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Introdução 

Em  diversos  campos  de  estudos,  como  a  história,  a  literatura,  a  arte  ou  a 

mitologia,  está  presente  o  simbolismo do duplo.  Ele  tanto  revela  quanto  amedronta 

quem com ele se depara, e por esse motivo surgiu em distintas construções imagéticas, 

como no mito de Narciso e de Pigmalião, nos escritos de Platão, na literatura romântica 

com Goethe, Poe e Maupassant, e também em escritores brasileiros como Machado de 

Assis e Cecília Meireles. Pela repetição dessa temática ao longo dos séculos, o homem 

demonstra a necessidade de conhecer a si mesmo intimamente e o tema da duplicidade 

humana  emociona-nos  de  tal  maneira  que  é  quase  impossível  ficar  alheio  às  suas 

investidas.

A explicação do significado de duplo condiz com a sua denominação: são dois 

seres  ou  duas  imagens  do  si  mesmo.  Para  entendermos  o  que  duplo  significa 

profundamente, podemos utilizar os preceitos teóricos trabalhados na psicologia. Nela, 

o “ver-se” é essencial para o desenvolvimento da personalidade, porque para entender 

quem somos, precisamos averiguar a identidade que criamos.  Esta só será identificável, 

como diz Nascimento (s.d.), pelo confronto com a máscara (persona) que indicamos por 

meio de nossas personagens e através do diálogo com a sombra que está camuflada sob 

esta máscara. 

Como colocamos anteriormente, muitos escritores mundiais trabalharam com o 

tema do duplo  em suas  obras,  e  um deles  foi  Jorge  Francisco  Isidoro  Luís  Borges 

Acevedo, vulgo Jorge Luís Borges. Poeta e escritor argentino,  ele nasceu em 24 de 

agosto de 1899 em Buenos Aires e faleceu em 14 de junho de 1986. Ganhador de 

inúmeros prêmios literários e indicado ao Prêmio Nobel de Literatura, é considerado 

como  um  dos  melhores  escritores  de  língua  espanhola.  Desenvolveu  sua  obra 
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expressando o fantástico através de símbolos universais, tais como labirintos, animais, 

alquimia, cabala e muitos outros objetos.

Para realizarmos a nossa abordagem sobre o duplo em Borges, utilizaremos as 

teorias da psicologia analítica, mais especificamente, o conceito de individuação de Carl 

Gustav Jung. Como explica Nascimento (s.d.), no procedimento da individuação ocorre 

o progressivo desenvolvimento psicológico do indivíduo à procura de si mesmo. Essa 

busca  só  se  dará  pela  confrontação  bem-sucedida  entre  a  persona  e  a  sombra, 

compreendendo  o  modo  como  a  pessoa  apresenta-se  socialmente  e  como  o  seu 

inconsciente está organizado simbolicamente. O consciente, retratado pela persona, e o 

inconsciente,  retratado  pela  sombra,  apesar  de  parecem  incoerentes,  podem  ser 

integrados na identidade; para tanto, o processo da individuação realiza a união entre 

esses pontos conflitantes da nossa psique. O tema do duplo pode ser visto sob esse viés 

ao  refletirmos  na  relação  eu-outro  como  um  diálogo  interno,  promovendo  o  seu 

autoconhecimento, situação presente na literatura de Borges.

Não realizaremos neste artigo uma análise da obra completa de Borges devido à 

amplitude de sua produção literária, pois exigiria um trabalho muito mais extenso do 

que o que pretendemos aqui. Por este motivo, escolhemos o conto 25 de agosto, 1983, 

que traz a temática central de forma significativa, na tentativa de estabelecer as relações 

entre o duplo e as teorias da individuação.

A relação eu-outro: o conceito de duplo 

A  dualidade,  a  cisão,  a  divergência,  ou  a  antítese  remetem,  em  termos  de 

imaginário,  ao  elemento  chamado  de  duplo.  Segundo  Bravo  (1998),  o  termo  mais 

famoso viria do alemão Döppelgänger, que significa “aquele que caminha do lado” e 

“companheiro de estrada”. A autora escreve que o mito do duplo aparece na mitologia 

germânica,  na  mitologia  colombiana,  na  mitologia  egípcia,  na  mitologia  grega,  e 

também  no  judaísmo  e  cristianismo.  Outros  autores  romanos  e  medievais  também 

trabalharam o assunto, até que o duplo teve o seu auge durante o movimento romântico, 

pela literatura do século XIX através de escritores como Wilde e Stevenson. Rosset 

(2008) comenta que o caso do duplo psicológico foi extensamente revisto na literatura 

através do desdobramento da personalidade das personagens.
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Chevalier  e  Gheerbrant  (1991)  afirmam que  o  número  dois  é  o  símbolo  da 

oposição e  do conflito  podendo indicar  o  comedimento  ou o desequilíbrio,  sendo a 

primeira e mais radical das divisões ocorridas, originando todas as demais. O dígito das 

ambivalências e dos desdobramentos. O simbolismo da cifra expressa uma rivalidade e 

uma reciprocidade, tanto de ódio quanto de amor, anuncia uma oposição que pode ser 

antagônica  e  incompatível  quanto  complementar  e  fecunda.  Na  citação  abaixo, 

verificamos como a cisão da personalidade é relacionada à simbologia do número dois:

Como todo progresso não se opera senão por uma certa oposição, ou, pelo 
menos,  pela  negação  daquilo  que  se  quer  ultrapassar,  dois  é  o  motor  do 
desenvolvimento diferenciado ou do progresso. Ele é o outro enquanto que 
outro. Da mesma forma, se a personalidade se afirma opondo-se, como já foi 
dito,  dois  é  o  principio  motor  da  individualização.  (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 1991, p. 346).

