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UMA LEITURA DO CONTO A BIBLIOTECA DE BABEL, DE JORGE LUIS 

BORGES, A PARTIR DAS CARACTERÍSTICAS DO INCONSCIENTE FREUDIANO 

 

Gustavo Figliolo1 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise do conto A Biblioteca de Babel, 

do escritor argentino Jorge Luis Borges, partindo da observância das características do 

inconsciente, tal como propostas pela teoria psicanalítica freudiana. Freud descreveu o 

inconsciente como respondendo a cinco processos específicos que regulam seu 

funcionamento:  a) ausência de cronologia; b) ausência de conceito de contradição; c) 

linguagem simbólica; d) igualdade de valores para a realidade interna e a externa, ou 

supremacia da primeira; e) predomínio do princípio do prazer. Seguindo esse pressuposto, 

cremos que é possível fazer uma analogia com a biblioteca infinita, o livro que contém todos 

os livros, o universo inapreensível totalmente do inconsciente no conto mencionado.  
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O presente artigo tem como objetivo fazer uma analogia das características do 

inconsciente tal como proposto pela Teoria Psicanalítica freudiana com o conto A Biblioteca 

de Babel, de Jorge Luis Borges. 

De todas as ciências humanas, a literatura talvez seja aquela que mais diálogo 

estabelece com o vastíssimo leque dos diversos ramos da teoria do conhecimento; a 

epistemologia, como estudo crítico dos saberes, necessitou sempre não só de palavras que 

exprimam ideias, mas serviu-se inúmeras vezes do texto de ficção como auxílio 

exemplificador para a corroboração de postulados teóricos. Este diálogo provavelmente atinja 

seu ponto mais elevado quando o interlocutor se trata da Psicanálise.  

A trajetória da obra de Sigmund Freud atravessou praticamente todos os campos do 

saber, mas foi principalmente na literatura que a fundamentação básica da Teoria Psicanalítica 

encontrou respostas que sustentam metaforicamente –e o que é a metáfora se não uma 

associação de ideias por analogia– as conclusões a que se chegou sobre estados específicos 

das patologias clínicas. Tratando da natureza dos sonhos, diz Freud que “escritores 
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imaginativos parecem tomar o partido dos antigos, da superstição popular [...] pois costumam 

conhecer toda uma vasta gama de coisas entre o céu e a terra com as quais a nossa filosofia 

ainda não nos deixou sonhar” (FREUD, 2006 [1905], p. 121). E ainda afirma que “os 

escritores criativos são aliados muito valiosos, cujo testemunho deve ser levado em alta conta 

[...] Estão bem adiante de nós, gente comum, no conhecimento da mente, já que se nutrem em 

fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência (FREUD, 2006 [1905], p. 121). 

O empréstimo shakespeariano do céu e da terra não constitui fato isolado, pois toda a 

obra de Freud está permeada com exemplos literários, quando não diretamente se serve de 

contos, novelas e lendas para propor conceitos e categorias específicos da estrutura e 

funcionamento do aparelho psíquico humano. Isto é possível porque, como ele afirma, “o 

poeta não adota uma posição a favor ou contra da significação psíquica de cada sonho, limita-

se, porém, a mostrar como a alma dormida se contrai sob o efeito das excitações que, como 

restos da vida acordada, permanecem vivas nelas” (FREUD, 2006 [1905], p. 121).  

Nesse sentido, Leila Perrone-Moisés (2002, p. 69) afirma que “é pelo fato de lidar 

sempre com metáforas que a literatura não precisou esperar a psicanálise para dizer o 

inconsciente e seu complexo funcionamento”.  

Assim, Freud apropria-se da história de Édipo para postular o complexo que serve de 

coluna vertebral a sua teoria, fato que, com toda certeza, estarreceria a Sófocles pelo atômico 

esquadrinhamento com que se analisam os meandros da psique humana, caso ele não 

desconfiasse já da existência de algo inacessível a nossa consciência, vale dizer, a existência 

de um inconsciente. Lacan (1985, p. 14) cita, neste sentido, na sua introdução à conceituação 

do eu na teoria da Psicanálise, a “fulgurante fórmula de Rimbaud –os poetas, que não sabem o 

que dizem, como é bem sabido, sempre dizem, no entanto, as coisas antes dos outros”. 

