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COSTA, Máximo Heleno Rodrigues Lustosa. Dos veces junio, Martín Kohan: uma 

leitura. Niterói, 2014. Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade Federal 

Fluminense.   

 

 

RESUMO 

 

 

Inscrevem-se em Dos veces junio
1
, narrativa do escritor argentino Martín Kohan 

selecionada como objeto de estudo nesta Dissertação, construções discursivas vigentes 

em um contexto social latino-americano referenciado na Argentina do século XX, entre 

os anos de 1976 e 1983, os chamados “anos de chumbo” da ditadura militar. A 

representação literária desse contexto histórico articula-se em torno da 11ª Copa do 

Mundo de Futebol realizada na Argentina em 1978.  

A narrativa de Dos veces junio situa-se nos dias 10 de junho de 1978 e 30 de 

junho de 1982 e se desenvolve em torno de um conscrito do exército argentino na busca 

de um capitão-médico capaz de responder à pergunta que abre o livro: “¿A partir de qué 

edad se puede empesar a torturar a un niño?”
2
 (2002, p. 11).  No decorrer dessa busca, o 

escritor desenvolve uma narrativa que, sem se afastar do objeto ficcional e sem se 

esquecer de que o erro ortográfico (empesar) é a representação sintética da relevância 

da forma, torna visível o clima de exceção do período ditatorial vivido pela Argentina 

entre 1976 e 1983. O autor denuncia a naturalização da violência, que se manifesta na 

trama do romance por meio de personagens que atuam no Corpo Militar, enquanto a 

resistência ao regime ditatorial ganha visibilidade na personagem de uma guerrilheira 

grávida, presa e torturada.  

O caráter disciplinar apontado na pergunta se desdobra em diversas sequências 

de atos de opressão por parte das personagens representativas do Exército argentino que 

consideram o período como um estado de guerra, durante o qual todas as ações se 

justificam desde que sejam destinadas a eliminar o inimigo. No meio dessa luta para 

“salvar o país”, legitima-se o favorecimento dos detentores do poder. Martín Kohan 

recupera em Dos veces junio a “memória coletiva” de um determinado contexto 

                                                 
1
 Edição publicada em Buenos Aires pela Editorial Sudamericana em 2002. 

2
 Em espanhol, a forma correta do verbo é “empezar”.  
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histórico no trânsito do real empírico para o real ficcional, realizando a capacidade de 

denúncia do texto literário.  

 

Palavras-chave: história - imaginação pública - literatura pós-autônoma - microfísica 

do poder 
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COSTA, Máximo Heleno Rodrigues Lustosa. Dos veces junio, Martín Kohan: una 

lectura. Niterói, 2014. Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade Federal 

Fluminense.   

 

 

                                                           RESÚMEN  

 

 

 

Se alistan en Dos veces junio
3
, narrativa del escritor argentino Martín Kohan, 

seleccionada como objeto del estudio en este trabajo, construcciones  discursivas 

existentes en un contexto social latinoamericano referenciado en la Argentina del siglo 

XX, entre los años de 1976 y 1983, los llamados “años del plomo” de la dictadura 

militar. La representación literaria de este contexto histórico es articulada alrededor del 

11º Mundial de Fútbol llevado en la Argentina en 1978.   

La narrativa de Dos veces junio se pone en los días 10 de junio de 1978 y 30 de 

junio de 1982 y si se convierte alrededor de un recluta del ejército de Argentina en la 

búsqueda de un capitán-doctor capaz para contestar a la pregunta que abre el libro: “¿A 

partir de qué edad se puede empesar a torturar a un niño?”
4
 (2002, p.11). En el 

transcurso de esta búsqueda, el escritor desarrolla una narrativa que, sin apartarse del 

objeto de ficción, y sin olvidar que el error ortográfico (empesar) es la representación 

sintética de la importancia de la forma, da visibilidad al clima de excepción del período 

dictatorial experimentado por Argentina entre 1976 y 1983. El autor denuncia la 

naturalización de la violencia, que se manifiesta en la trama de la novela a través de 

personajes que actúan en el Cuerpo Militar, mientras que la resistencia al régimen 

dictatorial gana visibilidad en el personaje de una guerrillera embarazada, encarcelada y 

torturada.  

El carácter disciplinar acentuado en la pregunta si desarrolla en varias 

secuencias de actos de opresión de parte de los personajes representativos del Ejército 

de Argentina que consideran el período como un estado de guerra, durante el cual todas 

las acciones se justifican si se van a eliminar al enemigo. En medio de esta lucha “para 

salvar al país”, se legitima el favor a los que detienen el poder. Martín Kohan recupera 

en Dos veces junio la “memoria colectiva” de un contexto histórico determinado en el 

                                                 
3
 Edición publicada en Buenos Aires por Editorial Sudamericana en 2002. 

4
 En español, la forma correcta del verbo es “empezar”. 
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tránsito del verdadero empírico para la ficción verdadera, realizando la capacidad de  

denuncia del texto literario.   

 

Palabras clave: historia - imaginación pública - literatura postautónoma - microfísica 

del poder 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entender a literatura significa, então, 

entender todo o processo social do 

qual ela faz parte.  

                                                                                                                                  Terry Eagleton 

 
 

Os debates atuais em torno da literatura argentina contemporânea e as 

instigantes reflexões desenvolvidas sobre a estética literária determinaram nossa opção 

pelo tema que constitui o objeto de pesquisa desta Dissertação de Mestrado. Dentre as 

obras que constituíram nosso referencial acadêmico em Literaturas Hispânicas, 

selecionamos, para análise, a narrativa do escritor portenho Martín Kohan, Dos veces 

junio (2002),  cuja trama se abre com a inusitada e perturbadora pergunta: “¿A partir de 

qué edad se puede empesar a torturar a un niño?” (2002, p. 11). 

Martín Kohan, Doutor em Letras pela Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires (2001), é professor de Teoria Literária na Universidad 

Nacional de Buenos Aires e na Universidad de la Patagonia. Seu primeiro romance, La 

pérdida de Laura, foi publicado em 1993. A partir de então, o escritor tem mantido uma 

produção intensa, fato que o tem levado a participar das principais feiras literárias da 

América e da Europa. Por sua produtividade e por ocasião da publicação de Bahía 

Blanca (2012), seu nono romance, Kohan foi chamado por Hugo Salas de “la máquina 

narrativa”
5
. Além de vários romances, o autor publicou ainda dois livros de contos e três 

de ensaios. Seu conto Muero contento (1994) consta da antologia Cuentos de historia 

argentina, publicada em 1998, e seu romance Ciencias Morales (2007) recebeu o 

prêmio espanhol Herralde de literatura, tendo sido adaptado para o cinema com o título 

de La mirada perdida (2009). 

Para situar a obra de Martín Kohan no quadro das produções literárias latino-

americanas, é necessário referenciar o contexto sócio-histórico no qual ela se inclui, 

destacando-se a cultura política existente, suas especificidades e sua lógica própria, 

fundamentais no caso da Argentina, país marcado por conflitos de classes definidos por 

um continuum histórico de regimes ditatoriais na luta pela independência, na 

organização nacional, na formação do movimento operário, do peronismo e dos regimes 

democráticos.  

                                                 
5
 http://www.losinrocks.com/libros/bahia-blanca-de-martin-kohan#.UfVn3NIqYaU. Consultado em 

28/07/13. 

http://www.losinrocks.com/libros/bahia-blanca-de-martin-kohan#.UfVn3NIqYaU


 14 

Destacamos, como marco referencial para nossas pesquisas, a existência na 

Argentina, no final da década de 1960 e início de 1970, de um grupo de intelectuais e 

escritores constituído em torno da revista de crítica literária e de ensaios sociais e 

políticos Los Libros. Considerada como revista de fundação teórica, Los Libros 

inscreveu, na história da crítica argentina, o importante diálogo entre a literatura e a 

política, herança cultural que define a sociedade argentina desde o século XIX. 

Publicada entre 1969 e 1976, sob a direção de Héctor Schmuder, a revista Los Libros foi 

censurada e fechada pela ditadura militar argentina em 1976. O grupo, no qual se 

incluem os intelectuais Carlos Altamirano, Beatriz Sarlo, Ricardo Piglia e Josefina 

Ludmer, entre outros referenciados nesta Dissertação, atento ao dialogismo entre a 

crítica literária e a psicanálise, o pensamento da desconstrução e da différAnce de 

Jacques Derrida, as discussões sobre o significante de Jacques Lacan, a teoria semântica 

de Philippe Sollers e as citações de Antonio Gramsci, Louis Althusser e Jorge Abelardo 

Ramos
6
, traduziu obras fundamentais do pensamento europeu e produziu importantes 

ensaios sobre o contexto social e político da Argentina.  

O pensamento veiculado pela crítica argentina em Los Libros situa-se na 

fronteira teórica entre o existencialismo e o estruturalismo e teve como paradigma o 

referencial conceitual do grupo de pensadores organizados em torno da revista francesa 

de literatura Tel Quel
7
 (1960 a 1982), como Philippe Sollers, Louis Althusser, Gilles 

Deleuze, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Julia Kristeva, Michel Foucault e Roland 

Barthes. Referenciaram-se na Tel Quel o formalismo e o estruturalismo russos, a théorie 

d’ensemble de Foucault e Barthes e a filosofia da desconstrução de Derrida, 

especialmente as noções de trace, espacement e différance. Foi, entretanto, a 

différAnce
8
 de Derrida que definiu o desejo de transgressão manifestado pela Tel Quel, 

superpondo-se às estruturas sincrônicas, estáticas e a-históricas da maioria dos 

                                                 
6
 Político, historiador e escritor argentino, Jorge Abelardo Ramos (1921-1992) foi o fundador do Partido 

Socialista de la Izquierda Nacional. Jorge Ramos frequentou os primeiros grupos trotskistas de Buenos 

Aires, afinando-se com o pensamento ligado à realidade da América latina, no qual se reconhece o caráter 

revolucionário do nacionalismo dos países dominados pelo imperialismo de século XX, com forte 

influência dos escritos de Marx sobre questões coloniais. Em seu livro América latina: un país (1949), 

Ramos concebeu a libertação da América Latina como um processo integral, o que representou um 

avanço importante da concepção revolucionária para a região. Em Historia de la nación latinoamericana 

(1968), manifesta-se sua concepção da necessidade de fundir os pensamentos de Marx e Simon Bolívar 

em um marxismo bolivariano. Por designação do presidente Carlos Ménem, Jorge Abelardo Ramos foi 

embaixador da Argentina no México entre 1989 e 1992. De volta à Argentina, dedicou-se à criação de 

uma Área Cultural do Mercosul até seu falecimento em 1992.   
7
 Revista de literatura fundada por Philippe Sollers e publicada pela Éditions Du Seuil entre 1960 e 1982. 

8
 Grafada simbolicamente com a letra A maiúscula, no sentido do verbo différer, que se traduz em 

português por diferir e o substantivo por diferência. 



 15 

pensadores cientificistas rotulados como estruturalistas. Nesse âmbito, Roland Barthes, 

em seu emblemático conceito de texto como transformação de outros textos, passagem 

ou travessia, processo e produtividade, anuncia o plural irredutível do sentido. O 

conceito de Barthes antecede o pensamento do rizoma de Gilles Deleuze e Félix 

Guattari em Mille Plateaux (1980), que se fundamenta na estrutura do fragmentário e 

suas ramificações, passando a atuar também como um paradigma epistemológico sem 

hierarquias e sujeito a mudanças. O conceito de que todo signo é ideológico, ou seja, de 

que todas as linguagens passam necessariamente pelo sujeito, agente das relações 

sociais, das formações discursivas e intermediador da construção dos enunciados que 

alimentam o contexto social, histórico, cultural e ideológico, identifica um processo de 

politização do pensamento nas ciências humanas, sociais e comunicacionais 

desenvolvido a partir do final do século XX. Nesse contexto evidencia-se o surgimento 

de uma pós-esquerda que dá continuidade à desconstrução filosófica de Derrida na qual 

se relativiza a dialética hegeliano-marxista. É também em Derrida que se localiza uma 

das primeiras reflexões sobre literatura e hipertexto em uma importante contribuição 

para uma pedagogia de leitura ajustada à enorme complexidade contemporânea 

descentrada adquirida pelo saber humano.   

A extensa bibliografia produzida durante a última ditadura
9
, que se instalou na 

Argentina de 1976 a 1983, autodenominada de Proceso de Reorganización Nacional, ou 

simplesmente El Proceso, baseada em memórias, testemunhos, depoimentos individuais 

e de grupos, é altamente marcada pela subjetividade que se depara com uma realidade 

dividida entre o discurso oficial divulgado pela mídia e os relatos clandestinos da 

excessiva violência praticada pela ditadura beirando a irrealidade. Em torno dessa 

questão, organizam-se na Argentina intensos debates na tentativa de se interpretar o 

ethos político-cultural que caracterizou o período ditatorial de 1976-1983 e as 

formações discursivas ideológicas pré-existentes que determinaram o processo de 

produção do autoritarismo, do totalitarismo, do peronismo, do populismo, do 

sindicalismo, dos grupos guerrilheiros, da desmobilização da sociedade e sua 

reorganização. 

                                                 
9
 Nomeado, em 1974, Comandante em Chefe do Exército, pela presidente da Argentina María Estela 

Martínez de Perón, o general Jorge Rafael Videla Redondo liderou, em 1976, o golpe de Estado que, em 

24 de março, depôs a presidente, chamada popularmente de Isabelita, substituindo-a por uma Junta 

Militar, composta por militares das três forças armadas. Iniciou-se assim o que denominaram de Proceso 

de Reorganización Nacional. Videla assumiu a presidência da República Argentina em 29 de março de 

1976, conduzindo a ditadura militar até 1980, quando foi substituído pelo general Roberto Eduardo Viola. 

O processo ditatorial, extinto em 1983, foi marcado por graves violações dos direitos humanos e 

repressão da oposição política e ideológica.   
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Grande parte dos textos escritos durante a ditadura surge da confrontação entre 

os conceitos de estranhamento e familiaridade, aprendidos com o formalismo russo 

também referenciado pela revista Tel Quel, e sua aplicação sobre o papel da literatura 

que, ao tornar estranho o familiar, “desautomatiza” a relação com o real. As discussões 

sobre o estranhamento geram a pergunta sobre o que fazer quando o familiar se torna 

tão estranho que não permite a distinção entre o real e o irreal. A essa pergunta a 

literatura argentina da época não responde, voltando-se para o passado com o objetivo 

de desvelar, para além das camadas superficiais da realidade, fissuras mais profundas e 

anteriores na sociedade argentina, o funcionamento de seus subterrâneos, suas rotas e 

desvios. Daí surge o conceito de que a literatura produz um saber mais “verdadeiro” 

sobre os mecanismos que regem a realidade e, ainda, a impossibilidade de dominá-los. 

Assim, o limite entre o estranhamento e a familiaridade, aprendido com o formalismo 

russo, como já dissemos, revela as zonas obscuras da nação. Na reconstituição, pois, da 

memória e na recuperação do passado situa-se a reconstrução da subjetividade perdida e 

a busca de um sentido para as experiências vividas na ditadura que, por sua vez, levam 

necessariamente às décadas anteriores, à radicalização ideológica e às lutas populares de 

1960 e 1970. Desconstrói-se, assim, a imagem de uma Argentina vitimada e unida em 

torno da condenação dos atos da ditadura, que finge esquecer o consentimento 

silencioso sem o qual esses atos não teriam sido possíveis.  

Analisando a literatura produzida no período da ditadura militar, Josefina 

Ludmer, professora emérita de Literatura Latino-Americana na University of Yale e de 

Literatura Latino-Americana na Universidade de Buenos Aires, uma das mais 

importantes ensaísta e críticas de literatura argentina, usa a expressão “ficções 

noturnas”, referenciadas por ela como “coágulos de tempo”, para definir o lugar no qual 

se poderia encontrar “a teoria da história da nação”. Em Aquí América Latina (2010), 

Ludmer escreve que “havia temporalidades nacionais e globais que proliferavam no 

teatro, no cinema, na realidade política e social, chegando até a tocar o Estado. Imaginei 

que ali estava o que a história perde” (p. 37).  

No período posterior ao término da ditadura militar argentina assistiu-se a uma 

explosão de vozes narrativas que exigiam materializar-se. O exercício de recuperação 

social e política deparava-se, entretanto, com a impossibilidade de se representar 

intensamente os momentos vividos sob a instituição da tortura, dos campos de 

concentração, enfim, de toda a violência imposta pela ditadura. A narrativa literária, que 

se demonstrava impotente para realizar a representação da tragédia ditatorial sem a 
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atenuação que o próprio processo de transposição representa, passou a expressar-se pela 

via testemunhal, biográfica e autobiográfica, dando à literatura da época uma mediação 

mais direta com o real. A crítica tem destacado a forma pela qual a referência à 

violência perpetrada pelo Estado introduziu-se no discurso literário de maneira cifrada, 

em relatos que se utilizavam da fragmentação sequencial, do descentramento do sujeito 

da enunciação, da descontinuidade temporal, da mistura discursiva e de gêneros e, 

sobretudo, de formas alusivas na referência do real. Em síntese, em procedimentos 

narrativos que denunciavam a impossibilidade de representar a experiência em termos 

totalizadores, ou seja, todas as estratégias do discurso literário para desvelar e preencher 

as lacunas da história refletindo sobre a sociedade de seu tempo. Muitos autores 

definiram suas produções em uma poética narrativa na qual a história fornecia as 

possíveis respostas para os problemas do presente.  

Na década de 1990, destaca-se a sede de modernidade que assolou o imaginário 

argentino com a sedução pela mercantilização e a entrada definitiva da literatura no 

circuito de um mercado comprometido com um público de massas no contexto de uma 

avançada sociedade de consumo. Essa postura desemboca em uma espécie de moral 

literária dos tempos degradados do neoliberalismo, com o triunfo da cultura de massas e 

a degradação das estéticas de l’art pour l’art pela publicidade no processo de 

esgotamento do conceito de autonomia do discurso literário, fundado por Kant e pela 

modernidade. Assinala-se assim o fim de uma era em que a literatura (a arte, a ficção) 

definia-se por uma lógica interna, uma autorreferencialidade regida por leis próprias e o 

poder de constituir em torno de seu logos instituições como academias de letras, toda a 

crítica literária e o ensino oficial de suas produções, discutindo-se sua relação com 

outras esferas, como a história, a política, a economia. À medida que a literatura 

reconhece sua dupla derrota (política e literária) e assume o fracasso diante do domínio 

do mercado, sua possibilidade de resistência se define no exercício crítico a fim de 

marcar uma discordância com o ethos mercadológico que privilegia a facilidade pop. A 

saída encontrada é a reinscrição da memória do passado traumático como possibilidade 

de garantir sua permanência no presente de uma sociedade totalmente mercantilizada. 

Assim o mercado redefine a natureza do trabalho intelectual, no qual se inscrevem, 

entretanto, novas posturas críticas e se registram outras dinâmicas praticadas pela 

literatura que não apontam necessariamente na direção da lógica do mercado. Nesse 

âmbito, a literatura argentina assumiria o compromisso de cartografar o real em todas as 

suas expressões, a partir da subjetividade testemunhal até as revisões críticas da história 
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nacional. É nesse contexto, objeto de estudo de nossa dissertação, que se inscreve a 

literatura de Martín Kohan. 
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2 A literatura pós-autônoma e as escrituras diaspóricas 

 

Muchas escrituras del presente atraviesan la 

frontera de la literatura (los parámetros que 

definen qué es literatura) y quedan afuera y 

adentro, como en posición diaspórica: afuera 

pero atrapadas en su interior. Como si 

estuvieran „en éxodo‟. 

                                                 Josefina Ludmer 

 

O conceito de ficção dos clássicos latino-americanos dos séculos XIX e XX se 

definia por uma relação específica entre a história e a literatura. A realidade era definida 

pela história e a ficção representava metaforicamente a realidade histórica. A narração 

clássica canônica, emblematicamente realizada pelos escritores do BoomLatino-

Americano
10

, distinguia o real empírico do real ficcional, produzindo uma tensão entre 

os dois campos mediada pela subjetividade e pelo processo de metaforização do real 

histórico em um exercício de densidade verbal.  

Segundo Josefina Ludmer, uma outra lógica e outras políticas diferenciam a 

literatura dos anos de 1960 e 1970 das escrituras de hoje, nas quais se registra um 

apagamento das identidades literárias no processo de perda da autonomia do discurso 

ficcional. Com o fim do “pensamento das esferas” e o conceito de campo, das 

classificações formais, das divisões e oposições tradicionais entre produções nacionais e 

cosmopolitas, entre escritores e correntes, entre “literatura pura” e “literatura 

comprometida”, rural e urbana, realismo, vanguarda, realidade histórica e ficção, 

anuncia-se o fim das lutas pelo poder no interior da literatura: 

 

Es el fin del „campo‟ de Bourdieu, que supone la autonomía de la 

esfera (o el pensamiento de las esferas). Porque se borran, 

formalmente y en „la realidad‟, las identidades literarias, que también 

eran identidades políticas. Y entonces puede verse claramente que 

esas formas, clasificaciones, identidades, divisiones y guerras solo 

podían funcionar en una literatura concebida como esfera autónoma o 

como campo. Porque lo que dramatizaban era la lucha por el poder 

literario y por la definición del poder de la literatura. (LUDMER, 

2007)
11

 

                                                 
10

 Época do Boom Latino-Americano, movimento literário de vanguarda dos anos de 1960 e 1970 que 

desafiou as convenções estabelecidas na literatura latino-americana, do qual faziam parte Julio 

Cortázar da Argentina, Carlos Fuentes do México, MarioVargas Llosa do Peru e Gabriel García Márquez 

da Colômbia.  
11

 LUDMER, Josefina. Literaturas postautónomas 2.0. Z CULTURAL, ano VIII, mayo 2007. Revista 

Virtual do Programa Avançado de Cultura Contemporânea. ISSN 1980-9921. E: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanguarda
http://pt.wikipedia.org/wiki/1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mario_Vargas_Llosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
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No mesmo ensaio, ela define o conceito de literatura pós-autônoma: 

 
Las literaturas postautónomas (esas prácticas literarias territoriales de 

lo cotidiano) se fundarían en dos (repetidos, evidentes) postulados 

sobre el mundo de hoy. El primero es que todo lo cultural (y literario) 

es económico y todo lo económico es cultural (y literario). Y el 

segundo postulado de esas escrituras sería que la realidad (si se la 

piensa desde los medios, que la constituiría constantemente) es 

ficción y que la ficción es la realidad. (LUDMER, 2007) 

 

O reconhecimento da perda da autonomia ou da “literaturidade”, ou seja, os tópicos da 

autorreferencialidade que marcaram a era da literatura autônoma (as relações 

especulares, o narrador como escritor e leitor, as citações, as referências a outros autores 

etc), leva a uma reavaliação do estatuto da literatura, a uma nova episteme, enfim, a um 

novo conceito de leitura. A literatura pós-autônoma tem sido referenciada como 

literatura diaspórica, literatura “em êxodo” ou, ainda, literatura “em trânsito”, assim 

como escreve Josefina Ludmer, em texto destacado na epígrafe do capítulo:  

 

Muchas escrituras del presente atraviesan la frontera de la literatura 

(los parámetros que definen qué es literatura) y quedan afuera y 

adentro, como en posición diaspórica: afuera pero atrapadas en su 

interior. Como si estuvieran „en éxodo‟. Estas escrituras diaspóricas 

no solo atraviesan la frontera de „la literatura‟ sino también la de „la 

ficción‟ y quedan afuera-adentro en las dos fronteras. Y esto ocurre 

porque reformulan la categoría de realidad: no se las puede leer como 

mero „realismo‟, en relaciones referenciales o verosimilizantes. 

(LUDMER, 2007) 

 

A reformulação da categoria de realidade supõe a entrada em um meio real-virtual, 

definido por Ludmer como “la imaginación pública, en todo lo que se produce y circula 

y nos penetra y es social y privado y público y „real‟”: 

 
Es decir, […] un tipo de materia y un trabajo social (la realidad 

cotidiana) donde no hay „índice de realidad‟ o „de ficción‟ y que 

construye el presente. Entrarían en la fábrica de presente que es la 

imaginación pública para contar algunas vidas cotidianas en alguna 

isla urbana latinoamericana. Las experiencias de la migración y del 

„subsuelo‟ de ciertos sujetos que se definen afuera y adentro de 

ciertos territorios. (LUDMER, 2007) 

 

                                                                                                                                               
www.culturaebarbarie.org/sopro. Literaturas postautónomas, Ciberletras - Revista de crítica literaria y de 

cultura, n. 17, mayo 2007. 

http://www.culturaebarbarie.org/sopro
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Ludmer destaca a superposição de temporalidades, ou seja, a exibição de todas as 

épocas, “em sincronia e em fusão”, no mesmo presente, na literatura de hoje, 

produzindo mudanças na história e na consciência histórica, o que ela denomina de 

“regimes de significação da imaginação pública”. Ela define, no espaço delimitado da 

cidade, territorialidades definidas como “ilhas urbanas”, onde a literatura, o cinema e a 

televisão tornam visíveis sujeitos considerados “fora da história”, com suas políticas de 

produção e destruição da vida, implicando um apagamento de fronteiras no imaginário 

público que se reproduzem nos planos político e jurídico. Nesse âmbito, onde se desfaz 

a diferenciação entre os discursos histórico e ficcional, ela reconhece, dialogando com 

Barthes, a existência de uma discursividade urbana, ou seja, a cidade como discurso. Na 

realidade cotidiana não se opõem sujeito e realidade histórica, literatura e história, 

ficção e realidade. A realidade cotidiana não é a realidade histórica referencial e 

verossímil do pensamento realista e de sua história política e social, ou seja, a realidade 

separada da ficção, mas uma realidade produzida pelos meios de comunicação de 

massa, as tecnologias e as ciências. Partindo-se do discurso midiático, ainda segundo 

Ludmer, um dos postulados das escrituras diaspóricas é que a realidade é ficção e que a 

ficção é realidade.  

Trata-se de uma realidade que não se sujeita a (re)presentações, ou seja, a 

transfiguração do real empírico no real ficcional, porque é pura (re)presentação tecida 

em palavras e imagens exteriores e interiores a um sujeito no qual se incluem o 

acontecimento (o “real” do cotidiano) e o virtual. Fundada no dialogismo 

interdiscursivo bakhtiniano
12

, a literatura diaspórica transita assim entre o cultural, o 

econômico, o social e entre a realidade e a ficção em uma relação constituída 

constantemente pela movência do discurso dos mass-media no qual se postula um jogo 

discursivo entre a realidade e a ficção, ou seja, entre a realidade da ficção e a ficção da 

realidade, esvaziando-se o sentido da escritura de sua indecidibilidade, sua 

incompletude, seu inacabamento, ou seja, substituindo-se a metáfora literária pela 

ambivalência midiática, ou, como escreve Ludmer: “el sentido (o el autor, o la escritura) 

queda sin densidad, sin paradoja, sin indecidibilidad, “sin metáfora”, y es ocupado 

                                                 
12

 Segundo Bakhtin, todas as séries, literárias e não-literárias, derivam do que ele chama de “poderosas e 

profundas correntes da cultura”. Para ele, “a literatura não pode ser compreendida fora do contexto global 

da cultura de uma determinada época”. (BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São 

Paulo: Hucitec, 1995). O dialogismo bakhtiniano aplica-se tanto ao discurso cotidiano como à tradição 

literária e artística e diz respeito a todas as séries que atuam no texto, seja ele verbal, não-verbal, erudito 

ou popular. 
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totalmente por la ambivalencia: son y no son literatura al mismo tiempo, son ficción y 

realidad” (LUDMER, 2007). 

Josefina Ludmer acredita que a literatura pós-autônoma absorve e funde toda a 

mímese do passado para constituir a ficção ou as ficções do presente, uma ficção que é a 

realidade, transformando a noção de ficção dos clássicos latino-americanos dos séculos 

XIX e XX, onde a realidade era a realidade histórica (política e social) e a ficção se 

definia por uma relação específica entre a história e a literatura, cada uma em um campo 

bem delimitado, o histórico como real e o literário como mito, alegoria, fábula, símbolo, 

subjetividade, produzindo uma tensão entre os dois campos. A realidade cotidiana das 

escrituras pós-autônomas referencia-se, assim, como um hipertexto, um mostruário 

global da web, onde se exibem todos os realismos, quer sejam históricos, sociais, 

mágicos, ou os diferentes hiperrealismos, surrealismos e naturalismos, que se distanciam 

abertamente da ficção clássica e moderna, “todos fundidos nessa realidade desdiferenciadora”  

(LUDMER, 2010). Assim, como escreve Josefina Ludmer, a literatura diaspórica 

reformula a categoria do real, ou seja, sai do ficcional e entra na realidade do cotidiano 

contemporâneo que se tece na rede dos mass-media, na qual se fabrica o presente: “uma 

ficção que é „a realidade‟, [...] na „realidade cotidiana‟ não se opõe „sujeito‟ e „realidade‟ 

histórica, e tampouco, „literatura‟ e „história‟, ficção e realidade” (2007). Segundo 

Ludmer, as escrituras diaspóricas: 

 

Salen de la literatura y entran a „la realidad‟ y a lo cotidiano, a 

la realidad de lo cotidiano (y lo cotidiano es la TV y los 

medios, los blogs, el email, la internet, etc). Fabrican presente 

con la realidad cotidiana y esa es una de sus políticas. La 

realidad cotidiana no es la realidad histórica referencial y 

verosímil del pensamiento realista y de su historia política y 

social (la realidad separada de la ficción), sino una realidad 

producida y construida por los medios, las tecnologías y las 

ciencias. Es una realidad que no quiere ser representada porque 

ya es pura representación: un tejido de palabras e imágenes de 

diferentes velocidades, grados y densidades, interiores-

exteriores a un sujeto, que incluye el acontecimiento pero 

también lo virtual, lo potencial, lo mágico y lo fantasmático. 

