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RESUMO 

Conhecido como um dos artistas mais importantes da dramaturgia contemporânea argentina, 

Roberto Cossa participou de movimentos que foram relevantes em sua carreira teatral para a 

consolidação de sua estética. Criou fundações teatrais que vigoram até hoje e que dão espaço a 

vários dramaturgos contemporâneos. Uma de suas obras mais conhecidas é a peça teatral La 

Nona, criada em 1977, que possui uma mescla de grotesco, sátira e um tom provocador que nos 

remete a situação de caos econômico, social e político que a Argentina vivia naquela época. Em 

comparação a esta obra teatral encontramos Los Pichiciegos, um romance do autor argentino 

Rodolfo Enrique Fogwill. Durante sua vida Fogwill se dedicou a escrever várias obras 

conhecidas como a coletânea de poemas “Las horas de citar”, contos como “La muchacha 

punk”, e alguns romances como “Los Pichiciegos”. Para dar mais credibilidade ao romance 

analisado, Fogwill utiliza de personagens fictícios que de fato vivenciaram a ditadura militar, o 

exército que estava na linha de frente contra seus oponentes na Guerra das Malvinas. Neste 

trabalho pretendemos comparar a forma como cada autor utilizou das diferentes artes 

(dramaturgia e literatura) para retratar o período tão conturbado da ditadura argentina.     
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1  INTRODUÇÃO  

 Roberto Cossa, um dos dramaturgos centrais da literatura argentina, nasceu em 

Buenos Aires em 30 de novembro de 1934. Trabalhou como jornalista de “Clarín”, “La 

Opinión” e “Cronista Comercial”. Dirigiu o “Teatro de San Martín”, dentre outros, e 

atualmente em “Teatro del Pueblo” junto com outros dramaturgos importantes do país. 

Suas obras teatrais sempre se focam na realidade social e na história política da 

Argentina. Temas como o autoritarismo, a miséria, ignorância, a mentira, a prostituição 

e valores éticos e morais circundam suas obras. Com um tom grotesco, Cossa cria suas 

histórias com personagens cômicos e com personalidades fortes.  

 No presente artigo nos ateremos em analisar uma das obras mais conhecidas e 

representadas do autor. Trata-se de La Nona, criada em 1977, cujo tema central é a 

comida. Na obra temos uma família composta por seis personagens em que um deles, a 

“nona”, é uma comilona e que por este hábito põe em risco a vida financeira da família. 

Para sanar este problema várias situações cômicas ocorrem na obra que nos fazem ao 



final termos uma surpresa. Além de trabalhar com questões como a fome, a economia 

do país, relações familiares, entre outras, o autor pretendeu demonstrar a condição em 

que a Argentina se encontrava nesta época de ditadura militar.  

 Em contrapartida ao à proposta de Cossa mostraremos o romance Los 

Pichiciegos, do escritor Rodolfo Enrique Fogwill. As obras do autor possuem um teor 

de violência que pretendem demonstrar o horror estabelecido no país através da 

ditadura. Nesta obra temos um grupo de militantes argentinos na Guerra das Malvinas. 

  Em uma parte do trabalho resumiremos a história da ditadura argentina para que 

tenhamos um panorama geral do sofrimento e repressão nas quais o povo se encontrava. 

Dessa forma faremos a análise da obra teatral de Roberto Cossa relacionando a este fato 

histórico tão conturbado da sociedade argentina e comparando com o romance de 

Rodolfo Fogwill.  

  

2  DESENVOLVIMENTO 

 

2.1  ROBERTO COSSA E RODOLFO ENRIQUE FOGWILL  

Roberto Cossa é um dos artistas individuais mais importantes da dramaturgia 

argentina dos últimos cinqüenta anos. As obras de Cossa podem ser questionadas tanto 

pelo seu s fatores estéticos e sociais como pela relação dialética entre o grupo. Em um 

período que vai de 1964 a 2000, Cossa constitui um verdadeiro sistema teatral integrado 

por textos dramáticos, textos espetaculares, público, críticos, etc. Em sua etapa 

emergente (1964-1966) estabelece um sistema de normas teatrais e em 1981 com o 

“Teatro Abierto” impulsiona sua diversificação, integração e desenvolvimento. Cossa 

institucionaliza o “teatro de arte” que se torna comunitário, testemunhal, comprometido, 

moderno, institucionalizado por entidades como MATE (Movimiento de Apoyo al 

Teatro) e a Fundação Somigliana, orientada até hoje pelo dramaturgo.  