Por outro lado, além da apropriação auxiliadora que a Psicanálise faz da literatura, ela 

constitui, em si mesma, uma nova forma de narrativa e de criação literária. O próprio método 

da cura pela associação livre de ideias abre um vasto universo de semelhanças e analogias a 

ser explorado pelas figuras de linguagem, o que constitui uma nova –inédita– estética no 

terreno da narrativa literária. Não por acaso que Freud recebe, em 1930, o prêmio Goethe da 

cidade de Frankfurt pelo valor científico e literário de sua obra, como nos lembra Tânia 

Rivera (2005, p. 08). 
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Só para citar um nome, talvez o maior das letras brasileiras, Guimarães Rosa não 

desconhecia o Freud escritor, a quem atribui “uma importância monstruosa, espantosa” (Rosa, 

apud Rivera, 2005, p. 07).  E no caso do escritor por nós analisado, Horacio Quiroga, 

praticamente todas as suas personagens vivem uma vida que se deixa entrever somente 

submergindo-se nos estados mais íntimos e recônditos de sua psicologia, num páreo às 

avessas entre o real e o imaginário, entre o concreto e o simbólico, entre ações e fantasia, 

sonho e realidade.  

O elo entre Psicanálise e Literatura, então, faz possíveis as duas: a Psicanálise busca 

na ficção exemplos que de outra maneira deveria construí-los, correndo o risco de assumir 

uma tarefa farto duvidosa; a Literatura, e porque o homem é, basicamente, absurdo, constrói 

na ficção esses exemplos. A interfase entre Literatura e Psicanálise tem sido fundamental para 

a elaboração desta última como ciência, na utilização de narrativas literárias visando à 

conceituação, à estruturação e à definição dos muitos conceitos existentes acerca do aparelho 

psíquico e seu funcionamento. 

E é justamente com o conceito de inconsciente como apropriador e veiculador de 

metáforas que é possível fazer uma leitura que exprima o não-dito, a entrelinha do texto, o 

nuance imprevisto, o desejo velado, em última instância, uma vez que, conforme a psicanálise 

freudiana, somos impulsionados pelo desejo que tem como única finalidade sua realização. 

Para um melhor entendimento da analogia aqui proposta, precisaremos fazer um breve 

comentário sobre o inconsciente, seu funcionamento e suas características. 

A estruturação do inconsciente começa quando a criança verifica que sente desejos 

incestuosos, de união sexual do menino com a mãe e do desejo da menina de ter um filho com 

o pai (um filho menino com um pênis que ela não tem). Impõe-se aqui o princípio da 

realidade, em que o menino renuncia à mãe por medo de ser castrado pelo pai; a ameaça não é 

pronunciada, mas vendo ele que a menina é “castrada”, diante dessa possibilidade ele resigna 

seu impulso para com a mãe e identifica-se com o pai com a esperança de um dia assumir esse 

lugar simbólico que agora tem o pai. Essa resolução do complexo de Édipo, como comentado 

anteriormente, dará lugar às três possíveis estruturas psíquicas: neurose, psicose e perversão. 

Não é objeto deste trabalho analisar essas estruturas psíquicas, mas sim mostrar a importância 

que tem a resolução do complexo de Édipo para a formação do inconsciente. Terry Eagleton 

nos dá uma boa explicação sobre o assunto: 
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Antes de deixarmos a questão do complexo de Édipo, devemos enfatizar sua 

enorme relevância para a obra de Freud. Não se trata apenas de mais um 

complexo: ele é a estrutura das relações pelas quais chegamos a ser os 

homens e as mulheres que somos. É o ponto em que somos produzidos e 

constituídos como sujeitos, e um dos problemas que ele nos cria é o de ser 

sempre, de alguma forma, um mecanismo parcial e incompleto. Ele indica a 

transição do princípio do prazer para o princípio da realidade; do âmbito 

fechado da família para a sociedade em geral, já que passamos do incesto 

para as relações extrafamiliares; e da Natureza para a Cultura, já que 

podemos considerar as relações do bebê com a mãe como mais ou menos 

"naturais", e a criança pós-edipiana como um ser no processo de assumir 

uma posição em uma ordem cultural global. [...] Além disso, o complexo de 

Édipo é para Freud o início da moral, da consciência, do direito e de todas as 

formas da autoridade social e religiosa. A proibição, real ou imaginária, do 

incesto pelo pai simboliza toda a autoridade superior que será mais tarde 

encontrada; e, ao "introjetar" (tornar sua) essa lei patriarcal, a criança 

começa a formar aquilo que Freud chama de superego, a voz pavorosa e 

punitiva da consciência. (EAGLETON, 2006, P. 235). 