Conforme Bravo (1998), além da simbologia, os estudos que compreendem os 

componentes principais envolvidos no conceito de duplo são as áreas da psicologia com 

autores como Kepler, Rank e Jung. A princípio, este tema se refere à existência de um 

“outro”, que duplica a existência do sujeito, desdobrando o “eu” em mais de um. Nesta 

perspectiva, podemos entender o duplo como uma mímese do “eu” que se destaca e se 

autonomiza.  A  partir  do  desdobramento  do  “eu”  original,  a  cópia  se  individualiza 

adquirindo  existência  própria.  Sendo  assim,  a  “imitação”  do  “eu”,  após  o  seu 

surgimento, criou sua própria identidade e já não detem a mesma essência, tornando-se 

o “outro”. 

Kepler (1972 apud BRAVO, 1998, p. 263) explica que o “outro” é idêntico ao 

original e diferente ao mesmo tempo, podendo ser até mesmo o total oposto do “eu”. 

Um paradoxo interior e exterior, contraditório e complementar, que provoca no “eu” 

original reações emocionais extremas, como a do fascínio ou da aversão a seu “outro”. 

Podemos  relacionar  essa  análise  a  uma  crise  de  identidade,  pois  vemos  que  a 

identificação do “eu” com o “outro” reflete um conflito interior que cria a necessidade 

de entender a si mesmo. Essa inquietude desconfortável de querer saber quem o “eu” é 

como indivíduo desequilibra suas emoções e provoca uma divisão na personalidade do 

sujeito.
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Otto Rank (1939) relaciona em seu livro O Duplo os aspectos deste em autores 

literários que escreveram sobre o assunto, além de explicar conceitos históricos sobre a 

criação  do  duplo  na  humanidade.  O  autor  coloca  que  o  homem  criou  a  dupla 

personalidade como defesa, pois precisava de subsídios para entender a morte, já que 

não conseguia suprimi-la do seu cotidiano. O duplo tornou-se o símbolo da imortalidade 

espiritual.  Os povos primitivos criaram a ideia de “alma” justamente para explicar a 

dualidade humana, que se dividiria em um corpo físico e uma alma espiritual, sendo que 

a duplicidade seria a ligação implícita entre o “eu” terreno e a “eu” espiritual. A crença 

na existência da alma seria oriunda do medo da morte. A autora Bravo (1998) explica 

abaixo a relação do duplo com a morte:

Mas  o  duplo  está  ligado  também  ao  problema  da  morte  e  ao  desejo  de 
sobreviver-lhe,  sendo  o  amor  por  si  mesmo  e  a  angústia  da  morte 
indissociáveis. Visto sob essa perspectiva, o duplo é uma personificação da 
alma imortal que se torna a alma do morto, ideia pela qual o eu se protege da 
destruição completa, o que não impede que o duplo seja percebido como um 
“assustador  mensageiro  da  morte”,  do  que  a  resulta  a  ambivalência  de 
sentimentos  a  seu  respeito  (interesse  apaixonado/terror):  ele  é  ao  mesmo 
tempo o que protege e o que ameaça. (BRAVO, 1998, p. 263).

O conceito da dualidade transcende a lógica condicionada, vai além da visão 

cientificista e única da realidade atual, abrangendo a subjetividade, não apenas na arte 

escrita,  mas também nas artes plásticas e na arte cinematográfica.  A subjetividade é 

extensamente  trabalhada na  teoria  junguiana,  pois  as  emoções  e  os  sentimentos  são 

expressões inconscientes do sujeito. Kepler (1972 apud BRAVO, 1998, p. 263) afirma 

que a base da psicologia de Jung é a integração da personalidade e que o duplo é uma 

parte não internalizada do “eu”, por isso o caráter de proximidade e antagonismo com a 

psique. Jung divulgou suas próprias impressões sobre o assunto, ampliando as ideias da 

psicologia tradicional com a teoria chamada de Individuação.

A sombra e a persona: entendendo a ideia de individuação 

O  tema  do  duplo  detem  uma  variedade  de  significações  pela  sua  vasta 

simbologia e os seus diversos campos de atuação. Na psicologia, o duplo é trabalhado, 
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direta ou indiretamente,  através dos conflitos psicológicos existentes nos sujeitos.  A 

psicologia  analítica  relata  a  questão  dúbia  da  personalidade  humana  através  dos 

conceitos de inconsciente e consciente, sendo que essa percepção só ocorre através dos 

usos do simbolismo. A partir daí, ambos os aspectos psicológicos podem relacionar-se, 

desenvolvendo-se mutuamente. A ideia de individuação proposta por Carl Gustav Jung 

trata desse tema, o alinhamento entre consciente e inconsciente, que pode ser construído 

pelos símbolos que esses reconhecem.

Em seu trabalho, Jung (2000) escreve que a consciência não alcança a totalidade 

da psique; o homem não é consciente de tudo que acontece com ele e com os outros ao 

seu redor, pois inúmeros acontecimentos ocorrem em um estado de semiconsciência ou 

de inconsciência; afinal “o pensar”, as funções psíquicas, existiam muito antes do ser 

humano  comentar  “eu  tenho  consciência  de  que  penso.”  E  é  somente  através  dos 

processos  inconscientes  que  expandimos  os  nossos  conceitos,  ampliando  as  nossas 

perspectivas e mudando nossos os padrões repetitivos. Porém, esse lado obscuro não 

está  associado  ao  lado  consciente  constantemente,  já  que  fazê-los  interagir  é  uma 

escolha pessoal. Essa disparidade entre os dois, com o passar do tempo, se transforma 

em  uma  limitação  para  o  desenvolvimento  psicológico,  pois,  já  que  a  substância 

inconsciente não é apreendida pelo indivíduo consciente, este se vê perdido entre as 

apreensões de quem realmente é e o que deseja da vida.

