positiva”, cabe esclarecer, uma 
comunidade em que são fundamentais os índices de pertencimento; 
uma comunidade unificada e homogênea que quer excluir o dissonante, 
eliminar as diferenças. A comunidade a que vimos aludindo neste ensaio, 
e cujos contornos nos propomos a delinear agora, seria, de certa forma, 
uma “comunidade negativa”, que não aproxima os iguais buscando 
apagar as diferenças: trata-se, para além do encontro na negatividade 
ou no não-pertencimento, de uma comunidade marcada por uma ética 
da alteridade, que se abre para o outro. Uma importante definição desta 
nova comunidade é apresentada por Peter Pál Pelbart:
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[...] já não se trata de uma relação do Mesmo com o Mesmo, 
mas de uma relação na qual intervém o Outro, e ele é 
sempre irredutível, sempre em dissimetria, ele introduz a 
dissimetria. Por um lado, então, o infinito da alteridade 
encarnada pelo Outro devasta a inteireza do sujeito, 
fazendo ruir sua identidade centrada e isolada, abrindo-o 
para uma exterioridade irrevogável, num inacabamento 
constitutivo. Por outro lado, essa dissimetria impede que 
todos se reabsorvam numa totalidade que constituiria 
uma individualidade ampliada, como costuma acontecer 
quando, por exemplo, os monges se despojam de tudo 
para fazer parte de uma comunidade, mas a partir desse 
despojamento tornam-se possuidores de tudo [...]. Em 
contrapartida, está isso que já mal ousaremos chamar de 
comunidade, pois não é uma comunidade de iguais, e que 
seria antes uma ausência de comunidade, no sentido de 
que é uma ausência de reciprocidade, de fusão, de unidade 
[...]. Essa comunidade negativa, como a chamou Georges 
Bataille, comunidade dos que não têm comunidade, 
assume a impossibilidade de sua própria coincidência 
consigo mesma (PELBART, 2003, p. 34).

Assim, falar inglês poderia, talvez (e de maneira muito superficial), 
abrir ao narrador a porta de uma comunidade do mesmo. Vale lembrar 
que, quando em Bellagio, este mesmo sujeito não poderá expressar-se 
senão em inglês e, ainda assim, apesar de estabelecer algum diálogo 
com os scholars que também estão instalados no prédio da fundação 
americana de mecenato, não há o estabelecimento de uma comunidade 
marcada pela heterogeneidade. O contato mais próximo (e mesmo assim 
algo incerto) se dá entre o narrador e um empregado italiano da fundação, 
que também não falava inglês. É na sexualidade que esses sujeitos que 
não partilham uma língua poderão partilhar um o corpo do outro, apesar 
de não podermos falar aqui, ainda, em comunidade.

O que nos é mais comum, escreve Pelbart, é a linguagem (2003, 
p. 29). Mas é provável que não se estabeleça essa “comunidade dos sem 
comunidade” sequer na própria língua, como podemos ver no trecho: 

Cheguei-me perto da feminista chilena, tencionando fazer-
lhe um agrado que resultou na confissão do meu masculino 
desamparo: disse-lhe em meu inglês esfarrapado que eu 
era o caçula de uma família de nove irmãs, e que me sentia 
um sobrevivente dos mares femininos, que me perdoasse 
então pelo fato de ser assim aéreo, como se nunca tivesse 
conseguido o fio pedestre de qualquer fala, em qualquer 
língua, que ela não acreditasse que em português as coisas 
para mim funcionavam melhor, que nada, eram ainda 
mais vergonhosas porque ditas na minha própria língua 
e exclusivamente para meus próprios patrícios (NOLL, 
2003, p. 27).
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Na comunidade “positiva” das irmãs, em que todas se reconhecem 
no feminino como um índice de pertença, esse sujeito masculino fica de 
fora (por não haver espaço para a heterogeneidade). Esse sujeito fica 
de fora, também, de uma comunidade que se baseie em certos dados de 
masculinidade, com seu irredutível desejo por outros corpos masculinos:

Ao ser pego abraçado a um colega no banheiro, 
abocanhando a carne de seus lábios, alisando seus cabelos 
ondulados, ele era o culpado − já o colega, não, nem 
tanto; ele, sim, apontado como o que desviava o desejo 
de outros jovens das “metas proliferantes da espécie”. Por 
que ele era esse emissário de um mundo que os discursos 
dos padres condenavam ao silêncio sepulcral? Quem era 
ele afinal, por que se roía a ponto de o levarem para o 
Sanatório para ali se revolver impregnando-se de choques 
insulínicos, como se só na convulsão pudesse remediar 
um erro que ainda não tivera tempo de notar dentro de si? 
(NOLL, 2003, p. 22-23) 

Esse desejo dissonante exclui o narrador de uma comunidade 
da pertença. Essa não-pertença, no entanto, irá se constituir no desejo 
qualquer que lhe permitirá estabelecer uma comunidade (e partilhar 
experiências) com outros “excluídos” de um discurso de pertença, seja 
sexual, étnico, nacional ou mesmo linguístico. Pois a “comunidade dos 
sem comunidade” constitui-se da heterogeneidade, da pluralidade.