(LUDMER, 2007) 

 

Em outras palavras, o que Ludmer define como “literatura postautónoma” é a 

produção cujo texto não está mais vinculado a um modo de fazer próprio da literatura, 

mas que pode utilizar todos os modos disponíveis para a sua constituição, estendendo 
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suas fronteiras para áreas que, em outros momentos, pertenceram a outras tipologias. A 

literatura pós-autônoma se realiza tanto como reportagem jornalística, quanto como 

crônica ou diário íntimo, textos testemunhais, autobiográficos, etnográficos, nos quais 

se enxertam, às vezes, alguns “gêneros literários” como o policial ou a ficção científica.   

Considerando os itinerários e as divergências da crítica literária argentina, 

Josefina Ludmer abandona certas categorias teóricas e metodológicas clássicas da teoria 

crítica moderna, como as de mediação e autonomia, relativas às teorias do Estado como 

delinquente que o livro construía ou retomava e aponta as relações entre literatura, 

cultura, Estado e delito. Nesse âmbito, inscreve-se a noção de território e as vozes dos 

sujeitos dos territórios em suas formas próprias e não em formas impostas, criadas em 

outros territórios e transplantadas como modelos ou fórmulas a seguir, assim como os 

conceitos de nação, de romance, de moderno ou mesmo de Estado.  

Citamos ainda dois textos de Josefina Ludmer, cujas reflexões se definiram 

como referencial teórico-crítico de grande importância para esta pesquisa sobre a obra 

de Martín Kohan. No primeiro, extraído de seu livro Aqui América latina (2010), 

Ludmer escreve que “as ficções de 2000 insistem o tempo todo em dizer „sou 

literatura‟” e acrescenta: 

 

Usam todos os tipos de marcas literárias: personagens escritores, 

personagens leitores, autorreferências e referências à literatura. A 

escrita dentro da escrita, a literatura dentro da literatura, a leitura 

dentro da leitura [...]. O procedimento para reforçar certa autonomia 

literária, em um momento em que essa autonomia é ameaçada pela 

economia e pelas fusões; em um momento em que o livro é uma 

mercadoria como qualquer outra, ou uma parte da indústria da língua. 

(LUDMER, 2010, p. 77) 

 

No segundo, extraído da entrevista a Flora Süssekind
13

, Ludmer destaca o poder 

mercadológico da globalização e do neoliberalismo e o lugar da resistência cultural na 

contemporaneidade:  

A resistência deve ser a única zona em que vale a pena pensar. 

O problema é que não há lugar fora do mercado, do 

neoliberalismo, da globalização. Como pensar, então esse lugar de 

resistência hoje? Creio que a resistência é uma das chaves de leitura 

do presente. Foucault a pôs frente ao poder como a prática que do 

outro lado lhe corresponde. A resistência é uma prática de larga 

duração, de sobrevivência que implica não a confrontação, porque 

assume ser impossível disputar o poder. Não confronto, mas 

reivindico meu código mediante silêncios, desvios, duplos sentidos. 

                                                 
13

 Entrevista a Flora Süssekind. Aeroplano Editora, Rio de Janeiro, 23 de agosto de  2004, Nº 26, Ano II. 
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A resistência é uma tarefa semiótica, um jogo de códigos. Hoje, 

poderia aproveitar o caráter totalmente ambivalente dos regimes de 

significação que constituem a imaginação pública. (LUDMER, 2004) 
 

Ambivalência, duplos sentidos, código mediante silêncios, desvios, todo este 

repertório conceitual pode ser encontrado em Dos veces junio, inclusive, como veremos 

mais adiante, o próprio pensamento de Michel Foucault pode ser verificado na narrativa. 

Acrescentamos a isso, a participação de Martín Kohan na avaliação e resposta às 

questões que seu livro suscita. Em outras palavras, o autor está dentro mercado, 

naturalmente, mas prepara sua narrativa mantendo-se numa posição de resistência, 

sobretudo de uma resistência construída por silêncios e não ditos. 
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3 Literatura e história: a verdade da narração em Dos veces junio 

 

Primero yo estoy parado en la literatura. 

Martín Kohan  

 

La ficción puede ser el mejor idioma 

para decir la verdad. Elegir ese lugar 

supone un quiebre con respecto a la 

forma literaria en este tipo de textos. 

 

             Contracapa de Dos veces junio 

 

Uma das principais características da obra de Kohan é o dialogismo praticado 

pelo escritor entre as séries discursivas histórica e literária para a construção da trama 

narrativa. Destacam-se, nesse âmbito, o conto Muero contento (1994) e os romances 

Los cautivos (2000), Dos veces junio (2002) e Ciencias Morales (2007). Seu romance 

Museo de la revolución (2006) se inscreve em uma tradição de busca da subjetividade 

de militantes revolucionários. O território da “subjetividade revolucionária” abre para a 

literatura a possibilidade de tratamento de temas políticos em uma perspectiva particular 

que identifica uma carência da reflexão tradicional sobre assuntos políticos. Como se lê 

em Terry Eagleton, “o autor não precisa impingir suas opiniões políticas à obra porque, 

se revelar as forças reais e potenciais em operação, ele já está sendo partidário” 

(EAGLETON, 2011, p. 87). Em Museo de la revolución (2006) se define, em um ensaio 

sobre os textos teóricos de Marx, Engels, Lenin e Trotsky, esse dialogismo 

interdiscursivo sobre o qual Kohan diz, em entrevista a Ángel Berlanga, en El Diário 

(agosto, 2006, p. 12): 

El ensayo forma parte de mi imaginario. Me empezó a interesar qué 

imaginario textual hay en los revolucionarios sobre la revolución. 

[…] Mi voluntad es apuntar a un principio de vigencia de lo que se 

pone en juego. En mi escritura había un impulso de fascinación por la 

imaginación revolucionaria. Evidentemente, la atmósfera social y el 

estado de cosas es otro, y de ahí el pasaje entre el 75 y el 95, que me 

permitía jugar con eso: no casualmente decidí situarla durante el 

menemismo
14

. La novela pone en juego otros dos planos: uno ha 

                                                 
14

Termo relativo às ideias de Carlos Saúl Menem, político e advogado argentino que se tornou conhecido 

quando defendeu profissionalmente presos políticos durante a ditadura militar. Foi o 44º presidente da 

nação entre 1989 e 1999. Menem promoveu a Reforma da Constituição Argentina de 1994 que diminuiu 

o tempo do mandato presidencial para quatro anos. Foi o único cidadão argentino que completou dois 

mandatos presidenciais constitucionais consecutivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
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tenido que ver con la militancia revolucionaria en la Argentina en los 

70 y lo que viene de ahí en adelante, pero está la otra dimensión, la 

revolución rusa. En las ideas de tiempos, repliegues, avances, 

presentes y futuros de Marx, Lenin y Trotsky hay una fuerza política 

e ideológica enorme. Desearía haber capturado algo, en mi novela, de 

esa vibración. (KOHAN, 2006) 

 

Suas narrativas exigem, pois, uma análise atenta dos diálogos discursivos que nelas se 

sobrepõem, criando uma trama em rede cuja tessitura é extremamente relevante para a 

composição de um painel final. 

Beatriz Sarlo, escritora e crítica de literatura argentina situada em uma posição 

política de esquerda moderada, revela uma preocupação geral com o papel do 

intelectual e as funções intelectuais nos contextos discursivos contemporâneos. De certa 

forma, o projeto de Sarlo é análogo ao trabalho de pensadores da geração anterior, 

como Ángel Rama, na sua capacidade de atravessar fronteiras disciplinares e 

discursivas. Em Borges, un escritor en las orillas (2007), ela escreve sobre o desvio 

paródico da ficção que diferencia a literatura da história: 

 

Cuando la historia parece haber sacado de escena los valores (cuando 

la historia es historia de guerras y de acciones públicas inhumanas o 

inmorales), la literatura propone un modelo, a menudo tan horrendo 

como el de la historia, pero siempre más perfecto porque es 

imaginario y tiene, por su naturaleza ficcional, la capacidad de 

establecer un desvío irónico o paródico respecto de la experiencia. 

Frente al desorden de los hechos, la invención responde no con un 

espejo del mundo sino con una idea del mundo: avanza apartándose 

de la empiria. (SARLO, 2007, p. 181) 

 

Também teorizando sobre literatura e história, Homi Bhabha
15

 afirma que:  

 

[...] a literatura sempre rompeu com os limites nacionais. São muito 

poucas as grandes obras da literatura que seguem uma perspectiva 

estritamente patriótica ou nacionalista. A maior parte das obras 

literárias não pretendeu plasmar no corpo da obra os projetos 

nacionais. Foram os projetos nacionais que se apropriaram delas no 

intuito de fortalecer o jogo que tornará essas nações, 

reconhecidamente, detentoras de um patrimônio universal. 

(BHABHA, 2001, p. 26)  

 

                                                 
15

 Hommi K. Bhabha é um dos maiores teóricos da hibridização, do multiculturalismo e das relações 

interculturais no pós-colonialismo em diálogo discursivo com Edward Saïd, com o desconstrucionismo de 

Jacques Derrida e a interdiscursividade  de Michel Foucault. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Angel_Rama
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida
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Em Historia y Literatura: la verdad de la narración, ensaio que consta da Historia crítica 

de la literatura argentina: La narración gana la partida (2000), Kohan afirma que a 

construção literária, no contexto atual, passaria a ser a “invención de una ficción y de un 

lenguaje en la escritura misma”:  

De este modo – y para el momento en que nos situamos, en el que la 

categoría “narración” ocupa un espacio de privilegio en el imaginario 

de la literatura argentina –, aun recurriendo a los materiales 

provenientes de la historia, la novela ya no se ayusta a las respectivas 

exigencias de veracidad – del discurso histórico y de la novela 

realista – o de una fiel plasmación del acontecimiento, sino que 

procura atener-se a su propia invención de una ficción y de un 

lenguaje en la escritura misma. (KOHAN, 2000, p. 247) 

 

A literatura de Kohan não servirá, pois, como plataforma para realçar a História, mas 

utilizará a História para a sua própria produção. O autor escreve ainda sobre os 

mecanismos de referencialidade do discurso literário: 

 

En principio se diría que la literatura, al incorporar ciertos materiales 

y ciertos mecanismos provenientes del discurso de la historia, o más 

aún al tornarse, decididamente, “novela histórica”, logra adquirir un 

plus de referencialidad que permite que la representación gane en 

inmediatez, dado que, en relación con el discurso literario puramente 

ficcional, el discurso de la historia en si mismo dispone de un grado 

mayor de referencialidad: su sistema de representación se orienta, de 

una manera más directa, hacia los denominados “acontecimientos 

reales”. (KOHAN, 2000, p. 245) 

   

Em entrevista a Juan Manuel Bordón para o jornal Clarín, abordando a literatura 

como forma de segmentação da realidade, Kohan afirma que o realismo tem algo de 

tautológico e pouco estimulante e que a ele “interesaba lo que estaba entre lo que se 

sabía y no se sabía, lo que se podía entender claramente y lo que circulaba de un modo 

subrepticio. Cuando la literatura trabaja con materiales de la realidad tiene que buscar 

otras resonancias” (Clarín, nov. 06, 2007).  

Sobre a relação do escritor com a literatura, destacamos a afirmação citada como 

epígrafe deste capítulo, em entrevista intitulada Entresueños
16

, publicada no site 

Segunda Poesia, concedida a María Fernanda Aldaño em 24 de junho de 2004:  

 

Primero yo estoy parado en la literatura. Después hay otra cuestión de 

tipo biográfico, que es que yo no viví esa época y no tengo nada que 

                                                 
16

 http://www.segundapoesia.com.ar/2004/06/martin-kohan-dos-veces-junio/. Consultado em 06/09/2012.  

http://www.segundapoesia.com.ar/2004/06/martin-kohan-dos-veces-junio/
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testimoniar. No tengo la vivencia de la militancia por mi edad […]. 

[…] cuando se produce el golpe en el 76 yo tenía 9 años. En el 

mundial del 78 yo tenía 11. No hay nada en lo que sería la 

articulación del testimonio y la experiencia personal. Mas bien, lo 

que tiene que ver con mis recuerdos y mi experiencia es más lo que 

me procura de materiales para la ficción que un registro testimonial. 

[…] en los años 80 básicamente cuando se termina la dictadura, es 

comprensible que la dimensión testimonial fuera algo que saltara a 

primer plano. Lo mismo con la guerra de Malvinas. Sino, 

comprensiblemente, lo primero es escuchar el testimonio de la 

vivencia y del horror de lo que pasó. Después en la literatura, como 

tiene otros tiempos, van apareciendo otro tipo de zonas de 

representación más complejas, más diferidas, con otras distancias, 

con otra temporalidad. (KOHAN, 2004) 

 

Destacamos ainda alguns trechos da mesma entrevista nos quais o escritor 

teoriza sobre ficção, literatura e história, como segue: 

 

Yo veía en la literatura las formas de complicidad del que no es un 

represor consciente y premeditado, sino que simplemente se presta a 

toda una maquinaria impersonal, que él no pondría en 

funcionamiento pero que al mismo tiempo sostiene y permite que 

funcione. Me parece que hay posibilidades narrativas superiores a la 

del que toma la palabra para contar lo que pasó. Esto tiene que ver 

muchas veces, no con lo que pasó y con lo que se dice, sino con lo 

que pasa y no pasa, con lo que se deja de decir, como lo que pasa 

como si no pasara, con la insinuación, con lo que se espera que pase y 

no pasa, que en realidad me parece que eso es justamente el registro 

de representación de la ficción. Ahí yo veía estas posibilidades. 

(KOHAN, 2004) 

 

Sobre a construção do conscrito, personagem que atua como narrador em primeira 

pessoa em Dos veces junio (2002), Kohan diz que a literatura abre a possibilidade de 

trabalhar com este outro ponto de vista que no real empírico seria desprezível: 

  

En todos los caminos que habilitaba la mirada de la víctima yo no me 

veía posibilidades literarias. Tampoco veo muchas posibilidades 

literarias en general. Me parece que el punto de vista de las víctimas 

transcurre necesariamente por el registro testimonial. Y es la forma 

más adecuada: o registro testimonial, que es simplemente la toma de 

la palabra en primera persona para contar lo que se vivió, o algún tipo 

de reflexión. […] Las distintas formas de la experiencia del lado de la 

víctima: el testimonio del que estuvo ahí y cuenta lo que le pasó. Y a 

mí me parecía que la literatura te abría la posibilidad de trabajar con 

ese otro punto de vista que es despreciable desde el punto de vista 

real. Pero literariamente si habría una posibilidad en algo que de 

todas maneras no tenía que ser el victimario pleno. (KOHAN, 2004) 
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Ainda sobre o narrador, Kohan fala sobre a possibilidade de ele ter duas vozes, uma 

identificando uma postura passiva e neutra e outra revelando uma postura crítica e 

judiciosa, mais próxima do narrador onisciente, que lhe permite um distanciamento 

crítico: 

 

Algunos me habían dicho que su impresión es que la novela tiene dos 

narradores. Yo no lo sé. Si traté de que fueran verosímiles las dos 

hipótesis. Cuando el queda contra la puerta y la prisionera le habla, le 

cuenta lo que le pasó, también es verosímil pensar que eso sea él, que 

esas sean partes donde él traslada lo que la prisionera le comentó y 

que pueda quedar la huella de eso que vos percibís. Porque 

efectivamente hay zonas donde uno podría pensar que hay como una 

cierta resonancia de que eso le iba a provocar a él algo. Sobre todo en 

la segunda parte, que la dictadura termina, que la guerra de Malvinas 

acaba de terminar y él ya no es un conscripto. Se vuelve a generar ahí 

la expectativa de que podría finalmente tener una reacción, y no la 

tiene. Tenía que ver con eso, sobre todos en los momentos de la 

embarazada y los de la noche del partido. Donde ahí aparecen formas 

de resistencia, el tipo que parece estar escuchando el partido pero no, 

siluetas en la calle. Al mismo tiempo esta pasando otra cosa y el 

personaje queda muy cerca de eso. Un poco con la idea de que 

cualquiera que se saliera del brillo del mundial registraba que por 

debajo había otra realidad, que en el momento en que la gente vuelve 

a salir, eso se sofoca y desaparece. Y al mismo tiempo como una 

especie de germen que prometiera la posibilidad de una reacción que 

no tuvo lugar. (KOHAN, 2004) 

 

Sobre a relação entre seus romances e a história nacional, entre o tema da 

memória e a experiência em literatura, Kohan afirma existir um diálogo entre o romance 

e a memória social e considera indispensável a valorização de materiais discursivos que 

tenham uma forte carga de significação para o leitor: 

 

En realidad eso es lo que significa para mí la historia. No es ni el 

problema de la verdad, ni la realidad, ni el testimonio, ni la 

humanización de los héroes, en la que no creo, ni contar la vida 

privada, ni contar lo que la historia no contó. Ninguno de todos esos 

lugares comunes, muy instalados ahora por la moda que hubo y que 

hay de novelas históricas, nada de eso es para mí la historia en 

relación con la literatura. A mí lo que me interesa es tomar materiales 

que tienen ya una carga de significación fuerte para el lector. […] Y 

aparte lo trabajo en términos del culto al héroe. Sí me resulta 

productivo eso, no la historia, sino trabajar con materiales que ya 

portan una carga de significación dónde la novela va a entrar 

necesariamente en diálogo con una memoria social previa con la que 

siempre estás dialogando, porque nunca escribís desde la nada. La 

novela está dialogando con un cúmulo de discursos y 

representaciones que yo tengo en cuenta porque conozco bien. 

(KOHAN, 2004) 
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Em Dos veces junio (2002), o escritor descreve o jogo entre os conceitos de construção 

e reconstrução da memória social. Ele destaca uma certa arbitrariedade da construção 

discursiva no trânsito entre a realidade empírica e as (re)presentações narrativas: 

 

Dos veces junio está más cerca de esa memoria social pero en un 

sentido más ligado a la experiencia. Porque la memoria colectiva 

supone la incorporación de recuerdos que no necesariamente uno ha 

tenido a nivel personal. Tomar hechos de hace veinticinco años en los 

casos de la mayoría de los lectores de la novela tenía que ver con una 

memoria que se construye socialmente y colectivamente pero que 

también toca una vivencia personal. Me había interesado jugar con 

esos presupuestos, con esos recuerdos, con esas significaciones. El 

hecho que me parece más fuerte en la novela es el mundial. A la 

gente se le quedó muy grabado y muy mal grabado. La idea de la 

memoria social siempre es una construcción: entre la realidad 

empírica y cierta arbitrariedad de la construcción. Pero acá son 

vivencias de la gente distorsionadas por la reconstrucción. Digo en 

detalles: acá el mundial no se transmitió en televisión a color. Y la 

gente lo recuerda en color. En el momento de la dictadura se crea 

ATC (Argentina Televisora Color) para transmitir al exterior las 

imágenes de los partidos. Pero no para verlos acá. Ahora bien, esa 

campaña de la modernización, ese efecto de modernización años 70 

que todavía tiene ATC y que tiene la confitería de la esquina de ATC, 

esa forma de memoria social que es la “modernización” de esos años, 

también las autopistas, llega a afectar la memoria personal de los que 

recuerdan haber vivido lo que en realidad no vivieron. (KOHAN, 

2004) 

 

 

Concluímos a série de citações de Kohan com a referência à Copa do Mundo de futebol 

em que se registra a derrota da Argentina:  

 

Desde lo más anecdótico que es el mundial hasta lo más grave de la 

vivencia de los años de la represión. Con eso tuvo que ver la idea de 

tomar la noche en que Argentina pierde un partido. Eso también está 

olvidado porque el mundial queda como el momento de la gloria y 

del éxito. Incluso antes de empezar con la novela yo tenía esa idea 

para trabajarla en un cuento: en el imaginario victorioso del mundial 

ver sólo la noche que Argentina pierde, trabajar el mundial desde la 

memoria, como la fórmula más simplificada de ir a contramano de 

una memoria social. Para la memoria social obviamente hay una 

victoria, se ganó. Con trampa, comprando a los peruanos, de un modo 

inmoral y tapando la represión, todas esas cosas que no se dejan de 

discutir sobre el mundial, pero queda como recuerdo de una victoria. 

Trabajar la noche de la derrota y nada más me parecía una manera de 

poner a la literatura a contrapelo de la memoria social. (KOHAN, 

2004) 
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Assim, através da literatura, o autor relativiza e questiona a verdade empírica, 

inquestionável para muitos porque respaldada pela memória social legitimada, por sua 

vez, pelo que se acreditava ser o real empírico. O texto de Kohan contribuiria, portanto, 

para a reconstituição das memórias individuais de eventuais leitores que, por acaso, 

presenciaram o fato do qual se recordavam de forma diferente daquela internalizada 

pela memória social construída através da manipulação da informação. Ao questionar, 

através da metáfora literária, os construtos sociopolíticoculturais como verdades únicas, 

implantando a dúvida, através da reflexão crítica, a narrativa de Kohan, sem 

compromisso confesso com a função social e política que a literatura pode 

desempenhar, representaria o papel da literatura engajada como definida por Benoît 

Denis em Literatura e engajamento: de Pascal a Sartre (2002) e Jean-Paul Sartre em O 

que é literatura? (2004), ou, no dizer do próprio Kohan, na entrevista citada acima: 

“poner a la literatura a contrapelo de la memoria social”. Seu texto ofereceria ao leitor 

uma outra possibilidade, através da reconstituição da(s) memória(s), de se entender a 

realidade, também, a partir da reinterpretação do passado e da história. Dessa forma, 

tomando-se o texto de Kohan sob a ótica da literatura engajada, ele pode desempenhar a 

função de intervenção política e social, ao despertar no leitor a dúvida entre ficção e 

realidade no jogo entre as memórias individuais e a memória social, podendo, até 

mesmo, contribuir para a reconstrução da memória coletiva.  
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4. Dos veces junio: a realidadeficção 

 

Leí el testimonio de la directora en el Diario del Juicio 

y durante días el vértigo del horror me hizo sentir 

enfermo y me llenó de vergüenza por lo que habíamos 

consentido y habíamos callado, por las bajezas en las 

que puede caer la especie humana. 

 

Tomás Eloy Martínez, Purgatorio 

 

Suponhamos que o mundo mudou e que estamos em 

outra etapa da nação, outra configuração do capitalismo 

e outra era na história dos impérios. Para poder 

entender esse novo mundo (e escrevê-lo como 

testemunho, documentário, memória e ficção), 

precisamos de um aparato diferente daquele que 

usávamos antes. Outras palavras e conceitos, porque 

não é apenas o mundo que mudou, mas também os 

modelos, os gêneros e espécies nos quais ele se dividia 

e se diferenciava.  

 

Josefina Ludmer, Aqui América latina 

 

O conceito de realidadeficção é proposto por Josefina Ludmer para o lugar 

híbrido entre a realidade e a ficção, ou seja, aquilo que se coloca na narrativa que, não 

sendo a descrição objetiva do fato, não logra ser puramente ficção. Este conceito se 

encaixa perfeitamente na narrativa de nosso estudo. 

O romance Dos veces junio foi publicado em Buenos Aires pela Editorial 

Sudamericana em 2002, situando-se sua narrativa nos dias 10 de junho de 1978 e 30 de 

junho de 1982. Os anos entre 1976 e 1983 abrangem “o período mais complexo e 

sombrio da história recente da Argentina: o que corresponde ao denominado Processo 

de Reorganização Nacional, que deixou como sequelas feridas que ainda não 

cicatrizaram” (NOVARO e PALERMO, 2007, p.11), e a parte mais brutal da ditadura 

militar com seu violento aparato para reprimir “las organizaciones subversivas” 

(LANATA, 2011, p. 646). Se, nos primeiros anos de democracia, a literatura raras vezes 

superou o testemunho e a denúncia, adotando o ponto de vista das vítimas do terrorismo 

de Estado, a distância histórica tornou possível o surgimento de relatos mais complexos 

e, por isso mesmo, mais próximos de uma realidade instalada no limite da linguagem. 

Escrita em capítulos breves, cujos títulos são sempre cifras, números que evidenciam a 

dor incomensurável e a injustiça, a narrativa de Martín Kohan levanta a suspeita “de que 

se necesita mucho más que un puñado de militares mesiánicos para que un país se 
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convierta en un gran campo de extermínio” (Guillermo Saavedra, diario La Nación, 

junio de 2002).  

Em Dos veces junio o autor trabalha com a estratégia narrativa definida na 

contemporaneidade, como a narrativa fragmentada, os blocos curtos, a utilização de 

tipologias diversas e, mesmo, alheias ao discurso literário. A construção da narrativa 

fragmentada de Dos veces junio a partir da tessitura de tipologias diversas está bem 

próxima da “imaginação pública” que Josefina Ludmer descreve em Aqui América 

latina: 

A especulação inventa um mundo diferente do conhecido: um 

universo sem exterior, real virtual (a virtualidade é o elemento 

tecnológico), de imagens e palavras, discursos e narrações, que flui 

num movimento perpétuo e efêmero. É nele que traça suas formas. 

Chama-se esse movimento de imaginação pública ou fábrica de 

realidade; é tudo o que circula, o ar que se respira, a teia e o destino. 

A imaginação pública seria um trabalho social, anônimo e coletivo de 

construção de realidade. (LUDMER, 2010, p. 9)  

 

 

O escritor cria, então, um romance com esse material que não é puramente ficção e 

muito menos real, como se lê em Josefina Ludmer:  

 

A especulação entra na fábrica de realidade pela literatura, por 

algumas narrativas dos últimos anos aqui na América latina. A 

própria literatura é um dos fios da imaginação pública e, portanto, 

tem seu próprio regime de realidade: a realidadeficção. (LUDMER, 

2010, p. 9) 

 

 

Ao desenvolver uma narrativa com a utilização dessas duas matérias, Kohan oferece 

alguns percursos de leitura, construindo uma imagem do momento vivido pelo país, 

tanto no tocante ao clima gerado pela euforia futebolística – ainda que, de fato, sobre os 

jogos propriamente ditos não escreva nada –, no que diz respeito à propaganda oficial e 

à construção de um sentimento de nação vitoriosa, quanto ao clima de terror e de 

silêncio por conta do estado de exceção. De modo que, como pretendemos mostrar nesta 

dissertação, o escritor produz uma rica ficção tanto por sua construção estética quanto 

por ser ainda uma espécie de reflexo, ou, mais precisamente, nas palavras de Leon 

Trotski, citado por Terry Eagleton, “uma deflexão, uma alteração e uma transformação 

da realidade, de acordo com as leis peculiares à arte” (EAGLETON, 2011, p. 93). 
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 Em junho de 1978 realizou-se, na Argentina, a 11ª Copa do Mundo de Futebol, 

sendo que o dia 10
17

 daquele mês, escolhido por Martín Kohan para situar a primeira 

parte de sua narrativa, é o dia do confronto entre Argentina e Itália, que resultou no 

placar de 1 x 0 para a seleção europeia. O primeiro capítulo do romance se chama Diez 

del seis. Em nota no seu artigo para os Cadernos da Semana de Letras UFPR, Emerson 

Pereti, citando o livro de Marcos Novaro e Vicente Palermo, escreve: 

 

Para retratar um pouco da “irônica” relação entre a euforia com o 

mundial de 1978 e a natureza do regime de repressão vigente consta o 

seguinte depoimento: “Os prisioneiros do staff viram a final contra a 

Holanda numa televisão instalada no aquário, ao passo que os que 

permaneciam isolados pelo capuz escutavam os gols, cujo som 

chegava do estádio [...]”. Ao terminar a partida o Tigre Acosta subiu 

ao palco para saudar seus prisioneiros e levar alguns para fora para 

que pudessem ver como os argentinos festejavam [...]. “Festejavam 

como loucos [...] e se começo a gritar aqui, agora, que estou 

sequestrada, ninguém vai me dar bola [...] e chorava em silêncio”
18

. 

(PERETI, 2012, p. 215) 

 

O segundo dia da narrativa, 30 de junho de 1982 (no romance, o capítulo 

correspondente ao epílogo e se intitula Treinta del seis), referencia um dia após o novo 

jogo da seleção argentina em uma Copa do Mundo, dessa vez a da Espanha, e nova 

derrota para a seleção italiana. O primeiro capítulo do epílogo chama-se Uno dos e 

reflete, entre outras coisas, o resultado do jogo: Argentina 1, Itália 2 (KOHAN, 2002, p. 

155-6). Junho de 1982 é também um mês emblemático na história nacional porque, no 

dia 14, o general Mario Benjamín Menéndez, comandante responsável pela resistência à 

reinvestida inglesa na Guerra das Malvinas, declarou a rendição da Argentina, o que 

determinou o fim da guerra.  

No dia 10 de junho de 1978, o conscrito 497, do exército argentino, deverá 

procurar seu superior, o capitão médico Dr. Mesiano, a quem serve como motorista, 

para que este responda à pergunta formulada pelo também capitão médico Dr. Padilla: 

“¿A partir de qué edad se puede empesar a torturar a un niño?” (2002, p. 11). A 

pergunta está escrita em um caderno de recados que ficava ao lado do telefone do posto 

militar e apresenta um erro ortográfico: em espanhol não se escreve “empesar”, mas 

                                                 
17

 http://copadomundo.uol.com.br/2010/historia-das-copas/. Consultado em 29/07/2013.  
18

 O depoimento citado por Emerson Pereti encontra-se no livro de Marcos Novaro e Vicente Palermo, A 

ditadura militar argentina 1976-1983,  p. 215. 

http://copadomundo.uol.com.br/2010/historia-das-copas/
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“empezar”
19

, e, efetivamente, o erro ortográfico é a única coisa que causa incômodo ao 

conscrito. Diz: “Pocas cosas me contrarían tanto como las faltas de ortografía” 

(KOHAN, 2002, p. 12). 

