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Resumo: O presente estudo bibliográfico, exploratório, qualitativo, tem como objetivo 

principal analisar, sob a ótica do fantástico, as representações do exílio interior no relato “As 

armas secretas” de Julio Cortázar, o qual forma parte do livro que possui o mesmo nome: “As 

armas secretas”, publicado em (1959). Nesta narrativa devido a problemas de relacionamento 

que o jovem casal enfrenta, o insólito aparece como uma consequência de sua relação, e 

manifesta-se por meio das lembranças de Pierre, o personagem principal, revelando assim, 

acontecimentos do passado ao viver uma espécie de exílio interior. Os seguintes autores 

constituem o referencial teórico do estudo: ROAS (2001; 2014) e ALAZRAKI (1983), no que 

diz respeito ao fantástico, e sobre o exílio, CORTÁZAR (2001); SAID (2003), (2004); 

VIDAL (2004); MONTANEZ (2013). 
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Uma breve indagação sobre a linguagem 

 

Baseada na realidade a nossa linguagem é construída de acordo com aquilo que as 

pessoas vêem e acreditam, mas imagine uma pessoa com um elástico em suas mãos, e que o 

está esticando ao máximo com o objetivo de ver até que ponto ele aguenta a pressão exercida 

em si, é exatamente isto que o gênero fantástico faz com a linguagem. A linguagem é o 

elástico e o gênero fantástico se transforma nas mãos que o estica. +Ninguém sabe como 

E.T.A HOFFMANN teve a ideia de escrever o relato “O homem de areia”, o que se sabe é 

que  esta foi a primeira narrativa insólita, inaugurando o gênero fantástico e dando a ele um 

berço na Alemanha. Como o relato surgiu? É um mistério, mas quem nunca ficou perplexo ao  
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ver que não conseguia explicar um acontecimento, que podia ser algo simples que aos olhos 

do locutor (aos seus olhos) ganhou algo de mágico? Ou explicar um sentimento, uma 

emoção? Por mais complexa que seja a linguagem humana (em diferentes idiomas), por mais 

que você procurasse as palavras parece que nenhuma se encaixa para descrever a “coisa” em 

sua total veracidade. Talvez o gênero fantástico tenha surgido desta tentativa de explicar o 

inexplicável, ele é uma indagação e um intento, intento de esticar a linguagem ao seu 

extremo, intento de criar mundos inexistentes, realidades insólitas e paralelas, ver até que 

ponto é possível descrever coisas inexistentes com essa linguagem, e assim provar para nós 

mesmos que a linguagem é capaz sim de transmitir até os mais surpreendentes sentimentos do 

ser humano. 

 

Nas trilhas do insólito na América Latina 

 

Esse intento de esticar a linguagem ao máximo sempre esteve presente em terras 

Latinas, desde o seu descobrimento, os colonizadores que aqui chegaram ficaram perplexos 

com as coisas novas e tão diferentes que encontraram, eles estavam diante de uma nova 

realidade que para eles tinha um ar de mágia e irrealidade, pode-se dizer que eles foram os 

primeiros na América Latina a fazer esse intento de explicar com a linguagem algo que ela 

desconhecia, afinal a linguagem sobrevive da realidade, e expressa aquilo que é real, e o 

insólito provoca uma “crise” nesse sistema que se vê obrigado a usar os seus próprios meios 

para explicar aquilo que não existe, explicar o inexplicável provocando assim, como 

consequência, uma “crise” na estrutura da realidade, característica e objetivo primordial do 

insólito.   

As Crônicas de Índias estão repletas de palavras e expressões que demonstram o 

intento dos colonizadores em explicar algo desconhecido tanto a realidade como à linguagem. 

“São frequentes nos cronistas expressões como „encantamento‟, „sonho‟, „maravilha‟, „não sei 

como contar‟, „falta-me palavras‟ que, se bem denotam o assombro natural diante do 

desconhecido, refletem também a falta de referências para os novos objetos, seres e 

fenômenos” (CHIAMPI, 2008, p.99).  
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Após a época do descobrimento o insólito passou por um processo de 

“desmistificação” 
3
, pois os colonizadores se acostumaram com as características dessa terra, 

tornando-as assim parte integrante da realidade dita como normal, o insólito, então, aparecia 

apenas em algumas obras como uma característica sem justificativa, somente na metade do 

século XIX foi quando o insólito ganhou espaço novamente na literatura dando, assim, os 

primeiros passos ao que se tornaria o gênero fantástico.  