Conforme Nascimento (s.d.  apud JUNG, 1984,  p.  8),  Jung diz  que  uma das 

maneiras de superar a disparidade da relação consciente/inconsciente está no diálogo, 

entre  o  eu  exterior  e  o  eu  interior,  buscando  um si  mesmo  real,  como um sujeito 

completo. Essa possibilidade só pode ocorrer na investigação do segundo “eu” pelos 

símbolos manifestados no lado inconsciente do individuo. Conforme Jung, (2000), as 

duas representações, analisadas como uma unidade indivisível, receberam o nome de 

processo de individuação.

Segundo Jung (2000),  a individuação consiste,  objetivamente,  em assimilar  o 

consciente  e  o  inconsciente.  Franz  (1964)  escreve  que  esta  metodologia  ocorre 

naturalmente em todo o ser humano de forma espontânea, já que isso é inato em sua 

capacidade construtiva; no entanto, o processo de individuação só será verdadeiro se o 

sujeito estiver consciente da sua ocorrência. A autora ainda diz que é preciso muita 

coragem  para  enfrentar  as  dificuldades  de  interagir  conscientemente  com  o 
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inconsciente,  e  que muitos indivíduos são demasiados indiferentes  e  temerosos para 

promoverem a reflexão necessária sobre as suas aparências internas. Portanto, para a 

psicologia  junguiana,  ser  um  indivíduo  único  é  justamente  compreender  todos  os 

aspectos importantes sobre si mesmo, combinando o seu lado consciente com o seu lado 

inconsciente.

De acordo com Franz (1964), a harmonização do consciente com o inconsciente 

impõe  um  dano  à  personalidade  aparente,  acompanhada  da  natural  angústia  e 

sofrimento. A reflexão de ideias que, inconscientemente foram escondidas, implicará 

rever conceitos e padrões preestabelecidos socialmente e individualmente.  Como diz 

Jung (2000), consciência e inconsciência não compõem uma totalidade quando um é 

contido  e  anulado  pelo  outro,  pois  possuir  sentimentos  dúbios  realiza  um 

desdobramento  do  “eu”,  realizando,  consequentemente,  as  distintas  consequências 

emocionais. A ocorrência de um lado obscuro dentro de nós indica a carência de algum 

aspecto  significativo que  precisamos preencher,  e  para verificarmos  qual  ponto está 

escondido, necessitamos de sinceridade nas nossas escolhas conscientes. O objetivo do 

processo de individuação resulta na promoção de subsídios para a internalização do 

nosso “eu” e do nosso “outro”. A efetivação do processo de individuação consistirá de 

dois abalos psicológicos e emocionais: a solicitação de sinceridade dentro da persona e 

a absorção dos conteúdos reprimidos pela sombra.

A persona, segundo Nascimento (s.d, apud JUNG, 1978, p. 9) é um complexo 

sistema  de  analogia  entre  a  consciência  individual  e  a  sociedade.  Uma  “máscara” 

dedicada, por um lado, a infligir um efeito sobre os outros, e por outro lado, a encobrir a 

verdadeira  natureza  do  sujeito.  Nossas  máscaras  estão  caracterizadas  pelo  nosso 

comportamento cotidiano. É como se fosse uma imagem imposta por fatores sociais, 

culturais e muitos outros, que nos condicionam a ser aquilo que esperam que sejamos. O 

autor explica que por meio da persona, o homem procura identificar-se com algum ideal 

selecionado  e  que,  após  essa  escolha,  ele  se  esconderá  atrás  de  uma  “máscara”, 

construindo uma identidade de modo a se proteger e ser aceito no meio externo.

Essa  aceitação  externa  força-o  a  submeter  à  obscuridade  os  seus  conteúdos 

inconscientes,  a  ponto  de  escondê-los  completamente  de  si  mesmo.  Contudo,  a 

culpabilidade não é apenas do indivíduo, ao mesmo tempo a sociedade também impõe 

que  esse  se  comporte  dessa  maneira,  forçando-o  a  criar  uma  máscara.  Como  diz 
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Nascimento (s.d.), esse acordo entre o indivíduo e a sociedade, se instigado ao extremo, 

pode fazer com que os sujeitos acreditem que são o que imaginam ser para o mundo, 

compactuando  de  tal  maneira  com  a  sua  persona  que  anulam  os  seus  processos 

inconscientes.  O sujeito  deixa  de  ser  a  pessoa  que  realmente  é  e  faz  com que  sua 

identidade não seja mais sua responsabilidade, mas sim, uma identidade construída e 

manipulada por terceiros. A citação abaixo coloca os deveres do indivíduo quanto à 

sociedade:

Então,  Jung  (1978,  p.  185)  comenta  que  “é  importante  para  a  meta  da 
individuação, isto é, da realização do si-mesmo, que o indivíduo aprenda a 
distinguir entre o que parece ser para si mesmo e o que é para os outros. É 
igualmente necessário que conscientize seu invisível sistema de relações com 
o inconsciente”. (NASCIMENTO, s.d., apud JUNG, 1978, p. 10).

Outro aspecto psicológico do indivíduo que reflete a relação eu-outro, além da 

persona,  é  a  sombra.  “A  figura  da  sombra  personifica  tudo  o  que  o  sujeito  não 

reconhece em si e sempre o importuna, direta ou indiretamente, como, por exemplo, 

traços inferiores de caráter e outras tendências incompatíveis”.  (JUNG, 2000, p. 277). 