Depois de procurá-lo por todo o quartel, o conscrito descobre, através de 

informação recebida pelo soldado Lugo, que servia ao Coronel Maidano, a ausência do 

Dr. Mesiano para ir ao Estádio Monumental de Nuñez, onde ocorreria o jogo pela Copa 

do Mundo de Futebol entre Argentina e Itália. Diante disso, e pensando na situação 

delicada em que poderiam ficar por causa da ausência do seu superior, o conscrito parte 

para o Estádio e aguarda o término da partida. À saída, junto com a larga “procesión de 

cabizbajos” (KOHAN, 2002, p. 74), encontrará o capitão e seu filho, Sérgio Mesiano. 

Antes que pudesse falar alguma coisa sobre o problema, o Dr. Mesiano, dizendo “hay 

que salvar esta noche de mierda” (KOHAN, 2002, p. 88), levará a ambos para um bar, 

aonde chegarão três mulheres e, depois, seguirão todos para um motel. Somente pela 

manhã, depois de deixar o entristecido Sergio Mesiano em casa, o capitão e o conscrito 

seguirão para o centro de detenção de Quilmes
20

, lugar de origem do questionamento. 

Lá, encontram o Dr. Padilla que apresentará a situação ao Dr. Mesiano. Uma 

prisioneira, da qual não foi possível conseguir nenhuma informação, deu à luz uma 

criança. Uma alternativa para convencê-la a falar é a tática psicológica sugerida pelo Dr. 

Padilla: “En caso de que fuera necesario interrogar a la brevedad a la detenida, el doctor 

Padilla se inclinaba por el empleo de métodos de presión psicológica” (KOHAN, 2002, 

p. 32). 

Enquanto os médicos discutem sobre a viabilidade de torturar a criança na 

presença da mãe, o conscrito, que ficara de sentinela no corredor da detenta, ao se 

encostar para descansar, exausto pela noite insone, sente o pulôver puxado por aquela 

mulher que passa a relatar, apesar dos protestos do soldado, “cada cosa que le habían 

hecho” (KOHAN, 2002, p. 137). Ele exige que a mulher se cale, mas ela continua 

falando e pedindo ajuda. A angústia da mulher incomoda o conscrito que, por sua vez, 

não quer fazer barulho e chamar a atenção dos médicos: “„Te estoy diciendo que te 

calles, hija de puta, callate de una vez‟, porque empezó con los detalles y a mí me 

hartaban los detalles. Pero siguió, y siguió sin ahorrarse los detalles” (KOHAN, 2002, p. 

                                                 
19

 Na tradução brasileira de Marcelo Barbão, (Duas vezes junho, 2005, Amauta Editorial), o tradutor 

escreveu, seguindo o original, “comesar”, ao invés de “começar”, a forma correta. 
20

 Em Quilmes ficava Pozo de Quilmes, dependência da Brigada de Investigaciones de la Policía de 

Buenos Aires, que fue un centro clandestino de detención y maternidad clandestina que funcionó entre 

agosto de 1975 y enero de 1979 (http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_de_Quilmes) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_de_Quilmes
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138). Então, os médicos terminam sua discussão e o Dr. Mesiano aparece sobressaltado. 

Quando o conscrito pergunta se devem seguir para casa, ele responde que ainda não e 

voltam para a região no entorno do Estádio onde antes se realizara o jogo. O capitão se 

dirige à ESMA
21

, aonde discutirá a questão da criança. O que acontece é que existia 

uma lista de pretendentes para a adoção dos filhos dos detidos e mortos durante aquele 

período. O Dr. Padilla quer seguir a lista e o Dr. Mesiano quer que a criança seja 

entregue a sua irmã: 

 

“Mi pobre hermana buscó, buscó y buscó, tenés que ver cómo buscó, 

y no hubo caso. No quedó especialista por consultar, ni método por 

probar, y no hubo caso.” / “Y estas conchudas hijas de puta, en 

cambio, que ni casadas están, tienen cría como conejas.” (KOHAN, 

2002, p. 112) 

 

Nessa disputa com o Dr. Padilla - “Vamos a ver quién talla más alto” (KOHAN, 

2002, p. 144) -, Dr. Mesiano, o médico mais destacado de sua turma, o zero um, leva a 

melhor. Depois de conseguir a autorização do Comando Geral, este mesmo Dr. e o 

conscrito retornam ao quartel de Quilmes, pegam a criança e, finalmente, vão para casa. 

Assim termina a primeira parte do livro. Na segunda parte, o epílogo, situa-se a trama 

narrativa quatro anos depois, quando o ex-conscrito, agora estudante de medicina, ao ler 

um jornal, encontra o nome de Sergio Mesiano na lista do CEC (calidos en combate) , 

junto aos dos caídos em combate na guerra das Malvinas e sente vontade de ver seu ex-

capitão, dirigindo-se à casa dele. Lá, uma empregada lhe informa que o Dr. Mesiano 

está em uma reunião com a família na casa da irmã. A empregada pede um momento, 

liga para Mesiano e entrega ao ex-conscrito um bilhete com o endereço onde poderá 

encontrar seu antigo superior. O aluno de medicina observa que, embora humilde, a 

empregada não cometera nenhum erro na escrita do bilhete: “La letra de la chica 

evidencia la esmerada laboriosidad de los que han aprendido a escribir ya de grandes. 

Pero ha escrito la dirección, que incluye haches y zetas, sin cometer ninguna falta de 

ortografía” (KOHAN, 2002, p. 170). 

O aluno encontra o Dr. Mesiano reunido com toda a família: o cunhado, Alberto, 

a irmã, Ângela, a esposa do médico, Lívia, e um garoto de quatro anos chamado 

                                                 
21

 A ESMA (Escola Superior de Máquinas) funcionou como quartel general da ditadura argentina e estava 

situada nas proximidades do estádio onde ocorreu o jogo. Uma das características dessa ditadura era que 

próximo aos campos onde o mundial foi disputado sempre havia um quartel militar.  
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Antonio.  Quando a noite se aproxima e é necessário que se despeçam, os dois amigos 

se abraçam fortemente e prometem se encontrar em um tempo mais breve: 

 

Le doy un abrazo. Le digo que también a mí me reconforta verlo, 

porque en la vida son pocas las oportunidades que tenemos de 

encontrarnos con alguien que sabe lo que quiere y sabe adónde va. El 

doctor Mesiano me dice que ahora se avecinan tiempos difíciles. Le 

digo que cuente conmigo para todo. Nos damos otro abrazo. Siento 

ese abrazo todavía en los hombros, cuando me voy. (KOHAN, 2002, 

p. 186) 

 

 Este trecho, que ocorre quatro anos depois no tempo narrativo, de certa forma, 

amplia a explicação para o comportamento do conscrito. Além de querer manter-se fora 

de problemas, atendendo assim às orientações de seu pai, ele revela uma afeição para 

com o oficial. É, portanto, mais do que se proteger, argumento comum em situações 

extremas, é uma aquiescência com toda a situação. Ou seja, em nossa leitura, 

entendemos que a narrativa de Kohan logra representar um certo grau de consentimento 

e simpatia da sociedade para com as instituições militares e seu processo de 

reorganização social. 
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5 O tecnicismo e seus números 

 

Tecnicismo significa invasión, por 

parte del genio tecnológico, de 

ciertas zonas espirituales en las que 

la técnica no tiene razón de ser.  

                      

                               Renato Poglioli 

 

Em Aqui América latina (2010), Josefina Ludmer separa os escritores em dois 

grupos: os intelectuais, que seriam aqueles com o domínio de todo o repertório 

acadêmico construído em torno das obras literárias e cuja produção está carregada de 

referências teóricas; e os outros, escritores que, ainda segundo Ludmer, “não são jovens 

e nem mulheres, também não são intelectuais e nem ideólogos. São somente escritores, 

„literatos‟”. Evidentemente, o Doutor em Teoria da Literatura Martín Kohan está no 

primeiro grupo e em sua obra podemos localizar várias das discussões acadêmicas, 

diálogos construídos com os diversos conceitos desenvolvidos pelas teorias literárias e 

com outras áreas que, a princípio, são alheias à literatura. Embora essa divisão seja 

apenas uma de tantas possíveis e haja, por parte de Ludmer, uma leitura mais favorável 

aos escritores não acadêmicos, é possível ver a distinção sem, a princípio, fazer nenhum 

juízo de valor. 

Sendo assim, o que primeiro destacamos no livro, principal objeto de nosso 

estudo, é o tecnicismo, entendendo por isso tanto aquilo que a pergunta que abre a 

narrativa (“¿A partir de qué edad se puede empesar a torturar a un niño?”) representa 

enquanto questionamento técnico, quanto o engenho para produzir a própria narrativa e, 

mais explícita ainda, a presença constante do universo numérico. Desta forma, o 

tecnicismo abrange toda a técnica de construção da narrativa, desde a utilização dos 

materiais advindos da História quanto à manipulação das ideias vigentes, acadêmicas ou 

não, literárias ou não, à época de sua escrita, como especula Josefina Ludmer: “Essas 

escrituras não admitem leituras literárias; isto quer dizer que não se sabe ou não importa 

se são ou não são literatura” (LUDMER, 2007). O numeral se apresenta como o 

símbolo máximo deste universo tecnológico. Daí, encontrarmos, já a partir do nome do 

livro, sua presença: Dos veces junio.  

Entendemos que aí se insere o romance de Kohan que, já a partir do nome do 

livro, através de uma referência temporal, aponta para um número (uma data), que é 

quase uma equação: 2x6. Outro exemplo que podemos citar é o título do primeiro 
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capítulo, Diez del seis, além do título do epílogo, Uno dos. Esta contagem (uno, dos) e a 

leitura do romance permitem que pensemos que algumas passagens do texto estão, no 

mínimo, duplicadas, ocasionando uma “sensação constante de que o presente é memória 

e déjà-vu: uma duplicação do passado” (LUDMER, 2010, p. 21).  

Efetivamente, ocorrem na narrativa de Dos veces junio fatos que parecem se  

referir sempre a outros anteriores. Então, esta ficção que, podemos dizer, retomando a 

expressão de Trotsky, é uma deflexão da História, agrega-se como repetição de si 

mesma e, se por um lado amplia a intensidade do que conta, por outro, reitera o ludibrio 

da ficção, ou seja, logra paradoxalmente intensificar a veracidade histórica através da 

insinuação da técnica da repetição dos fatos narrados.  

A partir de tal raciocínio, podemos localizar no texto fragmentos que se 

conectam de alguma forma. Por exemplo, e ironicamente, a própria pergunta que abre o 

romance e aponta para um erro na escrita, melhor dizendo, na linguagem, encontra 

ressonância na passagem do estupro de uma menina por cinco soldados do exército. Na 

sequência citada se lê que uma menina andava sozinha pela estrada, quando o pneu de 

sua bicicleta furou. Ela, então, precisa andar até uma oficina para consertá-la. Enquanto 

caminha, aproxima-se um caminhão do exército e os soldados, que são cinco, se 

oferecem para ajudar. Ela entra no caminhão, que sai da estrada, sendo violentada pelos 

soldados. Após o estupro, a menina é colocada novamente no caminhão que a levará a 

um lugar em que possa consertar a bicicleta (KOHAN, 2002, p. 102-08). A linguagem 

insinua algo como um roteiro de cinema para orientação de atores (ou leitores) ou uma 

descrição simples com algo de ironia, sugerindo até mesmo dúvida em relação ao 

sofrimento da vítima: “Hay algo en ella de inexpresivo que nos impide saber a ciencia 

cierta si en todo asunto sigue padeciendo o si algo existe ya del sentimiento inverso” 

(KOHAN, 2002, p. 107). Nesta arquitetura de escrita, a expressão “ciencia cierta” não 

pode passar despercebida. A conclusão, porém, é ainda mais reveladora: “Seguramente 

no es eso lo que más importa en la historia” (KOHAN, 2002, p. 107).  

Insinuar que há também na vítima um prazer, e isso dentro de uma narrativa que 

pode funcionar como uma metáfora da própria violência sofrida pela nação, amplia 

significativamente a intensidade desta leitura. Em outras palavras, em Dos veces junio, a 

relevância não está na interpretação, em uma possível objetividade da interpretação, 

mas em outro campo: na capacidade de oferecer interpretações, portanto, outra vez na 

linguagem. 
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Na continuação, o narrador apresenta uma questão: “Es un misterio cómo, si la 

ropa se la arrancaron a jirones, la muchacha aparece vestida otra vez igual que estaba al 

principio.” (KOHAN, 2002, p. 107). A falha apontada no texto, - no caso, se aceitarmos 

a referência ao cinema, proposta pelo autor, uma falha na sequência narrativa -, 

funciona naturalmente para levar a atenção outra vez à linguagem, da mesma forma que 

o erro ortográfico da pergunta inicial do romance. Sabemos que a repetição é um 

recurso da técnica. Então, o erro nesta cena e o erro ortográfico são dois exemplos de 

uma mesma estratégia de construção desta narrativa: “A natureza ilusionística do 

cinema é de segunda ordem e está no resultado da montagem” (BENJAMIN, 1969, p. 

201). Kohan, escritor, atua como um roteirista de cinema transportado para a literatura 

argentina atual. 

A resposta à pergunta formulada no princípio da narrativa exige também uma 

resposta numérica e, por sua característica de exatidão, o numeral se desvincula da 

complexidade da palavra, oferecendo assim um meio de sair da imprecisão, da 

complexidade que as relações humanas apresentam, sendo, desta forma, um mecanismo 

de alienação, um ordenador. A presença de tantos numerais em uma narrativa causa um 

estranhamento que Poggioli explica da seguinte forma: 

 

Pero lo que triunfa en gran parte del arte de vanguardia no es tanto la 

técnica como el tecnicismo: que se puede definir como la reducción de 

lo que no es técnico a la categoría de la técnica. Tecnicismo significa 

invasión, por parte del genio tecnológico, de ciertas zonas espirituales 

en las que la técnica no tiene razón de ser. (POGGIOLI, 1962, p. 147) 

 

Dizendo de outra maneira, o numeral é um representante do científico, das áreas exatas 

do conhecimento, portanto, sua predominância em uma narrativa serve também para 

colocar em evidência o atributo da técnica. O numeral, esse corpo estranho dentro da 

narrativa, representa a precisão, ou a busca de precisão em um mundo impreciso. Isso 

nos remete à Dialética do esclarecimento, de Adorno e Horkeimer, outro livro citado 

por Martín Kohan na entrevista de divulgação de Dos veces junio. De forma muito 

sucinta, Adorno e Horkeimer avaliam a ocupação pela ciência do lugar destinado à 

religião: o lugar da infalibilidade. De quebra, ainda nos remete mais uma vez ao mundo 

dos números: 

A multiplicidade das figuras se reduz à posição e à ordem, 

a história ao fato, as coisas à matéria. Ainda de acordo 

com Bacon, entre os primeiros princípios e os enunciados 

observacionais deve subsistir uma ligação lógica unívoca, 
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medida por graus de universalidade. [...] A lógica formal 

era a grande escola da unificação. Ela oferecia aos 

esclarecedores o esquema da calculabilidade do mundo. O 

equacionamento mitologizante das Ideias com os números 

nos últimos escritos de Platão exprime o anseio de toda 

desmitologização: o número tornou-se o cânon do 

esclarecimento. (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 

20) 

 

A unidade e, no caso militar, a uniformidade (basta pensar na ordem unida das 

paradas militares), é a base da racionalização. Continuam: “Para o esclarecimento, 

aquilo que não se reduz a números e, por fim, ao uno, passa a ser ilusão: o positivismo 

moderno remete-o para a literatura” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 20). Sendo 

o esclarecimento o novo mito, é natural que exija também seus sacrifícios, porque, no 

sentido do autoritarismo, é necessário chegar à unidade, o que permite, mesmo que em 

um salto significativo, ao presidente da ditadura militar, o General Videla, na 

Conferência de Exércitos Americanos, realizada em Montevidéu, no dia 23/10/1975, ou 

seja, antes do golpe oficial, declarar: “Na Argentina deverão morrer todas as pessoas 

necessárias para conseguir a paz do país.” (NOVARO e PALERMO, 2007, p. 104).  

Através de um número se identificam os soldados em um quartel, já que, ao 

ingressar nas Forças Armadas, os recrutas são identificados na corporação por uma 

numeração e um nome que recebem ao chegar. Esse nome, que é, geralmente, um dos 

sobrenomes, embora mantenha o vínculo familiar, não é o nome pessoal de uso 

cotidiano. Essa numeração/nome será seu laço de reconhecimento com seus pares. Na 

entrevista Entresueños, já citada, Kohan diz: 

 

Lo de los números es parte de esa especie de racionalización fría 

general. Yo había pensado a partir de esa pregunta inicial que se 

responde con un número. A partir de qué edad, o después la 

corrección tan horrible como la pregunta misma, que en realidad no es 

un problema de edad sino de peso, es una cuantificación. (KOHAN, 

2004)
 
 

 

 Racionalização fria geral que é representada em diversas passagens do livro, 

como, por exemplo, no questionamento ortográfico em detrimento do conteúdo da 

pergunta, racionalização fria que é a base de uma escrita catalográfica, ou de um 

formulário, como se lê no romance sobre a escalação do time de futebol da seleção 

argentina: 
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La formación de la Argentina: Fillol; Olguín, Galván, Passarella, 

Tarantini; Ardiles, Gallego, Kempes; Bertoni, Valencia, Ortiz. 

(KOHAN, 2002, p. 45) 

 

La formación de la Argentina (con especial atención a los nombres de 

sus integrantes): Fillol, Ubaldo Matildo; Olguín, Jorge Mario; Galván, 

Luis Adolfo; Passarella, Daniel Alberto; Tarantini, Alberto César; 

Ardiles, Osvaldo César; Gallego, Américo Rubén; Kempes, Mario 

Alberto; Bertoni, Ricardo Daniel; Valencia, José Daniel; Ortiz, Oscar 

Alberto. (KOHAN, 2002, p. 46) 

 

La formación de la Argentina (con especial atención a las posiciones 

de sus integrantes): Fillol, arquero; Olguín, marcador de punta por 

derecha; Galván, marcador central por derecha; Passarella, marcador 

central por izquierda; Tarantini, marcador de punta por izquierda; 

Ardiles, mediocampista por derecha; Gallego, mediocampista central; 

Kempes, mediocampista por izquierda y delantero; Bertoni, delantero 

por derecha o wing derecho; Valencia, delantero y mediocampista por 

izquierda; Ortiz, delantero por izquierda o wing izquierdo. (KOHAN, 

2002, p. 47-8) 

 

A apresentação segue com outras características dos jogadores, tais como: os 

times de procedência, a numeração, as datas de nascimento, a altura e o peso dos 

integrantes. A descrição detalhada faz parecer que estamos diante de um relatório, outro 

texto de origem burocrática: 

 

Las comodidades de la habitación estándar, que era la más accesible, 

incluían: la cama, desde luego; decoración de espejos y luces 

combinadas; nuevo circuito cerrado de televisión; aire acondicionado; 

tres canales de música funcional; baño común. Incluía el desayuno; 

café con leche y medialunas, con opcional de jugo de naranja. 

(KOHAN, 2002, p. 85) 

 

Las comodidades de la habitación especial incluían: la cama, desde 

luego; decoración de espejos y luces combinadas, nuevo circuito 

cerrado de televisión; aire acondicionado; tres canales de música 

funcional; nuevo baño con ducho escocesa. Incluía un desayuno 

especial: café con leche, tostados de jamón y queso, y jugo de naranja 

o de pomelo. (KOHAN, 2002, p. 87) 

 

A listagem continua com outras acomodações do hotel. Outro aspecto do 

tecnicismo é a repetição (insinuada já no nome do livro: Dos veces / Duas vezes). O 

processo de construção da verdade passa principalmente por esse mecanismo. Daí a 

repetição vir através de uma experimentação que vai demonstrando resultados 

minimamente diferentes.  
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No caso de Dos veces junio, quando falamos em “técnica para dentro do texto” 

pensa-se na técnica da produção literária enquanto elaboração da forma, questionamento 

de estilo, questionamento ortográfico. Por outro lado, quando falamos em “técnica para 

fora do texto”, falamos da técnica militar, de uma técnica que, naturalmente, extravasa o 

universo literário e dialoga com outras áreas humanas. Quando falamos desta técnica, a 

relacionamos ao período da ditadura, portanto, entre outras coisas, a técnica da tortura é 

diluída na técnica da linguagem, em um processo de “eufemização” do fato: 

 
El doctor Padilla detecto un intenso silbido respiratorio y calculó la 

existencia de agua acumulada en los pulmones. Por tales motivos 

recomendó la suspensión temporaria de las técnicas interrogativas de 

inmersión, siempre y cuando existiera la necesidad de preservar la 

vida de la detenta. (KOHAN, 2002, p. 30) 

 

El doctor Padilla verificó el aumento de la arritmia, incluso en estado 

de reposo, y consideró que llegado ese punto existía un severo 

compromiso cardiovascular. En función de este diagnóstico, 

desaconsejó el empleo de técnicas interrogativas con aplicación de 

corrientes eléctricas, al menos durante un par de semanas. Volvió a 

aclarar que hacías estas sugerencias para el caso de que hubiese algún 

interés en mantener viva a la detenida. (KOHAN, 2002, p. 31) 

 

 

 É interessante destacar como o procedimento textual é quase o mesmo e como as 

técnicas de tortura são sublimadas por uma linguagem eufemística. Assim, no lugar de 

choque elétrico encontramos “técnicas interrogativas con aplicación de corrientes 

eléctricas”, ao invés de afogamento, “técnicas interrogativas de inmersión”. Ou seja, a 

linguagem é empregada como mecanismo de atenuação do fato. Tudo isso com o 

arsenal técnico de alguém extremamente preparado para ampliar ou diminuir a 

resistência dos corpos, o médico. 

 Ainda no campo da técnica da linguagem empregada pelo autor para construir 

sua narrativa, destaca-se uma escrita que permite sempre uma dupla leitura (mais uma 

vez, chamamos atenção para o “Duas vezes” do título do livro). Por exemplo: 

 

Ante un contrario que agrade por medio de contraataques, lo 

conveniente no es presentar una defensa en línea, ya que la misma 

puede verse fácilmente rebasada, sino disponer un orden defensivo 

escalonado. (KOHAN, 2002, p. 64-5) 

 

Neste fragmento, a leitura pode servir tanto para uma partida de futebol quanto para a 

ação em um campo de batalha. Como aconteceu com a escalação da seleção argentina, 
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com a relação dos quartos do hotel, também a estratégia futebol-guerra se estenderá por 

vários fragmentos: 

 

Cuando el contrario presenta una defensa cerrada, conviene no 

ensayar ataques aéreos frontales, porque se vuelven fáciles de 

neutralizar y terminan por desmoralizar al bando atacante. (KOHAN, 

2002, p. 66) 

 

Con frecuencia, los contrarios ensayan movimientos engañosos en el 

campo. Así, por ejemplo, ocupan posiciones ofensivas por el flanco 

derecho, cuando su verdadera intención es atacar por el flanco 

izquierdo. En ese caso, el bando defensor puede igualmente aparentar 

el fortalecimiento defensivo de un sector y el descuido defensivo de 

otro, pero en realidad está listo a cubrir las posiciones presuntamente 

debilitadas y a rechazar el ataque en la zona en la que sabe que en 

verdad va a producirse. De esta manera, se neutraliza una maniobra 

engañosa, no con una maniobra verdadera, sino con otra maniobra 

engañosa. (KOHAN, 2002, p. 68) 

 

A metáfora futebol-guerra fica bem representada nessa parte da narrativa. 

Estamos, então, em um universo cujas partes mantêm relação com todas as outras: 

assim, o futebol, inspirado pela política, metaforiza o estado de guerra entre nações, em 

um momento em que a unidade nacional, da Argentina, no caso de Dos veces junio, está 

dividida. O futebol deve servir, mais que nunca, como o ópio do povo e mantê-lo 

alienado das barbaridades que acontecem no entorno: os cidadãos desaparecidos, o 

sequestro de crianças, o desrespeito aos direitos humanos. A técnica se estende ao 

futebol que é usado, tecnicamente, pelos meios de comunicação, mancomunados com os 

ditadores militares, para a manutenção da imagem da nação campeã. 

São diversos os fragmentos com que o autor constrói sua narrativa através de 

uma dupla possibilidade de leitura. Outro exemplo está nos fragmentos que representam 

os torcedores saindo do estádio após a derrota para a Itália: 

 

No eran ellos los portadores de la noticia porque, quién más, quién 

menos, la noticia ya era sabida por todos. El que no había visto por la 

televisión las imágenes de lo que había pasado se había enterado, 

como yo, por las transmisiones de radio. Ellos eran los que, como 

digo, lo habían visto todo con sus propios ojos, ellos eran los testigos 

directos. Al verlos salir abrumados, abatidos del estadio, pensé que 

extrañamente tenían, a un mismo tiempo, la apariencia de los 

inocentes y la apariencia de los que no son inocentes. (KOHAN, 2002, 

p. 77) 
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A narrativa descreve a dor da derrota esportiva, mas também parece apontar para algo 

além. Há inclusive um signo intermediário: “pensei, estranhamente, que tinham, ao 

mesmo tempo, a aparência dos inocentes e a aparência dos que não são inocentes”. 

Note-se que o autor não utiliza o termo “culpados” em oposição a “inocentes”. Prefere 

um termo que os possa deixar indeterminados. Assim como o conscrito, eles eram as 

testemunhas, haviam visto com os próprios olhos e quem não viu ficou sabendo pelas 

imagens da televisão ou através dos rádios.  

Para demonstrar a relevância da presença dos números e sua significação 

especial, inscrevemos na tabela abaixo todos os títulos e subtítulos de Dos veces junio e 

os acontecimentos a que eles se referem: 

 

Título Referência 

Dos veces junio 

Título do livro. Duas datas representativas: 1ª vez 

junho: 10 de junho de 1978, em plena ditadura 

militar, derrota da seleção argentina para a 

seleção italiana; 2ª vez junho: 30 de junho de 

1982: nova derrota para a seleção italiana; derrota 

na Guerra das Malvinas. 

p. 09 - Diez del seis 

Dia do jogo entre Argentina e Itália pela Copa do 

Mundo de 1978. Resultado: Argentina 0 x Itália 

1. 

 p. 11 – Cuatrocientos noventa 

y siete 

Número do sorteio do conscrito para o serviço 

militar (Terra, ou seja, exército) 

 p. 25 – Ciento veintiocho Modelo do Fiat 

 p. 34 – Ciento dieciocho 
Insinuação da contagem dos segundos gastos para 

a consulta médica à detenta grávida. 

 p. 45 – Mil novecientos setenta 

y ocho 
Ano da Copa do Mundo da Argentina 

 p. 55 – Ochenta mil Capacidade do Estádio Monumental de Nuñez 

 p. 65 – Veinticinco millones População argentina em 1978 

 p. 74 – Cero uno 

Resultado do jogo: Argentina 0 x 1 Itália 

Número do capitão Mesiano na Academia 

Capítulo fundamental da narrativa 

 p. 84 – Doscientos dos Quarto de hotel em que o conscrito ficou. 
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Número capicua (ou palíndromo): 202 

 p. 96 – Cinco 

Cinco soldados violentam uma menina em um 

caminhão. 

A cifra mítica
22

  

 p.  109 – S/N 
A identificação do prédio onde estava a detenta, 

ou seja, o número do prédio. 

 p. 121 – Dos trescientos 
Insinuação do peso adequado para a tortura de 

um recém-nascido. 

 p. 131 – Cuarenta y ocho 
Números de telefone do advogado da detenta dos 

quais ele ainda se lembrava. 

 p. 142 – Trescientos noventa y 

ocho 

Insinuação da distância entre Quilmes e a ESMA 

– ida e volta, duas vezes.  

p. 155 – Treinta del seis (epílogo) 
Um dia depois da derrota da Argentina (Copa de 

1982). 

 p. 157 – Uno dos 

Resultado do jogo: Argentina 1 x 2 Itália. 

Contagem ordenada que explica a continuação do 

que veio antes. 

 p. 163 – Ciento treinta y tres Outro Fiat 

 p. 169 – Mil novecientos 

ochenta y dos 

Guerra das Malvinas 

Copa do Mundo da Espanha 

 p. 174 – Seis 

Do Dr. Mesiano (1): Alberto, o cunhado (2), 

Ângela, a irmã (3), Lídia, a esposa (4), Antonio, o 

sobrinho (5) e o conscrito (6). 

 p. 179 – Cuatro A idade de Antonio, que se chama Guillermo. 

 p. 184 – Seiscientos treinta Insinuação sobre a emissora de rádio Rivadavia. 

 

                                                 
22

 A cifra mítica refere-se à quantidade de vezes que o personagem principal, o conscrito, atingiu o 

orgasmo na sua relação com a prostituta. Essa representação possibilita, entre outras coisas, traçar um 

perfil do conscrito. Na narrativa, sobejam exemplos de comportamento machista – os estupros, inclusive. 
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6 Duas vezes linguagem 

 

[...] suponho que em toda a sociedade a produção 

do discurso é simultaneamente controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por um 

certo número de procedimentos que tem por papel 

exorcizar-lhe os poderes e os perigos, refrear-lhe o 

acontecimento aleatório, disfarçar a sua pesada, 

temível materialidade.  