 

A resolução do complexo de Édipo situará o sujeito dentro do princípio da realidade. 

Assim, esta condição leva-nos, outra vez, à necessidade do indivíduo de viver de maneira 

civilizada, de construir uma civilização, pela qual tem que se ajustar a várias regras, entre 

outras (mas nela começa) à interdição do incesto. Freud o diz de maneira quase poética: 

 

A civilização constitui um processo a serviço de Eros, cujo propósito é 

combinar indivíduos humanos isolados, depois famílias e, depois ainda, 

raças, povos e nações numa única grande unidade, a unidade da humanidade. 

Porque isso tem de acontecer, não sabemos; o trabalho de Eros é 

precisamente este. Essas reuniões de homens devem estar libidinalmente 

ligadas umas às outras. (FREUD, 2006, [1930], p. 28). 

 

A combinação dos indivíduos humanos que dá lugar à civilização, já vimos, tem o seu 

preço a pagar. Se por um lado a civilização aceita a interdição do incesto, obriga o homem a 

viver inserido nas normas sociais pré-estabelecidas e possibilita a reprodução do ser humano 

na constituição das famílias (e povos e nações), por outro lado o indivíduo uno e único acaba 

sendo cindido, isto é, dividido em dois por causa do inconsciente. Se o homem sabe de sua 

consciência, de seu ego que mantém laços estreitos com o mundo exterior ao qual deve se 

adaptar, o inconsciente permanece velado a ele, só se manifestando de maneira indireta, por 

meio de mecanismos que o sujeito não controla. Portanto, são inconscientes os processos 

psíquicos que não podem ser evocados voluntariamente a partir da consciência. Somente 
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pode-se ter acesso ao inconsciente através de suas manifestações na consciência. Nesta, o 

inconsciente aparece sob os disfarces que a censura dos sistemas Pré-consciente e Consciente 

lhe impõem, pelo que suas manifestações estão distorcidas e modificadas. Freud, em sua 

defesa do sistema inconsciente, afirma que:  

 

os dados da consciência apresentam um número muito grande de lacunas; 

tanto nas pessoas sadias como nas doentes ocorrem com frequência atos 

psíquicos que só podem ser explicados pela pressuposição de outros atos, 

para os quais, não obstante, a consciência não oferece qualquer prova. Estes 

não só incluem parapraxias2 e sonhos em pessoas sadias, mas também tudo 

aquilo que é descrito como um sintoma psíquico ou uma obsessão nas 

doentes; nossa experiência diária mais pessoal nos tem familiarizado com 

idéias que assomam à nossa mente vindas não sabemos de onde, e com 

conclusões intelectuais que alcançamos não sabemos como. (FREUD, 2006 

[1915], p. 354). 

 

Freud vai além e postula que, na verdade, nossa consciência carrega somente uma 

pequena parte das memórias de eventos acontecidos em nossa vida; a maior parte está no 

sistema inconsciente: 

 

Podemos ir além e afirmar, em apoio da existência de um estado psíquico 

inconsciente, que, em um dado momento qualquer, o conteúdo da 

consciência é muito pequeno, de modo que a maior parte do que chamamos 

conhecimento consciente deve permanecer, por consideráveis períodos de 

tempo, num estado de latência, isto é, deve estar psiquicamente inconsciente. 

(FREUD, 2006 [1915], p. 354). 

 

 

Assim, Freud considera que o caminho de busca do inconsciente parte das lacunas 

deixadas pela consciência, conforme Garcia-Roza: 

 
Freud inicia seu extenso artigo O Inconsciente assinalando que é nas lacunas 

das manifestações conscientes que temos de procurar o caminho do 

inconsciente. Essas lacunas vão trazer para o primeiro plano da investigação 

psicanalítica aquilo que Lacan, seguindo Freud, chamou de “formações do 

inconsciente”: o sonho, o lapso, o ato falho, o chiste e os sintomas. 