A sombra é a imagem do inconsciente e, para entendê-la, é necessário saber que ela não 

pode ser escondida, pois quando suprimida, se voltará contra nós em alguma ocasião 

inesperada. Franz (1964) diz que dependerá da nossa atitude se a sombra será nossa 

amiga ou nossa inimiga. 

A autora ainda afirma que quando o inconsciente se revela de forma positiva ou 

negativa, surge a obrigação (quase uma necessidade), de readaptar a ação consciente aos 

termos inconscientes, pois quando um sujeito arrisca ver sua sombra, ele fica consciente 

das  intenções  e  impulsos  que  não  acreditava  que  existiam em si  mesmo,  mas  que 

enxergava nos outros, e essa consciência modifica toda a sua visão ideológica. Jung 

(2008) escreve que durante o reconhecimento da sombra, o sujeito distingue os aspectos 

ocultos de sua personalidade tais como eles são realmente, sem quaisquer máscaras. A 

sombra  representa  as  diversas  características  do  ego,  enfim,  todos  os  aspectos 

extremamente individuais que foram escondidos.
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A persona e a sombra estão intrinsecamente ligadas no processo de individuação 

e, para alcançarmos todas as facetas da nossa personalidade, precisamos enfrentá-las e 

incorporá-las conscientemente. Ser um indivíduo em sua totalidade significa questionar 

a aparência exterior da persona e identificar a forma interior da sombra. Nascimento 

(s.d. apud JUNG, 1978, p. 10) escreve que “segundo Jung, o inconsciente nos explica 

muito  melhor  do  que  a  consciência  nos  faz  crer  quem somos,  enquanto  indivíduos 

psicologicamente  constituídos  entre  o  individual  e  o  coletivo,  entre  o  exterior  e  o 

interior.”   

Os  dois  lados  demonstram  que  o  sujeito  possui  uma  dicotomia  de  natureza 

contrastante  e  dialógica,  que  remete  aos  conceitos  do  duplo  colocados  no  capítulo 

anterior  desse  artigo.  O processo de individuação gera a conversa entre  o “eu” e  o 

“outro”  dentro de cada um,  entre o  verdadeiro  e  o  falso ou entre  o  consciente  e  o 

inconsciente,  “assim  sendo,  posso  dialogar  comigo  mesmo,  numa  conversação 

psicológica importante para um processo de Individuação.” (NASCIMENTO, s.d., p. 

10). Jung (1987) escreve que, antes de realizar o processo de individuação, havia duas 

esferas separadas e que, devido ao confronto com as resistências, ocorreu a união dos 

opostos no indivíduo. Dessa maneira, podemos analisar a temática do duplo relacionada 

aos processos de individuação na obra de Jorge Luís Borges, visualizando-a como uma 

relação eu-outro à procura de si mesmo, como um “eu” dialogando com um “outro”, 

sendo, na realidade, o mesmo psicologicamente.

Análise do conto 25 de agosto, 1983

Compreendemos  que  as  ideias  abordadas  nos  capítulos  anteriores  são 

fundamentais  para  a  uma  interpretação  da  literatura  de  Borges.  Segundo  as  ideias 

junguianas, a contradição entre consciente e inconsciente expõe o interior do sujeito, e 

assim revela o homem duplo sob todos os disfarces criados. Borges coloca a questão do 

duplo em suas personagens através de uma linguagem simbólica, demonstrando os seus 

conflitos psicológicos e a mudança provocada por esse confronto. De acordo com a 

pesquisa, os duplos psíquicos abordados pelo autor são casos de descoberta do lado 

inconsciente pelo lado consciente, fato que ocorre no conto utilizado. O próprio Borges 
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cita suas percepções relativas ao duplo nessa passagem retirada do seu Livro dos Seres 

Imaginários:

Sugerido  ou  estimulado  pelos  espelhos,  as  águas  e  os  irmãos  gêmeos,  o 
conceito  de  duplo  é  comum  a  muitas  nações.  É  plausível  supor  que 
expressões como Um amigo é um outro eu de Pitágoras ou o Conhece-te a 
ti  mesmo platônico  se  inspiraram  nele.  Na  Alemanha  chamam-no 
Döppelgänger; na Escócia Fetch, porque vem buscar (fetch) os homens para 
levá-los à morte. Encontrar-se consigo mesmo é, por conseguinte, funesto; a 
trágica balada  Ticonderoga,  de Robert Louis  Stevenson, conta uma lenda 
sobre  esse  tema.  Recordemos  também o  estranho  quadro  How they  met 
themselves,  de  Rossetti:  dois  amantes  se  encontram consigo  mesmos,  no 
crepúsculo do bosque. Caberia citar  exemplos análogos de Hawthorne,  de 
Dostoiewski e de Alfred de Musset.
Para  os  judeus,  pelo contrário,  a  aparição  do duplo não era  presságio  de 
morte próxima. Era a certeza de haver alcançado o estado profético. Assim o 
explica Gershom Scholem. Uma lenda recolhida pelo Talmude narra o caso 
de um homem em busca de Deus, que se encontrou consigo mesmo.
No conto  Willian Wilson, de Poe, o duplo é a consciência do herói. Ele o 
mata e morre. Na poesia de Yeats, o duplo é nosso anverso, nosso contrário, 
o que nos complementa, o que não somos nem seremos.
Plutarco escreve que os gregos deram o nome de outro eu ao embaixador de 
um rei. (BORGES, 1989, p. 153, grifo do autor).

Como  verificamos  na  citação,  Borges  detinha  as  referências  simbólicas 

necessárias para compreender a temática do duplo e expressá-la perfeitamente em suas 

obras, tais como lendas recolhidas em povos diferentes e autores que ele havia lido, por 

exemplo, Stevenson, escritor famoso pela duplicidade encontrada em suas personagens 

Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Conforme Nascimento (s.d.), na literatura produzida por Borges, 

a  linguagem  destaca  a  conversação  eu-outro  em  cenas  repletas  de  componentes 

representativos como objetos simbólicos e mágicos, como veremos no conto analisado.