 

Insistimos no fato que foi preciso esperar até a metade do século XIX para 

que o fantástico achasse um lugar intencional na literatura hispano-

americana; será quando a prática do relato fantástico acomoda uma toma de 

consciência [...] de uns recursos específicos e a definição do fantástico 

literário desde seus próprios parâmetros narrativos, estéticos e estruturais. 

Dito de outra forma: o fantástico deixa de ser um elemento isolado – 

integrante – para transformar-se em elemento de coesão e impulsão – 

integrador –. (MARTÍN, 2009, p.282, tradução nossa).
4
 

 

Neste momento o fantástico, de acordo com Hahn
5
 era um resultado da ciência, os 

escritores utilizavam a ciência como um produto para a discussão do racional e irracional, 

nesta época, de acordo com Martín,
6
 o personagem preferido dos autores era o médico ou 

cientista que se concentrava na tarefa de desvendar o insólito, que era provindo da própria 

ciência, como exemplos dessa época estão os relatos “O descobrimento da circunferência”  

 

 

                                                           
3
 “a medida que la experiencia de lo fantástico (extraordinario) se repite, ésta se siente envuelta en un proceso de 

desmitificación, de familiaridad, ya que la reiteración convierte la vivencia en algo <<natural>>, común” 

(MARTÍN, 2009, p.271) 
4
 “Insistimos en el hecho de que hay que esperar a la medianía del siglo XIX para que lo fantástico hallara un 

lugar deliberado en la literatura hispanoamericana; […] será cuando la práctica del relato fantástico acomode 

una toma de conciencia […] de unos recursos específicos y la definición de lo fantástico literario desde sus 

propios parámetros narrativos, estéticos y estructurales. Dicho de otro modo: lo fantástico deja de ser un 

elementos aislado – integrante – para constituirse en elemento de cohesión e impulsión – integrador –” 

(MARTÍN, 2009, p.282). 
5
 Los hechos insólitos son presentados como productos de la ciencia y dan pie a debates intelectuales sobre lo 

inmanente y lo trascendente, sobre lo racional y lo irracional, de los cuales siempre resulta victoriosa la razón 

(HAHN, 1990, p.37) 
6
 Con el auge del positivismo argentino, el personaje preferido de la literatura fantástica de este país zigzagueó 

entre la doble cara del científico o médico escudriñador de las pruebas fehacientes y el científico absorto ante lo 

inescrutable del factor maravilloso que le es imposible desenredar por la razón (MARTÍN, 2009, p.287) 
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(1907)
7
 de Leopoldo Lugones (1874-1938) e “Thanatopia” (1893) de Rubén Darío, ambos 

são escritores pioneiros do gênero fantástico hispano-americano. 

Porém, a literatura fantástica só foi alcançar o seu auge na América Hispânica no 

século XX com Jorge Luis Borges (1899-1986), as narrativas do escritor são desenvolvidas 

em torno da motivação metafísica e da invenção fantástica, desde modo Borges reinventa o 

modo de fazer literatura, do ponto de vista da literatura fantástica a narrativa do autor também 

constitui um novo gênero que transita na fronteira entre a ficção e o ensaio
8
. 

Sendo também do século XX as narrativas de Julio Cortázar revolucionaram mais uma 

vez o gênero fantástico, o autor aceitava a classificação de seus relatos como fantásticos por 

não haver uma nomenclatura que melhor se adequasse perfeitamente ao seu estilo e temas. 

 

Quase todos os contos que escrevi pertencem ao gênero fantástico por falta 

de nome melhor, e se opõem a esse falso realismo que consiste em crer que 

todas as coisas podem ser descritas e explicadas [...] dentro de um mundo 

regido mais ou menos harmoniosamente por um sistema de leis, de 

princípios, de relações de causa e efeito, de psicologias definidas, de 

geografias bem cartografadas. No meu caso, a suspeita de outra ordem mais 

secreta e menos comunicável, e a fecunda descoberta de Alfred Jarry, para 

quem o verdadeiro estudo da realidade não residia nas leis, mas nas exceções 

a essas leis, foram alguns dos princípios orientadores da minha busca pessoal 

de uma literatura à margem de todo realismo demasiado ingênuo 

(CORTÁZAR, 1993, p.148, 149) 

 

O autor apresenta em suas histórias várias irrealidades coabitando juntas e não existe 

uma realidade pré-definida como normal ou aceitável, todas elas existem juntas e os 

personagens conhecem elas e não possuem qualquer temor, essas característica evolucionaram 

o gênero e deram origem ao que Alazraki denomina como neofantástico (ALAZRAKI, 2001, 

p.276) que será explicado mais detalhadamente a seguir. 