(GARCIA-ROZA,1994, p. 171). 
 

                                                           
2 O chiste, o lapso, o ato falho [observação nossa]. 
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Em seu texto O Inconsciente, Freud (2006 [1915], p. 351-370) descreve suas 

características, que poderíamos resumir em: a) ausência de cronologia: no Inconsciente não 

existe tempo cronológico; os eventos acontecem sempre no presente, mesmo que se refiram 

ao passado ou ao futuro. Nos sonhos, é possível verificar esta característica de maneira 

específica e direta: o que se vive pertence ao momento atual. Uma pessoa pode ter um conflito 

inconsciente com um evento de um passado distante, por exemplo, alguém que lute contra a 

autoridade paterna, já adulto, por conflitos originados quando o sujeito era uma criança; b) 

ausência de conceito de contradição: o Inconsciente não tem tampouco um conceito definido 

de contradição. Não há coordenação entre seus elementos e não existe a antítese. Amor e ódio 

estão juntos e um não anula o outro, valendo isso para qualquer categoria; c) linguagem 

simbólica: o Inconsciente utiliza símbolos para exprimir significados. Uma imagem está 

associada a uma ideia, pelo que passa a ser simbólica, querendo dizer outra coisa. Outra vez é 

nos sonhos onde mais manifestamente se verifica esta propriedade: um sujeito que sonha 

continuamente que cai de um terceiro andar pode estar retrocedendo a um episódio de queda 

na tenra infância, por um descuido da mãe ao trocá-lo; d) igualdade de valores para a 

realidade interna e a externa ou supremacia da primeira: verificável nos psicóticos, uma 

pessoa que diz ter um doutorado quando na verdade nem sequer acabou o ensino fundamental, 

não está, conforme o caso, “contando vantagem”. Do ponto de vista do funcionamento 

interno, no seu inconsciente, a questão é tão séria como o seria para uma pessoa normal na 

realidade externa, isto é, social; e) predomínio do princípio do prazer: o princípio do prazer se 

confronta com o princípio da realidade. Não podemos fazer tudo o que queremos. Ou melhor, 

não devemos fazer tudo o que queremos; nas estruturas psíquicas das psicoses, e às vezes das 

neuroses, o princípio do prazer vence o jogo contra o princípio da realidade. O impulso que 

desestabiliza a carga libidinal, então, encontra um caminho do Inconsciente para a 

Consciência, restabelecendo a carga (princípio da economia); mesmo que se tenha que pagar 

por isso um preço, em termos de nosso relacionamento com a sociedade e com as leis.  

Pois bem, após este breve resumo sobre alguns tópicos da psicanálise freudiana, 

procuraremos agora fazer uma analogia entre as características do inconsciente e o conto A 

Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. 

O conto A Biblioteca de Babel narra a história de um homem que percorre uma 

biblioteca infinita e as peripécias que passa nesse percurso em busca do livro que contenha 



ANAIS ELETRÔNICOS DO X COLÓQUIO DE ESTUDOS LITERÁRIOS:  
DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 

SILVA, JACICARLA S.; BRANDINI, LAURA T. (ORGS.) 

LONDRINA, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

 

 

ISSN:  2446-5488                p.184-194 

190 

todos os livros. Nesse sentido, o conto é uma gigantesca alegoria que supõe múltiplas 

interpretações: a biblioteca como Deus, a biblioteca como o universo, a biblioteca como a 

busca pelo conhecimento. O narrador procura entender como se dá a existência desse 

Universo-Deus-Conhecimento chamado aqui de Biblioteca, símbolo que possui uma ordem 

que, por ser infinita se torna impenetrável. Noé Jitrik afirma que devido à acumulação de 

todas e cada uma das possibilidades de combinações de letras que conduzem ao 

conhecimento, o mesmo acaba sendo uma negação em si. Os livros giram incessantemente 

como uma imagem do já estipulado e imodificável, mas que ao mesmo tempo supõem uma 

repetição que se realiza infinitamente. A biblioteca é “infierno indestructible en el que se 

congela la mente humana” (JITRIK, 1971, p. 145). Porém, mesmo diante da impossibilidade 

de perfurar esse tecido impenetrável, o homem não pode deixar de buscar o significado oculto 

que se esconde na Biblioteca, e nesse sentido se vê impelido constante e incessantemente para 

a realização desse desejo. É aqui que começamos a traçar a analogia com o inconsciente 

humano, uma vez que este opera da mesma maneira, movido pelo desejo, procurando sua 

realização para manter o equilíbrio pulsional (abastecido pela libido) com uma carga possível 

de suportar. Assim, o inconsciente se manifestará das mais diversas maneiras, às vezes 

aparentemente não detectáveis, para a realização do desejo.  