Cossa é o único autor clássico vivente. O sentido de “clássico” dado por 

Pellettieri (1996) está relacionado à superação dos limites durante a década de 60, sua 

época emergente, e ter se transformado no dramaturgo de todas as épocas do teatro 

argentino, tal como Armando Discépolo ou Florencio Sánchez. Seu destaque também é 

conhecido pelos jornais argentinos como o único que “fala dos problemas do país”. Tal 



fato o torna excepcional na pós-modernidade que só reconhece os artistas mais 

competentes, afirma Pellettieri (1996), uma vez que o dramaturgo retrata a entidade 

ética, social e humanística em seus trabalhos.  

Para estudarmos Roberto Cossa, afirma Pellettieri (1996), devemos estudar a 

predominante forma teatral portenha da atualidade. Os textos e atores que compõem o 

centro do campo intelectual do teatro se encontram nela, e não devemos confundir com 

as formas políticas e dominantes da sociedade. A forma teatral portenha compõe os 

textos e os atores dramáticos vigentes nos anos oitenta e que se destacam até hoje, 

também os modelos canônicos dos anos setenta, ou seja, textos que foram construídos a 

partir dos realistas reflexivos e dos neovanguardistas.  

Cossa e outros dramaturgos vêem o teatro como uma forma de conhecimento, 

por isso são adeptos de sua relação com o mundo vigente e a sociedade. Entendem a 

arte como uma responsabilidade para explicar as relações sociais e políticas. De acordo 

com o autor, a arte encenada tem por objetivo promover o desenvolvimento do homem, 

são contrários à “pura diversão” e dão ênfase à comunicação.  

As características formais distintas da peça se encaixam no pós-modernismo 

tanto pela sua estética quanto pela sua temática. Utilizando sempre de uma utopia social 

e individual, afirma Pellettieri (1996), a estrutura superficial ou intriga se sustentam na 

tese realista, com momentos de crise, fatos históricos e processo social que se 

desenvolvem a partir de fatos centrais como indica Pellettieri (1996): a obra é fechada e 

auto-suficiente, entretanto sempre controlada pelo diretor e respeitando suas ideias; 

tema central na realidade argentina, representada de forma questionadora fazendo com 

que se valorize a reflexão da pós-modernidade vigente; a obra teatral se desenvolve 

homogeneamente, coerentemente, com uma “teatralidade visível”, fazendo com que o 

público consiga tirar suas conclusões; os aspectos de produção, circulação e recepção 

são apresentados de forma ideológica e política; e por fim, as obras são desenvolvidas a 

partir da ideia que “não precisa de um passado”, mas percebe-se uma relação 

intertextual irônica, de oposição a ele, como podemos ver em Años dificiles (1997) e 

Comedia blanca, de Roberto Cossa.  

O realismo reflexivo de intertexto sainetero, onde encontramos o texto teatral La 

nona (1977), propõe um modelo teatral que define a estilização ou a paródia, segundo 

os sainetes de imoral e de auto-engano. Estes elementos são encontrados na 



tragicomédia popular dos anos vinte e trinta. Sua estrutura envolve o velho sainete 

criollo, mas de uma forma reformalizada, aclara Pellettieri (1996). Sempre na tentativa 

de comprovar a tese realista, o encontro pessoal e a organização textual e o 

desenvolvimento dramático fazem parte deste plano. A caricatura, a piada e suas 

variantes (jogo de palavras, as palhaçadas, os paradoxos), a mescla de idioletos, as 

coincidências cômicas, a lerdeza física dos personagens, as ações simultâneas paródicas, 

os exageros, são características que dão sentido à desintegração da família e a sociedade 

e depois suas conseqüências, afirma Pellettieri (1996).  