 

 

                                                           
7
 Publicado inicialmente na revista argentina Caras y Caretas (Semanario festivo, literario, artístico y de 

actualidad). Buenos Aires: ano X, n 436, 09 de fevereiro de 1907. 
8
 “[...] lembram a tessitura estrutural dos contos [...] um modelo mais próximo da narração breve que do discurso 

ensaístico [...] Por sua vez, várias histórias funcionam como uma maquinaria ensaística. Abundância de citas, 

autores, datas, edições, etc.” (ALAZRAKI, 1982, p.19-20, tradução nossa) 
8
. 
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O insólito como meio para a desintegração da identidade 

 

Publicado em 1959 “As armas secretas” – Las armas secretas – é um livro no qual 

Cortázar presenteia o seu leitor com cinco narrativas insólitas, sendo que a última delas possui 

o mesmo nome do livro. Cabe ressaltar que a capa original da primeira publicação traz 

ilustrado um momento desta última narrativa – três jovens sentados em um café – mostrando 

a sua importância como narrativa e como fechamento do livro. Esse relato mostra ao leitor a 

história do jovem Pierre que está sofrendo alguns problemas no seu relacionamento com 

Michèle – quem não aceita entregar-se para o namorado – esses problemas ocasionam 

perturbações mentais em Pierre, que passa a lembrar de coisas que não foram vividas por ele e 

que o fazem tomar atitudes não compreendias por si mesmo, nem por seus amigos e sua 

namorada. Ao final da narrativa o leitor descobre que essas “memórias” são manifestações de 

um outro – um  soldado de guerra que havia abusado de Michèle e que foi morto pelos amigos 

da garota – ao poucos esse “outro” faz de Pierre um exilado e passa, então, a estar no controle 

tentando abusar de Michèle novamente. 

Durante este estudo foi constatado que As armas secretas é um relato que se encontra 

no âmbito do neofantástico, que diferentemente do fantástico não busca causar medo ou 

assombro no leitor, mas sim apresentar uma nova forma de realidade.  

 

Não são tentativas que buscam devastar a realidade invocando o sobrenatural 

– como se propôs o gênero fantástico no século XIX –, são esforços 

orientados a pressentir além dessa fachada racionalmente construída. Para 

distingui-los de seus antecessores do século passado propus a denominação 

<<neofantástico>> para este tipo de relatos [...] O neofantástico assume o 

mundo real como uma máscara, como um subterfúgio que oculta uma 

segunda realidade que é o verdadeiro destinatário da narração fantástica 

(ALAZRAKI, 2001, p.276, tradução nossa) 
9
 

 

 

                                                           
9
 No son intentos que busquen devastar la realidad conjurando lo sobrenatural – como se propuso el género 

fantástico en el siglo XIX - , sino esfuerzos orientados a intuirla y conocerla más allá de esa fachada 

racionalmente construida. Para distinguirlos de sus antecesores del siglo pasado propuse la denominación 

<<neofantástico>> para este tipo de relatos [...] Lo neofantástico asume el mundo real como una máscara, 

como nm tapujo que oculta una segunda realidad que es el verdadero destinatario de la narración 

neofantástica. (ALAZRAKI, 2001, p.276) 
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O objetivo do neofantástico é transtornar a realidade dita como normal com um 

elemento insólito para mostrar que existe uma segunda realidade, até então desconhecida. 

Esse relato como toda narrativa neofantástica busca transtornar a realidade do personagem e 

do leitor por meio do insólito, mas antes disso o autor precisa criar dentro do mundo textual 

um ambiente propicio, para que o insólito ao ser apresentado para o leitor e personagem gere 

o efeito desejado. 

Na criação deste novo mundo o autor, no caso Julio Cortázar, utiliza recursos e 

mecanismos comuns à narração fantástica, como a verossimilhança, a ambiguidade, a 

incerteza diante dos fatos insólitos, o conflito entre realidades, e obviamente a presença do 

insólito. A verossimilhança
10

, por exemplo, é usada para tornar o mundo textual o mais 

parecido possível ao mundo do leitor, assim o leitor sentirá uma familiaridade com esse 

universo apresentado a cada virar de páginas e se identificará com o personagem 

ambientando, então, leitor e personagem em um mesmo plano. Além de ter o intuito de 

igualar leitor e personagem, a verossimilhança serve ao fantástico e vice versa. Se uma 

narrativa fantástica apresentasse apenas o elemento insólito isolado ela se tornaria 

suficientemente fraca, a ponto de não conseguir convencer o leitor que esse elemento existe, o 

relato perderia a sua força de provocar a incerteza. 