Para caracterizar essa comunidade em devir, a que denomina a 
“comunidade que vem”, Agamben a define a partir do ser qualquer: “O 
qualquer que está aqui em causa não supõe, na verdade, a singularidade 
na sua indiferença em relação a uma propriedade comum (a um conceito, 
por exemplo: o ser vermelho, francês, muçulmano), mas apenas no seu 
ser tal qual é”. E destaca o desejo que está na formação mesma desta 
palavra: “o ser qual-quer estabelece uma relação original com o desejo” 
(AGAMBEN, 1993, p. 11) [grifos no original].

Paloma Vidal irá apontar para um certo estranhamento 
característico aos personagens de Noll, e às relações que estabelecem. 
Segundo a autora, as comunidades encenadas nos textos de Noll “são 
sempre incômodas, inadequadas, indesejadas e, nesse sentido, não se 
encaixam na expressão conciliatória de uma arte que se define pela 
tarefa de dar ao homem um lugar no mundo” (VIDAL, 2006, p. 213). 
Destaca ainda a homoafetividade como um elemento de constituição 
subjetiva que “assinala um desejo de comunidade”, insistindo “numa 
indagação que é uma forma diferente de estar no mundo e, quem sabe, 
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de estar com o outro” (VIDAL, 2006, p. 211). Numa tentativa de ampliar 
as observações da autora, propomos que, em Berkeley em Bellagio, há 
uma afetividade para além daquela que se efetiva na sexualidade: a 
constituição de laços de afeto com a criança será um encontro com a 
possibilidade de uma comunidade em devir, como dito anteriormente, e, 
mais importante, uma comunidade que não transcende a sua existência 
mesma, ainda que abrindo-se e espraiando-se, na inclusão de muitos 
outros.

Assim, no encontro com Sarita, a filha de seu (ex-)namorado 
Léo, o narrador reencontra a língua portuguesa, que havia esquecido 
− ou, noutro termo, bloqueado − quando de sua estadia na Itália. Um 
dado interessante a se destacar é que a ausência do português se espraia 
pela escolha vocabular do texto. Na página seguinte à repentina troca da 
língua portuguesa pela inglesa, vemos infiltrar-se no texto (escrito em 
português) palavras em inglês, italiano e francês (cf. NOLL, 2003, p. 
58). Outro dado interessante em relação ao “descompasso linguístico” 
vivenciado pelo narrador é o fato de, na Itália, o inglês ser a língua de 
comunicação de quase todos os que o cercam, à exceção do rapaz com 
quem terá um encontro sexual.

Em seu retorno a Porto Alegre, ainda sem ter relembrado 
o português, o narrador é colocado na situação de ter que consolar a 
criança assustada. Canta para ela uma canção em espanhol, que também 
ouviu na Itália e, aos poucos, no contato com a criança, começa retomar 
posse de sua língua materna:

A minha memória parece mesmo que retorna aos poucos, 
aos frangalhos, como um soldado deve vir da guerra, 
espionando o que ficou do tempo, se é que ficou alguma 
coisa, não há problema, todos se traíram e a vida recomeça 
a partir de agora, será mesmo isso? (NOLL, 2003, p. 89)

Aqui, podemos estabelecer diálogo com o texto “O narrador”, de 
Benjamin, em que o soldado figura como uma imagem do fim de uma 
determinada forma de transmissão − e, consequentemente, de constituição 
− da experiência. Em Noll, o soldado aparece na sobrevivência (Cf. 
DIDI-HUBERMAN, 2013) da experiência; experiência essa que se 
reconfigura, que será reconstituída nas ranhuras de sua desintegração, 
num fissurar que se mova “dentro-contra-e-mais-além” (HOLLOWAY, 
2013, p. 22) da sentença de seu fim − o fim de um partilhar que, sem 
almejar à homogeneidade, estabelece comunidade entre aqueles que 
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constituem sua transmissão.

Inserido num universo de cuidados com a criança, e de um afeto 
que se espalha e contamina tudo o que lhe envolve nesse seu retorno a 
Porto Alegre, o narrador retoma a comunicação em língua portuguesa. 
A presença da criança parece propiciar laços que não se efetivaram 
anteriormente, como os existentes entre o narrador e Léo. A entrada 
deste novo ser − uma vida que precisa, ainda mais explicitamente que 
outras, de cuidados para sua manutenção − permite que o narrador se 
abra efetivamente ao outro, que encontre, em sua economia afetiva, um 
lugar para a nova comunidade que se forjou, como podemos ver no 
texto: 

Falo de um quadro em que entraríamos sem pensar, 
incluindo a pequenininha, e assim continuaríamos não 
pensando em nada além do que o dia nos apresentasse, 
pouco, muito pouco para muitos, até demais para nós, que 
talvez precisássemos de muito, muito menos [...] (NOLL, 
2003, p. 94).