Com respeito ás caraterísticas em si do inconsciente, mencionadas acima, 

procuraremos mostrar, com fragmentos do conto, como resultam essas manifestações. 

Com respeito à ausência de cronologia, o narrador nos diz que 

 

A Biblioteca existe ab aeterno. Dessa verdade cujo corolário imediato é a 

eternidade futura do mundo, nenhuma mente razoável pode duvidar. O 

homem, o imperfeito bibliotecário, pode ser obra do acaso ou dos demiurgos 

malévolos; o universo, com seu elegante provimento de prateleiras, de tomos 

enigmáticos, de infatigáveis escadas para o viajante e de latrinas para o 

bibliotecário sentado, somente pode ser obra de um deus. (BORGES, 1998, 

p.38).  

 

O narrador estabelece aqui uma hierarquia e cinde o homem: o “imperfeito 

bibliotecário” é a consciência, que supõe saber o que está fazendo a todo momento, mas que, 

na verdade, é governada pelo inconsciente, o universo, Deus, e que existe ab aeterno, desde 

sempre.  
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Para a ausência do conceito de contradição, há um trecho significativo no conto:  

 

Afirmam os ímpios que o disparate é normal na Biblioteca e que o razoável 

(e mesmo a humilde e pura coerência) é quase milagrosa exceção. [...] De 

fato, a Biblioteca inclui todas as estruturas verbais, todas as variantes que 

permitem os vinte e cinco símbolos ortográficos, porém nem um único 

disparate absoluto. Inútil observar que o melhor volume dos muitos 

hexágonos que administro intitula-se Trovão Penteado, e outro A Cãibra de 

Gesso e outro Axaxaxas mlö. Essas proposições, à primeira vista incoerentes, 

sem dúvida são passíveis de uma justificativa criptográfica ou alegórica; essa 

justificativa é verbal e, ex hypothesi, já figura na Biblioteca. (BORGES, 

1998, p. 41). 

 

O razoável é quase milagrosa exceção. Com efeito, o inconsciente não se preocupa 

com contradições, antes se manifestando sob o disfarce da condensação metafórica e o 

deslocamento metonímico. 

Para a linguagem simbólica, outras das características do inconsciente, poderíamos 

dizer que todo o conto é um enorme simbolismo, mas destacamos o seguinte trecho: 

 

O universo (a que outros chamam a Biblioteca) compõe-se de um número 

indefinido, e talvez infinito, de galerias hexagonais, com vastos poços de 

ventilação no meio, cercados por parapeitos baixíssimos. De qualquer 

hexágono veem-se os pisos inferiores e superiores: interminavelmente. 

(BORGES, 1998, p. 37). 

 

O advérbio que finaliza a frase expressa de maneira simbólica o funcionamento do 

inconsciente. 

Quanto à Igualdade de valores para a realidade interna e a externa ou supremacia da 

primeira, o seguinte fragmento pode servir de analogia:  

 

Quando se proclamou que a Biblioteca abarcava todos os livros, a primeira 

impressão foi de extravagante felicidade. Todos os homens sentiram-se 

senhores de um tesouro intacto e secreto. Não havia problema pessoal ou 

mundial cuja eloquente solução não existisse em algum hexágono. O 

universo estava justificado, o universo bruscamente usurpou as dimensões 

ilimitadas da esperança. Naquele tempo falou-se muito das Vindicações: 

livros de apologia e de profecia, que para sempre vindicavam os atos de cada 

homem do universo e guardavam arcanos prodigiosos para seu futuro. 

Milhares de cobiçosos abandonaram o doce hexágono natal e precipitaram-

se escadas acima, premidos pelo vão propósito de encontrar sua Vindicação. 