A estrutura do realismo reflexivo encontrado mais especificamente em La nona 

(1977), de Roberto Cossa alterna procedimentos saineteros com os realistas, explica o 

autor. Os encontros dos personagens, mesclado ao humor e caricaturas com toques 

patéticos são articulados desde o início até o desenvolvimento da trama teatral. Já ao 

fim da trama o realismo e o hiper-realismo se difundem com a exacerbação do encontro 

pessoal, o exagero do psicologismo e a mescla de recordações e fantasias dos 

personagens, conta Pellettieri (1996). Todo este jogo está envolvo do contexto social de 

engano e auto-engano vivido pelo egoísmo dos personagens, onde aquele que era 

medíocre, no primeiro realismo reflexivo, a sociedade o domestica e ele se torna imoral 

ou amoral.  

Em comparação a dramaturgia de Roberto Cossa, em La Nona, apontamos a 

literatura de Rodolfo Enqrique Fogwill, em Los Pichiciegos. Fogwill nasceu em Buenos 

Aires no ano de 1941. O autor estudou sociologia e foi professor na Universidade de 

Buenos Aires, editor, ensaísta e colunista especializado em comunicação, política 

cultural e literatura. Faleceu em 21 de Agosto de 2010, aos 69 anos, devido a um 

problema pulmonar causado pelo seu vício em cigarro. Durante sua vida Rodolfo 

Fogwill se dedicou a escrever várias obras conhecidas como sua coletânea de poemas 

“Las horas de citar”, contos como “La muchacha punk”, e alguns romances como “Los 

Pichiciegos”. Suas obras mais conhecidas possuem o teor testemunhal que sempre 

remetem à literatura de pós-ditadura argentina.  

As obras do autor possuem um teor de violência que pretendem demonstrar o 

horror estabelecido no país através da ditadura. Em “Los Pichiciegos” temos um grupo 

de militares argentinos na Guerra das Malvinas. Fogwill mostra o paradoxo da guerra, 

pois para a ditadura militar o episódio nas Malvinas serviu para a construção de uma 



unidade nacional necessária para a continuação política de seu regime, enquanto que na 

Argentina continental, tal objetivo quase todo foi alcançado no momento em que um 

patriotismo imediato no dia 2 de Abril, ocasionou na renovação da identidade que a 

ditadura havia excluído. No romance, Fogwill mostra que a identidade nacional é o 

primeiro fator a se corroer quando os personagens que supostamente a tem, são 

"jogados" a uma situação onde estão próximos à morte.  

A obra então é uma mescla de testemunho e ficção, escrita através dos cânones 

da narrativa contemporânea e com o tema da violência por meio de governos 

repressivos e de brigas armadas. Sinaliza uma época trágica, retrata fatos históricos que 

nos fazem compreender melhor os acontecimentos. Fogwill retrata de forma irônica, 

parodiando sua escrita, transformando em um texto de imaginação e testemunho de um 

discurso global. O que para Sarlo (2005) não pode ser totalmente representado, pois se 

trata de uma “matéria prima” onde o sujeito testemunho é menos importante que os 

efeitos morais de seu discurso. Na obra Fogwill apresenta, segundo Sarlo (2005), um 

romance pacifista. Entende-se que a guerra foi um "extremo indesejável". Por isso, os 

personagens vivem como se esperassem a morte. Não são capazes de refletir suas 

condições, nem de pensar no futuro. Apenas raciocinam estratégias para sua própria 

sobrevivência.     

Na obra “Los picichiegos” a história vai se delineando a partir do relato de um 

coletivo e, igualmente como afirma Sarlo (2005), o sujeito não se restaura a si mesmo 

no testemunho do campo, mas uma dimensão coletiva que se desprende do que o 

testemunho transmite. Também observamos o modo realista-romântico que, segundo 

Sarlo (2005), fortalece a credibilidade do narrador e da veracidade de sua narração. Para 

dar mais credibilidade à sua história, Fogwill utiliza de personagens que de fato 

vivenciaram a guerra como exército que estava na linha de frente contra seus oponentes. 

