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E é por isso que o oleiro [...] cria o vaso em torno desse vazio 
com sua mão, o cria assim como ato mítico, ex-nihilo, a partir 
do furo. (LACAN, 1998, p. 114) 

 
 

O romance moderno, principalmente a partir do século XX, cede mais 
espaços para a temática do ser anônimo e, com este novo direcionamento, cria uma 
vasta galeria de humilhados e ofendidos. Os dramas humanos, silenciados pela 
classe dominante, encontram cada vez mais guarida na ficção que se interessa por 
construir retratos vivos dessa dor de mundo. Neste foco de atenção, gravitam 
temas que discutem, particularmente, as relações de poder e de exclusão. Por via 
indireta, abre-se uma brecha para que essa voz se constitua pelo menos na ficção, 
uma vez que fora dela a sua inserção nas interações sociais é, muitas vezes, ainda 
coibida. Sobre essa questão, Fredric Jameson comenta: 
 

A afirmação das vozes culturais não-hegemônicas continua 
ineficaz se for limitada à perspectiva meramente 
“sociológica” da redescoberta pluralista de outros grupos 

sociais isolados: apenas uma reescritura definitiva dessas 
expressões em termos de suas estratégias essencialmente 
polêmicas e subversivas devolve-lhes o seu devido valor no 
sistema dialógico das classes sociais (1992, p. 78). 

 
Mesmo que essa voz seja negada, como ocorre em Humilhados e ofendidos 

(1861) de Fiódor Dostoiévski, em “Bola de Sebo” (1880) de Guy de Maupassant, em 

A hora da estrela (1977) de Clarice Lispector, só para citarmos alguns poucos 
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exemplos, os escritores, no entanto, não poupam esforços para oferecer uma 
escritura diferenciada que manifeste esse embate ideológico. Este confronto pode 
materializar-se pela novidade quer da linguagem, quer do plano estrutural, quer 
do tratamento da personagem, quer, ainda, do amálgama de alguns desses 
elementos ou até de todos eles. No caso do romance Todos os nomes (1997), de José 
Saramago, chama-nos a atenção o tratamento dado à personagem. 

A narrativa apresenta-nos o retrato do protagonista, Sr. José, um auxiliar de 
escrita da Conservatória Geral do Registro Civil, esmagado pelo controle, pela 
opressão do poder, que atua tanto nas relações profissionais quanto no âmbito da 
intimidade. Nikolai Gogol, em O capote (2011), novela publicada em 1842, 
ofereceu-nos o arquétipo do profissional subalterno vivendo esse mesmo universo 
de marginalização. O que surge, então, de novo em Todos os nomes? Vejamos o que 
nos diz Viktor Chklovski sobre o objetivo da arte. Segundo ele, a função da arte é a 
de liberar o objeto estético do automatismo da percepção para evidenciá-lo no seu 
vir-a-ser; é “dar a sensação do objeto como visão e não como reconhecimento” 

(1978, p. 45). Em outros termos: o artefato artístico singulariza-se no ato do fruir 
estético e não representa uma experiência prolongada da vida, das percepções 
habituais do receptor. Se a arte provoca esse estranhamento, o que há de insólito 
em Todos os nomes que faz com que o interesse do leitor permaneça até a última 
página? No âmbito da trama, o que estimula aquele que lê a obra é a linha sinuosa 
da diegese que insufla a curiosidade do fruidor, criando momentos de suspense, e, 
a seguir, esvazia essa tensão, facilitando o curso dos acontecimentos. O desfecho 
segue na esteira de Alfred Hitchcock, por oferecer a surpresa diante do inesperado, 
um verdadeiro golpe de mestre sobre o leitor. Além dessa estratégia, o romance 
fascina também pelo processo de construção da imagem do Sr. José. 

No início da narrativa erige-se o perfil do funcionário metódico que vive sob 
o fardo de severos regulamentos e sem o reconhecimento de sua presença humana.  
 