                                                       Michel Foucault  

 

Em Dos veces junio, Martín Kohan parece narrar “questões” como que repetindo 

um exercício pelo menos duas vezes. É, por exemplo, o que ocorre com a preocupação 

com a ortografia que abre o romance e surge novamente no epílogo, quando o conscrito 

recebe o endereço para encontrar o Dr. Mesiano, referenciada na citação abaixo, já 

destacada anteriormente:  

 

Dicho esto, la chica pasa la mano por el resquicio de la puerta, sin 

soltar la cadena de seguridad, y me alcanza un papelito con una 

dirección anotada. Es un papel de esos que tiene una banda adhesiva 

en el reverso, de colores nunca discretos. La letra de la chica evidencia 

la esmerada laboriosidad de los que han aprendido a escribir ya de 

grandes. Pero ha escrito la dirección, que incluye haches y zetas, sin 

cometer ninguna falta de ortografía. (KOHAN, 2002, p. 170) 

 

A problematização da linguagem está naturalmente no centro do texto literário 

contemporâneo e, em Dos veces junio, esta questão é apresentada logo no primeiro 

parágrafo. É, contudo, uma linguagem particular, carregada de números, o que, por sua 

vez, indica uma leitura incomumente técnica. O cuidado com a linguagem está explícito 

na fala do próprio capitão médico Dr. Mesiano, o “zero um” de sua turma, quando 

orienta o soldado: “„Jamás hay que olvidarse de cuidar bien el lenguaje‟, dijo el doctor 

Mesiano. „Y en esta ocasión, el doctor Padilla no ha sabido cuidar el lenguaje en la 

forma debida‟” (KOHAN, 2002, p. 110). 

Boa parte do livro se escreve em um tom ambíguo e eufemístico, que permite 

algumas leituras, no mínimo duas: a primeira, exposta na letra fria, é a que está 

institucionalmente respaldada; a segunda, que extrapola o espaço institucional, pode ser 

lida em uma esfera maior, ou seja, humanitária, no sentido dos direitos humanos. Um 
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exemplo disso se dá quando o sargento Torres pergunta ao conscrito o que pensa sobre 

o assunto: 

 

“¿Usted qué piensa, soldado?”. “¿Qué pienso de qué, mi sargento”, 

dije yo. “Para usted, soldado”, dijo el sargento, “¿a partir de qué edad 

se puede comenzar a proceder con un niño?”. “Desconozco, mi 

sargento”, dije yo. “Ya sé que desconoce, soldado, pero yo le pregunto 

qué piensa”. Dejé pasar un instante y le propuse: “A partir del 

momento en que la Patria lo requiera”. (KOHAN, 2002, p. 25-6) 
  

Nesse fragmento, temos uma resposta que está de acordo com as “necessidades” 

da pátria, embora ofenda a qualquer noção de humanidade. Acrescente-se a essa leitura 

o fato de sabermos que o conscrito compreendia perfeitamente o que falava o sargento, 

uma vez que acabara de corrigir o erro ortográfico existente na pergunta. Então, novas 

possibilidades de leitura surgem: ou ele realmente não viu a dimensão humana da 

pergunta, e então está tão envolvido com o movimento repressor a ponto de acreditar na 

sua resposta, sendo, portanto, simpatizante dele; ou, primeiro, tentou escapar da situação 

sem precisar tomar partido tão claro e, depois, sem conseguir escapar, optou por uma 

resposta evasiva que o deixava bem aos olhos do superior. No caso desta última leitura, 

restaria então uma esperança de que algo nele não concordasse com o sistema geral. A 

conclusão dessa passagem aponta nessa direção: “Fue una respuesta acaso demasiado 

genérica; pero, a mi modo de ver, dejó conforme al sargento Torres” (KOHAN, 2002, p. 

26). Dizendo de outra maneira, também no nível das falas das personagens, há uma 

linguagem que trabalha com eufemismos, subterfúgios, circunlóquios, em outras 

palavras, uma ausência de objetividade, de não dar às coisas os nomes que elas 

realmente têm. 

Há também, como dissemos no capítulo anterior, trechos em que a escrita simula 

uma repetição, que é, na realidade, uma retomada com o acréscimo de uma nova 

informação, como em uma complementação em formulário: 

 

La balanza tiene un límite máximo de capacidad: son los ciento 

cincuenta kilos. Por encima de ese límite, no solamente no marca, sino 

que puede llegar a estropearse su mecanismo. [...] La balanza tiene 

también un límite mínimo de capacidad: por debajo de los cinco kilos, 

no pesa. Por supuesto, en esto no hay peligro alguno de roturas o 

descompensaciones. Se trata meramente de una cuestión de 

sensibilidad. Pasa un poco como esos sonidos que son demasiados 

leves, o que están en una frecuencia demasiado baja: un perro puede 

percibirlos, y un hombre no. (KOHAN, 2002, p. 124-25) 
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Novamente, encontramos aqui a possibilidade de diversas interpretações. Uma 

informação pueril sobre balanças e a indicação de que, se colocamos um peso acima de 

sua capacidade, o equipamento pode romper-se. O texto faz referência ao peso e 

também a uma comparação que avalia o som. E mais: a questão de que “há coisas que 

um cão pode perceber e um homem não” é cientificamente inquestionável como a 

resposta do conscrito ao sargento Torres. Entretanto, e considerando a época, uma 

leitura menos técnica, mas ainda coerente, teria a ver com os sons que não se podem 

escutar porque não seria “interessante” escutá-los e, nesse caso, mais uma vez, um cão o 

escutaria porque não tem a dimensão do que lhe convém ou não. De posse de uma 

linguagem e uma audição subreptícias e um comportamento exemplar do cumpridor de 

ordens, o conscrito está apto a desempenhar seu papel sem comprometer-se 

moralmente, podendo, se necessário, utilizar este argumento em sua defesa. 

Na entrevista Entresueños, Kohan falou a respeito do livro Eichmann em 

Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal, de Hannah Arendt: 

 

Cayó en mis manos Eichmann en Jerusalem de Hannah Arendt. Sin 

premeditación, era parte de mis lecturas pendientes y me pareció 

propicio durante todo ese tiempo en que no iba a estar leyendo ficción 

argentina que es lo que más leo porque es lo que comento. Y en 

realidad hay muchas cosas que fueron pensadas durante la escritura a 

partir de la hipótesis de Hannah Arendt que tiene mucho que ver con 

esto que estamos diciendo: esa idea de que el horror pueda estar 

instrumentado por alguien común y corriente y no por el perverso 

sádico. El verdadero horror es que sea alguien perfectamente normal. 

Por otra parte esa especie de neutralidad instrumental que el personaje 

tiene; y lo que tienen todas estas figuras es una preocupación que es 

paradójicamente moral: que se cumpla con el deber, el bien, el 

cumplir. Al mismo tiempo la falta de ortografía no deja de ser una 

preocupación moral. (KOHAN, 2004)  

 

A entrevista de Martín Kohan nos ajuda a refletir profundamente sobre o 

romance Dos veces junio, uma vez que a aproximação entre Adolf Eichmann, nazista 

julgado em Jerusalém, e o soldado do exército argentino é extremamente plausível, 

estando os dois naquele grupo de pessoas cuja justificativa do dever suporta qualquer 

atividade. No caso da ditadura argentina, o dever recebeu, como já informamos, o nome 

de Proceso de Reorganización Nacional ou simplesmente El Proceso. O cumprimento 

do dever possibilita a Eichmann e ao conscrito receberem o aval da instituição à qual 
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pertencem, conforme escreve Michel Foucault, também citado na mesma entrevista, em 

A ordem do discurso: 

 

E a instituição responde: “Você não tem por que temer começar; 

estamos todos aí para lhe mostrar que o discurso está na ordem das 

leis; que há muito tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi 

preparado um lugar que o honra, mas o desarma; e que, se lhe ocorre 

ter algum poder, é de nós, só de nós, que ele lhe advém”. 

(FOUCAULT, 1970, p. 7) 

 

O exercício da linguagem, ainda conforme Foucault, opera outro efeito: 

 

[...] suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é 

simultaneamente controlada, selecionada, organizada e redistribuída 

por um certo número de procedimentos que tem por papel exorcizar-

lhe os poderes e os perigos, refrear-lhe o acontecimento aleatório, 

disfarçar a sua pesada, temível materialidade. (FOUCAULT, 1970, p. 

7) 

 

Além de Eichmann, outro ponto de contato entre o romance Dos veces junio e aquilo 

que a filósofa Hannah Arendt identificou no universo do genocídio europeu é, 

naturalmente, a linguagem eufemística. No livro de Kohan, já vimos e veremos outros 

exemplos. No livro de Arendt, também há várias passagens: 

 

Além disso, toda correspondência referente ao assunto ficava sujeita a 

rígidas “regras de linguagem”, e, exceto nos relatórios dos 

Einsatzgruppen, é raro encontrar documentos em que ocorram 

palavras ousadas como “extermínio”, “eliminação” ou “assassinato”. 

Os codinomes prescritos para o assassinato “solução final”, 

“evacuação” (Aussiedlung), e “tratamento especial” 

(Sonderbehandlung); a deportação – a menos que envolvesse judeus 

enviados para Theresienstadt, o “gueto dos velhos” para judeus 

privilegiados, caso em que se usava “mudança de residência” – 

recebia os nomes de “reassentamento” (Umsiedlung) e “trabalho no 

Leste” (Arbeitseinstz im Osten), sendo que o uso destes últimos nomes 

prendia-se ao fato de os judeus serem de fato muitas vezes 

reassentados temporariamente em guetos, onde certa porcentagem 

deles era temporariamente usada para trabalhos forçados. Em 

circunstâncias especiais, era necessário fazer ligeiras mudanças nas 

regras de linguagem. Assim, por exemplo, um alto funcionário do 

Ministério das Relações Exteriores, propôs uma vez que em toda a 

correspondência com o Vaticano a matança de judeus fosse chamada 

de “solução radical”. (ARENDT, 1999, p. 100)  
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Em Dos veces junio, é utilizado o termo “traslado”: 

 

El doctor Mesiano opinaba que los traslados constituían un aspecto 

fundamental en el funcionamiento del sistema, y ésa era la enseñanza 

que extraía de la historia de los indios Quilmes, una historia que ahora 

repasaba porque era a Quilmes, justamente, adonde teníamos que ir. 

(KOHAN, 2002, p. 102)  

 

Em Eichmann em Jerusalém, este outro fragmento nos parece importantíssimo 

por reconhecer a importância da linguagem: 

 

Sejam quais forem as outras razões para a criação das regras de 

linguagem, elas se mostraram de enorme valia na manutenção da 

ordem e do equilíbrio entre os serviços imensamente diversificados 

cuja cooperação era indispensável nessa questão. Além disso, o 

próprio termo “regra de linguagem” (Sprachregeleung) era um 

codinome; significava o que em linguagem comum seria chamado de 

mentira. (ARENDT, 1999, p. 100) 

 

A regra básica é que a população, inclusive os comandados diretos, como Eichmann e o 

nosso conscrito, não estão preparados para o “nome das coisas”. Dizer algo como “você 

vai ficar de frente, no extermínio de 30.000 pessoas” não deixa todos os cidadãos muito 

à vontade, portanto, quanto mais for suavizada a linguagem, mais os cidadãos estarão 

dispostos a “fazer o que se deve”, cumprindo com o seu dever. 

A questão tecnicista presente em Dos veces junio, tanto a resposta para a 

pergunta quanto a técnica literária utilizada para a escrita do livro, aparece também em 

diversos momentos no livro de Arendt: 

 

(Eichmann) ele recebeu um memorando de um homem da SS 

estacionado no Warthegau, dizendo que “os judeus não poderão mais 

ser alimentados no próximo verão”, e acrescentando à sua 

consideração uma proposta que perguntava se “não seria uma solução 

mais humana matar por meios mais rápidos aqueles judeus incapazes 

de trabalhar. Isso, de toda forma, seria mais agradável do que permitir 

que morressem de fome”. Numa carta adjunta, endereçada ao “Caro 

camarada Eichmann”, o autor admite que “essas coisas, às vezes, 

soam fantásticas, mas são bastante realizáveis”. (ARENDT, 1999, p. 

111) 
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Torturar uma criança recém-nascida na frente de sua mãe a fim de que ela denuncie seus 

comparsas, reais ou não, também parece bastante fantástico, mas também realizável, 

levando em consideração o regime ditatorial de exceção. 

Ainda dialogando com o texto de Hannah Arendt, parece-nos que Kohan 

também criou uma aproximação entre Eichmann e o conscrito no que diz respeito à 

inteligência. Para essa observação, é importante considerar que Eichmann já era um 

homem feito, de inteligência mediana, sempre de acordo com as observações de Hannah 

Arendt, por ocasião do julgamento. Aparentemente, ele não teria mesmo nenhum ódio 

aos judeus e apenas cumprira suas funções muito bem – uma vez que o bom 

desempenho de suas funções seria a única oportunidade para que alcançasse um cargo 

relevante no corpo nazista. Em outras palavras, não era nada pessoal. Arendt escreve: 

“Mas a questão é que o oficialês se transformou em sua única língua porque ele sempre 

foi genuinamente incapaz de pronunciar uma única frase que não fosse um clichê” 

(ARENDT, 1999, p. 111). 

Por outro lado, o soldado argentino é um jovem que presta o serviço militar 

obrigatório e que, terminado o período, voltará à vida civil sem os privilégios da farda e 

compensará a perda cursando medicina. O conscrito é o narrador principal de Dos veces 

junio. Sua narração faz-se em um tom destituído de ênfase. Ele apenas narra os fatos, no 

mínimo dúbios para os leitores, sem um questionamento fundamental sobre seus 

motivos. O leitor é instado a ler, como se não houvesse motivos para dúvidas. A 

resposta que o conscrito dá ao sargento Torres, como já vimos, é um clichê nacionalista. 

No momento crucial da narrativa, quando ele é puxado pela detenta, que lhe fala das 

barbaridades pelas quais vem passando, suas contestações não trazem nenhum teor 

ideológico, nenhuma argumentação profunda. Ele não se posiciona no sentido do 

discurso e, quando fala algo, é como se fizesse uma citação: “No ayudo a los 

extremistas” (KOHAN, 2002, p. 140). Sua afirmativa não justifica nada, uma vez que, 

na sala ao lado de onde está o conscrito, o capitão discute sobre a idade ideal para se 

torturar uma criança. 

Nossa avaliação não desconsidera que o tom narrativo é uma criação do autor, 

ou seja, um recurso estilístico, mas, e por isso mesmo, acreditamos que a utilização de 

tal recurso potencializa o efeito da obra, além de manter a sintonia com os soldados de 

Hitler apontados por Hannah Arendt: 
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Há outras frases assim, tiradas de discursos que Himmler fez aos 

comandantes dos Einsatzgruppen e aos comandantes da SS e da 

polícia, como, por exemplo: “Ter chegado ao topo e, a não ser pelas 

exceções causadas pela natureza humana, ter permanecido decentes, 

isso é o que nos enrijeceu. Esta é a página gloriosa de nossa história 

que nunca foi escrita e jamais será reescrita”. Ou: “A ordem para 

resolver a questão judaica, essa foi a ordem mais assustadora que uma 

organização jamais recebeu”. Ou: “Sabemos que o que esperamos de 

você é, „sobretudo‟, ser „sobre-humanamente desumano”. Tudo o que 

se pode dizer é que suas expectativas não foram frustradas. Vale a 

pena notar, porém, que Himmler quase nunca tentava se justificar em 

termos ideológicos e, se o fazia, aparentemente esquecia-se depressa. 

O que afetava a cabeça desses homens que tinham se transformado em 

assassinos era simplesmente a ideia de estarem envolvidos em algo 

histórico, grandioso, único (“uma grande tarefa que só ocorre uma vez 

em 2 mil anos”), o que, portanto, deve ser difícil de aguentar. Isso era 

importante, porque os assassinos não eram sádicos ou criminosos por 

natureza; ao contrário, foi feito um esforço sistemático para afastar 

todos aqueles que sentiam prazer físico com o que faziam. (ARENDT, 

1999, p. 121) 

 

E assim, em uma inversão, o ensinamento passado para os soldados era: 

    

O truque usado por Himmler – que aparentemente sofria muito com 

essas reações instintivas – era muito simples e provavelmente muito 

eficiente; consistia em inverter a direção dos instintos, fazendo com 

que apontassem para o próprio indivíduo. Assim, em vez de dizer 

“Que coisas horríveis eu fiz com as pessoas!”, os assassinos poderiam 

dizer: “Que coisas horríveis eu tive de ver na execução dos meus 

deveres, como essa tarefa pesa sobre os meus ombros!”. (ARENDT, 

1999, p. 122) 

 

Em Dos veces junio, essa operação também ocorre. Um exemplo é quando o 

capitão médico Mesiano discute, na verdade, ele monologa e o conscrito o escuta, sobre 

as condições de combate que enfrenta. Naturalmente, o médico está em guerra e traz o 

assunto para o campo de combate: 

 

“Las guerrilleras se hacen preñar a propósito”, dijo el doctor Mesiano, 

“porque piensan que, si están preñadas, no las vamos a tocar”. Bajó la 

ventanilla y escupió con energía sobre el empedrado: no tenía la 

costumbre, pero las personas no siempre actúan de acuerdo con sus 

costumbres. Estaba fastidiado. Le parecían más dignas las pobres 

putas de Vietnam, que se infestaban a propósito para después 

contagiar a los soldados enemigos. En eso al menos se apreciaba 

alguna forma de entrega, un sacrificio, incluso, si se quiere, una 

inmolación. “Estas cretinas, en cambio”, decía el doctor Mesiano, “se 

hacen preñar por pura cobardía, y nos obligan a nosotros a combatir 

en condiciones tremendas”. (KOHAN, 2002, p. 116-17) 
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Na leitura do oficial, ele é quem se encontra em uma situação tão absurda que 

poderíamos dizer sob tortura. 

Retornando à escrita de Dos veces junio, considerando sua repetição de temas, 

ocorre que a segunda, terceira ou quarta aparição – se considerarmos os quatro estupros 

efetivos, fora a metáfora da violência contra a nação – causa um efeito de atenuação 

mesmo quando falamos de passagens extremamente violentas.  

Para ilustrar tal atenuação, nos valemos do conceito de aura de Walter Benjamin, 

em seu clássico A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (BENJAMIN, 

1969). De acordo com o filósofo, aura é o fator de unicidade e originalidade da obra de 

arte que, com sua reprodução em série, seria perdido. 

Na narrativa de Martín Kohan, vemos algo como a atenuação da aura, não a 

perda, como escreve. A mecanização do processo de repetição opera um efeito de 

atenuação no fato narrado. Um exemplo desse processo é a cena em que se descreve a 

violação de uma menina por cinco soldados. A narração dessa passagem parece 

identificar uma escrita mais próxima da encenação cinematográfica. Sobre essa cena, 

Martín Kohan, em entrevista já citada, diz que pensou no filme Después de hora, de 

Martín Scorsese: 

 

Existe una película de Scorsese, Después de hora. Es un tipo que va 

de la oficina a la casa en la hora de siempre. Y una serie de 

circunstancias hacen que el tipo se quede en la calle en la hora en la 

que habitualmente no está en la calle. Y eso ayuda a que conozca otro 

mundo social en esos mismos lugares. Al correrse del recorrido 

normal se produce una especie de extrañamiento y de ciudad 

diferente. (KOHAN, 2004) 
 

 

O que se conta na narrativa de Dos veces junio é que uma menina vinha de 

bicicleta pela estrada, quando o pneu furou. Ela começa a andar e surge um caminhão 

do exército que para, deixando descer seis soldados que oferecem ajuda. Quando a 

menina entra no caminhão, escuta o seguinte: “Claro que antes – dice uno – podemos 

quedarnos por aqui y divertirnos un poco. [...] Sólo a la muchacha se le pasa por alto, o 

al menos eso aparenta, la evidente malicia que contiene la frase” (KOHAN, 2002, p. 

104). A linguagem deixa entrever a possibilidade de a menina ter entendido o que lhe 

aconteceria. A narrativa continua: 
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A un costado del camino, pasando una hilera de árboles torcidos por el 

viento, hay un claro. Hasta ese claro llegan los seis personajes de esta 

historia. _ ¿Un picnic en la campiña? ¡Vaya si es divertido! – la 

muchacha, al parecer, no sabe lo que la espera. (KOHAN, 2002, p. 

104) 
 

O texto sugere, com a ressalva “o al menos eso aparenta”, que é possível a vítima ter 

parte da culpa da violência sofrida: 

 

Es un misterio como, si la ropa se la arrancaron a jirones, la muchacha 

aparece vestida otra vez igual que estaba al principio. La cargan en la 

parte de atrás del camión. Allí viaja, se supone que hacia la estación 

de servicio, junto con su bicicleta averiada. La rueda van a 

emparcharla – reflexiona la muchacha –, pero estos tíos me han dejado 

tan pinchada que a mí no habrá quien me emparche. (KOHAN, 2002, 

p. 108) 
 

Mais uma vez a linguagem não é precisa e, além disso, percebemos no texto um 

erro na sequência narrativa: as roupas rasgadas reaparecem na menina como estavam no 

começo, antes de serem rasgadas. No texto de Benjamin, anteriormente citado, escreve-

se sobre cinema e, portanto, entendemos sua correspondência na construção de Dos 

veces junio. A reprodução da violência, atenuada pela linguagem, produz uma 

suavização daquilo que se diz. Se isso ocorre na leitura da ficção, acreditamos que 

também deve ocorrer no cotidiano através de um processo de naturalização daquilo que, 

em contextos normais, seria absurdo. Nesse quadro, a pergunta que inicia a narrativa de 

Dos veces junio, mais uma vez, serve como exemplo. Dessa forma, novamente, o 

romance estaria metaforizando o cotidiano em que a narrativa está inserida, através de 

um exercício metonímico, um fato no lugar de muitos, uma banalização substituindo 

muitas, banalização que permite certa sublimação da linguagem e, até, o humor. 

Essa leitura nos parece possível e bastante pertinente. Entretanto, há uma marca 

expressa no próprio título do livro que não pode passar despercebida: as duas datas de 

junho referem-se a duas derrotas. Mesmo quando, na Copa de 1978, representa uma 

derrota em meio a uma vitória, uma vez que a Argentina sagrou-se campeã, o autor 

escolheu a data da derrota para situar a primeira parte de sua narrativa. Assim, também 

dupla é a possibilidade de leitura. 

Ainda no que diz respeito à entrevista, quando Kohan fala da pessoa que, 

retirada de seu cotidiano, acaba vendo outras coisas, temos também algo assim no 

momento em que o conscrito, obrigado a sair de sua rotina para procurar o capitão-
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médico Mesiano nas imediações do estádio em que ocorria a partida entre Argentina e 

Itália, acaba passando por novos lugares e vislumbrando cenas novas: 

 

En una esquina oscura vi pasar una chica que lloraba. Apenas vi su 

cara, porque pasó corriendo. Me pareció que corría al límite de sus 

fuerzas, pero ni siquiera eso le bastaba, y estiraba los brazos hacia 

adelante, volcaba todo su cuerpo hacia adelante. Ella a mí no me vio, 

porque nada veía. Los ojos los tenía perdidos, también hacia adelante. 
Se me cruzó inesperadamente, en medio de la calle vacía, cuando yo 

caminaba hacia el  lugar donde había dejado el auto. La vi otra vez un 

poco más allá, en otro claro de luz; después la vi tropezar y caerse al 

suelo, la vi casi rebotar en el suelo para volver a pararse y volver a 

correr, como si caerse no formara parte de las cosas que podían 

sucederle. Dos veces más reapareció en los claros de luz de la calle, 

siempre corriendo, cada vez más distante. Yo me quedé parado, sin 

dejar de mirarla. No se veía a nadie más en ninguna parte. Hacia el 

final de la calle, la chica desapareció, en un pasaje abandonado que 

llevaba a la estación del tren. Yo calculo que tenía, como mucho, 

quince años. (KOHAN, 2002, p. 68-9) 
 

O autor interrompe a narração e começa outro capítulo sobre táticas para uma 

partida de futebol: 

 

Cuando se va en persecución de un contrario, no es conveniente 

ponerse justo detrás de él. Su propio cuerpo se convierte así en un 

obstáculo que dificulta la visión y nos impide darle alcance. Lo más 

adecuado, si se cuenta con la fuerza suficiente, es abrirse de la línea de 

carrera y sobrepasarlo por un costado, adelantar un buen tramo y 

ganarle metros, y recién entonces girar para ofrecerle un punto de 

choque desde una posición frontal. (KOHAN, 2002, p. 69) 
 

São, aparentemente, dois temas distantes. No entanto, nas entrelinhas, naquilo que não 

dizem, como orienta Pierre Macherey em seu livro Para uma teoria da produção 

literária (MACHEREY, 1971), os assuntos se encontram e, se consideramos o que 

acontecia naquele período, a cena da menina correndo e a tática de perseguição formam 

um bloco que extrapola o explícito, pois escapa do formato textual e integra um campo 

de significância maior entre os capítulos: as táticas de perseguição sugeridas no capítulo 

esportivo se adequam à situação da menina em fuga. Assim lemos no capítulo seguinte: 

 

A la altura de Campos Salles había, y todavía hay, dos descampados. 

Les habían levantado unas paredes de cemento alrededor para que 

desde afuera no se notaran los yuyos y los escombros. Sobre esas 

paredes después se pusieron afiches de propaganda. Ahora no quedaba 

ninguno que estuviese entero y pudiese leerse bien, porque al parecer 

la gente pasaba hacia el estadio los iba arrancando y los dejaba hecho 
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jirones. Colgaban hacia afuera las grandes tiras de papel, como si 

fuesen los muros los que se estaban desgajando. No había basura en 

los descampados, porque los carteles que prohibían terminantemente 

arrojarla eran los que no pueden arrancarse. Pese a no haber basura, 

había ratas. Ahora que las calles estaban vacías, se las podía oír ahí 

adentro. En el silencio de la ciudad sin gente, se las sentía mover los 

pastos, y sonaban como los pasos de una persona que deambulara sin 

ningún lugar adonde ir. Prestando un poco más de atención, se 

alcanzaba a percibir los chillidos de las ratas. Se parecían mucho a los 

gemidos de una persona que quiere y no puede contener un sollozo. 

Eran muchas las ratas, o era mucho lo que se movían; o acaso, 

habiendo ratas, había también gatos que las perseguían. Al pasar a la 

altura de los descampados, sentí además el ruido de un golpe en el 

lado de adentro de la pared. Seguramente uno de los gatos, en el 

momento de dar el salto para caer sobre una rata, había movido un 

pedazo de escombro y lo había hecho chocar contra la pared, y por eso 

desde afuera yo justo que pasaba había escuchado el golpe, ese golpe 

que me había hecho pensar en una persona que daba trompada en una 

pared, porque por raro o por inútil que parezca, a veces una persona se 

desespera y al desesperarse da una trompada en la pared, y ese golpe 

suena igual que aquel golpe del escombro sobre el muro del 

descampado, cuando el gato pegó el salto para cazar a la rata y lo sacó 

de su sitio y lo hizo caer. (KOHAN, 2002, p. 69-71) 
 

O assunto é mantido, entretanto, na tessitura textual, parece outro. Agora se fala de 

terrenos baldios e da natural perseguição entre gato e rato. O barulho dessa perseguição, 

porém, parece com o soluço de alguém que não consegue conter-se. É isso que está no 

texto, entretanto, na sequência, a insinuação toma proporções violentas, como se pode 

ler: Estamos em um tempo de ditadura militar, a rua está deserta, uma menina de 

aproximadamente quinze anos passa correndo com sinais de sofrimento, cai, chora, 

levanta e volta a correr; uma estratégia de perseguição é ensinada; alguém se antecipa à 

menina e a alcança quando, desesperada, ela se encontra em uma área deserta; do outro 

lado do muro que separa a rua do terreno baldio, prestando um pouco mais de atenção 

ao som que vem de dentro do terreno, pode-se ouvir algo parecido com um soluço e o 

som de algo que é jogado contra a parede. A linguagem da narrativa é a insinuação, que 

possibilita ao conscrito escolher, sem culpa, em quem quer ou necessita acreditar. Ainda 

na entrevista, Kohan fala: 

 

Mi idea con la noche del partido tenía un poco que ver con eso: ver 

qué tipo de cosas aparecen si salís del circuito establecido. El 

conscripto se sale del circuito porque tiene que buscarlo al doctor 

Mesiano, sino estaría viendo el partido que es lo que todo el mundo 

estaba haciendo. Qué pasa si te corres de eso, ahí ves las víctimas en 

la calle, ruidos, golpes, personas que huyen, tipos que resisten, y eso 

queda tapado otra vez cuando volvéis al circuito normal. […] Y esa es 
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una pregunta muy lúcida que hace Pilar Calveiro. El interés de su 

análisis es como funcionaban los campos de detención pero también 

qué pasaba en la sociedad argentina para que en esa sociedad fuese 

posible la existencia de esos campos de detención. Qué lazos de 

continuidad hay.  (KOHAN, 2004) 
 

A essa ideia, o autor agregou, novamente, algo de Eichmann em Jerusalém, de 

Hannah Arendt. De certo modo, nosso conscrito é Eichmann no sentido que é também 

um cumpridor de ordens superiores que não quer se meter em confusão, alguém que 

abre mão de pensar para assumir o pensamento emitido por uma ordem superior. Trata-

se da ordem da instituição sobre a qual escreve Foucault.  