No conto “25 de agosto”, 1983, publicado pela primeira vez no jornal La Nación 

de Buenos Aires em 1983, Borges apresenta o duplo de forma direta, direcionando a 

temática por meio de inúmeras referências que tentaremos comparar com o processo de 

individuação de  Jung por  meio  dos  simbolismos.  O destaque  no conto  é  o  diálogo 

ocorrido entre dois Jorge Luís Borges, o mais velho e o mais novo, que discutem em um 

quarto de hotel.  Stortini (1990, apud BORGES, 1981, p.  60) escreve as palavras de 

Borges sobre o que seria um diálogo: “Um diálogo não tem qualquer obrigação de ser 

um modo verbal de esgrima, jogo de surpresas, de ameaças e vaidade; é a investigação 

conjunta de um fato ou a recuperação de memórias compartilhadas.” A averiguação de 
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acontecimentos e a troca de experiências ocorridas com o Borges mais velho para o 

Borges mais novo são a força motriz da conversa entre as duas personagens. 

O autor,  ao promover a relação entre as suas duas facetas temporais, nos faz 

refletir  sobre  a  duplicidade  relativa  aos  tempos  passado,  presente  e  futuro.  Stortini 

(1990 apud BORGES,  1979,  p.  201)  coloca  que Borges  diz  que  a  problemática  do 

tempo toca mais do que qualquer outro assunto, já que pensar sobre o tempo implica 

refletir sobre os problemas existenciais, “Quem sou eu? Quem é cada um de nós? Quem 

somos?”.  O escritor Borges pode não ter as respostas,  “contudo,  entrementes,  como 

disse Santo Agostinho, minha alma arde porque quero sabê-lo.” 

O conto inicia-se com o narrador-personagem indo até um hotel à noite, onde 

existem plantas duplicadas em espelhos e o próprio dono não o reconhece: “Entrei no 

vestíbulo, cujos pálidos espelhos repetiam as plantas do salão. Curiosamente, o dono do 

hotel não me reconheceu e estendeu-me o livro de registro.” (BORGES, 1999, p. 425). 

Ora, como diz Chevalier e Gheerbrant (1991), a noite é onde o inconsciente se libera da 

sua  prisão,  e  a  escuridão  representa  as  trevas  que  precedem  a  transformação  e  a 

preparação do dia, em que a luz da vida se mostrará. As plantas duplicadas em espelhos 

são uma referência ao duplo, a vida refletida através da palidez do espelho é o símbolo 

do diálogo entre o “eu” e o “outro”, enquanto o hotel simboliza o rito de passagem, pois 

ninguém mora em um hotel. As pessoas passam por ele, permanecendo ali enquanto 

precisam, e para as personagens, o quarto de hotel será o local onde se encontrarão e 

onde poderão discutir abertamente sobre si mesmos.

Relacionando  os  elementos  citados  anteriormente  com  as  perspectivas 

psicológicas  propostas  por  Jung,  a  noite,  como  colocamos  antes,  é  uma  das 

representações simbólicas do inconsciente, pois a escuridão é o lado obscuro dentro de 

nós, o lado que não conhecemos e que está escondido na nossa psique. A noite é o véu 

que  antecede  o  nascer  do  dia,  então  o  amanhecer  será  a  consciência  aceita  pelo 

individuo  depois  do  período  escuro  e  angustiante  das  expectativas.  Essa  dualidade 

simbólica entre consciente e inconsciente está presente também no espelho, o artefato 

concreto que provocou diversas reflexões entre o “eu” e o “outro”, ou seja, entre o lado 

consciente e lado inconsciente.  Em muitas  culturas primitivas,  o espelho é utilizado 

como objeto ritualístico para promover o encontro com o duplo dentro dos homens. E o 

fato do local do encontro do “eu” e do “outro” ser em um hotel já demonstra o acesso ao 
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inconsciente,  pois  o  sujeito  não  pode  permanecer  constantemente  presente  em  seu 

“outro”,  ele  precisa  de várias  “viagens” e  “permanências”  dentro de si  mesmo para 

entender toda a sua complexidade.

Durante o conto, uma conversação eu-outro será mantida pelos dois personagens 

em um dos quartos  do hotel,  o  mais  alto  e  de  número 19.  O narrador  questiona o 

senhorio: “perguntei-lhe: – Em que quarto ele está? – Pediu o 19. – foi a resposta. Era o 

que eu temia. [...]. Era o quarto mais alto do hotel.” (BORGES, 1999, p. 425). A soma 

dos números do quarto é dez, número que Chevalier e Gheerbrant (1991) dizem que 

simboliza o conjunto e possui a conotação de dualismo. É a representação numérica do 

fechamento de um ciclo de vida e morte, conceito simbólico representado pelo jovem e 

pelo velho. O número possui o sentido de conclusão, de final, fato que será mostrado no 

falecimento do Borges velho. Os autores também comentam que a altura é um símbolo 

de ascensão, da assimilação progressiva do ambiente terreno e espiritual, da vida e da 

morte. 

Os números não aparecem apenas nessa cena apresentada acima. Na conversa, o 

Borges mais velho pergunta: “Em que dia você está? – Não sei muito bem. – disse-lhe 

aturdido. – Mas ontem fiz sessenta e um anos. – Quando sua vigília chegar a esta noite, 

você  terá  feito,  ontem,  oitenta  e  quatro.  Hoje  estamos  em 25 de  agosto  de  1983.” 