 

O texto fantástico, entretanto, que é totalmente fraco quando se refere à 

realidade representada, tem a necessidade de prová-la e de provar-se. O 

gênero fantástico, pois, se vê mais que qualquer outro gênero, sujeito as leis 

da verossimilhança. Que são, naturalmente, as leis da verossimilhança 

fantástica. (CAMPRA, 2001, p.174, tradução nossa).
11

 

 

Sendo assim, a verossimilhança tem como base a própria realidade dita como 

“normal” e apresenta-se no relato por meio de citações do nosso mundo real, em As armas 

secretas são encontradas as seguintes características de verossimilhança: “Gauloises” e “Im 

wunderschonen Monat Mai [...] als alle Knospen spranden”. 

                                                           
10

 Neste trabalho se dará maior ênfase a verossimilhança devido a sua importância na compreensão da narrativa. 
11

“El texto fantástico, sin embargo, que es intrínsecamente débil por lo que se refiera a la realidad 

representada, tiene la necesidad de probarla y de probarse. El género fantástico, pues, se ve, más que cualquier 

otro género, sujeto a las leyes de la verosimilitud. Que son, naturalmente, las de la verosimilitud fantástica.” 

(CAMPRA, 2001, p.174).  
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A primeira característica de verossimilhança se manifesta nos diversos pensamentos 

de Pierre, enquanto ele espera Michèle, e está no seguinte fragmento: “Centenas e centenas de 

Gauloises fumados em centenas e centenas de dias: uma tese, algumas amigas, duas crises 

hepáticas, livros aborrecimento” (CORTÁZAR, 2012, p.133). “Gauloises” é uma marca de 

cigarro e existe no mundo real, assim como os versos “Im wunderschonen Monat Mai” e “als 

alle Knospen sprangen”, ambos pertencentes a mesma música. Esses versos aparecem sempre 

nos momentos em que Pierre está com a sua amada, sem motivo algum o personagem começa 

a escutar dentro da sua mente uma melodia, a primeira vez que um dos versos aparece na 

narrativa é quando Pierre começa a ter memórias que não são suas:  

 

Pierre beija a sua testa, por cima do cabelo. Como ela baixa a cabeça, pega 

seu queixo e a obriga a olhá-lo antes de beijá-la na boca. Beija uma, duas 

vezes. Há o cheiro de alguma coisa fresca, de sombra debaixo das árvores. 

“Im wunderschonen Monat Mai”, ouve claramente a melodia. Admira-se 

vagamente de recordar tão bem a letra, que só quando traduzida tem sentido 

para ele. (CORTÁZAR, 2012, p.136, grifo do autor). 

 

Em outro momento a canção aparece novamente: “estava beijando-a e a mordeu-a e 

ela se queixou, passou os dedos pela boca e queixou-se sem raiva, um pouco assustada e só, 

“als alle Knospen sprangen” você cantava Shumann por dentro, pedaço de animal” 

(CORTÁZAR, 2012, p.140, grifo do autor). Essa canção continua sendo cantarolada em 

vários momentos pelo personagem em seus pensamentos, e sempre quando ele está com 

Michéle, a música pertence a um famoso compositor alemão chamado Robert Alexander 

Schumann, abaixo segue a tradução que, como a própria narrativa diz, para Pierre só fazia 

sentido na sua tradução. 

 

O maravilhoso mês de maio 

No maravilhoso mês de maio 

quando todos os botões de abriam 

foi então quando em meu coração 

 nasceu o amor 

 

No maravilhoso mês de maio 

quando todas as aves cantavam 
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eu confessei a ela minhas saudades e desejos (LOS AMORES de um poeta 

Op.48, grifo do autor, tradução nossa)
12

 
 

Como é possível perceber Cortázar utiliza as características do fantástico como forma 

de mostrar o insólito invadindo a narrativa, por meio da verossimilhança ele garante ao texto 

o aspecto de real, e introduz o insólito na narrativa, tornando-os pensamentos e memórias que 

Pierre tem, mas que não são seus. Essa “perturbação mental” é um elemento de dupla função, 

de acordo com Piglia “Um relato visível esconde um relato secreto [...] Os elementos 

essenciais de um conto têm dupla função e são empregados de maneira diferente em cada uma 

das histórias” (PIGLIA, 2004, p.90). Primeiramente essa perturbação apresenta-se como o 

insólito e a verossimilhança essenciais na construção de qualquer narrativa fantástica, e em 

um segundo momento como a desintegração da identidade do protagonista.  