Em Hannah Arendt, porém, as declarações de Eichmann impressionam por sua 

coerência: 

A defesa aparentemente teria preferido que ele se declarasse inocente 

com base no fato de que, para o sistema legal nazista então existente, 

não fizera nada errado; de que aquelas acusações não constituíam 

crimes, mas “atos de Estado”, sobre os quais nenhum outro Estado 

tinha jurisdição (par in parem imperium non habet), de que era seu 

dever obedecer e de que, nas palavras de Servatius, cometera atos 

pelos quais „somos condecorados se vencemos e condenados à prisão 

se perdemos‟. (ARENDT, 1999, p. 33) 
  

Esse fragmento dialoga com a sequência em que o conscrito vai se despedir do 

Dr. Mesiano: a ditadura está enfraquecida, a guerra das Malvinas perdida e, então, em 

um forte abraço, “de esos que duran”, ele lhe diz: “No hay que llorar. A los heroes no se 

los llora” (KOHAN, 2002, p.173).  

Sobre a questão da responsabilidade e do cumprimento das ordens, Hannah 

Arendt escreve, citando parte das próprias palavras de Eichmann: 

 

“Com o assassinato dos judeus não tive nada a ver. Nunca matei um 

judeu, nem um não-judeu – nunca matei nenhum ser humano. Nunca 

dei uma ordem para matar fosse um judeu fosse um não-judeu; 

simplesmente não fiz isso”, ou, conforme confirmaria depois: 

“Acontece [...] que nenhuma vez eu fiz isso” – pois não deixou 

nenhuma dúvida de que teria matado o próprio pai se houvesse 

recebido ordem nesse sentido. (ARENDT, 1999, p. 33) 

 

Em ambos os contextos, a linguagem funciona como o elemento desviador na 

interpretação dos atos em si, onde ela opera como instrumento de manipulação dos 

acontecimentos. É interessante observar que isto ocorre tanto na veracidade de Hannah 

Arendt quanto na ficção de Kohan. 
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6.1 A microfísica do poder e o panóptico 

 
O que é fascinante nas prisões é que nelas o poder 

não se esconde, não se mascara cinicamente, se 

mostra como tirania levada aos mais ínfimos 

detalhes, e, ao mesmo tempo, é puro, é 

inteiramente “justificado”, visto que pode 

inteiramente se formular no interior de uma moral 

que serve de adorno a seu exercício: sua tirania 

brutal aparece então como dominação serena do 

Bem sobre o Mal, da ordem sobre a desordem. 

 

Michel Foucault, Microfísica do poder 

 

O que faz com que o poder se mantenha e que seja 

aceito é simplesmente que ele não pesa só como 

força que diz não, mas que de fato ele permeia, 

produz coisas, induz ao prazer, forma saber, 

produz discurso. Deve-se considerá-lo como parte 

de uma rede produtiva que atravessa todo o corpo 

social muito mais do que uma instância negativa 

que tem por função reprimir. 

 

Michel Foucault, Microfísica do poder  

 

 

As epígrafes deste capítulo foram retiradas do livro Microfísica do poder (2012), 

de Michel Foucault, um dos livros citados por Martín Kohan na entrevista concedida 

por ocasião da publicação de Dos veces junio.  As palavras de Kohan são as seguintes: 

 
Por otro lado estaba la idea de pensar una sociedad atravesada por el 

horror más tipo Foucault, en una dimensión microfísica. No pensar 

que el horror es sólo la junta de gobierno o el aparato represivo, sino 

que si tomás otros fragmentos y zonas de los vínculos sociales 

habituales son tan horrorosos, no igualmente horrorosos porque nada 

es tan horroroso como la tortura, pero sé que guardan una relación. 

(KOHAN, 2004) 

 

 O vínculo com o pensador francês está claro em diversos fragmentos do 

romance e também no artigo Historia y Literatura: la verdad de la narración. Um deles 

é o uso do material oriundo da história. Kohan escreve: 

 

Cuando, bajo las condiciones de represión cultural que llegan a su 

punto máximo con la dictadura de 1976, las posibilidades de 

expresión se vieron restringidas, los narradores se valieron de algunas 

inflexiones ligadas a los relatos históricos, sólo que las hicieron 

funcionar como estrategia para insinuar y para aludir, y no para darle 
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transparencia al orden de la representación, ya que la transparencia 

era precisamente lo que las condiciones represivas venían a 

condicionar. El discurso de la historia, en vez de acercar a la 

literatura a una referencia de lo real, en vez de actuar como un vidrio 

transparente a través del cual pudiera verse lo real, vino a sostener 

una variante más complicada y más distanciada de esa articulación. 

(KOHAN, 2000, p. 245)  

  

Essa é a articulação mais complexa que Dos veces junio apresenta. Naturalmente, como 

uma obra estética, essa articulação inverte o protagonismo da narrativa, deslocando-o do 

aspecto histórico para o trabalho com a linguagem.  

Sendo o autor professor de Teoria da Literatura, parece-nos significativa a 

utilização do termo “escritura”
23

 para nomear um trabalho que, muito conscientemente, 

amplia os limites oriundos da história, inclusive documentada
24

, e das “técnicas” 

literárias na construção das narrativas contemporâneas. Ele acrescenta que: “Todo esto 

implica, en lugar de saltarse el orden del discurso para llegar antes al orden de los 

hechos, detenerse en los discursos, demorarse en ellos, definiendo, en esa demora, el 

lugar de la literatura” (KOHAN, 2000, p. 250) e conclui: 

 

Así como la literatura puede, en un momento determinado, convocar 

a la historia ante la pregunta por como narrar los hechos reales, puede 

también, en otro momento, devolverle sus propias preguntas sobre la 

experiencia, la memoria, los relatos, los documentos, la verdad y la 

ficción. En las teorizaciones que se ha planteado sobre el discurso de 

la historia, los tropos literarios sirvieron para poner en evidencia que 

la narración de la historia es, ante todo, eso: narración. Cuando la 

literatura no resigna su propia conciencia de ser narración, de ser 

ficción, de ser escritura, bien puede tomar ciertos materiales que 

provienen de la historia, pero lo hará necesariamente para someterlos 

a otros sistemas de representación y para contar, de ese modo, otra 

cosa. (KOHAN, 2000, p. 257) 

 

Poderíamos dizer que aqui está a “profissão de fé” de Dos veces junio: a utilização da 

história, de documentos oficiais, de dados oriundos de formulários de especificações de 

objetos (balanças, quartos, times de futebol) para a construção desta “outra coisa”: esta 

escritura. Em outras palavras, trata-se da apropriação, por parte da literatura, de gêneros 

que, a priori, seriam de outras áreas, como, por exemplo, a origem da pergunta capital 

que abre a narrativa. Em Entresueños, Kohan diz: 

 

                                                 
23

 Escritura é o termo que Roland Barthes (2004) utiliza para descrever essa “nova literatura”. 
24

 Kohan esclarece a origem desta pergunta na entrevista citada.   
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La pregunta está registrada en los juicios a las juntas militares. Una 

detenida escuchó, en un campo de detención clandestino, que alguien 

hace efectivamente esa consulta, y a mí eso se me había quedado 

grabado como una especie de punto de concentración del horror, una 

manifestación verbal del horror puro. No se puede decir más que eso; 

la fuerza que tienen esas palabras, esa consulta, la sola idea, tenía una 

combinación de, por un lado el horror de un hecho, pero al mismo 

tiempo otra dimensión de horror que tuviese que ver con la 

indiferencia moral respecto de ese horror primero. Entonces como la 

pregunta “¿A partir de qué edad se puede empezar a torturar a un 

niño?” es horrorosa en cuanto a la idea de torturar a un chico recién 

nacido, pero también tiene el horror de esa dimensión técnica de la 

consulta médica, del que pregunta eso como pregunta cualquier otro 

tipo de precisión instrumental. (KOHAN, 2004) 

 

Ele conclui, falando sobre o duplo aspecto aberrante dessa situação: “Entonces hay un 

cruce en esa frase de las dos formas del horror, la de los hechos y la de la indolencia 

administrativa. El horror de lo aberrante y el horror de la administración de lo 

aberrante” (KOHAN, 2004). Nesta consideração, percebemos novamente o contato com 

Eichmann e seu trabalho para o exército de Hitler: administrar o envio de milhões de 

judeus, ciganos, entre outros, para os campos de concentração, com total indiferença, já 

que, nos casos, real e literário, não há nenhum problema moral uma vez que tudo está 

justificado e em acordo com a “ordem do dia”. 

 Essa utilização dos fatos da história está em concordância com o que diz 

Foucault em um dos debates transcritos no livro Microfísica do poder: 

 
O sentido histórico comporta três usos que se opõem, palavra por 

palavra, às três modalidades platônicas da história. Um é o uso 

paródico e destruidor da realidade que se opõe ao tema da história-

reminiscência, reconhecimento; outro é o uso dissociativo e 

destruidor da identidade que se opõe à história-continuidade ou 

tradição; o terceiro é o uso sacrificial e destruidor da verdade que se 

opõe à história-conhecimento. De qualquer modo se trata de fazer da 

história um uso que a liberte para sempre do modelo, ao mesmo 

tempo, metafísico e antropológico da memória. Trata-se de fazer da 

história uma contramemória e de desdobrar consequentemente toda 

uma outra forma do tempo. (FOUCAULT, 2012, p. 80) 

 

 Foucault contrapõe o historiador platônico ao genealogista, o bom historiador, 

onde aquele seria um “algibebes das identidades disponíveis” (FOUCAULT, 2012, p. 

81) e, este, o que reconhece a mascarada de toda essa identidade: 

 

[...] o genealogista saberá o que é necessário pensar de toda essa 

mascarada. Não que ele a rechace por espírito de seriedade; pelo 

contrário, ele quer levá-la ao extremo: quer colocar em cena um 
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grande carnaval do tempo em que as máscaras reaparecem 

incessantemente. (FOUCAULT, 2012, p. 81) 

 

Ainda segundo Foucault: 

 

Retomando todas estas máscaras – Frederic de Hohenstaufen, César, 

Jesus, Dionísio e talvez Zaratustra –, recomeçando a palhaçada da 

história, retomaremos em nossa irrealidade a identidade mais irreal 

do Deus que a traçou, “talvez nós descubramos aqui o domínio em 

que a originalidade nos é ainda possível, talvez como parodistas da 

história e como polichinelos de Deus”
25

. Reconhece-se aqui o 

duplicador paródico daquilo que a segunda Extemporânea 

chamava de “história monumental”: história que se dava como 
tarefa restituir os grandes cumes do devir, mantê-los em presença 

perpétua, reencontrar as obras, as ações, as criações segundo o 

monograma de sua essência divina. Mas, em 1874, Nietzsche 

criticava essa história inteiramente devotada à veneração por obstruir 

as intensidades atuais da vida e suas criações. Trata-se, ao contrário, 

nos últimos textos, de parodiá-la para deixar claro que ela é apenas 

paródia. (FOUCAULT, 2012, p. 81) 

 

 É também perceptível a noção do que Ludmer chamou de “literaturas 

postautónomas”, já referenciadas nesta Dissertação, que seriam estas literaturas cujo 

texto não está mais vinculado a um modo de fazer próprio da literatura, mas que pode 

utilizar todos os modos disponíveis para a sua constituição. Em outras palavras, certa 

literatura dos nossos dias estende seus territórios para áreas que, em outros momentos, 

pertenceram a outras tipologias, como escreve a ensaísta:  

 

Tomam a forma do testemunho, da autobiografia, da reportagem 

jornalística, da crônica, do diário intimo, e até da etnografia. [...]  

Na “realidade cotidiana” não se opõe “sujeito” e “realidade” histórica. 

E tampouco, “literatura” e “história”, ficção e realidade. (LUDMER, 

2010, p. 9) 

 

Com alguma frequência, os jornais nos apresentam uma revisão da história 

oficial, de modo que, em uma certa leitura, a história oficial também é produzida, ou 

ficcionalizada. Neste sentido, vale ainda citar a nota de rodapé do livro de Novaro e 

Palermo: 

O número de combatentes da guerrilha, como o de mortos e as 

circunstâncias em que morreram, constitui “verdades de fato” 

decisivas para compreender o que ocorreu sob o terror de Estado e 

rejeitar as hipóteses de guerra civil ou “guerra suja”. A este respeito 

Hannah Arendt assinala, em Verdade e Política (1996), que, frente 

                                                 
25 Foucault cita Friedrich Nietzsche em Além do bem e do mal, p. 223. 
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aos fenômenos totalitários, cujo poder se assenta em um regime de 

mentira organizada ou ideológica, e na consequente destruição dos 

registros mais básicos da verdade de uma sociedade, a tarefa do 

historiador é essencialmente política. (NOVARO e PALERMO, 

2007, p. 96) 

 

 

Contestando a consideração feita pelo entrevistador em Entresueños - “Pensé 

que tal vez aparte del tema de la memoria y de la experiencia te parecía que la literatura 

tenía algo más interesante para generar que lo ligado únicamente al registro testimonial” 

-, Martín Kohan diz: 

 

Por lo menos distinto. Sí me parecía que en el momento inmediato, 

en los años 80 básicamente cuando se termina la dictadura, es 

comprensible que la dimensión testimonial fuera algo que saltara a 

primer plano. Lo mismo con la guerra de Malvinas. La excepción ahí 

es Pychyciegos de Fogwill que increíblemente pegado a los hechos 

arma una ficción. Sino, comprensiblemente, lo primero es escuchar el 

testimonio de la vivencia y del horror de lo que pasó. Después, en la 

literatura, como tiene otros tiempos, van apareciendo otros tipos de 

zonas de representación más complejas, más diferidas, con otras 

distancias, con otra temporalidad. (KOHAN, 2004) 

 

 Em Dos veces junio, o caráter crítico e contestador parece plenamente aplicável 

a toda a narrativa. Essa duplicação da história também dialoga com o que Josefina 

Ludmer chama de “imaginação pública”: 

 

A especulação inventa um mundo diferente do conhecido: um 

universo sem exterior, real virtual (a virtualidade é o elemento 

tecnológico), de imagens e palavras, discursos e narrações, que flui 

em um movimento perpétuo e efêmero. É nele que traça suas formas. 

Chama-se esse movimento de imaginação pública ou fábrica de 

realidade; é tudo o que circula, o ar que se respira, a teia e o destino. 

A imaginação pública seria um trabalho social, anônimo e coletivo de 

construção de realidade. (LUDMER, 2010, p. 9) 

  

Escreve ainda Ludmer que: 

 

No lugar do público não há mais separação entre o imaginário 

individual e o social. A imaginação pública, em seu movimento, 

desprivatiza e muda a experiência privada. O público é o que está 

fora e dentro, como íntimo-público. (LUDMER, 2010, p. 9) 

  

 Citamos mais uma vez, Foucault, em Microfísica do poder, escrevendo sobre a 

interpretação dos fatos da História: 



 64 

 

Mas se interpretar é apoderar-se, por violência ou sub-repção, de um 

sistema de regras que não tem em si significação essencial, e lhe 

impor uma direção, dobrá-lo a uma nova vontade, fazê-lo entrar em 

um outro jogo e submetê-lo a novas regras, então o devir da 

humanidade é uma série de interpretações. (FOUCAULT, 2012, p. 

70) 

  

Deste modo, Kohan trabalha com várias possibilidades em sua narrativa, por 

exemplo: a vertente da literatura contemporânea argentina, que parece superar a linha 

testemunhal que a marcou nos anos posteriores à ditadura militar, e a teoria pensada por 

Foucault, principalmente em Vigiar e Punir e Microfísica do poder, onde, entre outras, 

apresenta a ideia do Panóptico de Bentham. Segundo Foucault, a invenção de Bentham 

designa um princípio de conjunto que trata de uma construção que, ao mesmo tempo, 

isola as pessoas, impedindo o contato com outras, também as vigia através de um 

sistema ótico que possibilita a visibilidade total dos corpos, via um olhar centralizado. 

Promove assim uma vigilância ao mesmo tempo global e individualizante 

(FOUCAULT, 2012, p. 318-343). Em Dos veces junio, o sistema do panóptico está 

interiorizado no protagonista da narrativa: 

 

Y no había en esa habitación otra cosa que la mesa, la mesa con el 

teléfono, el cuaderno, la birome, y además de la mesa dos sillas, una 

de las cuales yo ocupaba, y por último un cesto de papeles que estaba 

vacío. Pero de repente, sin ningún motivo, me sentí observado. Sabía 

que en realidad nadie me observaba, que la puerta estaba cerrada y la 

única ventana que había daba absurdamente a un muro mugriento. 

Me sentí observado y era solamente una impresión que yo tenía. En 

la pared había un crucifijo, y a mí me parecía que Cristo me miraba. 

Debajo del crucifijo había un cuadro de San Martín envuelto en a 

bandera, y a mí me parecía que San Martín me miraba. Cristo tenía 

los ojos para arriba, seguramente era el momento en que le 

preguntaba al padre que por qué lo había abandonado. Y sin embargo, 

yo tenía la sensación de que me miraba a mí. San Martín miraba para 

el costado, de reojo, torciendo la vista pero no la cara, como si algo 

inesperado lo hubiese distraído justo en el momento en que le 

sacaban la foto (aunque no se tratara de una foto). Miraba para el 

costado, pero yo tenía la sensación de que me miraba a mí. (KOHAN, 

2002, p. 13) 

  

Nesta passagem, o escritor fornece uma representação do pensamento de Foucault: a 

sensação de vigilância constante, em uma internalização do panóptico pelo “cidadão 

comum”, no caso, um conscrito do Exército. Tal internalização é “ligada” através de 

dois símbolos presentes na sala, mas também, muito provavelmente, em muitas outras 
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salas em que o Estado se faça presente: o da religião, leia-se Deus, através do crucifixo, 

e o da pátria, através da imagem de San Martín. Os dois símbolos funcionam como 

elementos de coerção sobre o soldado, cada um oferecendo seu paraíso, como prêmio, e 

seu inferno, como condenação. 

Uma observação que nos parece relevante, considerando-se que o Estado, a 

priori, a partir do século XVIII, se laiciza, é a presença do símbolo da fé, que nos faz 

refletir sobre a vigência desse duplo poder coercitivo em Dos veces junio. Ora, e sempre 

em teoria, com a consolidação do Estado, passa-se à pátria as leis que regiam os homens 

esperançosos do céu. A pátria, então, poderá pedir tudo. É o que se depreende do 

diálogo entre o conscrito e o sargento Torres: “¿A partir de qué edad se puede empesar a 

torturar a un niño?” / “A partir del momento en que la Patria lo requiera” (KOHAN, 

2002, p. 26). Portanto, o aspecto do sagrado religioso, inquestionável, transfere-se à 

pátria e o beneplácito da Igreja seria apenas um protocolo dessa transição. Na prática, 

porém, isto não ocorre: os valores defendidos são os valores cristãos e, portanto, a 

presença do crucifixo junto ao quadro do General San Martín, patrono do exército 

argentino, oferece uma síntese destas instituições no gerenciamento, leia-se coerção, do 

Estado. É como se o Estado ainda quisesse contar com o estatuto do divino para 

legitimar suas ações, uma vez que os valores cristãos ainda constituem, de certa forma 

(em gradações diferenciadas de acordo com o período da história), inconsciente ou 

conscientemente, o imaginário do povo argentino, se fazendo, portanto, presentes em 

suas práticas culturais cotidianas. Em outras palavras, na passagem citada de Dos veces 

junio, a separação não ocorreu ainda e, naturalmente, não ocorrerá. Tão patente parece 

essa aliança que, em seu livro A ditadura militar argentina 1976-1983, Marcos Novaro 

e Vicente Palermo, falando de Videla, assim escrevem: 

 
Não cabe dúvida de que suas insistentes referências ao respeito que 

devia à Constituição, às leis e às regras estabelecidas pelo próprio 

regime, acompanhadas não menos de insistentes alusões à inspiração 

sanmartiniana e bíblica de suas decisões, não correspondiam tão 

somente a uma estratégia publicitária dirigida a manter nas sombras a 

ilegalidade no exercício do poder. (NOVARO e PALERMO, 2007, p. 

44)
26

 

 

                                                 
26

 Vale lembrar que o general San Martín era maçon. Escreve Lanata: “San Martín era masón – escribe de 

Gandía – de ideas constitucionales y anticlericales, respetaba al catolicismo como religión, pero detestaba 

la Inquisición. Era monárquico y soñaba con una América libre y unida.” (LANATA, 2011, p. 179) 
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Para resumir, citamos o que o jornalista Mariano Grondona escreve em Carta Política, 

em agosto de 1976: “Que restará na Argentina sem a espada e sem a cruz? Quem 

desejará ficar na história como aquele que a privou de uma delas? A Argentina é 

católica e militar. Não há responsabilidade mais alta nesta época do que o cuidado com 

esse „e‟” (NOVARO e PALERMO, 2007, p. 44). 

Trabalhando com a questão da duplicação, já sugerida no Dos veces do título do 

romance, a sensação panóptica (e a proteção do superior) ocorre em outros momentos 

da narrativa: “Claro que, por muy discreto que yo quisiera ser, más de uno me había 

visto pasar afanoso para un lado y para el otro” (KOHAN, 2002, p. 48). Também está 

presente, e naturalmente mais explícito, pois se trata realmente do corredor de uma 

prisão, na seguinte passagem: 

 
El primer piso había otra cocina, un poco más amplia, un baño, un 

comedor, un patio, unas salas de trabajo. En los últimos pisos estaban 

esos largos corredores oscuros, cada uno con un guardia; a cada lado 

había unas ocho o diez puertas de metal, puertas grises y opacas, 

doblemente clausuradas con llave y con cerrojo, que de no ser por 

una ínfima abertura ranurada que servía para ver sin ser visto, habrían 

conseguido parecerse al muro que las conectaba. (KOHAN, 2002, p. 

48)  

 

A internalização do panóptico permite, inclusive, pensar a personalidade do 

conscrito durante toda a narrativa: “ciente” de que está sob vigilância (do superior, dos 

seus pares, da instituição ou da ordem), todo o seu comportamento será para evitar que 

qualquer possibilidade de entrar em problemas aconteça. Isso, naturalmente, implica 

repetir o discurso da ordem vigente. É por isso que, mesmo quando a falta não é sua, 

mas do seu superior, ele vai se esforçar para corrigi-la. É também por isso que, quando 

corrige o erro ortográfico, resta-lhe a preocupação de ter corrigido a um superior – 

lembrando sempre que a hierarquia está à frente da ortografia.  

Privilegiando o aspecto da vigilância através do olhar – o nome do capítulo de 

Microfísica do poder que trata do assunto é O olho do poder – o panóptico de Bentham, 

no qual se pressupunha uma estrutura anelar, formada por celas, em cujo centro 

houvesse uma torre destinada à permanência do vigia. A ideia era que nada escapasse ao 

olhar do vigilante, mas, principalmente, que os detentos se pensassem vigiados o tempo 

todo. Essa sensação de vigilância, e o medo das sanções ocasionadas pela quebra da 

“ordem”, geraria um estado de autovigilância: “É preciso estar incessantemente sob o 

olhar de um inspetor; isto na verdade significa perder a capacidade de fazer o mal e 
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quase perder o pensamento de querê-lo” (FOUCAULT, 2012, p. 329). Porém, dadas as 

dificuldades que esse projeto suscitava, sobretudo no aspecto econômico, elabora-se um 

aperfeiçoamento: as celas teriam as paredes de vidro transparente, de modo que todos 

pudessem saber o que o outro fizesse, oferecendo assim uma vigilância mútua e mesmo 

uma distribuição do poder entre todos, inclusive o vigia principal. Tal vigilância 

sugerida trabalharia sobre o medo de que alguém testemunhasse qualquer injúria à lei, à 

ordem, o que ocasionaria o castigo do responsável. O medo da opinião, da punição, 

impossibilitaria o crime e, assim, produziria uma sociedade mais ordenada. Assim 

escreve Foucault: 

 

Seu problema não era fazer com que as pessoas fossem punidas, mas 

que nem pudessem agir mal, de tanto que se sentiriam mergulhadas, 

imersas em um campo de visibilidade total em que a opinião dos 

outros, o olhar dos outros, o discurso dos outros os impediria de fazer 

o mal ou o nocivo. (FOUCAULT, 2012, p. 327) 

 

E acrescenta: 

 

No panopticon, cada um, de acordo com seu lugar, é vigiado por 

todos ou por alguns outros; trata-se de um aparelho de desconfiança 

total e circulante, pois não existe ponto absoluto. A perfeição da 

vigilância é uma soma de malevolências. (FOUCAULT, 2012, p. 

334) 

 

Esse clima de desconfiança também está representado no livro de Kohan nos 

momentos em que o conscrito precisa, com urgência, localizar o Dr. Mesiano. Nessa 

procura, o soldado manterá total discrição a fim de evitar a possibilidade de que, se 

estiver cometendo alguma falta, o médico seja responsabilizado. O capítulo descrito 

ajuda a avaliar a conformação do conscrito e a entender seu comportamento durante 

toda a narrativa. Na sua assimilação da ordem, ele não só evita transgredi-la como busca 

evitar que seu superior o faça, criando a cumplicidade que Foucault interpreta dizendo 

que “o ápice e os elementos inferiores da hierarquia estão em uma relação de apoio e de 

condicionamento recíprocos” (FOUCAULT, 2012, p. 335): 

 

En un primer momento, no quise preguntar a nadie por el doctor 

Mesiano. De alguna manera, presentía que él había incurrido en una 

falta, que el hecho mismo de que no se lo pudiera ubicar con 

prontitud ya implicada una forma de incorrección de su parte. Cada 

integrante del servicio estaba obligado, sin que importara su función 

o su jerarquía, a reportarse sin demoras si se precisaba su presencia. 
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Era uno de los requisitos fundamentales para que el sistema 

funcionara. Sentí que, si preguntaba aquí o allá por el doctor 

Mesiano, lo ponía en evidencia. Extrañamente me encontraba 

encubriendo al doctor Mesiano, por leve o por inocente que fuese ese 

encubrimiento. (KOHAN, 2002, p. 47) 

 

 

A relação entre o conscrito e seu superior chega à admiração: “Yo sentía un gran 

orgullo por la manera que el doctor Mesiano confiaba en mí, y por cómo los demás ya 

sabían que lo que le decían a él también me lo podían decir a mí” (KOHAN, 2002, p. 

33). Outro exemplo: 

 

Pude cobrar conciencia entonces de lo mucho que me recelaban el 

sargento Torres y el cabo Leiva, y seguramente muchos otros que 

juzgaban que un simple conscripto como yo había llegado demasiado 

lejos. Lo toleraban a disgusto, sin dejar de pensar que no era lo que 

correspondía o lo que les convenía, tan sólo porque yo contaba con el 

respaldo del doctor Mesiano. (KOHAN, 2002, p. 51) 

 

 

Então, quando descobre que o capitão-médico foi assistir ao jogo entre Argentina e 

Itália, o soldado se expressa da seguinte forma: 

 

Todo lo sentimental me ha resultado siempre despreciable. Tanto más 

durante aquel año en el que fui soldado: un año transcurrido entre las 

armas y los hombres. Pero mentiría si dijera que no me había 

afectado saber que el doctor Mesiano se había ido sin mí. No dejaba 

de explicarme a mí mismo que el coronel Maidana lo había poco 

menos que arrancado de la unidad para que pudiese asegurarse las 

entradas para el partido. Aun así, sin embargo, me mortificaba que no 

me hubiese pedido que fuese yo quien lo llevara, conversando tal vez 

sobre el partido de la noche, en el Falcon reluciente que esperaba por 

él y no por mí. (KOHAN, 2002, p. 47) 

 

O pensamento do conscrito também evidencia o efeito panóptico de que, em 

menor ou maior grau, todos controlam todos. Para tanto, a ameaça velada é um dos 

recursos: 

“Mire, soldado”, me dijo el sargento, “aquí no estamos jugando. A 

los muertos no hay manera de hacerlos hablar. Necesitamos ya 

mismo la respuesta para el doctor Padilla”. Me hizo saber que, si ese 

dato llegaba demasiado tarde, yo iba a estar en problemas, y se 

suponía que el doctor Mesiano también. El cabo Leiva mientras tanto 

asentía y, por debajo de sus bigotes, me pareció notar una sonrisa. 

(KOHAN, 2002, p. 52) 
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Por outro lado, uma das bases desse sistema é a desconfiança. Essa desconfiança ora 

opera em relação ao outro, ora em relação a si. Deste modo, o soldado pode sentir-se 

preterido quando um outro soldado sabe algo referente ao seu oficial que ele não sabe: 

 

Lugo era otro conscripto desinado a la unidad. Era una especie de 

asistente del coronel Maidana; no su chofer, porque no sabía manejar, 

sino su colaborador. Al igual que la mayor parte de los conscriptos, 

por no decir casi todos, tenía una posición bastante más relegada que 

a mía; no accedía a los lugares ni a las personas ni a datos a los que 

yo accedía, porque a nadie le merecía la confianza que yo le merecía 

al doctor Mesiano. (KOHAN, 2002, p. 49) 

 

Percebemos, mais uma vez, a questão da solidariedade entre o superior e seu 

subordinado, mais uma vez a inveja entre os iguais e, finalmente, a superioridade 

daquele que sabe: 

 

Pero esta vez pudo permitirse conmigo un aire de superioridad, que 

tuve que soportar de mala gana. Entendió que yo andaba 

desconcertado detrás del doctor Mesiano. Admití que habíamos 

recibido una consulta técnica a la que él debía responder a la 

brevedad. Entonces pudo hacerme saber a mí, porque yo no sabía y él 

sí sabía, que el coronel Maidana le había conseguido al doctor 

Mesiano dos entradas de favor para el partido de esa noche. 