Nelas [nas sílabas do seu nome, José] será sempre possível 
distinguir, ao dirigir-se alguém, na Conservatória e fora dela, 
ao nomeado, um tom de desdém, ou de ironia, ou de 
irritação, ou de condescendência. Os restantes tons, os da 
humildade e da lisonja, embaladores e melodiosos, esses 
nunca soaram aos ouvidos do auxiliar de escrita Sr. José, 
esses não têm entrada na escala cromática dos sentimentos 
que lhe são manifestados habitualmente (SARAMAGO, 1997, 
p. 20). 

 
Despojados da sua identidade de sujeito, tanto Sr. José como os outros 

escriturários, em sua mudez, empenham-se em cumprir com presteza e correção 
todas as tarefas sob o olhar vigilante do chefe. Este não recebe um nome; não 
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apresenta marcas identitárias que o personalizem. Ele alegoriza a instituição 
Conservatória Geral do Registro Civil. É nomeado pelo cargo que ocupa, pela 
função que exerce (o conservador, o chefe). Dele se esperam apenas ações 
previstas na tradição da entidade. O mundo da Conservatória gravita em torno do 
chefe que cobra inteira doação à execução dos trabalhos, que censura qualquer 
liberação de sentimentos, de opiniões pessoais, enfim, quaisquer lampejos de 
humanidade. Seu discurso é insensível, autoritário, permeado pela ironia, pelo 
menosprezo.  

A busca da identidade do protagonista, Sr. José, far-se-á pelo desvelar de um 
“eu” que mostra, inicialmente, na linguagem dos gestos e das ações, o medo, a 

subserviência. Segundo Eni Orlandi (1993, p. 80), a incompletude do sujeito pode 
ser compreendida como o trabalho do silêncio, e este dá a conhecer a repressão, o 
autoritarismo da elite e a impossibilidade de o ser humano ressignificar-se. 

Sr. José é fruto do silenciamento imposto pelo dominador. Não tem direito à 
voz, em virtude da massificação instituída pela sociedade capitalista, que exige 
produção, que vê os indivíduos alijados de sua identidade e, por extensão, da sua 
vontade. Se por um lado, mediante o discurso do autoritarismo, a classe dominante 
zela pela manutenção do dito, por outro, no silenciamento, gera-se no sujeito o não 
dito, que se instaura em latência, em ebulição, pronto para se manifestar em 
linguagem cifrada e/ou em subentendidos. 

Tendo apenas que “obedecer à força do que t[em] que ser” (SARAMAGO, 

1997, p. 37), a personagem cria como válvula de escape do anonimato o interesse 
por compilar informações sobre a vida de pessoas famosas. Na Conservatória, 
passa por suas mãos a radiografia inteira das vidas de indivíduos comuns, que lá 
são registrados, sem que ele lhes dê existência. O automatismo da burocracia 
impede que a personagem capte sentidos dessas vidas silenciadas. O acaso leva-o a 
mudar o rumo da sua vida, quando, em meio das pesquisas da biografia de um 
bispo, apanha, sem perceber, a ficha de uma pessoa comum. Este fato leva-o a se 
questionar: por que não se ocupar em descobrir a história de indivíduos como 
aquele, uma vez que das celebridades muitos se encarregam de conhecer? Segundo 
ele, aqueles “mal comparando, são como a nuvem que passou sem deixar sinal de 

ter passado, se choveu não chegou para molhar a terra”. (SARAMAGO, 1997, p. 38) 
A partir de então, concentra os seus esforços na investigação daquela que será 
nomeada de a mulher desconhecida. 

Em suma, o romance privilegia, no seu universo ficcional, um microcosmo 
do mundo herdado da burocracia do capitalismo com o fito de denunciar as 
relações sociais da modernidade, as formas manifestas de dominação que 
imprimem o anonimato ao trabalhador das classes desprivilegiadas. Este indivíduo 
se torna um dentre outros na multidão. Sem referências, mão-de-obra facilmente 
substituível, o homem passa a ser visto apenas pelo seu desempenho na produção 
de bens e/ou de serviços. Do ponto de vista ontológico, condicionado a uma 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.3. julho, 2016 • ISSN 2359 3679 

136 

 

invisibilidade pública, o ser humano caminha para a perda da sua essência. 
Geralmente sem forças para lutar contra a arbitrariedade do poder, ele sucumbe 
diante da coerção social.         