(BORGES, 1998, p. 39). 
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O homem à procura de sua vindicação, de reclamar para si, como acontece com a 

realidade psíquica, que ignora a realidade factual. 

Finalmente, o predomínio do princípio do prazer e a seguinte frase: “By this art you 

may contemplate the variation of the 23 letters…” (BORGES, 1998, p. 37), indica que a 

variação que cada sujeito faz das letras concerne somente a ele, constituindo seu discurso em 

seu íntimo, adaptando o mundo para a obtenção do prazer, como o inconsciente faz. 

Há outro fragmento do conto que resume, talvez, a viagem que o homem faz à procura 

desse livro que contenha todos os livros: “Como todos os homens da Biblioteca, viajei na 

minha juventude; peregrinei em busca de um livro, talvez do catálogo de catálogos; agora que 

meus olhos quase não podem decifrar o que escrevo, preparo-me para morrer, a poucas léguas 

do hexágono em que nasci”. (BORGES, 1998, p. 37). Do que se depreende que o livro é a 

simbolização do objeto de desejo, de que busca é perene e de que a viagem do homem é a 

viagem do inconsciente. 

Este trabalho procurou fazer uma análise do conto A Biblioteca de Babel, de Jorge 

Luis Borges. Inicialmente, fez-se um comentário sobre a relação entre literatura e psicanálise, 

observando como esta última se serviu da primeira para criar seus tópicos e conceitos 

teóricos. Seguidamente, houve uma brevíssima explanação sobre parte do funcionamento do 

inconsciente humano, para o que se teceram observações sobre alguns desses conceitos 

teóricos. Finalmente, deu-se lugar à análise do conto especificamente, tentando mostrar como 

essa narrativa traz no seu bojo, sob uma leitura microscópica, imagens que se conciliam com 

o funcionamento do inconsciente humano e suas características. 

Nesse sentido, a ciência criada por Sigmund Freud utiliza uma metodologia que 

inicialmente possui uma única regra imposta, sem a qual não se caracteriza a psicanálise, 

chamada de associação livre, pela qual o paciente diz tudo o que lhe vem à cabeça, sem 

selecionar nada, sem se importar se o que se diz faz sentido ou não. O método parte do 

conhecimento que por mais que se diga “qualquer coisa”, na elaboração inconsciente não se 

estará dizendo uma “coisa qualquer”, pois a associação de significados mostra as intenções do 

inconsciente. Nossa linguagem não é aleatória, qualquer discurso obedece a uma lógica, a 

princípio consciente, mas, por sobretudo, inconsciente. Estas representações estão veiculadas 

por duas figuras retóricas principalmente, da que a psicanálise lança mão para utilizá-las em 

seu método de associação de ideias: a metáfora, isto é, o transferir o significado de um 



ANAIS ELETRÔNICOS DO X COLÓQUIO DE ESTUDOS LITERÁRIOS:  
DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 

SILVA, JACICARLA S.; BRANDINI, LAURA T. (ORGS.) 

LONDRINA, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

 

 

ISSN:  2446-5488                p.184-194 

193 

significante para outro significante que mantenha uma relação de analogia com o primeiro: 

cabelo branco/velhice (significantes), para descrever um período específico da vida de uma 

pessoa com determinadas características como a perda de vitalidade ou a experiência 

(significado); e a metonímia, ou o designar um objeto por meio da palavra designativa de 

outro objeto que tem com o anterior uma relação específica (matéria/objeto, causa/efeito, 

parte/todo, continente/conteúdo, lugar/produto, autor/obra): o “beber o copo inteiro”, 

obviamente, refere a ter-se bebido todo o líquido. Na metáfora há uma condensação, na 

metonímia um deslocamento. A narrativa literária utiliza constantemente estes recursos que 

fazem surgir enunciações específicas, nas entrelinhas do texto e do inconsciente, que quando 

desvendadas oferecem uma leitura ímpar, como o é a leitura da crítica psicanalítica. 

Assim, e para esta interpretação, nos valemos das características do funcionamento do 

inconsciente conforme descrito pela teoria psicanalítica freudiana, tentando extrair do texto 

literário uma possível interpretação para a sua narrativa. 
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