(KOHAN, 2002, p. 49) 

 

 

A representação é muito básica, mas, agregada a tantas outras formas de valorização do 

saber, pensamos que está evidente o louvor do saber - o saber, neste caso, não 

necessariamente científico: o motorista do capitão-médico, de certa forma, estava acima 

do ajudante do coronel. Entretanto, devido a um conhecimento que lhe escapava, o 

estafeta do coronel estava apto a sobrepor-se ao conscrito.  

Os livros de Foucault oferecem diversas possibilidades de diálogo com o 

romance Dos veces junio. No entanto, consideramos importante avaliar a influência da 

“microfísica do poder” na ideia geral do romance, conforme palavras, já citadas neste 

trabalho, do próprio Kohan. Ocorre que a utilização de um protagonista sem nome e, 

por sua juventude, sem uma formação ideológica plena como peça do aparelho 

repressor aponta para esse poder dos pequenos grupos, ou, em outras palavras, para essa 

partilha do poder que permite o seu exercício imperceptível, em proporção condizente 

com sua segmentação na estrutura central de poder por um jovem recém-incorporado à 

instituição militar. Assim “o poder encontra o próprio grânulo dos indivíduos, atinge 
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seus corpos, vem inserir-se em seus gestos, suas atitudes, seus discursos, sua 

aprendizagem, sua vida cotidiana” (FOUCAULT, 2006, p. 19).  

É esse poder da instituição que é admirado pelo povo nas ruas e do qual se 

orgulha o soldado: “Muchos me saludaban, al ver que era un soldado, agitando sus 

banderas argentinas. Yo les respondí levantando los pulgares” (KOHAN, 2002, p. 58). 

O mesmo acontece quando se compara com o próprio filho do Dr. Mesiano: “él apenas 

comenzaba su colegio secundario, y yo ya era un soldado argentino. Supongo que me 

admiraba. Creía que, en el caso de que hubiese una guerra, yo podía ser un héroe, y él 

no” (KOHAN, 2002, p. 26). Tal admiração, compartilhada por boa parte da população, 

acaba justificando a violência como um sacrifício necessário para a retomada da ordem 

pública, do bem comum, e autoriza o conscrito a não dar atenção a sinais óbvios que 

abundam à sua volta. É o que acontece, por exemplo, com a passagem em que julga 

achar uma moeda na rua e, entendendo isso como um sinal de sorte, se abaixa para 

recolher o metal. Descobre então que não é uma moeda, mas sim um anel de casamento, 

com as inscrições “Raúl y Susana” e o ano de “1973”: 

 

Si ese anillo era, como parecía ser, de oro, valía mucho más que la 

moneda que me pareció ver en un principio. Sin embargo, la moneda 

me la hubiese metido en el bolsillo y me la hubiese llevado conmigo. 

Y al anillo, no sé por qué, lo tiré en el arenero de la plaza y después 

lo tapé a patadas con arena, primero lo tapé y después revolví todo 

con mis botas de solado, hasta estar bien seguro de que no podría 

volver a encontrar ese anillo, ni siquiera en el caso imposible de que 

me pusiese a buscarlo. (KOHAN, 2002, p. 63) 

 

Uma avaliação sobre a atitude do soldado pode ser interessante: ele apaga as evidências 

– “a consequente destruição dos registros mais básicos da verdade” (NOVARO e 

PALERMO, 2007, p. 96) – do que acontece no país porque está convicto dos absurdos 

que estão acima de suas forças e que se inteirar dos acontecimentos representaria risco? 

O anel é a prova de que algo grave ocorreu, mas, como uma reação seria impossível, o 

melhor é forçar seu esquecimento, seu apagamento. Dessa forma, o conscrito se torna 

também um representante do apagamento oficial.  

A própria ausência de um nome particular para o protagonista da narrativa opera 

um apagamento que permite também situar o conscrito entre os desaparecidos do lado 

dos militares. Desaparecido aqui, claro, não em pé de igualdade com as vítimas da 

ditadura para a qual este termo era apenas um eufemismo para mortos e ainda 

respaldava com todo um aparato legal aos criminosos, de modo que não tivessem de 
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responder às questões pertinentes aos assassinatos e ao genocídio de fato. Em nossa 

leitura, a figura do desaparecido tem o peso de dissolver também os agentes pequenos e 

médios que contribuíram para a repressão e, naturalmente, para o desaparecimento de 

centenas de dissidentes. Ao apagar as provas dos crimes, oficialmente, os criminosos se 

inocentam. Essa dupla leitura também é coerente com o clima em que Martín Kohan 

escreve o romance, mantendo sempre para o leitor a sensação de que o conscrito vai, em 

algum momento, se insubordinar, agir para a atenuação do sofrimento: “Mi idea era 

trabajar tratando de generar la idea de que este personaje va a reaccionar en algún 

momento” (KOHAN, 2004). 

O episódio do anel – que se duplica na página 118: “Había también una serie de 

cajas de cartón. En una caja había relojes; en otra había un montón de anillos y pulseras, 

cadenitas y medallas” –, também serve para exemplificar como, mais uma vez, os dados 

da história oficial transitam no romance de Kohan. Os nomes de Raúl e Susana estão 

relacionados a nomes de montoneros
27

 e o Estádio Monumental de Nuñez, aonde se 

realizava a partida de futebol, próximo ao qual estava o conscrito aguardando o Dr. 

Mesiano, tinha em suas mediações o “centro de investigação” da ESMA
28

.  

 

6.2 Ciência e poder 

 

Dos reflexos do pensamento de Michael Foucault identificados na narrativa de 

Dos veces junio, destacamos a duplicação da história e a responsabilização do indivíduo 

nas relações de poder nos regimes ditatoriais. Há, todavia, um outro aspecto muito 

                                                 
27

 Grupo guerrilheiro da esquerda argentina que, ao lado do ERP (Exército Popular do Povo) realizou 

diversos sequestros e assassinatos políticos até a instalação da repressão militar de 1976. A respeito da 

repressão a esses “terroristas”, o terrorismo de Estado encontra a seguinte justificativa: “Meu conceito de 

subversão se refere às organizações de esquerda. A subversão e o terrorismo de direita não são o mesmo. 

Quando o corpo social é contaminado por uma enfermidade que lhe devora as entranhas, forma 

anticorpos. Esses anticorpos não podem ser considerados do mesmo modo que os micróbios. À medida 

que o governo controle e destrua a guerrilha, a ação do anticorpo vai desaparecer” (NOVARO e 

PALERMO, 2007, p. 107) 
28

 A Escola de Mecânica da Armada (ESMA), anteriormente Escola Superior de Mecânica da Armada, é 

uma unidade da Marinha da Argentina destinada à formação de suboficiais especialistas em mecânica e 

engenharia de navegação. A partir de 2005 foi instalada em Porto Belgrano, a 28 quilômetros de Bahía 

Blanca. A sua sede anterior, situada na esquina da Avenida do Libertador com a Avenida Santiago 

Calzadilla, na cidade de Buenos Aires, foi o mais emblemático centro clandestino de detenção durante 

a ditadura militar (1976-1983) utilizado pela repressão argentina. Passaram pelo centro de detenção da 

ESMA mais de 5.000 presos, posteriormente desaparecidos. Em 2004 foi convertido, pela Lei nº 1.412, 

de 5 de agosto do mesmo ano, em Centro de Memória para recordar a repressão, o terrorismo de Estado e 

promover o respeito aos Direitos Humanos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Navega%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/2005
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Belgrano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_Blanca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_Blanca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/1976
http://pt.wikipedia.org/wiki/1983
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desaparecidos_durante_a_ditadura_argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_Humanos
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significativo que é a participação do aparato médico na engrenagem dos regimes 

totalitários, como podemos ver no romance de Kohan e no regime nazista
29

. 

O Dr. Mesiano fala o tempo todo em manter a ordem, o funcionamento do 

sistema, o método. Sobre essa construção da personagem do capitão-médico, Kohan fala 

em entrevista a Maria Fernanda Aldaño (2004) que: 

 

La construcción viene de la lectura de Adorno y Horkheimer en 

Dialéctica del Iluminismo: el holocausto y el exterminio como una 

consecuencia de la razón occidental, no como el asalto a la razón de 

Lukács, no como un avance de irracionalidad sino como una forma 

en todo caso inhumana de la racionalidad más plena, por eso estos 

personajes que clasifican, miden y racionalizan todo el tiempo. Que 

el horror sea el producto de esa razón y no aquello que se le opone. Y 

por otra parte esa dimensión ejecutiva burocrática que Arendt ve en 

Eichmann: la idea del subordinado que realiza una tarea como si no 

pudiese ver la dimensión de horror moral de la tarea que esta 

ejecutando. Esa lectura coincidió en medio de la escritura de la 

novela.(KOHAN,2004) 

 

 

A ação dos médicos de Dos veces junio é muito mais contundente do que a do narrador, 

o conscrito. São eles, os médicos, que comandam porque, também dentro da hierarquia 

militar, têm função de destaque, são os que ensinam, vaticinam, os que inspiram 

admiração, inveja e, em certa medida, é por meio deles que toda a ação flui a um nível 

maior na hierarquia do poder. São os médicos que, no regime nazista, tinham 

competência para dizer quem era útil, e viveria, ou, pelo contrário, não servia e, 

portanto, poderia ser morto. São os médicos que, em Dos veces junio, avaliam os 

detentos e definem sua resistência às torturas a fim de salvaguardar, quando necessária, 

toda possibilidade de informação e, quando, por conta do fracasso de alguns métodos, 

propõem outros: 

 

El doctor Padilla sugirió que los golpes que se aplicaran a la detenida 

preferentemente no estuviesen dirigidos a la zona abdominal. La 

cercanía temporal del alumbramiento aumentaba en gran medida las 

probabilidades de que se produjeran hemorragias difíciles de 

controlar. En caso de que fuera necesario interrogar a la brevedad a la 

detenida, el doctor Padilla se inclinaba por el empleo de métodos de 

presión psicológica. (KOHAN, 2002, p. 32)  

 

                                                 
29

 Sobre este tema, assistimos a diversos documentários, entre eles, Arquitetura da destruição (1989), 

dirigido e produzido por Peter Cohen, e Josef Mengele, o anjo da morte, em SEUHISTORY.COM, 

19/04/2013, http://www.youtube.com/watch?v=Cjz8u6pEPp4. 
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Por conta desta orientação técnica, a detenta deverá passar então às torturas 

psicológicas: primeiramente, ela foi “atendida” por um “de voz más suave que aparecía 

en las mañanas, que a veces hasta le acariciaba la cabeza, ese que le hablaba de su 

chiquito y de la lista de nombres, ese que le decía que en la vida todo es un dar y 

recibir” (KOHAN, 2002, p. 36). Depois surgiu outro: 

 

Uno que le clavó el taco de las botas en los pies descalzos. Después 

se inclinó hacia ella para hablarle en voz baja. No precisó verlo para 

saber que se acercaba. Le oyó decir: “Esto no es un jardín de 

infantes”. Le oyó decir también: “Acá los pendejos no duran”. 

Después se calló, para ver si ella hablaba. Cuando se fue, golpeando 

los tacos, ella quiso mover los dedos de los pies, pero no pudo. 

(KOHAN, 2002, p. 43) 

 

Nenhuma das técnicas anteriores resulta positiva para os objetivos da repressão militar. 

A detenta ainda se recusa a “colaborar”, e então: 

 

En el momento en que sintió la aspereza del caño apoyado en su 

nuca, encontró algún modo de resignarse a la muerte. Le dijeron que 

iban por fin fusilarla porque se habían cansado de esperar que 

colaborara. Esa explicación casi final suponía, de alguna manera, una 

última oportunidad, una última interrogación. Pero ella siguió 

callando. De las muchas cosas que le advirtieron, en ninguna creyó, y 

eso la ayudó a no pronunciar ni un solo de los nombres. De día o de 

noche, ya no lo sabía, la vinieron a busca. Casi no le quedaba cuerpo 

donde pudiesen matarla. [...] No tuvieron que encapucharla, porque 

ya lo estaba desde un principio. No había un pelotón, sino un solo 

verdugo. Bastaba una persona para matar a una persona. Bastaba un 

solo revólver, puesto en medio de la nuca del que tenía que morir. 

Sintió el olor de la pólvora, y sintió el olor de la pólvora ya quemada, 

aunque no le hubiesen disparado todavía. Oyó que el percutor se 

movía y llegaba al tope. En la nuca percibió la presión del dedo sobre 

el gatillo, ya disparando. Esperó que sonara un estampido, pero sonó 

un mero golpe del metal contra el metal. En un instante de pura 

irrealidad, pensó que así sonaba un disparo si se lo oía desde la 

muerte. Después entendió que no, que no le habían disparado. Hubo 

insultos y hubo risas, festejando el simulacro.  

(KOHAN, 2002, p. 54-5) 

 

A partir daí, o Dr. Padilla, do Centro Malvinas, em Quilmes, telefona para o quartel 

aonde deveria estar o Dr. Mesiano: “Necesito hacer una consulta técnica” (KOHAN, 

2002, p. 41), que é a pergunta: “¿A partir de qué edad se puede empesar a torturar a un 

niño?”. Em outras palavras, o romance de Martín Kohan reproduz uma gradação técnica 

de tortura psicológica, que culminaria com a tortura da criança na presença da mãe. A 

pergunta que abre a narrativa é a consequência de um raciocínio lógico, respaldado por 
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homens de ciência, que, depois de um longo processo de intensificação, chega a 

legitimar a tortura e, finalmente, o sofrimento de um inocente. Em Entresueños Kohan 

diz que: 

    

El camino para llegar a esa frase - “¿A partir de qué edad se puede 

empezar a torturar a un niño?” - tuvo que ver con una decisión previa. 

Antes de elegir o saber algo sobre la novela, antes de tener alguna 

decisión, sí había cierta voluntad de escribir algo que tuviese que ver 

con el horror y con lo no dicho, y de algo que estuviese fuera de un 

registro más ligado a lo paródico y humorístico, que era la línea por 

la que yo venía haciendo cosas. En principio, mi búsqueda tenía que 

ver con una especie de zona del mal y del horror que me obligara a 

mí literariamente a un registro donde no tuviese lugar ni el narrador 

irónico, ni la distancia más o menos cínica, ni divertida. Y en realidad 

lo de la dictadura empieza a darme vueltas junto con otras 

posibilidades que fui considerando y descartando. […] La frase tiene 

todo y era como lo que yo quería hacer con el resto del texto.  

(KOHAN, 2004) 

 

Conforme anunciamos no início do capítulo, há uma aproximação entre o 

romance de Kohan e o regime nazista, sobretudo no que tange à participação dos 

médicos na estrutura do poder. No documentário Mengele, o Anjo da Morte, o narrador 

faz a seguinte apresentação: 

 

Em Auschwitz, um nome ressoava entre as pessoas assustadas que 

chegavam, gelando o sangue dos mais fortes: Yosef Mengele, o anjo 

da morte, cujo trabalho era decidir o destino dos prisioneiros que 

chegavam ao campo e selecionar os melhores exemplares para as 

suas experiências sobre-humanas. (Documentário) 

 

Em seguida, faz a seguinte pergunta: “Mas como um homem, nascido em uma família 

burguesa, com dois diplomas universitários e um grande futuro pela frente se associou à 

máquina assassina nazista, tornando-se um assassino cruel?”. Essa pergunta é 

sintomática também porque aduz à crença do próprio narrador: parece haver uma 

contradição entre a origem de Mengele, seus dois diplomas universitários e o destino 

que deu à sua vida
30

. 

Naturalmente, o aparato médico é central como mecanismo de validação de um 

discurso técnico na questão judaica também no livro de Hannah Arendt. Na passagem 

em que o advogado de Eichmann, Dr. Servatius, declara que: 

                                                 
30

 Essa questão é muito mais complexa. O que nos interessa aqui é apenas pensar de que maneira um 

grupo esclarecido, através de um discurso cientificista, conseguiu se desumanizar ao ponto de realizar de 

fato, e repetidas vezes, o que já é grande demais para simplesmente ser imaginado. 
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O acusado é inocente das acusações que o responsabilizavam pela 

“coleção de ossos, esterilizações, assassinatos por gás e questões 

médicas similares”, diante do que o juiz Halevi o interrompeu: “Dr. 

Servatius, presumo que tenha sido um deslize seu afirmar que a 

execução por gás é uma questão médica”. Ao que Servatius 

respondeu: “Era efetivamente uma questão médica, uma vez que era 

preparada por médicos; era uma questão de morte e a morte também 

é uma questão médica.” (ARENDT, 1999, p. 83) 

 

O argumento do Dr. Servatius é simples: Eichmann não teve nada a haver com o 

assassinato de nenhum judeu, pois sua função era puramente técnica. Ele era 

responsável pelos transportes e se, no caso, a carga era de pessoas, e de pessoas que 

eram levadas para a morte, isto não estava sob a sua responsabilidade. Em Dos veces 

junio, temos o seguinte esclarecimento por parte do conscrito: “hay que entender que en 

una máquina cada engranaje funciona en relación con otros engranajes, y que en esa 

máquina, igual que en cualquier motor, hay piezas más importantes y piezas menos 

importantes” (KOHAN, 2002, p. 79). Podemos entender também que, em um país, da 

mesma forma que em uma máquina a ser operada, há pessoas mais importantes e 

pessoas menos importantes. O conscrito recorda:  

 

El doctor Mesiano certa vez me había dicho: dos fuerzas chocaron en 

la formación de la Argentina: una caótica, irregular, desordenada, la 

de las montoneras; otra sistemática, regular, planificada, la de 

ejército. El doctor Mesiano siempre me aconsejaba profundizar en 

mis conocimientos de la historia argentina, y sacar mis propias 

conclusiones. (KOHAN, 2002, p. 38-9) 

 

Mais uma vez, é o Dr. Mesiano quem orienta, quem filosofa e, “democraticamente”, 

sugere que o conscrito estude a história do país e tire suas próprias conclusões.  

Outra aproximação possível, entrevista na narrativa de Kohan, é a que se produz 

entre a ideologia nazista de superioridade racial, em sua exaltação do fenótipo ariano, e 

a ideologia militar que rege a ditadura argentina na seleção de crianças de olhos claros 

para adoção: 

El doctor Padilla había dicho que no daba un centavo por la vida de la 

madre, y que los de la lista de espera empezarían a meter presión, no 

bien supieran que el nene había nacido sanito y que, por lo que podía 

verse, iba a tener los ojitos claros
31

. (KOHAN, 2002, p. 38-9)  

                                                 
31

 Em Dos veces junio fala-se de três listas: a lista de espera para adotar as crianças órfãs por conta da 

repressão, mesmo que não fossem ainda órfãs de fato; a lista de caídos em combate; e a maior de todas, 

posto que tinha uma função legal e atenuante, a lista de desaparecidos. O filme La historia oficial (1985), 

de Luis Puenzo, revela um pouco do panorama da situação dessas “adoções”. 
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Há uma gradação de preferências para a adoção dos filhos de detentas e, conforme a 

passagem transcrita dá a entender, os de olhos claros estavam no topo dos mais 

procurados. A eliminação da “subversiva” também já está dada como certa, a menos 

que, claro, o “interesse da nação” oriente o último estágio da tortura psicológica 

sugerida pelo Dr. Padilla. 

A medicina, em Dos veces junio, é uma instituição dentro de uma instituição, a 

militar. Há, nas duas, uma relação de poder segundo a qual o Dr. Mesiano está 

hierarquicamente acima de muitos outros capitães-médicos, inclusive com o respaldo 

dos seus superiores imediatos. Por exemplo, o coronel Maidana consegue, com o 

próprio Contra-Almirante Lacoste, vice-presidente do Ente Autárquico, dois ingressos 

para que o capitão fosse com seu filho assistir ao jogo. O Dr. Mesiano é o primeiro de 

sua turma e o que sabia mais. É ele que afirma reiteradas vezes: “El problema de 

nuestro país es la ignorancia” (KOHAN, 2002, p. 88). E depois, acrescenta: “El 

problema de nuestro país es la ignorancia. Pero no la ignorancia de los ignorantes: ésa 

está en los cálculos y es funcional. El problema de nuestro país es la ignorancia de los 

que estudiaron y se supone que tendrían que saber” (KOHAN, 2002, p. 94). O vínculo 

entre o saber e o poder está claríssimo, pois só aquele mais preparado, o que sabe mais 

pode resolver os problemas mais sérios: 

 

Hay un hecho indiscutible: si el doctor Padilla hubiese contado con el 

conocimiento suficiente para establecer con certeza un límite 

determinado, si su competencia profesional le hubiese permitido 

indicar taxativamente una pauta, fuera ésta de dos meses, de seis 

meses o de dos años, entonces ni siquiera habría hecho falta recurrir 

al doctor Mesiano. Pero al doctor Mesiano habían tenido que 

consultarlo, y con urgencia; y por eso yo ahora con tanta insistencia 

lo buscaba. Necesitaban de él. Y eso los obligaba a tenerle una 

consideración diferente. Era una de esas personas que sabían resolver 

problemas médicos, en tiempos en que sobraban los problemas 

médicos. (KOHAN, 2002, p. 82-3) 

 

E sobre a medicina, o conscrito explica: 

 
¿Qué es la medicina, finalmente? Yo estudio medicina. La medicina 

es una ciencia del cuerpo humano. Es un saber sistematizado acerca 

del cuerpo humano, que a veces se aplica sobre su medianía, sobre el 

nivel promedio de lo que se considera normalidad, y otras veces se 

aplica sobre sus límites, sobre los niveles a los que un cuerpo puede 

ser llevado. (KOHAN, 2002, p. 82-3) 
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É importante ressaltar que não se trata de qualquer saber, mas de um saber técnico, um 

saber científico, respaldado por um fazer acadêmico, um saber iluminador e, 

naturalmente, um saber validado através da situação histórica vivida, um saber que não 

questionará a dimensão humana da tortura, inclusive de um recém-nascido. A relação 

saber-poder é evidente e é fundamental retornar às reflexões de Foucault: 

 

Se é verdade que essas pequenas relações de poder são com 

frequência comandadas, induzidas do alto pelos grandes poderes do 

Estado ou pelas grandes dominações de classe, é preciso dizer ainda 

que, em sentido inverso, uma dominação de classe ou uma estrutura 

de Estado só podem funcionar bem se há, na base, essas pequenas 

relações de poder. O que seria o poder de Estado, aquele que impõe, 

por exemplo, o serviço militar, se não houvesse, em torno de cada 

indivíduo, todo um feixe de relações de poder que o liga a seus pais, a 

seu patrão, a seu professor – àquele que sabe, àquele que lhe enfiou 

na cabeça tal ou tal ideia? (FOUCAULT, 2006, p. 233) 

 

O contato com o pensamento de Foucault parece perfeito: é o pai, reafirmando e 

restabelecendo as relações de poder embutidas nos ensinamentos paternos: 

 

Em nossas sociedades, a “economia política” da verdade tem 

cinco características historicamente importantes: a “verdade” é 

centrada na forma do discurso científico e nas instituições que 

o produzem; está submetida a uma constante incitação 

econômica e política (necessidade de verdade tanto para a 

produção econômica, quanto para o poder político); é objeto, 

de várias formas, de uma imensa difusão e de um imenso corpo 

de consumo (circula nos aparelhos de educação ou de 

informação, cuja extensão no corpo social é relativamente 

grande, não obstante algumas limitações rigorosas); é 

produzida e transmitida sob o controle, não exclusivo, mas 

dominante, de alguns grandes aparelhos políticos ou 

econômicos (universidade, Exército, escritura, meios de 

comunicação) enfim, é objeto de debate político e de confronto 

social (as lutas “ideológicas”). (FOUCAULT, 2012, p. 52) 

 

Em Dos veces junio, a aprovação do pai por conta da seleção do filho para o 

serviço militar e as orientações que lhe passa a fim de que sobreviva entre essa “gente 

de reglas claras” (KOHAN, 2002, p. 16) são exemplos da relação de poder que se 

transfere para que, no quartel, se restabeleça a relação entre o Dr. Mesiano e o soldado. 

O reconhecimento dessa transferência enche o pai de orgulho: “Mi padre dijo que él se 

sentía muy orgulloso. Y era verdad: tenía en los ojos un brillo como de lágrimas que no 
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iban a salir” (KOHAN, 2002, p. 13). O conselho principal, apreendido no início da 

narrativa, naturalmente nos explica o comportamento do rapaz durante toda a história: 

 
Mi padre me contó que había un militar que tenía este lema: “Al 

pedo, pero temprano”. Me dijo que esa consigna ilustraba bastante 

bien el modo de razonar de los militares. Después insistió mucho en 

que no fuera a mencionar esta anécdota a nadie en la conscripción, ni 

siquiera a los compañeros. “Vos calladito”, me dijo, y me guiñó un 

ojo. (KOHAN, 2002, p. 20)  

 

Com esta orientação, e a ambiguidade do texto de Martín Kohan, o pai o adverte sobre 

não confiar em seus pares e a se manter calado. Em outra passagem, lemos o seguinte: 

“No hay que actuar como los judíos que siempre quieren hacer ver que saben todo” 

(KOHAN, 2002, p. 18). A única referência aos judeus, crucial para o diálogo com 

Hannah Arendt, vem no meio de um chiste paterno. Em Dos veces junio, o 

esclarecimento vem também difundido em um chiste e em um conselho passado de pai 

para filho: “Recuerdo que mi padre dijo: „Los milicos son gente de reglas claras‟. La 

primera de esas reglas establecía: „El superior siempre tiene razón, y más aún cuando no 

la tiene‟. Recuerdo que me dijo que entendiera bien eso, porque si entendía eso, 

entendía todo” (KOHAN, 2002, p. 54-5).  

Concluindo o capítulo sobre a relação entre ciência médica e poder, há ainda 

uma outra relação importante a ser destacada. Depois de falar que as guerrilheiras, “que 

ni casadas están”, engravidam e que sua irmã não o consegue, o Dr. Mesiano diz: 

 

Las sifilíticas voluntarias al menos ofrendaban su vida cumplían, 

a su modo, el juramento sagrado de dar la vida por la patria. 

Nadie ignoraba, y mucho menos las putas, que después de 

pasarles pestes y chancros a los enemigos, a ellas mismas les 

aguardaba una misma muerte, la rociadura con cal y la fosa 

común. Pero lo hacían y morían con la conciencia en paz por el 

deber cumplido. “Estas conchudas, en cambio”, decía el doctor 

Mesiano, “se hacen preñar por cualquier pelotudo, porque una 

vez preñadas se sienten fuertes, invulnerables. Preñadas o 

madres, se creen el soldado perfecto, pretenden que nadie las 

puede tocar”. […] Claro que el arte de la guerra consiste 

justamente en eso: en detectar la mayor fuerza con que cuenta el 

enemigo, para convertirla en su mayor debilidad. (KOHAN, 

2002, p. 119) 

 

A racionalidade do pensamento do Dr. Mesiano continua na avaliação das 

estratégias do inimigo e, agora, colocando a questão da posse do corpo e de seu uso 

como arma de guerra: 
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¿Qué puta no sabe que su cuerpo no es suyo? Así razonaba el doctor 

Mesiano. Una puta entiende que su propio cuerpo no le pertenece, o 

por lo menos, que no le pertenece del todo. El enfermo terminal 

consigue, aunque muy por otro camino, arribar a esa misma certeza. 

Hay algo en su cuerpo que ya no tiene nada que ver con él. Por eso 

estas personas se entregan tan dócilmente, a los clientes en un caso y a 

los médicos en el otro: porque dan su cuerpo sin darse ellos. Así 

razonaba el doctor Mesiano, y sostenía que al llegar a ese estado las 

personas adquirían, paradójicamente, un poder muy particular. De 

alguna manera lograban una prodigiosa afinidad con lo que pasa en 

una guerra. Porque en una guerra los cuerpos ya tampoco son de 

nadie: son pura entrega, son puro darse a una bandera y a una causa. 

Así razonaba el doctor Mesiano: cuando en la guerra se acciona sobre 

un cuerpo, se está accionando sobre algo que ya no le pertenece a 

nadie. De ahí su interés por las putas de Vietnam, que habían llegado a 

ser, a un mismo tiempo, y maravillosamente, prostitutas, enfermas 

terminales, instrumentos de guerra. (KOHAN, 2002, p. 120)  

 

O Dr. Mesiano opera, através de sua racionalidade, que conjuga o militar com a 

ciência médica, a aproximação entre a prostituta, o enfermo e o soldado, e depois 

destitui a todos do próprio corpo. Essa destituição – já que o corpo não é de ninguém – 

permite que se opere sobre ele sem os conflitos morais, conforme vimos ocorrer no caso 

nazista, e, por fim, demonstra uma admiração por tal espécie de guerrilheiro: este que o 

livra de qualquer reflexão além das urgências da guerra. 
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7. Associações intertextuais 

 

Se a técnica literária contemporânea identifica uma apropriação, por parte da 

literatura atual, de outros gêneros textuais, em Martín Kohan, há ainda a relação com 

outras narrativas já clássicas da literatura. Ou seja, localizamos em Dos veces junio 

também a ideia de intertextualidade que, segundo Julia Kristeva (2005), seria o diálogo 

explícito ou não que uma obra estabelece com outras obras. Em nosso estudo, 

encontramos duas relações diretas: a primeira com Operación Masacre, publicado em 

1957, de Rodolfo Walsh, que ficou preso no quartel general da ESMA
32

; a segunda com 

El matadero
33

, de Esteban Echeverría, publicado em 1838. Mais uma vez, podemos 

verificar uma engenhosidade na construção das referências: a primeira prima pela 

violência, pelo aspecto histórico da própria vida do escritor e de seu livro mais famoso; 

a segunda, ainda que, naturalmente, a violência esteja presente, oferece também uma 

avaliação do aspecto de formalização, de oficialização através da escrita, dos fatos que 

narra. Os dois oferecem possibilidades de interpretação como ficção e os dois se dão 

como verídicos. No primeiro, Walsh fez o trabalho de pesquisa apresentando todas as 

falhas das versões oficiais para o fato que narra. O segundo, nos deixa a pensar em 

descobrir como o fato “oficial” foi parar nos registros legais. Seria um interessante 

exercício para ver se se pode descobrir, lado a lado, qual é a ficção. 