A isto, Levi chama de “não vivos” que são os não sujeitos que perderam a noção de 

qualquer limite ético e perderam a palavra em vida. Estes, para Levi, de fato 

vivenciaram uma experiência traumática podendo então testificar a experiência no 

campo. Os pichis, como são chamados os que pensam que são chefes, participam de 

uma guerra onde não há heróis nem traidores, afirma Sarlo (2005). Eles negociam 

objetos, trocam mercadorias, fazendo-os pensar nas relações entre as coisas, medidas, 

distâncias, tempo, a transformação dos corpos em coisas.  



No livro vemos a dificuldade com que os pichis tinham com a comida que lhes 

restava. Viviam a base de ração, café, sal, açúcar e chá. Sempre se perguntavam quanto 

de açúcar ainda tinham para poderem economizar; para fazerem suas necessidades 

deveriam ir para fora da trincheira se não houvesse pó químico, caso contrário eram 

ameaçados pelos outros companheiros da trincheira, e com isso percebemos a 

dificuldade com que eles passavam para se alimentar e fazerem suas necessidades 

físicas, o que remete a nós leitores que a humanidade dos personagens ia se esvaindo.  

 

2. 2  CONTEXTO HISTÓRICO DA OBRA TEATRAL E DO ROMANCE 

 Na proposta de discorrer sobre a obra La nona, de Roberto Cossa (1977), 

Zúccolo (1995) relaciona a obra ao estudo bakhtiniano do banquete na obra de Rabelais. 

Para uma análise histórico-temporal na qual se para a peça nos focaremos na situação 

histórica do país.  

 Na obra teatral, Roberto Cossa envolve todo contexto em torno do ato de comer. 

Na peça, uma família em decadência tenta manter uma senhora de cem anos (“La 

Nona”) e que passa o tempo todo com fome, levando a família à ruína econômica. 

Encontramos sete personagens na trama: “La Nona”, que devora tudo o que se encontra 

em sua frente e mesmo assim continua com fome. “Chicho”, neto de quarenta anos que 

nunca trabalhou, mas se define como um artista. “Carmelo”, irmão mais velho de 

Chicho, que trabalha dezesseis horas por dia e é o único que sustenta a família. “María”, 

esposa de Carmelo, que junto com “Anyula” (filha solteira de La Nona) arrumam a casa 

e tratam a senhora. E “Martita”, filha de María e Carmelo, que diz que trabalha a noite 

em uma farmácia e por isso afirma que está sempre cansada.  O conflito se desencadeia 

quando o personagem Carmelo reclama da situação na casa. Desta forma ele tenta fazer 

com que seu irmão Chicho comece a trabalhar, mas Chicho continua com a mesma 

desculpa de que é um artista, de que perderá sua inspiração, entre outras desculpas. A 

partir desta situação, outros fatos ocorrem de forma cômica, trágica e reflexiva que 

desencadearam um final inesperado.  

Primeiramente Zúccolo (1995) afirma que La nona possui elementos grotescos 

que põem em destaque a realidade argentina da década de setenta. Em primeira 

instância a peça foi escrita para a televisão e finalizada no primeiro ato, era basicamente 



para “divertimento”, como o próprio autor da peça dizia, afirma Zúccolo (1995). Entre 

1975 e 1976 o segundo ato volta-se para a realidade política do país.  

 Nesta transição da primeira para segunda etapa vemos, como afirma Zúccolo 

(1995), a extrema diferença entre a ridicularização e exagero cômicos no primeiro ato, 

para a patética crueldade no segundo. Em um período onde a censura dos governos 

repressivos reinava, o autor utilizou do humor e outras formas variantes para representar 

sua ideia. No caso de La nona, Cossa utilizou os paradoxos, os exageros e grande parte 

de humor negro para criticar ferozmente a situação do país, afirma Zúccolo (1995) com 

base nos estudos de Giella, Ciria e Armando.  

 No caso de Los Pichiciegos a situação é diferente. Segundo Marcaletti (2013), 

Fogwill foi um dos pioneiros em lidar a Guerra das Malvinas de modo ficcional e 

aproximar o conflito bélico ao plano humano. Em sua visão, Indivíduos que viviam o 

dia-a-dia da guerra acabaram por fazer parte da mesma sofrendo suas mazelas, afirma 

Marcaletti (2013). Estes personagens de fato vivenciaram a guerra e suportaram 

diferentes tipos de violências.   