Este quadro do ser anônimo, indefeso diante do sistema, desapropriado de 
sua humanidade, remete-nos a Akáky Akákievitch, protagonista de O capote (2011) 
de Gogol, que constrói a imagem do funcionário explorado pela elite, a qual ignora 
a sua existência e o destrói. Qual a diferença, então, de tratamento dado ao drama 
dessa personagem e ao do Sr. José? 

O protagonista da narrativa de Gogol, de acordo com Mikhail Bakhtin (2008, 
p. 65, 66), é “espia[do] na sua pobreza” de funcionário de baixo escalão, é 

vasculhado nos seus sentimentos pelo criador que o apresenta “irremediavelmente 

predeterminado e acabado, como que morto antes da morte”, por não lhe conferir 

voz para que ele mesmo proceda à construção da sua consciência. Em outros 
termos, o autor-criador não mostra como se dá a relação dialógica entre o eu e o tu 
no processo de autoconsciência. Em O capote, não é a personagem que assume um 
posicionamento responsivo diante do sistema opressor, excludente, mas o 
narrador que fala sobre esse apagamento do sujeito e os sentimentos dele no que 
diz respeito a essa nulificação. Como contraponto, em Todos os nomes, vemos 
erigir-se na figura do Sr. José uma imagem do ser anônimo que se distingue 
daquela criada pelo escritor ucraniano. Sr. José assume a sua voz, que se apresenta 
em constante polêmica consigo mesmo e com o outro. Este posicionamento 
responsivo materializa-se no mencionado acaso de pegar uma ficha de um morto 
por outra. Esta ocorrência trivial desperta-lhe um novo olhar sobre o mundo. Sr. 
José descola-se da zona cristalizada operada pela burocracia do trabalho e abre 
possibilidade para a reflexão, para se posicionar diante do outro, para se descobrir. 
Inicia-se a fecundação da autoconsciência, que se processa mediante a insurreição 
da personagem contra as normas da Conservatória. Nessa travessia, a personagem 
sente que não pode mais continuar na situação de imobilidade diante do mundo, 
que pode ousar. Este posicionamento surge como repúdio à opressão e ao estado 
de reificação do ser operado pela burocracia. É, portanto, no tratamento dado às 
personagens que reside a diferença entre as duas narrativas: em Gogol, o 
protagonista é destituído de sua voz; conhecemos o seu drama pela instância 
narrativa; em Saramago, Sr. José protagoniza a sua voz, conhecemos-lhe os 
confrontos que ele enfrenta na construção de sua consciência. Não obstante essa 
distinção de enfoque das personagens, O capote não deixa de ser uma obra menos 
representativa que Todos os nomes, em virtude de nela não haver o processo da 
autoconsciência revelada pela personagem. A primeira obra preserva o seu valor 
de um clássico da literatura, por ser uma narrativa pujante, em que o criador 
mostra, com densidade, o drama existencial do homem usurpado de sua essência 
ôntica pela moral burocrática autoritária, que esteriliza qualquer gesto de 
humanidade e impossibilita qualquer posição reativa contra o sistema. A segunda 
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introduz uma personagem que reatualiza a imagem de homem herdada de 
Dostoiévski. Da parte do criador, em Todos os nomes, o sentimento pela dor 
anônima manifesta-se na representação de conceder voz à personagem que foi 
reprimida pelo poder. Da parte do protagonista dessa narrativa, a consciência de 
viver à margem da sociedade desponta, a princípio, não sabendo bem o que fazer e 
como proceder para tirar do silêncio a sua vida que foi reduzida à “insignificância” 

(SARAMAGO, 1997, p. 19). Depois, a personagem escapa do mundo de 
automatismos e lança-se ab origine, em busca de seu tempo inicial, não 
contaminado pela opressão e pelo silenciamento. Nesse retorno, liberto das 
amarras sociais, cria-se livre de culpa e de sanções. Ao longo do percurso 
narrativo, Sr. José, ao mesmo tempo em que vai se constituindo enquanto voz, 
também vai conferindo existência à mulher desconhecida. 