Nossa proposta não é realizar uma leitura comparativa minuciosa dos textos, 

mas apenas demonstrar que também este aspecto está presente na arquitetura literária de 

Dos veces junio, de modo que não vamos nos ater a reproduzir os enredos das duas 

narrativas, passando por elas muito superficialmente
34

. 

Em Operación masacre se lê: “Tampoco olvido que, pegado a la persiana, oí 

morir a un conscripto en la calle y ese hombre no dijo: „Viva la patria‟ sino que dijo: 

„No me dejen solo, hijos de puta‟” (WALSH, 2013, p. 18). O contato entre as narrativas 

de Walsh e Kohan se dá, além da personagem do conscrito sem nome, também na 

primeira data que Rodolfo Walsh registra: 9 de junho de 1956, dia do levante que 

                                                 
32

 Referenciamos nesta Dissertação a edição de 2013. Na 45ª  edição de Operação massacre está: “El 25 

de marzo de 1977 Walsh fue secuestrado por un „Grupo de Tareas” y desde entonces permanece 

desaparecido” (WALSH, 2013, p. 225) 
33

 Referenciamos nesta Dissertação a edição de 1874. 
34

 Intertextualidade é um conceito desenvolvido por Julia Kristeva. Em Inéditos, Vol. 1 - Teoria, Roland 

Barthes define: “todo texto é um intertexto” (2004, p. 275), “todo texto é um tecido novo de citações 

passadas” (2004, p. 246). Ou seja, intertextualidade é o diálogo, consciente ou não, que um texto 

estabelece com tudo o que se produziu antes de sua criação. 
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tentava restaurar o governo de Juán Domingo Perón, derrubado no ano anterior. No dia 

10 de junho, a ditadura derrotará os rebeldes e fuzilará seus líderes
35

. Walsh escreve 

uma história real, mas seus fatos são inacreditáveis: “Livraga me cuenta su historia 

increíble; la creo en el acto” (WALSH, 2013, p. 19). Com efeito, a realidade pode 

parecer ficção e, em contrapartida, a ficção pode parecer real: 

 

Ésa es la historia que le oigo repetir ante el juez, una mañana en que 

soy el primo de Livraga y por eso puedo entrar en el despacho de 

juez, donde todo respira discreción y escepticismo, donde el relato 

suena un poco más absurdo, un grado más tropical, y veo que el juez 

duda, hasta que la voz de Livraga trepa esa ardua colina detrás de la 

cual sólo queda el llanto, y hace ademán de desnudarse para que le 

vean el otro balazo. Entonces estamos todos avergonzados, me parece 

que el juez se conmueve y a mí vuelve a conmoverme la desgracia de 

mi primo. (WALSH, 2013, p. 20) 

 

É muito interessante como a fronteira entre verdade e ficção se torna tênue na 

leitura das duas obras, principalmente se consideramos o aspecto político, aspecto este 

da própria sobrevivência, que leva o conscrito de Dos veces junio e aos jornais citados 

por Walsh em Operación masacre a não querer “enterarse” da história real. 

Outro ponto de contato entre essas narrativas é a presença do rádio. Na narrativa 

de Kohan, ele servirá para informar quem será militar e quem não o será (KOHAN, 

2002, p. 12) e fará previsões sobre a partida (KOHAN, 2002, p. 56). Também a 

televisão está presente: “Si uno miraba con atención las ranuras de las persianas de las 

casas, veía en todas ellas el brillo celeste de los televisores encendidos” (KOHAN, 

2002, p. 61). Na página 67 de Dos veces junio, o conscrito, por se saber não observado, 

ou por se saber um soldado do exército argentino, escuta através de fones de ouvido do 

rádio de um homem que havia ido ao banheiro, e, ao invés de estar ouvindo a partida, o 

homem está ouvindo música clássica. Além dessas passagens, a emissora de rádio 

também está presente em outros momentos que acreditamos ser desnecessário listar, 

uma vez que o diálogo, no sentido de que o rádio é o transmissor de notícias 

“importantes”, nos dois livros já está claro. 

No livro de Walsh, o papel do rádio e das músicas que tocavam, mais ainda da 

programação oficial das músicas, são fundamentais para a narrativa, uma vez que 

provam o horário de sua execução e testemunham a ilegalidade da lei marcial aplicada 

pelo regime militar que ocasiona a morte de todos os envolvidos (ou não envolvidos) na 

                                                 
35

 www.brasildefato.com.br/node/4549. Consultado em 15/09/2013. 
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revolta peronista de 1956. É o rádio que vai servir como documento para provar que o 

decreto no qual se lia que os cidadãos ficassem em suas casas só foi anunciado à 

00h32m do dia 10 de junho: “Son las 21h30. [...] Radio del Estado, la voz oficial de la 

Nación, transmite música de Haydn” (WALSH, 2013, p. 39); “Se acaso sintoniza un 

instante Radio de Estado, la voz oficial de la Nación, comprobará que ha terminado de 

transmitir un concierto de Bach y a las 22h59 inicia otra vez con Ravel” (WALSH, 

2013, p. 39). 

Como nosso objetivo é apenas apresentar o contato entre as narrativas de Kohan 

e de Walsh, resumiremos apenas explicando que, no caso de Operación masacre, as 

pessoas foram detidas no dia 09 de junho sob a justificativa da lei marcial que, 

oficialmente, só se promulgou aos 32 minutos do dia 10 de junho. Neste dia, com a 

rebelião controlada, e sem saber o que fazer com os presos, ordena-se que: - ¡A esos 

detenidos de San Martín, que los lleven a un descampado y los fusilen! (WALSH, 2013, 

p. 83). Walsh escreve seu livro com base em profunda pesquisa e nos testemunhos dos 

sobreviventes. 

Em El matadero, na Advertencia que prefacia o conto, Juan María Gutiérrez 

escreveu: 

 

El poeta no estaba sereno cuando realizaba la buena obra de escribir 

esta elocuente página del proceso contra la tiranía. Si esta página 

hubiese caído en manos de Rosas, su autor habría desaparecido 

instantáneamente. El conocía bien el riesgo que corría; pero el 

temblor de la mano que se advierte en la imperfección de la escritura, 

que casi no es legible en el manuscrito original, pudo ser más de ira 

que de miedo. (ECHEVERRÍA, 1874, p. 129) 

  

 As três narrativas tratam de períodos ditatoriais, mas somente Kohan escreve 

fora dos regimes de exceção, uma vez que publica Dos veces junio em 2002. Os dois 

autores citados trabalham “à flor da pele”, escrevendo no impulso da emoção, dentro de 

um comprometimento com a “verdade”, os fatos estão em evidência. Kohan arquiteta 

sua obra, monta um texto como um engenheiro constrói um prédio, a linguagem está em 

evidência.  

 Echeverría escreveu seu texto em cima da clássica oposição civilização e 

barbárie. Sendo sua narrativa de extrema violência, também apresenta seus personagens 

com uma contestação moral insinuada, uma vez que os fatos que se desenrolam na 

trama são apresentados como reais. Na história, os federais, representantes do ditador 
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Rosas, apesar de serem os agentes da barbárie que o texto apresenta, acusam o outro 

lado de selvageria, no caso o dos unitários, nome dado aos membros do partido oposto 

ao do general Rosas.  

O texto narra um período de escassez em um lugar localizado nos arredores de 

Buenos Aires, em que, por ocasião da proibição do consumo de carne, por parte da 

Igreja, os habitantes ficaram sem ter o que comer. Para aliviar o desespero, o ditador 

Rosas autoriza, apesar da imposição religiosa, à qual obedecia, o envio de cinquenta 

cabeças de gado para amenizar a situação. Após a morte do último touro, abatido pela 

adaga de Matasiete, aparece um unitário que é imediatamente atacado, derrubado de seu 

cavalo e, quando iam degolá-lo, assim como fizeram com o touro, chega o juiz del 

Matadero e ordena que o levassem para la casilla. A aproximação com Dos veces junio 

é textual: 

 

La sala de la casilla tenía en su centro una grande y fornida mesa de 

la cual no salían los vasos de bebida y los naipes sino para dar lugar a 

las ejecuciones y torturas de los sayones federales del Matadero. 

Notábase, además, en un rincón, otra mesa chica, con recado de 

escribir y un cuaderno de apuntes. (ECHEVERRÍA, 1874, p. 150) 

  

No primeiro parágrafo de Dos veces junio, está escrito: “El cuaderno de notas 

estaba abierto, en medio de la mesa. Había una sola frase escrita en esas dos páginas que 

quedaban a la vista. Decía: “¿A partir de qué edad se puede empesar a torturar a un 

niño?” (KOHAN, 2002, p. 11).  

 A seguir, ocorre um diálogo entre o juiz e o unitário quando o juiz ordena que 

tirem a roupa do unitário e o empalem. Ao ouvir a sentença, o unitário se debate com tal 

violência que acaba morrendo. Então, dizem: 

 

“Reventó de rabia el salvaje unitario” – dijo uno. “Tenía un río de 

sangre en las venas” – articuló otro. “Pobre diablo: queríamos 

únicamente divertirnos con él, y tomó la cosa demasiado a lo serio” – 

exclamó el Juez frunciendo el ceño de tigre. Es preciso dar parte, 

desátenlo y vamos. (ECHEVERRÍA, 1874, p. 153) 

 

 Então, o juiz, por sua função, deverá transformar em texto o que aconteceu. É 

possível imaginar que o juiz não relatará a verdade sobre o fato, criando uma ficção que 

dê conta da morte do unitário. O mesmo ocorre com os órgãos oficiais de Operación 

masacre. Ficcionalizam a realidade para dar uma aparência de legalidade e de 

moralidade às ações que impetram. O caderno de anotações, que é, também, para muitos 
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escritores, o lugar de anotações para futuras ficções, é o vínculo direto com Dos veces 

junio. 

 Em certa medida, podemos dizer que os três escritores produzem o que Josefina 

Ludmer define, na atualidade, como realidadeficção, conforme já mencionamos nesta 

dissertação. Echeverría e Walsh partem da „realidade‟ para a produção ficcional, em 

outras palavras, para a literatura. Kohan faz um caminho diferente, ou seja, a partir da 

literatura, aborda a História, utilizando-se de fragmentos oriundos de documentos 

“oficiais”
36

. 

 Em seu Para uma teoria da produção literária, Pierre Macherey escreve: 

 
Conhecer não é ouvir uma palavra preexistente que teria valor de 

fábula, e traduzi-la: é inventar uma realidade nova, dar palavras ao 

que em si é silencioso, não porque esteja impedido de falar, mas, 

mais propriamente por ser um guardião de silêncio. Conhecer não é, 

portanto, encontrar ou reconstituir um sentido latente, esquecido ou 

oculto. É constituir um conhecimento novo, ou seja, um 

conhecimento que acrescenta à realidade de que parte e de que fala 

algo diferente. (MACHEREY, 1971, p. 10-1) 

 

 Após apresentar estes dois textos que já fazem parte da tradição da literatura 

argentina, e com os quais Dos veces junio dialoga diretamente, gostaríamos de, sem nos 

alongar, uma vez que este exercício de referenciação é infinito, propor dois outros 

textos: um alheio ao universo hispânico, pois se trata do romance 1984 (2009), do inglês 

George Orwell, que dialoga mais com a entrevista de Kohan e o conceito de escrita de 

Dos veces junio que propriamente com a narrativa. O outro é o documentário ESMA: 

Recuerdos de la muerte, de Román Lejtman
37

, que serve para completar uma passagem 

do livro de Kohan que, sem esta informação, passa despercebida.  

Uma observação que nos pareceu interessante diz respeito à ausência, tanto nas 

entrevistas de Kohan, quanto nas de Foucault – naquelas, claro, a que tivemos acesso –, 

de uma referência a 1984, de George Orwell. Este livro parece a realização, em um 

nível de Estado, do panóptico de Bentham
38

:  

                                                 
36

 Oficial não é usado aqui no sentido daquilo que foi reconhecido pelas autoridades, mas no sentido de 

legitimidade que têm as declarações de sobreviventes da última ditadura argentina. Referimo-nos, entre 

outras coisas, à tabela que relaciona peso corporal e resistência a descarga elétrica, já citada 

anteriormente. 
37

  www.youtube.com/watch?v=5U2OeNlbkHs . Consultado em 30/10/2013. 
38

 Não nos esquecemos de que o panóptico é um projeto arquitetônico que permitiria a um observador, 

colocado em uma torre, vigiar a todos os detentos em suas respectivas celas. Nossa leitura coloca o 

sistema de controle de Orwell ao lado do panóptico, sendo de algum modo o seu desdobramento: a torre 

se converte em uma sala repleta de monitores e as casas dos cidadãos, as ruas da cidade, enfim, qualquer 

espaço se transforma em prolongamento das celas vigiadas. Daí, a sensação permanente de vigilância e o 

http://www.youtube.com/watch?v=5U2OeNlbkHs
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Na parede do fundo fora pregado um cartaz colorido, grande demais 

para exibição interna. Representava apenas uma cara enorme, de mais 

de um metro de largura: o rosto de um homem de uns quarenta e 

cinco anos, com espesso bigode preto e traços rústicos mas atraentes. 

[...] Em cada patamar, diante da porta do elevador, o cartaz da cara 

enorme o fitava da parede. Era uma dessas figuras cujos olhos 

seguem a gente por toda parte. O GRANDE IRMÃO ZELA POR TI, 

dizia a legenda. (ORWELL, 2009, p. 7)  

 

Cabe aqui relembrar a passagem em que o conscrito de Dos veces junio se sente 

vigiado por Jesus Cristo e pelo general San Martín. O Grande Irmão de Orwell 

representaria, de certa forma, a síntese entre a igreja e o Estado no mecanismo de 

coerção e controle do cidadão comum. 

Os pontos de contato são mais surpreendentes se considerarmos que os lemas do 

partido que domina Oceania, o país da obra de Orwell, são “Guerra é paz”, “Liberdade é 

escravidão” e “Ignorância é força” e os associamos ao “o silêncio é saúde” dos cartazes 

dos ditadores argentinos, conforme escreve Marcos Novaro e Vicente Palermo: 

 

Enquanto isso, cada um deveria se dedicar a seus afazeres: as 

mulheres, a ser boas donas de casa, esposas e mães; os professores, a 

sua função apostólica de formar argentinos de bem e respeitadores da 

ordem; os estudantes, a estudar; os jovens, a aprender a obedecer e 

respeitar seus pais; os operários, a trabalhar com regularidade; os 

empresários, a produzir. Tudo isso ficou magnificamente sintetizado 

nos enormes cartazes instalados em Buenos Aires e outras cidades à 

vista dos motoristas: “o silêncio é saúde”. (NOVARO e PALERMO, 

2007, p. 44) 

 

 No documentário ESMA: Recuerdos de la muerte apresentado por Román 

Lejtman há a participação de dois ex-detentos das celas da Escola de Mecânica da 

Armada: Victor Basterra e Enrique Fukman. As informações dos sobreviventes 

ampliam a significação da seguinte passagem do livro de Martín Kohan: 

 

En el entrepiso estaban las oficinas. El trabajo de oficina es siempre el 

más tedioso, el más mecánico, el más repetitivo, el más impersonal. 

Hasta el sonido del tecleo de los que escriben a máquina parece 

distinto. Sobre los escritorios se apilan las planillas de puntas 

dobladas, y es raro que en los estantes dejen de torcerse los grandes 

biblioratos de color indefinible. Siempre hay alguien que para matizar 

enciende una pequeña radio portátil y sintoniza alguna audición de 

                                                                                                                                               
medo de ser visto fazendo alguma coisa errada. O temor a ser denunciado, devida ou indevidamente, 

levaria a uma sociedade a tal passividade que a aproximaria de outro livro significativo, O admirável 

mundo novo (1979), do, assim como Jeremy Bentham, também inglês Aldous Huxley.   
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tango, pero esa radio siempre tiene interferencias y se mezcla, 

convertida en ruido, con el ruido de las máquinas de escribir. Las 

perforadoras de papel se usan para sujetar cosas encima de los 

escritorios; ningún cuidado alcanza para evitar que de alguna manera 

se escapen los pequeños redondeles de papel cortado de su interior y 

acaben por diseminarse en cada rincón y en cada juntura. Así son, 

aproximadamente, todas las oficinas, y así eran también las oficinas en 

este lugar. (KOHAN, 2002, p. 116) 

 

O capítulo de Dos veces junio dá uma noção da dimensão burocrática e do 

tamanho desta dimensão que está associada também ao regime ditatorial e dialoga 

diretamente com o documentário. Neste, Victor Basterra diz que, na ESMA, trabalhou 

em um andar em que se torturavam os prisioneiros e, na sala ao lado, funcionava um 

escritório, onde se falsificava todo tipo de documento. Transcrevemos aqui as palavras 

de Basterra: 

Luego acá había un comedor, así se decía, dónde había una mesa 

grande que los prisioneros que estábamos acá, cumpliendo tareas 

como mano de obra esclava, comíamos ahí. Recuerdo que había un 

televisor, blanco y negro, que siempre se le iba la imagen por estaban 

torturando gente, justamente en una habitación de al lado. 

 

A interferência no rádio de Dos veces junio e a interferência na televisão 

relacionam-se às duas máquinas operativas da ditadura militar: a burocracia, no que diz 

respeito à criação de leis de controle e cerceamento da liberdade de imprensa, e a 

tortura, que empregava diretamente o choque elétrico e, assim, interferia na transmissão 

das imagens e do som. O próprio general Jorge Rafael Videla, que assumiu a 

presidência durante a ditadura, se manifestou em entrevista, também reproduzida no 

documentário, a respeito das comemorações pelo dia do jornalismo. Transcrevemos: 

 

Iniciativa del secretario de prensa da presidencia de hacer esta 

demostración, anticipando la celebración del día del periodista, como 

una muestra de respecto y de afecto a los hombres que tienen esta 

noble pero delicada función de informar e, fundamentalmente, de 

formar opinión. Hago gustos por la felicidad de cada uno y, 

fundamentalmente, para que la prensa argentina sea lo que todos 

esperamos de ella, justamente, una prensa libre porque es 

responsable.
39

 

 

                                                 
39

 No romance de Eloy Martínez, há esta passagem: “En aquellos días finales de 1978 los diarios y las 

radios sólo publicaban lo que se les permitía. Venían haciéndolo desde antes, pero a esas alturas la 

sumisión y el miedo se habían tornado costumbre. Si desaparecían seres humanos, casas donde se 

refugiaban los miserables, ahorros de incautos y jubilados, ¿por qué no iban a desaparecer también las 

incomodidades de la realidad? Total, los lectores fingían ignorancia y repetían que el silencio es salud. 

(MARTÍNEZ, 2008, p. 268) 
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Ocorre que a linguagem utilizada pelo ditador tem uma série de problemas 

internos e não está relaciona, efetivamente, com os fatos. É como se, durante todo o 

tempo, estivesse criando uma ficção que não está em contato com a realidade. Em 

outras palavras, os fatos têm significativos desvios quando passados à palavra oficial, 

descompasso semelhante ao que encontramos entre os fatos narrados em Dos veces 

junio e o modo de narrar: uma passagem que fala de falsificação e destruição de 

documentos está apresentada como a descrição fria de um escritório. Assim, o general 

Videla utiliza os recursos que o escritor vai usar para produzir seu romance. Por 

exemplo, a entrevista acontece logo depois de ser anunciado o controle da imprensa por 

parte do governo, ou seja, há algo de irônico nestas congratulações, ironia que se 

patenteia com a expressão eufemística “hacer esta demostración”. O cerceamento que o 

decreto impõe é apresentado como uma demonstração de afeto e de respeito e, apesar 

desse controle, será ainda uma imprensa livre. Ou seja, é uma ausência total de conexão 

entre o fato e a realidade textual que se apresenta. A citação de Sartre, “a linguagem é 

elíptica” (2004, p. 56), define com precisão teórica o que se disse.   

Ao concluir este capítulo, pensamos que o universo de associações possíveis, 

explícitas e implícitas, incluindo, além da literatura propriamente dita, todos os 

documentários, filmes, músicas etc., dado o tema da ditadura e da tortura, seria 

imensurável, de modo que os textos citados aqui são exemplos emblemáticos das 

questões colocadas nesta dissertação. 
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8 Literatura e engajamento 

 
Creio que aquilo que se deve ter como 

referência não é o grande modelo da língua 

e dos signos, mas sim da guerra e da 

batalha. A historicidade que nos domina e 

nos determina é belicosa e não linguística.  

 

                                           Michel Foucault 

 

La actitud de olvidar y perdonar todo, que 

correspondería a los que han sufrido 

injusticia, ha sido adoptada por los que la 

practicaron. 

  Theodor W. Adorno 

 

 

Logo na primeira página de seu livro Teoría de la vanguardia, Peter Bürger 

escreve: “Creo que sería un avance esencial en la discusión teórica, si se hiciera 

evidente que cada teórico tiene fundamentos para elegir sus temas y su posición ante los 

problemas.” (BÜRGER, 1997, p. 9). Logo a seguir, acrescenta:  

 

Lo quiera o no, el historiador, o sea, el intérprete, está inmerso 

en las disputas sociales de su tiempo. La perspectiva, a partir de 

la que considera su objeto, está determinada por la posición que 

adopte en el seno de las fuerzas sociales de la época. 

(BÜRGER, 1997, p. 12) 

  

Em Sartre, lemos: “Para nós, com efeito, o escritor não é Vestal nem Ariel. Faça 

o que fizer, ele está na jogada, marcado, comprometido até no seu retiro mais 

longínquo” (SARTRE, 2004, p. 61). Estes pensamentos orientaram a montagem de 

nosso projeto de mestrado. Entretanto, o pensamento sartreano, e é preciso considerar a 

realidade histórica em que o filósofo escreve, submete o aspecto estético à urgência 

social, fato que, até pelo distanciamento no momento da publicação de Dos veces junio, 

não orienta Martín Kohan. Parafraseando Renato Poggioli em Teoria dell’arte 

d’avanguardia (1964, p. 218), entendemos que o livro de Kohan é documento, mas, 

também, e principalmente, monumento
40

. Ainda que Dos veces junio, do modo como o 

lemos, já se coloque para além das questões vanguardistas, cremos que ainda alguns 

                                                 
40

 As ideias de documento e monumento são desenvolvidas por Poggioli em Teoria dell’arte 

d’avanguardia (1964). Em resumo, a primeira diz respeito ao caráter documental de qualquer obra; a 

segunda se refere ao aspecto estético das obras de arte.  
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pensamentos de Bürger ajudem a demonstrar como o entendemos: “Un error del modelo 

(no de la crítica marxiana a la religión, sino de su empleo para las obras literarias) 

consiste en que nace de una ficción: la obra particular existe por sí misma. Pero no es 

éste el caso. La obra surge en el seno de la institución arte” (BÜRGER, 1997, p. 14). E 

segue: 

 

Marcuse entiende que en la sociedad burguesa los valores humanos 

sólo se admiten como ficción y, a su vez, impiden su realización 

concreta. Y así como Marx reconoce en la religión un momento 

crítico (“la protesta contra la miseria real”), también Marcuse se 

refiere a la exigencia de las grandes obras de la cultura burguesa 

como protesta contra una sociedad injusta. (BÜRGER, 1997, p. 16) 

 

Martín Kohan escreve seu romance vivendo na época em que se inscreve a 

autonomia da literatura – autonomia essa que se representa, conforme já vimos em 

Josefina Ludmer, em diálogo discursivo com outras áreas, como o cinema, a ortografia, 

o manual, a relação de atletas, as características de produtos, enfim, de todas as áreas 

que possam colaborar na montagem do texto. Outro atributo de Dos veces junio são os 

vazios que compõem a narrativa e que nos permitem essas múltiplas leituras de que 

falamos. Ou como está em Macherey: “Este silêncio dá-lhe também a sua existência [...] 

o silêncio dá forma ao visível” (MACHEREY, 1971, p. 82-3). Citemos um exemplo no 

livro de Kohan: 

 

“Antonio”, llaman al chico. Le dicen que se acerque a saludarme. Es 

evidente que el chico no quiere acercarse ni quiere saludarme. Sigue 

jugando con su pelota azul y blanca y hace de cuenta que no escucha 

nada de lo que le están diciendo. “Antonio”, le dicen, “Antonio”. El 

chico no quiere venir. Sigue jugando con su pelota azul y blanca: la 

levanta y la tira y la vuelve a levantar, como si no lo estuviesen 

llamando a él. (KOHAN, 2002, p. 185) 

 

O que está escrito nos parece muito claro: trata-se de uma criança que faz as suas 

traquinagens e que, encantada com a bola, não quer atender aos pais. É uma leitura 

simples. Entretanto, se considerarmos a história toda, o garoto de quatro anos pode não 

escutar, porque de algum modo seu nome não é Antonio, mas Guillermo (KOHAN, 

2002, p. 24), e sua mãe e seu pai tampouco são seus pais. Há, nesta cena familiar, todo 

um desencontro que se faz sentir na desobediência do menino. Podemos ainda entender 

que ele não quer se aproximar do ex-soldado porque há algo nele com que centenas de 

gerações vão antipatizar e, que a repetição do detalhe da bola, além de uma retomada de 



 90 

um dos assuntos presentes no texto, marca a fuga da criança para algo que não quer 

ouvir ou ver. Ainda podemos derivar um pouco mais e interpretar que a repetição das 

cores da bola com a qual o menino brinca, que são as cores da bandeira argentina, 

poderia simbolizar uma metáfora em relação à própria nação. Ainda mais: em momento 

nenhum, o texto levanta diretamente o assunto de “las madres de la Plaza de Mayo”, 

mas o assunto está presente, insinuado aqui e desde o momento da questão dos partos 

dentro das celas dos campos de concentração. Tudo isso, entretanto, está inscrito no 

texto não-dito do romance, escrito quase vinte anos depois do fim da ditadura. Sobre 

este tema, escreve Macherey: 

 

Para que o discurso crítico se estabeleça sem se expor a ser uma 

repetição, superficial e fútil, da obra, é preciso que a palavra posta no 

livro seja incompleta: que ela não demonstre tudo e que assim seja 

possível dizer outra coisa, doutra maneira. O reconhecimento na 

obra, ou em torno dela, de tal zona de penumbra, é a primeira 

manifestação da intenção crítica. (MACHEREY, 1971, p. 80) 

 

E continua: 

 
Aquilo que um livro diz parte de um certo silêncio: a sua aparição 

implica a “presença” de um não-dito, matéria à qual dá forma, ou 

fundo sobre o qual desenha o seu perfil. Assim o livro não se basta a 

si próprio: acompanha-o necessariamente uma certa ausência sem a 

qual não existiria. Conhecer o livro implica também ter em conta essa 

ausência. (MACHEREY, 1971, p. 82) 

 

Propomos um outro exemplo de Dos veces junio para análise: 

 

“El problema de la infancia”, postuló el sargento Torres, “es que se 

trata de una edad muy propensa a la fantasía”. No pude menos que 

estar de acuerdo con esta observación. Los chicos juegan inventando 

mundos irreales, que pronto se les mezclan con el mundo real. “Por 

más que se los quiera obligar a decir a verdad, la pura verdad”, siguió 

el sargento, “no se sabe nunca si lo que dicen no lo están inventando, 

lo inventan aunque no se lo propongan”. Tuve que admitir que 

también ignoraba cuál era la edad precisa en la que un niño deja de 

fabular involuntariamente. (KOHAN, 2002, p. 28) 

 

Em uma outra passagem, lemos que a prostituta se apresenta como Sheila e o 

conscrito pede seu nome autêntico, quando ela o contesta dizendo que se chama Sheila 

verdadeiramente, afirmando que não tem um nome autêntico (KOHAN, 2002, 97-8). 

Para desespero da situação, o conscrito vai dizer: “Yo quería creerle, y no podía”. 
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(KOHAN, 2002, p. 100), ou seja, a palavra da criança e a da prostituta estão igualadas, 

sendo que a criança ainda está em uma idade muito propensa à fantasia e, se 

relacionarmos estas reflexões com as anteriores, temos mais uma vez a fantasia da bola, 

um mundo infantil por onde circulam e fantasiam os adultos. 

É significante dizer que, mais uma vez dentro dessa “linguagem silenciosa”, 

Martín Kohan, em momento nenhum, se refere à partida de futebol propriamente dita. 

Seu texto fala sobre a Copa do Mundo, mas neste aspecto de desvio, de distração, de 

fantasia que, além de alienar, permite que se aliene. É relevante lembrar que o Doutor 

Mesiano só se propõe a salvar a noite, ignorando a prioridade nacional, depois que sai 

do estádio em que ocorreu a derrota da seleção argentina.  