(BORGES,  1999,  p.  426).  Segundo  Chevalier  e  Gheerbrant  (1991),  esses  números 

possuem muitas simbologias correlacionadas: a soma de sessenta e um equivale a sete, 

número da totalidade humana. São inúmeras as ligações universais que podem ser feitas 

com o sete: sete dias da semana, sete cores do arco-íris, sete notas musicais,  dentre 

outras; a idade oitenta e quatro equivale a doze e depois a três, o número doze é o 

símbolo do fim de um ciclo e o renascimento para outro período, enquanto o três é 

considerado o número perfeito, o complemento do número dois, a trindade religiosa; e a 

soma da data do conto, vinte e cinco do oito de mil novecentos e oitenta e três, resulta 

em nove, que é o número completo, o novo nascimento e o final das fases. Podemos 

verificar que todos os números citados no conto aludem a término de ciclos, à morte e 

ao renascimento. Outro aspecto a se considerar, relativo às datas, é o fato do aniversário 

das personagens ter se realizado um dia antes de se encontrarem. Conforme Chevalier e 

Gheerbrant (1991), o aniversário é a marca dos ciclos da existência, das fases marcantes 

da vida, o símbolo de mais um ano de vida e de mais um ano se aproximando da morte 
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inevitável.

No momento  em que  a  personagem se depara  com o  seu  nome no livro  de 

presença,  a  obra apresenta  a  primeira  certeza da temática  do duplo,  “[...]  ocorreu a 

primeira  surpresa  das  muitas  que  essa  noite  me  depararia.  Meu  nome,  Jorge  Luís 

Borges, já estava escrito e a tinta, ainda fresca.” (BORGES, 1999, p. 425). Temos a 

revelação do outro, a certeza do encontro fatídico com o outro Borges, como mesmo diz 

o dono do hotel, “depois, olhou-me bem e corrigiu-se: – Desculpe. O outro se parece 

tanto, mas o senhor é mais jovem.” (BORGES, 1999, p. 425). Conforme Chevalier e 

Gheerbrant  (1991),  a  velhice  é  um  sinal  de  sabedoria  e  virtude,  uma  reunião  da 

experiência e do conhecimento, uma imagem imperfeita da imortalidade. Podemos ver o 

velho  Borges  como  um  duplo  mais  sábio  do  jovem  Borges,  como  uma  figura  do 

inconsciente  que  conhece  o  mundo  e  uma  sombra  eterna  que  escapa  às  limitações 

temporais.  As  personagens  se  encontram  para  enfrentarem-se,  a  personagem 

inconsciente  entrando  em  confronto  com  a  personagem  consciente  de  maneira 

simbolica, através do jovem que nada sabe e do ancião que conhece muito.

Como  foi  citado  no  início  dessa  análise,  Borges  utiliza-se  de  referências 

simbólicas  para  explicar  a  questão  do  duplo  no  conto,  alusões  que  retratamos  nos 

parágrafos anteriores, como a noite, o espelho, o hotel, a juventude, a velhice, a altura, 

os números  e o aniversário.  Todos estes elementos simbólicos remetem ao duplo e, 

sobretudo,  à consciência e à inconsciência:  a noite é a morte  de todos os processos 

psicológicos inúteis, como a persona e a sombra, que estão ocultas no inconsciente; o 

espelho é o artifício que detém a identificação do “eu” com o “outro”, Stortini (1990 

apud BORGES, 1985, p. 72) afirma que Borges disse que desde menino sentia medo do 

reflexo do espelho, possuía o receio que a imagem se pusesse a viver por conta própria. 

O hotel é o local simbólico onde os dois pontos psicológicos podem se encontrar na 

psique em segurança, sem sofrer em demasia pela confrontação; a juventude e a velhice 

estão  simbolicamente  unidas  pela  vida  e  a  morte,  o  jovem  cheio  de  energia  e 

inexperiente,  enquanto o velho perde a vitalidade e ganha em sabedoria  de vida.  A 

altura simboliza a consciência, a proximidade do divino que tudo sabe e tudo vê.  Os 

símbolos  numéricos  estão  relacionados  à  questão  vida/morte,  afinal  viver  sem 

perspectivas,  sem  evolução  psíquica  e  em  eterna  disputa  consigo  mesmo,  como 

disseram Jung  e  Franz,  não  é  um modelo  de  vida  satisfatório,  e  morrer  para  essa 
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identidade  antiga  é  uma  necessidade  do  ser  humano  para  atingir  novos  limites 

cognitivos.

A morte está intimamente relacionada com o duplo psicológico, mas não a morte 

física e sim, a morte simbólica ou psíquica, que demanda o falecimento interno das 

nossas dificuldades. O processo de individuação realiza um “renascimento” simbólico 

da pessoa,  já  que se deparar  com questões  disfarçadas por nós  mesmos,  exige uma 

atitude diferente do modo condicionado. No conto, a ligação exposta entre o duplo e a 

morte é descrita na citação abaixo. 

Que estranho – dizia –, somos dois e somos o mesmo. Mas nada é estranho 
nos sonhos. Perguntei assustado: 
– Então, tudo isto é um sonho? 
– É, tenho certeza, meu último sonho. [...] 
– Posso morrer a qualquer momento, posso perder-me naquilo que não 
sei e continuo sonhando com o duplo. O fatigado tema que me deram os 
espelhos e Stevenson. ” (BORGES, 1999, p. 426, grifo nosso). 