Concentremos o foco de análise de Todos os nomes. No início, ainda sob o 
ponto de vista do narrador, apreende-se o nascedouro da consciência da 
personagem, que não aceita viver em um mundo de simulacros, assimilado pela 
cultura hegemônica. Também não tem a coragem de confrontá-lo abertamente. A 
recusa ao sistema imprime-se de forma diluída, por comportamentos camuflados, 
esquivos, e, aos poucos, afirma a sua voz. 

 
Depois com um sentimento de confiança em si mesmo que 
nunca havia experimentado em toda a vida, passeou o foco 
da lanterna em redor, como se estivesse enfim a tomar posse 
de algo que sempre lhe havia pertencido, mas que só agora 
tinha podido reconhecer como seu. Parou um momento a 
olhar a secretária do chefe, nimbada pela luz esquálida que 
descia do alto, sim, era o que devia fazer, ir sentar-se 
naquela cadeira, a partir de hoje seria ele o verdadeiro 
senhor dos arquivos, só ele podia, se quisesse, tendo de 
passar os dias por obrigação, viver por vontade sua também 
as noites, o sol e a lua a girarem sem descanso à volta da 
Conservatória Geral do Registro Civil, mundo e centro do 
mundo (SARAMAGO, 1997, p. 28). 
 

Esta citação mostra o início do processo da luta contra o sistema, quando 
surge, no Sr. José, a ideia de que ele possa ser um representante legítimo do poder. 
Aqui, a luz sugere significados importantes. Esse sema conhece sentidos de 
orientação, de conhecimento, de afastamento do mundo das trevas e de encontro 
com o cosmo, o centro em torno do qual gravita o homem. Vislumbrar a luz sinaliza 
que ela se manifestou para o eleito ao ritual iniciatório, o qual é ungido pela 
consciência do significado da busca. A irradiação da luz que se derrama sobre a 
cadeira do chefe reinterpreta simbolicamente o Fiat lux do Gênesis (CHEVALIER; 
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GHEERBRANT, 2001, p. 568), ou seja, sugere que a personagem atinge o ponto 
primordial, o centro onde reside a possibilidade de ressignificação. Sentar-se, 
portanto, na cadeira, simboliza assumir a posição desde sempre ansiada pela 
personagem, embora, a princípio, sem a lucidez da existência desse desejo. Este ato 
valida a sua voz, que não mais aceita reproduzir o silêncio dos oprimidos. 

Sr. José vai à contramão da história. De acordo com as convenções, espera-
se que, profissionalmente, ele seja uma representação emblemática da caixa de 
Pandora, que concentre o seu interesse por aqueles registros apenas dentro dos 
limites da realização da tarefa burocrática, resguardando, assim, a privacidade do 
outro. Contudo, insurge-se contra a ordem e, dono de sua voz, transforma-se em o 
“roubador” dos segredos. 

 
Tirou o sobrescrito do bolso, abriu-o e extraiu lá de dentro, 
com uma lentidão que deveria parecer ameaçadora, a 
credencial, Leia, ordenou. A mulher sacudiu a cabeça, Não 
leio, não é assunto que me diga respeito, Se não lê, voltarei 
acompanhado da autoridade policial, depois será pior para 
si. A mulher resignou-se a receber o papel que ele lhe 
estendia, acendeu uma luz no corredor, pôs uns óculos que 
trazia dependurados do pescoço e leu (SARAMAGO, 1997, p. 
60). 