Parece-nos que podemos, enfim, chegar ao conceito de alegoria retomado por 

Peter Bürger de Walter Benjamin. Bürger explica que o alegórico benjaminiano pode 

ser representado no seguinte esquema: 1. o alegórico retira um elemento da totalidade 

do contexto da vida, o isola e o priva de sua função; 2. o alegórico reúne fragmentos 

separados da realidade e lhes outorga um sentido (BÜRGER, 1997, p. 98)
41

. Então, 

Bürger faz a adaptação do conceito de alegoria para os movimentos de vanguarda: 

 

La confrontación entre la obra de arte orgánica y la no-orgánica 

(vanguardista), desde la perspectiva de la producción estética, 

encuentra el punto de referencia en que los dos elementos del 

concepto benjaminiano de alegoría coinciden con aquello que se 

entendería como montaje. El artista que produce obras orgánicas (en 

adelante lo llamaremos “clásico”, sin querer introducir un concepto 

clásico de obra de arte) manipula su material como algo vivo, cuyo 

significado, surgido de situaciones concretas de vida, él respeta. En 

cambio, para el artista vanguardista, el material es sólo material. Su 

labor no es otra que la de matar la “vida” del material, es decir, 

extraerlo de su contexto funcional que le da significado. (BÜRGER, 

1997, p. 100) 

 

Entendemos que, de um jeito ou de outro, toda literatura é uma alegoria, pois 

parte do princípio de que retira algo do mundo, de sua existência plena, constituída nas 

relações diacrônicas e sincrônicas com tudo o que existe e sua história, e o recoloca em 

um novo contexto. Desse modo, a alegoria operada por Kohan tem ainda o aspecto de se 

escrever longe do período em que os fatos ocorreram e depois do tempo em que se falou 

sobre eles. Este distanciamento permite, inclusive, que a linguagem se autorize o 

                                                 
41

 Bürger destaca quatro tópicos de Walter Benjamin para a explicação da alegoria. Adaptamos apenas os 

dois que estão em consonância com nossa possibilidade de ler Dos veces junio como alegoria. São os 

mesmos que Bürger aponta na sequência quando fala da alegoria para o artista de vanguarda. 
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silêncio com relação ao juízo de valor. Se o fato descrito pode ter alguma avaliação que 

o leve a ser considerado como certo ou errado, isso não interessa ao narrador. No caso 

de Dos veces junio, o narrador tem esta questão bem resolvida, ainda que busque não se 

comprometer plenamente. O posicionamento moral cabe, portanto, ao leitor, em 

concordância com o pensamento barthesiano que já citamos anteriormente. 

Para este escritor de vanguarda, é, então, uma maneira de falar através de 

silêncios. Em Dos veces junio, como já vimos, os silêncios são muito eloquentes. Eles 

“falam” tanto na ausência de assuntos recorrentes quando o assunto é ditadura militar, 

como o caso das Mães da Praça de Maio, quanto na ausência de nome para o conscrito e 

as mulheres – as únicas que têm nomes estão ligadas ao capitão Mesiano (Angela, a 

irmã, e Livia, a esposa). O próprio menino sequestrado, embora a mãe seja identificada 

apenas como detenta, tem nome: “Pensó un nombre por si había nacido varón, y otro 

nombre por si había nacido mujer, sin saber si esos nombres quedarían o serían 

despojados. Fue varón, y se llamó Guillermo” (KOHAN, 2002, p, 24). 

Entendemos que a ausência de nome no personagem principal, alguém menor na 

hierarquia do poder da época, e que, nas palavras de Martín Kohan, não está totalmente 

formado ideologicamente, mas que se esforça para fazer o seu trabalho bem feito, tal 

qual o Eichmann de Hitler, possibilita sua identificação com todos os que mantiveram 

silêncio ante esta barbárie e tantas outras. 

Voltando à questão da alegoria, Martín Kohan, em Dos veces junio, como já 

vimos, consegue o isolamento de diversas tipologias e gêneros textuais e reagrupa-os na 

construção de sua narrativa. Entretanto, o mais significante, em nossa opinião, é a 

utilização do material histórico oriundo da violência estatal da ditadura mais sangrenta 

que a Argentina já viveu. Em Dos veces junio, este elemento é mais um entre tantos 

para a construção de sua alegoria. O exercício se torna complexo inclusive para o leitor 

que encontra uma história de extrema desumanidade e cuja linguagem não inspira 

compaixão. Em outras palavras, podemos senti-la, assim como o conscrito narrador, 

imparcial, fria, técnica. Citando Macherey, perguntamos: “Será preciso interrogarmo-

nos sobre o estatuto deste silêncio?” (1971, p. 81), ou conforme escreve Sartre: 

 

Assim, o prosador é um homem que escolheu determinado modo de 

ação secundária, que se poderia chamar de ação por desvendamento. É 

legítimo, pois, propor-lhe esta segunda questão: que aspecto do 

mundo você quer desvendar, que mudanças quer trazer ao mundo por 

esse desvendamento? (SARTRE, 2004, p. 20) 
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A questão é um pouco mais complexa na obra de Kohan, pois sua linguagem não 

oferece nenhuma orientação. Ela descreve fatos sem hierarquizá-los quer sejam 

violentos ou pueris. Mesmo os vínculos que fazemos e que, supomos, o autor nos 

deixou como rastros, são suposições do leitor. Passa a ser, então, uma escolha do leitor, 

e é possível que sempre tenha sido, decidir por onde fará a recriação do texto de Kohan. 

Conforme escreve Sartre: “Mas desde já podemos concluir que o escritor decidiu 

desvendar o mundo e especialmente o homem para os outros homens, a fim de que estes 

assumam em face do objeto, assim posto a nu, a sua inteira responsabilidade” 

(SARTRE, 2004, p. 20). Ainda citando Sartre sobre engajamento e linguagem, 

destacamos seu conceito sobre o significado do silêncio: 

 

Do mesmo modo, a função do escritor é fazer com que ninguém possa 

ignorar o mundo e considerar-se inocente diante dele. E uma vez 

engajado no universo da linguagem, não pode nunca mais fingir que 

não sabe falar: quem entra no universo dos significados, não consegue 

mais sair; deixemos as palavras se organizarem em liberdade, e elas 

formarão frases, e cada frase contém a linguagem toda e remete a todo 

o universo; o próprio silêncio se define em relação às palavras, assim 

como a pausa, em música, ganha o seu sentido a partir dos grupos de 

notas que a circundam. Esse silêncio é um momento da linguagem; 

calar-se não é ficar mudo, é recusar-se a falar – logo, ainda é falar. 

(SARTRE, 2004, p. 22)  

 

Importa dizer que o engajamento em Kohan está relacionado, prioritariamente, à 

linguagem, à estética que escolhe para a produção de seu texto. Em relação ao silêncio, 

podemos entender com Barthes, em A morte do autor (2004), que o nascimento do 

leitor se dá com a morte do autor. Sobre a questão do estilo, citamos ainda Sartre: 

 

Nada disso impede que haja a maneira de escrever. Ninguém é escritor 

por haver decidido dizer certas coisas, mas por haver decidido dizê-las 

de determinado modo. E o estilo, decerto, é o que determina o valor da 

prosa. Mas ele deve passar despercebido. Já que as palavras são 

transparentes e o olho as atravessa, seria absurdo introduzir vidros 

opacos entre elas. (SARTRE,  2004, p. 22) 

 

Em outras palavras, a obra não é dada de modo algum de maneira explícita, linear, mas, 

muito pelo contrário, solicita um leitor para a recomposição e ordenação dos fatos.  

É o caso da resposta para a pergunta que inicia a narrativa (KOHAN, 2002, p. 

12): o peso necessário para que o corpo possa suportar uma descarga elétrica só aparece, 

de forma insinuada, na página 121. Para quem disponha do conhecimento técnico 

específico, ele já está dado no primeiro parágrafo, uma vez que, lendo a questão sobre a 
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tortura e a idade, poderá concluir uma falha no raciocínio médico, no caso, do Doutor 

Padilla. Depois, constrói-se uma discussão a partir dessa falha primeira, que vimos um 

pouco antes, quando o sargento se põe a especular sobre o poder de fantasiar das 

crianças. O próprio Doutor Mesiano, ciente do erro primal, apontará a ignorância 

daqueles que, porque estudaram, deveriam saber (Idem, p. 94) – e, claro, não inclui o 

sargento que “era de esas personas que, cuando leen, incluso estando a solas, murmuran 

lo que están leyendo, y esta vez permitió que yo lo oyera” (KOHAN, 2002, p. 25). 

Dizendo de outra forma, o sargento está de posse da linguagem, mas não no mesmo 

nível dos médicos, inclusive, os médicos, como se vê, não estão no mesmo nível.  

Aqui, nos ocorre o conceito de interdito trabalhado por Foucault (2011). 

Entendemos que este diz respeito a áreas que não estão abertas a todos e, quanto estão, 

não estão da mesma maneira. Entendemos que o interdito se dá no espaço do saber, 

assim, o conscrito só pode seguir até determinado ponto, o sargento até outro e, desta 

forma, sucessivamente. É interessante pensar que, mesmo dentro de suposta igualdade, 

como, por exemplo, médicos de mesma patente, há também interdições: o Dr. Padilla 

está mais submetido a restrições do que o Dr. Mesiano.  

 Segundo Macherey “o horizonte que limita o labor literário não é o da razão, 

mas, mais propriamente, o da ilusão: a superfície do texto é a área onde se estabelece tal 

ilusão” (1971, p. 58), e, ainda, “a obra estaria plena de sentidos e seria preciso interrogá-

la sobre essa plenitude” (1971, p. 81). 

 Sobre a questão da fragmentação, no capítulo Dos trescientos (subcapítulo I) 

descreve-se uma sala: 

 
En una de las salas del primer piso, había una balanza. No era una de 

las modernas, las que marcan el peso con una aguja en un visor. Tenía 

una pesa de metal que había que deslizar en una barra, y que indicaba 

el número correspondiente cuando la barra quedaba en suspenso. Por 

supuesto, lo que esa balanza perdía en modernidad, lo ganaba en 

precisión. (KOHAN, 2002, p. 121) 

 

Em nenhum momento, o texto explicitará que o título é o peso ideal para a resposta. 

Não haverá esta relação, mas a informação do erro original é dada: 

 

“Mas grave que mi demora es su ignorancia, doctor.” / “La nuestra es 

una profesión en la que nunca se deja de aprender.” / “Hablo de 

ignorancia, doctor, no de perfeccionamiento.” / “Sería mejor que el 

conscripto se retire y hablemos a solas usted y yo.” / “Su ignorancia, 

doctor Padilla. ¿A quién se le ocurre que lo que cuenta en esto es la 
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edad? ¿Qué pensaba? ¿En la maduración afectiva? ¿En el desarrollo 

psicomotriz? Aquí lo que cuenta es la masa corporal, doctor. Vea lo 

imprecisa que era su pregunta.” / “No discutamos esto delante del 

conscripto, doctor, aunque usted le tenga confianza.” / “Es el peso lo 

que importa, y no la edad. Hasta un estudiante de medicina lo hubiese 

sabido.” (KOHAN, 2002, p. 124) 

 

O vínculo entre esta informação e o título, assim como nos demais títulos, deve 

ser preenchido pelo leitor. Também a confirmação de que, de fato, existia uma tabela, 

afixada nas salas de tortura, com os pesos e as cargas elétricas correspondentes, deve ser 

procurada pelo leitor. Em outras palavras, Kohan convida o leitor para que, dependendo 

de sua vontade e de sua capacidade, monte o texto que recebe. Tendo presente a leitura 

de O que é literatura?, de Sartre, entendemos que Kohan constrói sua narrativa, 

trabalhando com aquilo que o filósofo considera: 

 

Tal é, pois, a “verdadeira” e “pura” literatura: uma subjetividade que 

se entrega sob a aparência de objetividade, um discurso tão 

curiosamente engendrado que equivale ao silêncio; um pensamento 

que contesta a si mesmo, uma Razão que é apenas a máscara da 

loucura, um Eterno que dá a entender que é apenas um momento de 

História, um momento histórico que, pelos aspectos ocultos que 

revela, remete de súbito ao homem eterno; um perpétuo ensinamento, 

mas que se dá contra a vontade expressa daqueles que ensinam. 

(SARTRE, 2004, p. 28) 

 

Sobre os silêncios e a compreensão que nos alcança, escreve Sartre: “os indivíduos de 

uma mesma época e de uma mesma coletividade, que viveram os mesmos eventos, que 

se colocam ou eludem as mesmas questões, têm um mesmo gosto na boca, têm uns com 

os outros a mesma cumplicidade e há entre eles os mesmos cadáveres” (SARTRE, 

2004, p. 56). E: “Alguns há, e são a maioria, que fornecem todo um arsenal de ardis ao 

leitor que quer dormir tranquilo” (SARTRE, 2004, p. 61). Dos veces junio, com certeza, 

não faz isso. Sartre considera que é necessária uma literatura que, direta e efetivamente, 

se apresente como meio de conscientização das massas:  

 

Não seria concebível que esse desencadeamento de generosidade que 

o escritor provoca fosse empregado em consagrar uma injustiça e que 

o leitor desfrutasse da sua liberdade lendo uma obra que aprova ou 

aceita ou simplesmente se abstém de condenar a opressão do homem 

pelo homem. (SARTRE, 2004, p. 49) 
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 Entendemos que em Dos veces junio, a condenação da violência da ditadura 

amplia a condenação da injustiça. A narrativa de Kohan marca o tempo todo a sua 

realização como representação e, ainda que, dada a característica dos fatos narrados, 

apresente várias aproximações com a realidade, permite uma profunda reflexão sobre os 

dois aspectos: o da real opressão do homem pelo homem e o de sua representação. A 

fronteira entre estes mundos se esfumaça, conforme diz Ludmer, e uma das formas de 

confirmarmos o estatuto de literatura de Dos veces junio é a indicação contida na ficha 

catalográfica do livro. Não fosse isso, caberia perfeitamente a dúvida na classificação da 

obra de Kohan entre ficção ou realidade, por se tratar, como já se leu em Josefina 

Ludmer, de uma narrativa híbrida. 
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9 O passado pensado 

 

Nunca dizer: „Bem, terei no máximo 

três mil leitores‟; mas sim, „o que 

aconteceria se todo mundo lesse o que 

escrevo?‟.                                                                                                                                 

Jean-Paul Sartre 

 

Quando em 1949, Jean-Paul Sartre escreve seu famoso livro O que é literatura?, 

o mundo acabava de sair de uma guerra devastadora, em que uma racionalidade 

esclarecida e produtiva conseguira justificar o extermínio de uma parte da espécie 

humana e criar uma versão da esteira fordista com tal objetivo.  Dada a urgência de seu 

tempo, há apenas três anos da explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, Sartre 

naturalmente entendia como fundamental uma conscientização das massas obreiras a 

fim de que estas pudessem se assenhorear do mundo em que viviam e orientá-lo por um 

caminho em que a desigualdade diminuísse. Da urgência de seu tempo, o filósofo 

solicita a urgência do uso das obras de arte no sentido de formar as massas. 

Para fundamentar as ideias que construiremos a partir de agora e relacioná-las 

com o pensamento sartreano, utilizaremos fragmentos de um filme, um livro e um 

documentário, que, acreditamos, estão em sintonia com a leitura que fizemos até aqui. 

No filme Uma cidade sem passado (VERHOEVEN, 1990), Sonja, uma menina alemã 

de uma cidadezinha do interior, ganha um concurso nacional de redação e torna-se uma 

celebridade na cidade em que vive. No ano seguinte, estimulada pela conquista anterior 

e por sua professora, decide participar novamente. O tema que escolhe se relaciona com 

a resistência de sua cidade à ideologia nazista e ao massacre de milhões de judeus. 

Então, as pessoas com as quais confraternizou a primeira conquista começam a virar-lhe 

as costas. Em todo o lugar em que Sonja chega, as informações são escondidas, 

truncadas, e todos começam a hostilizá-la. Na própria biblioteca da cidade, os 

documentos da época lhe são negados e ela precisa entrar na justiça para ter acesso a 

eles.  

Acontece que, na cidade inteira, ninguém se opôs a Hitler e, inclusive, alguns 

tiraram proveito do regime nazista. A única pessoa que se opôs foi a avó da protagonista 

que se mudara para uma fazenda. A pesquisa para a redação traz à lembrança de todos 

algo que querem esquecer, ou seja, a cumplicidade na execução da ideologia ariana por 

cidadãos considerados exemplos de seres humanos. Conforme a investigação da menina 

avança, a cidade vai se desfazendo, os cenários vão ficando mais toscos e boa parte do 
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que forma a linguagem cinematográfica vai se esvaindo na tela. Metaforicamente, sem 

memória, a cidade e a arte se desfazem. 

Em seu livro Purgatorio, Tomás Eloy Martínez, trabalhando na fronteira entre a 

ficção, os fatos reais e o ensaio, descreve um almoço em que o próprio general 

presidente Rafael Videla comenta a visita que Jorge Luís Borges lhe fez, quando da 

tomada do poder, e representa o sentimento geral da nação: 

 

Yo le rogaba a Dios todos los días para que ustedes se apuraran a 

tomar el gobierno. La gente en la calle estaba desesperada viendo el 

país en manos de una bataclana retrasada. Teníamos miedo de que, 

para cuando ustedes llegaran, sólo quedasen ruinas. No dejo de 

admirar la rapidez con que devolvieron las cosas a su lugar. Hasta 

Borges, que es tan parco, se ha mostrado orgulloso de un ejército que 

ha salvado al país del comunismo. Lo oí hace un par de horas por la 

radio. Ah sí. Almorcé con Borges y otros literatos. (MARTÍNEZ, 

2008, p. 47) 

 

Em uma outra parte, o pai da protagonista, um importante empresário dos meios 

de comunicação, assume e distribui a responsabilidade com milhões de compatriotas: 

“Admitió que en el pasado había cometido graves pecados de omisión (todavía hablaba 

de pecados), y dijo que millones de argentinos compartían con él esa falta. Pidió 

disculpas por haber prestado más atención a la flotación del dólar que a los cadáveres en 

el Rio de la Plata.” (MARTÍNEZ, 2008, p. 197) 

A narrativa de Martín Kohan dialoga com as narrativas citadas, e possivelmente 

com muitas outras, atribuindo responsabilidades àqueles que têm se exercitado com 

bastante dedicação para esquecer. Isso nos permite uma reflexão sobre o fazer literário 

contemporâneo que, de algum modo, também está orientado para um tecnicismo da 

escrita. Um tecnicismo que aponta para uma racionalidade e para certo tipo de escritor 

acadêmico. Sartre escreve: 

 

O raciocínio tira das lágrimas o que estas têm de obsceno; as 

lágrimas, revelando a sua origem passional, tiram do raciocínio 

o que ele tem de agressivo; não ficaremos muito comovidos, 

nem de todo convencidos, e poderemos entregar-nos com 

segurança àquela voluptuosidade moderada que, como todos 

sabem, é proporcionada pela contemplação das obras de arte. 

(SARTRE, 1949, p. 28) 
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Ou, retomando a citação de Marcuse feita por Bürger: “Marcuse entiende que en la 

sociedad burguesa los valores humanos sólo se admiten como ficción y, a su vez, 

impiden su realización concreta” (BÜRGER, 1997, p. 15). 

Dos veces junio insinua muito do que está explícito nos textos escritos sobre a 

ditadura militar argentina. Na narrativa apresentam-se tramas a serem desvendadas e/ou 

denunciadas: a tortura, a morte de inocentes, o desaparecimento de pessoas
42

, o estupro 

de meninas, a cumplicidade da população, o aparato médico, a rede burocrática, a 

falácia da linguagem oficial e os recursos linguísticos utilizados na construção de seu 

discurso. A própria ausência de um nome próprio para o protagonista da narrativa opera 

um apagamento em que se permite também situar o conscrito, e todos aqueles que 

fazem questão de esquecer, de apagar a memória, como no filme citado, entre os 

desaparecidos do lado dos militares. Na narrativa, inscrevem-se na carga semântica do 

vocábulo “desaparecido” as vítimas da ditadura para as quais este termo era apenas um 

eufemismo da representação da morte, que, por sua vez, servia de aparato legal para o 

apagamento das questões relativas aos assassinatos. Dissolvem-se também no vocábulo 

“desaparecido” os agentes pequenos e médios que contribuíram para a repressão e, 

naturalmente, para a morte de centenas de dissidentes. 

 De certa forma, podemos inferir que, em uma ditadura ou em um discurso 

totalitário, todo texto que se proponha a descrever a realidade assumirá marcas de 

ficção, inclusive o texto oriundo da voz oficial. Neste sentido, vale relembrar as 

palavras do próprio general Videla, em entrevista coletiva por conta dos sucessos 

logrados pela ditadura no ano de 1978, entre outros, a própria conquista da Copa do 

Mundo. Transcrevemos do documentário Lo pasado pensado, de Felipe Pigna
43

, a 

pergunta que o jornalista Oscar Muiño faz ao general: 

 

El gobierno ha manifestado hasta ahora algunos puntos de fondo sobre 

los diversos aspectos de la vida nacional, por ejemplo, en materia de 

partido político ha señalado la conveniencia de remozamiento de las 

ideas y de los dirigentes. En materia sindical acaba de sancionar una 

nueva ley y en materia económica ha hablado e insiste en la subsidad 

del Estado. Yo quisiera preguntarle si aquellas fuerzas políticas que 

                                                 
42

 Citamos outra passagem do livro de Martínez: En una entrevista con corresponsales japoneses, la 

Anguila tuvo que dar una respuesta sobre la epidemia de desapariciones. “Primero habría que averiguar si 

lo que ustedes dicen que existió estuvo donde ustedes dicen que estuvo. La realidad puede ser muy 

engañosa. Mucha gente se desespera por hacerse notar y desaparece sólo para que no la olviden.” 

(MARTÍNEZ, 2008, p. 70) 
43

 http://www.youtube.com/watch?v=7PCzaoEPv10. Arquivo do programa Lo pasado pensado, de Felipe 

Pigna. Consultado em 22/11/2013.   

http://www.youtube.com/watch?v=7PCzaoEPv10
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estén en contra de puntos claves de que acaba de mencionar quedarían 

fuera de la convergencia cívico militar. 

 

A resposta de Videla, a exemplo do texto de Kohan, mantém uma distância entre 

sua fala, ou seja, o discurso, e a prática de seu regime. Os atos arbitrários e desumanos 

deflagrados pelo processo de restauração nacional são justificados como consequência 

natural para quem apresente uma opinião divergente: 

 

Mire, sin mucho análisis le digo que sí. No digo que queden fuera del 

proceso. Quedarían fuera de esta convergencia porque se colocarían 

en los extremos. En alguna suerte, por ejemplo, de estatismo, de 

totalitarismo y algunos tantos defectos que no tendrían cabida dentro 

de una amplia corriente de opinión que surge justamente de esta 

convergencia sobre objetivos que están definidos. Quién tenga una 

tendencia totalitaria o estatista frente a los objetivos sobre los cuales 

buscamos convergencia evidentemente entra en conflicto. Porque 

justamente no tiene nada ni totalitarios ni estatizantes los objetivos del 

proceso y sobre ellos que se procura convergencia. Así que habría, 

casi le diría auto marginamiento quiénes no adhirieran a estos 

objetivos no están dentro de la convergencia, estarían en la 

divergencia. Por eso digo, no se excluyen del proceso estarían en la 

divergencia, estarían en el disenso, y no en el consenso. En tanto no 

caigan en eso disenso ya en extremos inaceptables, tienen cabida en el 

proceso, no el consenso.  

 

A discrepância entre o que diz o general e a realidade é incontestável. Com o uso 

do termo automarginalização, o General Videla insinua que os “desaparecidos” 

desaparecem por vontade própria. Ele constrói ainda um jogo de palavras que não 

contradiz a ação de seus companheiros militares e nem responde com objetividade a 

pergunta que lhe fazem. O jornalista aponta ainda mais uma característica da fala do 

General que se aproxima do texto literário criado por Kohan em Dos veces junio: 

 
La segunda pregunta que le molesta fue la mía. Y le molesta porque 

en realidad el esquema del proceso que ya en este momento estaba 

pensando en su salida, en su cría, en su descendencia, era “bueno, todo 

mundo va tener que estar con nosotros”. Entonces la pregunta mía era: 

“bueno, y qué pasa se todo mundo no está con ustedes, si no acepta su 

política económica, si no acepta a su política de reforma de partido, si 

no acepta los cambios que están ocurriendo. Y vos híncate que Videla 

se descoloca, no sabe que contestar y los silencios, que siempre nos 

preocupa a los periodistas, le empiezan a preocupar a él. 

 

O jornalista faz referência aos silêncios expressivos na fala do militar, às pausas 

e às reticências que constatamos também presentes no romance. Ocorre aqui um efeito 
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interessante na literatura de Kohan: é ela que, de certa forma, outorga uma característica 

de ficção à linguagem utilizada pelo General. Ela ficciona o que se apresenta como o 

real, ou seja, a linguagem oficial. 

Em outras palavras, a própria voz oficial apresenta aspectos de ficção que 

diluem os critérios de unidade e verdade da história, e, portanto, já em si sugerem outras 

possibilidades. Em consequência disso, essa nova literatura será mais especulação do 

que ficção, como escreve Josefina Ludmer: 

 
A especulação também é um gênero literário. A ficção especulativa 

(um gênero moderno global, nesse momento latino-americano, que 

hoje parece ser mais fantasy do que ficção científica) inventa um 

universo diferente do conhecido, fundando-o a partir do zero. 

Também propõe outro modo do conhecimento. Não pretende ser 

verdadeira ou falsa; gira em torno do como se, imaginemos e do 

suponhamos: na concepção de uma pura possibilidade. A especulação 

é utópica e desapropriadora, não apenas porque concebe outro mundo 

e outro modo de conhecimento, mas porque postula esse mundo sem o 

dinheiro e sem a propriedade (como na Utopia de Thomas Morus, 

1516). Para isso, toma ideias de várias partes e se apropria do que lhe 

interessa. Chama essa apropriação de extrapolação... (LUDMER, 

2010, p. 8) 

 

Dialogando mais uma vez com Josefina Ludmer, avaliamos que o romance Dos 

veces junio oferece também uma crítica, no sentido de análise, a determinada produção 

literária atual que se fundamenta em um matiz mais academicista e que, de certo modo, 

se inscreve em uma mecânica produtivista. Desconstrói-se assim, mais uma vez, a aura 

benjaminiana da arte e sugere-se uma atenção, inclusive, para este discurso: “Retirar o 

objeto do seu invólucro, destruir sua aura é a característica de um tipo de percepção cuja 

capacidade de captar “o semelhante mundo” (Johannes V. Jensen) é tão aguda, que, 

graças à reprodução, ela consegue captá-la até no fenômeno único” (BENJAMIN, 1969, 

p. 184). Em outras palavras, quando se desloca o objeto do seu invólucro, as 

observações oriundas de sua avaliação mudam. Portanto, Martín Kohan desloca o objeto 

„ditadura militar argentina‟, terminada em 1983, para uma revisão em Dos veces junio, 

escrito em 2002. Desenvolve assim um novo modo de pensar o passado.  
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10 CONCLUSÃO  

 

Acreditamos que o objetivo de uma obra de arte é, antes de mais nada, causar o 

interesse para que seja apreciada. Dos veces junio, com a dureza de seu primeiro 

parágrafo, consegue capturar o leitor e oferecer uma incômoda apreensão daquilo que os 

fatos narram. A imparcialidade da linguagem, ou, pior, a parcialidade produzida através 

de um recurso de atenuação, causa uma estranheza que solicita atenção redobrada aos 

detalhes da escrita e de sua interpretação. A linguagem utilizada não corresponde a uma 

leitura ampliada dos fatos narrados e surge como se estivesse deslocada do contexto, 

rumo a uma quase autonomia. Enquanto a literatura em Dos veces junio se apropria de 

gêneros que, em outros momentos, não faziam parte do repertório literário, sua 

linguagem trabalha em uma técnica de descrição fria, aparentemente descomprometida.  

Em oposição à história oficial, que se pretende única, verdadeira, Kohan constrói 

uma ficção que, por sua base em documentação oficial, por sua verossimilhança, nos 

impede de aceitá-la como obra de domínio puramente estético. Sua ficção parodia a 

história, criando, no mínimo, uma outra versão, e, ao mesmo tempo em que amplia as 

possibilidades de leitura, relativiza a identidade criada pela versão militar e o aspecto de 

verdade que tal versão sugeria. Por outro lado, ao colocar em seu próprio texto marcas 

que põem em dúvida a própria verdade da linguagem, Kohan propõe um 

questionamento de sua própria versão, interrogando novamente o aspecto ficcional de 

seu texto e o do texto oficial.  

Conforme vimos em Foucault (2012), podemos concluir que Dos veces junio 

opera: primeiro, “um efeito paródico e destruidor da realidade”, isto porque propõe 

outra possibilidade de interpretação dos fatos distanciada temporalmente; segundo, um 

efeito “dissociativo e destruidor da identidade”, uma vez que apresenta outras 

características da identidade nacional ocultadas pela versão oficial; e, por último, 

“sacrificial e destruidor da verdade”, pois expõe o efeito ilusório da história oficial.  

Portanto, a narrativa de Kohan oferece uma leitura dentro do engajamento 

proposto por Sartre, que privilegia o comprometimento da arte, da literatura, para a 

diminuição daquilo que Brecht chamou de “a miséria humana”. Entendemos, entretanto, 

que o êxito de Dos veces junio está em trabalhar de forma equilibrada tanto o campo 

estético, enquanto ficção e linguagem, quanto o do conteúdo histórico argentino.  
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Assim, acreditamos que o autor, sem abrir mão de seu compromisso com a 

literatura, consegue deixar clara a denúncia que realiza. Evidencia a lição de Eagleton, 

que “o autor não precisa impingir suas opiniões políticas à obra porque, se revelar as 

forças reais e potenciais em operação, ele já está sendo partidário” (EAGLETON, 2011, 

p. 87). 
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