Nesta passagem, temos o duplo citado diretamente pela colocação que os Borges 

são duas pessoas diferentes, e que também são a mesma pessoa. O fato de comentarem 

sobre os sonhos mostra o entendimento do velho Borges da inconsciência dentro do 

diálogo, pois o jovem não tem certeza do que ocorre, enquanto o velho, mais sábio, 

entende que aquilo é um sonho, uma parte do seu inconsciente agindo. Entretanto, os 

dois se completam, como diz o jovem Borges: “Eu era ele e compreendia.” (BORGES, 

1999, p. 426), já que são duas facetas da mesma pessoa, sabem como o outro é, sem 

mentiras ou fingimentos. O velho Borges coloca o prenúncio de sua morte e comenta 

que, mesmo nessa ocasião, ele ainda continua sonhando com o duplo. Se verificarmos 

isso sob o viés da psicologia analítica, a morte simbólica é o momento em que mais nos 

aproximamos  do  nosso  inconsciente,  já  que  ela  é  um desdobramento  do  “eu”,  um 

renascimento. O personagem coloca que, apesar de perder-se no que ainda não sabe, ele 

ainda continua sonhando com o duplo,  expondo a interação simbólica entre morte e 

inconsciência. Podemos ver as relações desse contexto na citação abaixo:

– Sabia que isso ia acontecer com você. Aqui mesmo há anos, em um dos 
quartos abaixo, iniciamos o rascunho da história deste suicídio.
– Sim – respondeu-me lentamente,  como se amealhasse recordações,  Mas 
não vejo relação. Naquele rascunho eu havia comprado uma passagem de ida 
para Adrogué, e já no hotel Las Delicias havia subido até o quarto 19, o mais 
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afastado  de
todos. Ali eu me suicidara.
– Por isso estou aqui – disse-lhe.
–  Aqui? Sempre estamos aqui. Aqui o estou sonhando na  casa  da rua 
Maipú. Aqui estou indo embora, no quarto que foi da mãe.
– Que foi da mãe – repeti, sem querer entender. –  Eu sonho com você no 
quarto 19, no pátio de cima.
– Quem  sonha com quem? Eu sei que sonho com você, mas não sei se 
você está sonhando comigo. O hotel de Adrogué foi demolido já faz tantos 
anos, vinte, talvez trinta. Quem sabe quantos.
– O sonhador sou eu – repliquei com certo desafio.
– Você não se dá conta de que o fundamental é averiguar se há um único 
homem sonhando ou dois que sonham um com o outro.
– Eu sou Borges, que viu seu nome no livro de registro e subiu.
– Borges sou eu, que estou morrendo na rua Maipú.
Houve um silêncio, o outro disse-me:
– Vamos fazer a prova. Qual foi o momento mais terrível de nossa vida?
Inclinei-me sobre ele e ambos falamos ao mesmo tempo.  Sei que nós dois 
mentimos.
Um tênue sorriso iluminou o rosto envelhecido. Senti que, de algum modo, 
esse sorriso refletia o meu.
– Nós mentimos um para o outro – disse-me ele – porque nos sentimos 
dois e não um. A verdade é que somos dois e somos um. (BORGES, 1999, 
p. 426-7, grifo nosso).

As partes grifadas na citação acima argumentam com o duplo pela inconsciência 

do Borges jovem e pela consciência do Borges velho. Nascimento (s.d) coloca que o 

processo  de  individuação  demanda  distinguir  a  persona  e  adentrar  no  inconsciente 

oculto,  procurando  produzir  um  diálogo  esclarecedor  e  produtivo  entre  o  que  está 

reprimido e o que está exposto. Borges expressa a intenção de promover esse diálogo 

entre  os  dois  pontos  conflitantes  psicológicos,  e  um dos  momentos  para  isso  seria 

revelar a ocasião mais terrível da vida, respondendo a pergunta que é a prova crucial de 

que  são  um  só.  Porém,  o  segredo  vital  transforma-se  em  mentira,  mantendo  a 

duplicidade, e não ocorre a reconciliação dos lados contrários. Como vimos em Jung, a 

exposição verdadeira do lado inconsciente é a garantia da efetividade do processo de 

individuação. O Borges velho comenta o quanto eles ainda se sentem separados e por 

isso  mentem um para  o  outro,  assim como todas  as  pessoas  inconscientes  de  seus 

processos psicológicos. A partir do momento que sentirem que são um e que também 

são  dois,  assimilando  a  persona  e  a  sombra,  o  lado  inconsciente  virá  à  luz  da 

consciência e, então, serão uma pessoa inteira.

Após  o  diálogo  descrito  na  citação,  os  dois  Borges  discutirão  suas  vidas.  O 

Borges mais novo pedirá por informações sobre o futuro, interessado em entender como 

sua vida se desenvolverá, e o Borges velho as dará melancolicamente, respondendo às 
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perguntas, citando viagens, autores, livros, sonhos perdidos, etc. Na passagem abaixo, 

verificamos a volta da temática central após a conversa sobre o futuro:

– Esse livro foi um dos caminhos que me conduziram a esta noite. Quanto 
aos demais...  A humilhação da velhice,  a convicção de já haver vivido 
cada dia...
– Não escreverei esse livro – disse.
– Você vai escrevê-lo.  Minhas palavras, que agora são o presente, serão 
apenas a memória de um sonho.
Incomodou-me  seu  tom  dogmático,  sem  dúvida  o  mesmo  que  uso  em 
minhas  aulas.  Incomodou-me que nos  parecêssemos  tanto e  que  ele  se 
aproveitasse da impunidade que a iminência da morte lhe propiciava. Para 
revidar, disse-lhe:
– Você tem tanta certeza de que vai morrer?
– Sim – replicou. – Sinto uma espécie de doçura e de alívio que nunca senti. 
Nem  posso  expressá-lo.  Todas  as  palavras  requerem  uma  experiência 
compartilhada. Por que o que digo parece incomodá-lo tanto?
–  Porque  nos  parecemos  demais.  Detesto  sua  cara,  que  é minha 
caricatura,  detesto  sua  voz,  que  é  arremedo  da  minha,  detesto  sua 
sintaxe patética, que é a minha.
– Eu também – disse o outro. – Por isso resolvi suicidar-me. Um pássaro 
cantou lá na casa de campo.
– É o último – disse o outro.
Com um gesto,  chamou-me para  seu lado.  Sua mão procurou a minha. 
Recuei; temi que as duas se confundissem.
(BORGES, 1999, p. 428-9, grifo nosso).