 
Na assunção de sua voz, o protagonista atualiza o discurso da elite, 

desrespeitando o que é da esfera do poder e da intimidade. Ignora, assim, a 
fronteira entre o dominador e o dominado, entre o público e o privado. A trajetória 
do protagonista muda de rumo no momento em que ele infringe os regulamentos 
da Conservatória, vai além da história pública das pessoas e passa a perscrutar a 
intimidade delas. Erige-se um ser de dupla face: uma entroniza o poder, a atitude 
discricionária; a outra se veste de humildade e subserviência. Esta representa o ser 
funcional, preso às relações tradicionais dos deveres da mão-de-obra trabalhadora; 
aquela representa o sonho, o direito à aspiração a privilégios do dominador. Nesta 
última posição axiológica, o seu discurso desloca-se da posição do reprimido para a 
do repressor e legitima uma atitude autoritária. 

A partir de então passa a mapear a existência dos indivíduos com o objetivo 
de lhes conhecer a vida pregressa. Para realizar essa busca usa o “fio de Ariadne” – 
nome dado pelo chefe da Conservatória ao cordão utilizado pelos auxiliares de 
escrita para executar o seu trabalho no arquivo dos mortos. Pelo fato de esse 
labirinto de prateleiras não ser iluminado e para evitar que o funcionário lá se 
perca, este é orientado a amarrar em seu tornozelo uma das pontas do cordão que 
já está preso em um dos pés da mesa do conservador. Esta imagem figurativiza o 
topos da descida ad inferos. 
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Demoremo-nos um pouco para analisar essa imagem. O chefe, retendo uma 
das pontas do fio de Ariadne, não quer que aquele que adentre o labirinto 
ultrapasse, simbolicamente, a escuridão e proceda ao retorno mítico, isto é, que 
este se lance na escuridão do tempo e do espaço e encontre o centro – o espaço da 
orientatio, segundo Mielietinski (1987, p. 196), e daí possa transformar-se. O 
conservador representa o sistema que zela por sempre se reproduzir; por isso 
detém a ponta do fio, ele atualiza o controle sobre os indivíduos. Por outro lado, a 
tarefa de o Sr. José pesquisar, extraoficialmente, a vida das pessoas, dialoga com a 
proposta de uma nova descida aos infernos dantescos, não mais guiado pelas mãos 
de Virgílio. Seus passos orientam-se pela força da confiança, que vai a cada sucesso 
aumentando mais dentro de si, vencendo os seus medos, até subverter as 
convenções e, em seu excesso, transformar-se em desmando, autoritarismo. 

 
A voz [...] dizia-lhe agora coisas como estas, Homem, não 
tenhas medo, a escuridão em que estás metido aqui não é 
maior do que a que existe dentro do teu corpo, são duas 
escuridões separadas por uma pele, aposto que nunca tinhas 
pensado nisto, transportas todo o tempo de um lado para 
outro uma escuridão e isso não te assustas [...], meu caro, 
tens de aprender a viver com a escuridão de fora como 
aprendeste a viver com a escuridão de dentro (SARAMAGO, 
1997, p. 177). 
 

Mediante o recurso do solilóquio, a voz da consciência faz-se presente, 
nesse extrato, ao relacionar a escuridão do arquivo dos mortos com a escuridão 
interior, com o apagamento do ser. Ambos são labirínticos e pressupõem a ideia do 
espaço do não-ser. A ironia permeia a enunciação que questiona a letargia e a 
alienação da personagem diante da perda da sua identidade. Ao comparar a 
escuridão existencial com a física, lança à personagem uma provocação para que 
antes comece a se preocupar com o mundo interior que com o exterior. Essa voz 
incute-lhe a rebeldia diante dos limites impostos pelas normas do cargo que 
desempenha, incita-o a resgatar a imagem de Ícaro, a insurgir-se contra o que o 
limita. 