 A situação política da Argentina na qual se passa a obra teatral e também o 

romance é conhecida e relembrada até os dias de hoje. Estima-se mais cerca de 30 mil 

mortos durante o período dos regimes repressivos (1970-1983) da América do Sul. A 

história da ditadura argentina se inicia entre 1945 e 1955, quando o governo de Juan 

Domingues Perón surge, afirma Burd (2013). Suas características de um Estado forte, 

corporativo e intervencionista garantiram o apoio das massas ao governo de Perón, o 

que desencadeou em uma disputa interna entre aqueles a seu favor e aqueles contra seu 

governo, defensores do liberalismo econômico.  

 Burd (2013) destaca a abertura de Perón da Argentina para a vinda dos nazistas 

após a guerra, apontando sua inclinação para a ditadura. E de direita, havia os 

defensores da ditadura. Vencendo as eleições para presidente em 1973, Perón começou 

a distanciar-se dos esquerdistas e persegui-los, acendendo uma ação contra os grupos 

ERP e os “montaneros”, conta Burd (2013). Entretanto, no ano seguinte, Perón morre e 

quem assume o poder é sua esposa viúva Isabel Perón. Segundo o historiador, o 

governo de Izabel Perón foi um desastre, dando abertura a diversos problemas no país, 

tais como: repressões principalmente da organização paramilitar fundada dentro do 

governo o triplo A (“Alianza Anticomunista Argentina”), péssima economia e o 



consequente golpe militar em 24 de Março de 1976. A intenção dos militares que 

assumiram o poder era de exterminar todos que eram contra suas ideias. Sobre o 

controle do General Jorge Tafael Videla estavam compostos na junta, afirma Burd 

(2013), o almirante Emilio Massera e o Brigadeiro Orlando Agosti, chefes das três 

forças Armadas.  

 Com a força da junta, conta o historiador, o índice de terrorismo se alastrou na 

Argentina. As torturas, prisões e execuções eram constantes no país. Sequestros, que 

também ocorriam, eram realizados escondidamente através de carros não identificados 

como oficiais, mesmo que todos ficassem sabendo depois, afirma Burd (2013). Além 

disto, também saqueavam os bens dos sequestrados com a colaboração das autoridades. 

Aqueles que conseguiam sobreviver às torturas, ou eram liberados, eram tidos como 

elementos “perigosos”, afirma o autor. Por isso, as autoridades os matavam e jogavam 

seus corpos nas ruas para servir como exemplo, jogados nos oceanos, ou enterravam em 

valas que a própria vítima cavava antes de morrer.  

 Com relação à economia, o autor demonstra que o governo se concentrou em 

acabar com o Estado de Bem-Estar social, intervencionista, que perdurara desde 1930 e 

tinha características peronistas. Martínez de Hoz que foi ministro da economia durante a 

ditadura, em 1976 presenciou uma forte crise na Argentina e culpou a intervenção do 

Estado por esta crise. Algumas das ações que o governo realizou foram: a estabilização 

monetária, a proibição dos sindicados, o congelamento dos salários, a privatização das 

empresas estatais, e a busca de empréstimo junto aos bancos internacionais. Através 

disso, a renda e a produção do país ficaram concentradas em grandes oligopólios 

econômicos, afirma Burd (2013). A grande bola de neve econômica foi se 

intensificando a partir dos gastos do governo, a moeda “peso” sendo desvalorizada, as 

taxas de juros liberadas, até que em 1982 a Argentina estava em uma profunda crise, e o 

Centenário contribui ainda mais para a insatisfação com o governo da época.   

 Neste panorama de crise econômica está centrada a obra teatral de Roberto 

Cossa. Mais especificamente, os personagens passam por uma situação complicada, 

pois a “Nona” come exacerbadamente e somente o emprego de “Carmelo” não 

sustentará a família. 

CARMELO.—Nunca te hablé de los problemas de la casa.  



CHICHO.—Ya no voy a poder componer. ¡No voy a poder       

componer!  