Na abordagem acima, lemos que Borges sente-se mal com Borges. No processo 

de individuação, o “eu” deve aceitar seu “outro” para seguir sua vida. Como aqui não 

ocorreu esse processo devido ao fracasso na resposta, o resultado é que o Borges jovem 

sente repulsa do Borges velho, odeia-o porque, justamente, odeia a si mesmo, e esse 

ódio provoca a morte do “outro”. O Borges novo não desistiu da sua sombra e da sua 

persona, ainda agarra-se a ela temendo mudar, enquanto o Borges velho desistiu da luta 

para influenciar o mais jovem. O tempo não existe durante a narrativa, e de acordo com 

Stortini (1990 apud BORGES, 1984, p. 77), Borges diz que passado-presente-futuro é a 

soma da eternidade, o ser eterno projeta sua vida sucessivamente através do tempo. A 

totalidade do ser é uma ambição que sem o devido esforço, é uma ideia impraticável.

Parou de falar, compreendi que havia morrido. De certo modo eu morria 
com  ele;  inclinei-me  angustiado  sobre  o  travesseiro  e  já  não  havia 
ninguém.
Fugi  do  quarto.  Do  lado  de  fora  não  havia  o  pátio,  nem as  escadas  de 
mármore, nem a grande casa silenciosa, nem os eucaliptos, nem as estátuas, 
nem o caramanchão, nem os chafarizes, nem o portão da grade da casa de 
campo no povoado de Adrogué.
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Fora outros sonhos esperavam-me. (BORGES, 1999, p. 429, grifo nosso).

Então, a morte, tão comentada nessa análise desde o início, ataca vorazmente  e 

testa o duplo em sua expansão existencial. A morte no conto não é sinal de uma morte 

física, mas de uma morte psíquica, pois o Borges narrador não aceitou enfrentar seu 

duplo, o Borges velho. O susta da morte leva Borges, sem seu duplo integrado, para fora 

do hotel, onde o cenário deixa de existir, desaparecendo junto com o falecimento do 

outro  Borges,  pois  sua  função  de  impulsionar  a  integração  da  personalidade 

desintegrou-se. Ele não aceitou encontrar-se com seu inconsciente, principal motivo do 

encontro onírico, porém a esperança não termina naquele instante, já que outros sonhos 

o esperam.

Considerações finais

A literatura é uma expressão da realidade, uma forma de identificar e esclarecer 

ficcionalmente a vida humana em todas as suas situações. Ela traz subsídios analíticos 

através da declaração de conflitos e  interesses  psicológicos  sobre  a  interioridade do 

indivíduo.  Essa  tarefa  criativa  exige  do  sensível escritor  uma  percepção  apurada  e 

crítica acerca do mundo e, elaborar, conscientemente, essas abordagens em um contexto 

literário demanda técnica e perícia. Jorge Luís Borges detinha essas qualidades, como 

pudemos  atestar  em  sua  produção.  Nascimento  (s.d)  coloca  que  todos  os  recursos 

literários utilizados por Borges não se prestam apenas para o leitor, mas também para o 

autor, que usou os símbolos para um caminho de elaboração pessoal de si mesmo, dos 

lados consciente e inconsciente da sua vida. E pelo fato do narrador do conto possuir o 

mesmo nome do escritor e conhecermos as opiniões deste, torne-se difícil distinguir a 

ficção da realidade, mas talvez essa fosse a intenção do Borges escritor.

Jung (2000) afirma que devemos sempre contar com a existência de algum traço 

de caráter ainda não descoberto de nós mesmos, ainda que conscientes do processo de 

individuação.  Sempre  haverá  possibilidades  de  aperfeiçoamento  desses  pontos  em 

nossas vidas, já que o inconsciente aponta para trás, em direção a um mundo de instinto 

pré-consciente e pré-histórico e também antecipa um futuro, devido a sua capacidade de 

trazer  à  baila  entendimentos  que  ainda  não  possuíamos,  libertando-nos  de  padrões 
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repetitivos. Franz (1964) diz que a consciência deve ser capaz de ouvir atentamente o 

que o inconsciente tem a dizer, e de entregar-se ao impulso interior de crescimentos, 

libertando de situações emocionais negativas que estão camufladas em nosso interior e 

assumindo outra perspectiva de vida.

Para acessarmos plenamente a duplicidade psicológica, devemos, conforme Jung 

(2000),  conhecer  os  símbolos.  Pois  aí  é  que  se  dá  toda  a  união  dos  conteúdos 

conscientes e inconscientes, e dessa completude surgirão novos estados de consciência. 

O  simbolismo  do  duplo  é  uma  das  maneiras  de  entender  as  dificuldades  do  lado 

inconscientes, auxiliando o individuo a entender e aceitar a sua identidade de forma 

completa, reconciliando todas as ambiguidades visualizadas em sua vida. O sujeito deve 

morrer para a vida anterior  e  encontrar  a si  mesmo em uma nova vida modificada, 

transformar-se em um ser pleno em suas opiniões e seus sentimentos. Stortini (1990 

apud BORGES, 1973, p. 139) afirma que Borges escreve sobre a morte: “Sei que devo 

morrer e quisera morrer inteiro. É o meu único medo.”
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