A comunidade que se estabelece, no entanto, não se contém no 
pequeno grupo, mas sua solidariedade (outra de suas características 
apontada por Pelbart) expande-se. É ainda a criança quem será o 
catalisador dessa abertura ao outro. E também a linguagem.

Em sua viagem de volta a Porto Alegre, o narrador divide o avião 
com um grupo de refugiados que se dirige à capital gaúcha. Chama-lhe 
a atenção uma criança − uma menina pequena, como Sarita, a quem 
ainda não conhece − que lhe desperta a vontade do cuidado com o 
outro: “serei um guia para ela, um pai, se ela não o tiver, ou pelo menos 
um tio mais velho, carregado de sabedoria e que lhe dirá coisas como 
pode ir, cuidado, não exagera!” (p. 81). Já instalado com Léo e Sarita 
em Porto Alegre, o narrador leva a garota para passear pelo campo de 
refugiados, procurando a menina que havia visto no avião. Ao entrar 
no campo, justifica (para um brigadiano) a visita dizendo que precisam 
“encontrar uma criança para aprender português com essa moça” (p. 
102), referindo-se a Sarita, como ele (re)aprendeu. Neste momento, a 
ligação com o outro se dará através da linguagem, mas também por 
intermédio de uma criança: a menina do aeroporto o identifica e, dessa 
vez, não ignora suas tentativas de estabelecer algum contato. “Ela estava 
agora diferente: sim, me olhava, ainda sem que eu pudesse traduzir seu 
sentimento, certo, mas me olhava muito provavelmente porque agora 
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eu não estava sozinho, trazia ao encontro dela outra criança [...]” (p. 
105). A menina refugiada parece reconhecer em seu cuidado com outra 
criança a ausência de qualquer ameaça vinda deste homem (não apenas 
um adulto, mas um homem branco e adulto, figura com demasiados 
índices de poder para não parecer ameaçadora a uma pequena menina 
refugiada).

Esse ser menor, o infans, chegará ao limite da língua para poder 
estabelecer algum contato com um outro indefeso, deslocado, sem lugar: 
não apenas um sujeito exilado, mas uma criança exilada, sem direitos, 
sobre cujo corpo abatem-se sempre as piores mazelas.

Soltei a mão de Sarita, deixei-a que andasse a caminho 
da outra. Sarita disse oh, assim mesmo, oh, como se 
ainda não soubesse falar, virgem de semântica. É que ela 
descobria naturalmente como ensinar uma língua para um 
ser estrangeiro — isso não se aprende, é puro dom, assim 
oh, OH!, como se estalasse o primeiro sentido da espécie, 
o espanto!, espanto diante do outro com o meu corpo, 
que podia estar aqui onde eu estou, e eu naquele espaço 
preciso que ela ocupa agora, oh!, é mais que espanto, ou 
menos, melhor, bem menos: designa a calma tentação 
que faz Sarita tirar do bolso um botão perdido, talvez da 
sua própria roupa, um grande botão vermelho [...], Sarita 
passava o botão vermelho para a mão a outra menina, 
que olhou para mim não bem com um sorriso, mas olhou 
parecendo suspirar pacificada... (p. 105)

O suspiro pacificado da criança refugiada parece indicar um 
reconhecer-se, que não é o reconhecimento do mesmo, mas o de uma 
alteridade (uma comunidade da alteridade) que não a quer extinguir. 
Podemos dizer que, aqui, no limite da linguagem, duas crianças 
encontram a comunidade do qualquer, aquela “feita dos seres singulares 
e seus encontros” (PELBART, 2003, p. 33). Uma língua também 
qualquer, uma língua que permite dizer de todos os sujeitos, por ser o 
que neles há de mais propriamente comum.

Em nenhum outro domínio a língua é mais “si mesma” do 
que no momento em que parece deixar o âmbito dos seus 
sons e sentidos, assumindo a forma sonora daquilo que 
não tem − ou não pode ter − uma língua própria [...]. É 
aqui que uma língua, em um gesto para além de si mesma, 
em uma fala que não é fala, se abre para a língua que a 
precede e a sucede (HELLER-ROAZEN, 2010, p. 45).

Essa língua deslocada, que é resto e não pode coincidir consigo 
mesma, será a língua na qual será possível dizer: da experiência, do 
sujeito, dos encontros... Será nessa língua, portanto, em que se dirá, em 
outro lugar, da constituição da experiência.
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