CARMELO.—¡Pero tenés que entenderlo! El puesto de la feria no da 

para más, ¿entendés? ¡No da para más! (Señala hacia la pieza de la 

Nona.) Me lo está morfando. 

MARÍA.—Bajá la voz que te puede oír.  

CARMELO.—(Cuchichea.) ¡Me lo está morfando! ¿Me oís? Es como 

mantener a diez leones juntos.  

CHICHO.—(Lamentoso.) Nonita...  

CARMELO.—¡Nonita, Nonita, pero nadie hace nada! 1 

 (COSSA, Roberto. La Nona. 1977, p.9) 

 

 Apesar da situação da obra ser toda voltada para a questão da alimentação, da 

falta de saciedade da avó, percebemos a relação que a situação econômica do país 

influencia na vida dos personagens. No trecho citado, Carmelo conta que as dívidas 

estão crescendo e que Chicho deverá começar a trabalhar. Chicho põe alguns 

empecilhos e ao desenrolar da história propõe soluções que envolvem a Nona, tais como 

um casamento forçado, levá-la a uma casa de idosos e até mesmo matá-la.   

 Na obra vemos desespero que a família se encontra quando trabalham muito e, 

em troca, recebem pouco. A condição em que o país se encontrava era devastadora. Os 

trabalhadores se viam desgastados em seus trabalhos e em troca a moeda era 

desvalorizada cada vez mais. Todas as tentativas de acabar com o problema central, que 

seria a gulodice da avó e a consequente falência da família, são em vão. Carmelo se vê 

forçado a vender todos os móveis e hipotecar a casa para pagar as dívidas.  

Neste panorama histórico argentino, os grupos internacionais e nacionais 

começam a protestar a violação dos direitos humanos, a infinidade dos crimes da 

ditadura e pela situação econômica que afundava cada vez mais . Burd (2013) aponta 

um dos principais protestos das “Mães da Praça de Maio”, onde na Praça de Maio, 

frente à Casa Rosada, as mães dos desaparecidos protestavam para terem notícias dos 

mesmos e até mesmo recuperarem aqueles entregues a outras famílias. Uma tentativa de 

unificar o país, afirma o historiador, foi a conhecida Guerra das Malvinas, em 1982, 

                                                           
1  “CARMELO- Nunca te falei dos problemas da casa./ CHICHO- Já não poderei compor. Não vou poder 

compor!/ CARMELO- Mas você tem que entender! O trabalho da feira não dá mais, entende? Não dá 

mais! (Aponta em direção à Nona). Está me falindo./ MARÍA- Abaixe a voz que pode te ouvir./ 

CARMELO- (Cochichando) Está me falindo! Ouve-me? É como manter dez Leões juntos./ CHICHO- 

(Lamentoso) Noninha.../ CARMELO- Noninha, Noninha, mas ninguém faz nada!” 



contra a Inglaterra pelas “ilhas Falkland” (como foram chamadas sobre a dominação da 

Inglaterra).  

 A situação na Guerra das Malvinas que é retratada na obra Los Pichiciegos. Ao 

contrário do que ocorre em La Nona onde vemos o ápice da ditadura argentina, no 

romance já evidenciamos seu fim. Entretanto este fim foi uma tentativa fracassada 

deixando no final da batalha 700 argentinos mortos, o que foi para o general Gualtieri 

um motivo de renúncia em 1982, pois também estava pressionado pela Junta que 

convocou as eleições em 1983. 

Além das dificuldades com a alimentação, no romance os guerrilheiros 

passavam por vários outros pontos críticos. Como quando alguns personagens 

secundários morriam, o que fariam com os corpos. Nisto vemos a linha tênue entre a 

vida e a morte em uma guerra. Como os personagens tratavam a morte como algo tão 

simples, tão corrente que se tratava de algo rotineiro para os mesmos, tanto que eles não 

sofriam com estas perdas e tratavam de se livrarem do corpo o mais rápido possível, 

lançando-os para fora da trincheira quando não havia começado a nevar, ou jogavam o 

corpo por um tobogã e tapavam-no. Uma questão muito interessante é que os 

pichiciegos se consideravam semi-mortos uma vez que viviam debaixo da terra, 

comendo somente o suficiente para sobreviver, nas piores condições de higiene e 

sempre tinham em mente que matariam ou morreriam. O pensamento dos personagens 

sempre estava ligado às condições de sobrevivência uma vez que estavam em uma 

guerra.    