 

Pierre esfrega os olhos, lentamente endireita o corpo. Não foram palavras, 

tampouco uma visão: algo entre as duas, uma imagem desordenada em 

tantas palavras como folhas secas no chão (que se levantou de encontro ao 

seu rosto). (CORTÁZAR, 2012, p.143) 

 

 Ao decorrer do relato Pierre passa a se lembrar de diversas coisas, que não conhece e 

que nunca viveu, mas o personagem se lembra como se fossem coisas e características do seu 

passado como, por exemplo, a carabina de cano duplo e as folhas secas, isso gera em torno da 

história um grande mistério que é apenas desvendado em seu final. A presença do duplo é 

aquilo que desencadeia essa desintegração de identidade em Pierre, o duplo neste relato não 

chega a concretizar-se no plano físico ele só existe na mente do personagem, como é possível 

verificar no seguinte fragmento:  

 

ao mesmo tempo percebe que está imaginando uma carabina de cano duplo, 

justamente quando traga a fumaça do cigarro e sente-se perdoado por sua 

bobagem. Uma carabina de cano duplo não tem nada de mais, mas o que  

 

                                                           
12

 En el maravilloso mes de mayo, 

En el maravilloso mes de mayo, /cuando todos los capullos se abrían,/ fue entonces cuando en mi corazón 

nació el amor.// En el maravilloso mes de mayo, /cuando todas las aves cantaban,/ yo le confesé a ella 

mis anhelos y deseos. (LOS AMORES de un poeta Op.48, grifo do autor)
12
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pode fazer a esta hora e no seu quarto a ideia de uma carabina de cano duplo, 

e essa sensação de saudade? (CORTÁZAR, 2012, p.134) 

 

A carabina de cano duplo assim como as folhas secas citadas acima são pedaços da 

memória deste duplo que está se manifestando na forma do insólito, pequenos pedacinhos de 

um mesmo papel, que juntados ao final da narrativa mostram a verdade sobre essas memórias. 

Ao decorrer da narrativa as memórias vão aumentando e as atitudes de Pierre mudando cada 

vez mais, ainda que o personagem busque ajuda nada é capaz de fazê-lo voltar a ser o que era. 

A desintegração da identidade de Pierre é inevitável, a busca pelo próprio eu é falha, já que 

um outro eu está cada vez mais no controle da mente e do corpo do personagem. 

 

Para Cortázar, o eu é sempre passagem, um ser inevitavelmente incompleto 

que busca sem cessar a complementaridade . Nos seus contos, todos os 

parâmetros da percepção se modificam ao serviço desta busca permanente. 

As suas personagens assistem, impotentes, à desintegração do tempo, do 

espaço e da sua própria identidade (MALHEIRO, 2004) 

 

Por meio da verossimilhança Cortázar começa a inserir o insólito na narrativa, e faz do 

insólito um elemento que produz o efeito de desintegração da realidade e de desintegração da 

identidade, o que remete ao exílio interior vivido pelo outro que se manifesta em Pierre. “estar 

no exílio implica uma ética específica, que é a de estar aberto à diferença e a de questionar os 

princípios que definem a criação de identidades” (VIDAL, 2004 p.54). A desintegração da 

identidade sofrida por Pierre é uma das principais fraturas e marcas do exílio – seja externo ou 

interno – na narrativa este exílio apresenta-se internamente, já que tudo acontece na mente do 

personagem, Pierre vê a sua identidade ser desintegrada e sumir enquanto tem acesso a novas 

memórias, que não são suas e que não se sabe de onde vem, até chegar o momento em que o 

outro assume o controle e Pierre passa a ser um exilado dentro de si mesmo. 

 

Conclusões 

 

Após este estudo conclui-se que tanto o fantástico como o exílio estão presentes na 

narrativa “As armas secretas” de Julio Cortázar. O autor para a criação desta narrativa faz uso  
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das características essências a qualquer texto fantástico, características essas que marcam a 

estrutura base dos relatos pertencentes a esse gênero, como a ambiguidade, conflito entre 

realidades, o elemento insólito, a incerteza diante dos fatos ocorridos, entre outros. Todas as 

características são encontradas nesta narrava, mas neste estudo se deu maior ênfase a 

verossimilhança, pois o autor a utiliza como fio condutor da narrativa, a entrelaçando como 

característica essencial para garantir ao texto um aspecto de real, manifestação do insólito – 

memórias recebidas por Pierre – e marcas do exilado que vivia no personagem que ao 

decorrer do relato passa a ser quem está no controle e quem exila Pierre. Sendo assim, o 

insólito nesta narrativa trata-se da busca de identidade própria, de um outro reprimido 

querendo acordar e viver, mostrando assim o exílio interno vivido pelo personagem, que 

sempre tenta excluir o outro até o momento em que o protagonista é excluído.  
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