Antes, a los muertos les ataban los brazos y los izaban por el 

respiradero de la chimenea chica. Pero cuando empezó a nevar 

tupido fue necesario cerrar ese tubo con fardos de lana para 

aislar el tiraje de la estufa, y a los que se murieron después los 

sacaban por el tobogán, que tenía curvas difíciles de pasar sí al 

muerto ya se le habían puesto duras las piernas. (FOGWILL, 

Los Pichiciegos, p.30, 2010)2 

                                                           
2 “Antes, prendiam os braços dos mortos e os jogavam pelo respiradouro da pequena chaminé. Mas 
quando começou a nevar muito foi necessário fechar essa entrada com fardos de lã para isolar a saída 
do aquecedor. Os que morreram depois eram jogados pelo tobogã que tinha curvas difíceis de passar se 
o morto já estivesse com as pernas duras.”   



 O construção que cada autor faz a fim de retratar um passado conturbador é uma mescla 

de História e ficção que resultam em trabalho artístico. Segundo Josef (2005) história e ficção 

possuem uma relação na prática; a ficção organiza a História e esta, a narrativa em que 

acontecimentos são composições de sentido e não fatos indiscutíveis. O foco histórico 

atual está associado ao conhecimento moderno e em frequente consenso com uma 

tradição aceita como própria. A autora explica que o importante é examinar a relação de 

apropriação dos textos e as discrepâncias de linguagem entre o atual e o passado. Tal 

análise permite um diálogo entre o texto anterior dentro de um novo contexto sócio-

histórico. O processo da compreensão da realidade histórica advém, então, da 

autocrítica e do redescobrimento. Estes, proporcionados pelo novo romance histórico 

formado pela desconstrução de um discurso histórico tradicional. Somente através da 

arte podemos estabelecer uma relação com o passado.  

3  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pertencente ao gênero grotesto, por se tratar de uma tragicomédia, La Nona 

(1977) apresenta mesclas do gênero com a máscara social da época. O autor utiliza 

recursos visuais como o cenário e o figurino bem retratado dos personagens para 

focalizarmos a situação econômica do país. Com falas bem elaboradas e com duplo 

sentido, Cossa elabora a parte cômica da obra teatral. Aproveitando dos elementos 

simbólicos retratados na peça o autor joga com a história ditatorial argentina, levando o 

público a uma análise menos trágica de tal acontecimento. 

O romance Los Pichiciegos, de Rodolfo Enrique Fogwill procura de uma 

maneira mais próxima da guerra retratar as dificuldades vividas pelos soldados na 

Guerra das Malvinas. Com detalhes como as falas dos personagens e dados históricos o 

estilo contemporâneo de Fogwill resgata aquilo que foi rechaçado pelo discurso da 

História, preenchendo seus silêncios, sem ater-se aos fatos tais como ocorreram. A arte 

narrativa permite complementar as vozes que a História contestou, suprimiu, perseguiu.  

Procuramos demonstrar na história os fatos ocorridos no período tido como o 

mais repressivo na sociedade argentina para que pudéssemos relacioná-lo à obra teatral 

de Roberto Cossa e ao romance de Rodolfo Fogwill. Cossa caricaturou os elementos 

históricos através de seus personagens e de uma forma livre e menos pesarosa 

conseguiu mostrar-nos uma parte da história fazendo-nos refletir sobre a mesma. Já 



Fogwill optou por demonstrar o obscuro processo de guerra dos combatentes na Guerra 

das Malvinas.  

Ambos autores utilizaram a ficção para retratar um fato histórico que constitui a 

sociedade argentina tal qual está configurada atualmente. No teatro analisado, 

empregou-se a tragi-comédia e na literatura, um romance histórico. Através deles, nós 

como espectadores e leitores podemos ver com outros olhos o passado a fim de 

reconstruir e compreender o futuro.   
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