O rompimento das fronteiras do instituído mostra não só a diluição da 
ordem, mas também, o engendramento de um novo ser. Analisemos esta questão. 
Se o deslocamento das fichas para o espaço dos mortos significa a passagem da 
vida para a morte, o trânsito inverso promove a recuperação dessas existências. No 
momento em que o Sr. José procede à pesquisa dessas identidades, o seu interesse 
por elas insufla-lhes o sopro da vida. Reatualiza o ato da criação, que surge da 
convergência de dois topoi, dois temas, presentes no texto: o da descida aos 
infernos e o do labirinto. 
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O primeiro topos reconhece o subterrâneo como o “local das ricas jazidas, o 
local das metamorfoses, da passagem da morte à vida, da germinação” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2001, p. 505); o segundo recupera o mito de Teseu 
que se vale do fio de Ariadne para encontrar o centro do labirinto e dele sair. 
Ambos homologam a ideia de dificuldade de seu percurso e a de viagem iniciática, 
só concluída por aqueles aptos para tal empreitada. Os dois topoi trazem no seu 
bojo o conceito de centro. O centro do Hades é a zona do frio e das densas trevas. A 
descida e o retorno do inferno implicam alta qualificação do neófito, assim como 
chegar ao centro do labirinto também significa ter superado o ritual probatório e, 
portanto, poder ser acolhido entre os eleitos. Não por acaso, dentre as várias 
lendas sobre Ariadne, a que figura na Odisseia fala que Ulisses a encontra no 
inferno, ao lado de Fedra e de outras princesas (BRUNEL, 1997, p. 82). Nesta 
versão, também se imbricam os dois temas: o da descida aos infernos e o de 
Ariadne. Tanto em um como em outro, a presença de Ariadne representa a ideia de 
orientação de saída, de prenúncio de superação da prova pelo escolhido. 

Tratando agora do segundo topos, o vocábulo labirinto guarda o sentido de 
construção utilizada na antiguidade como sistema de defesa das cidades 
fortificadas. Portanto o labirinto “anuncia a existência de alguma coisa preciosa ou 

sagrada” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2001, p. 530) que só pode ser revelada ao 
iniciado. Na narrativa em exame, Sr. José representa dentre os auxiliares da escrita 
aquele que tem a coragem de dizer não às regras e subverter o instituído. Se entrar 
no labirinto significa condenação à morte, dele voltar, cria uma saída para a vida. É 
o que também ocorre em Todos os nomes com os papéis destinados às “zonas 

escuras”. Questiona-se neste ponto o significado da vida e da morte. No momento 
em que a vida da desconhecida torna a ser alvo da atenção das pessoas – de seus 
pais, do Sr. José – ela se prende de novo à existência, grifando a relatividade da vida 
e da morte. 

Por extensão, o labirinto representa o processo de busca do homem ao 
“santuário interior e escondido, no qual reside o mais misterioso da pessoa 

humana” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2001, p. 531), ele implica um aprendizado e 
um encontro com o novo. É preciso que o eleito percorra o labirinto interior e, no 
caso do Sr. José, chegue à “parede” – referência material do estágio final no 
labirinto da Conservatória –, simbolizada como centro que possibilita a percepção 
do outro lado de si e, a partir daí, proceda ao retorno mítico. Dá-se, então, o 
nascimento da imagem do insurrecto, que vai se fortalecendo cada vez mais.  

Como foi anteriormente mencionado, o topos do labirinto está imbricado ao 
da descida ao inferno. Este representa um mundo às avessas. A descida às trevas 
representa um momento de passagem; lá é o espaço embrionário do nascituro, 
daquele que se prepara para um novo nascimento. No caso do protagonista do 
romance, nesse percurso, processa-se a libertação do sistema com o surgimento da 
autoconsciência. Ele rejeita a dominação. O diálogo que se estabelece com o teto 
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metaforiza o diálogo interior, que possibilita que ele deixe de se sujeitar às 
condições que lhe são impostas, que suas ideias se reelaborem, tendo em vista o 
rompimento com a ordem. Deste ponto, ele caminha para se transformar em um 
novo homem, consciente e sem culpa. Portanto, a lógica da imagem do inferno 
traduz a ideia de devir; o que se opõe à cristalização da sociedade capitalista, que 
denega a consciência, a unicidade e a eventicidade. 

Em Para uma filosofia do ato (2010), diz Bakhtin: 
 

eu sou real e insubstituível e é por isso que preciso realizar a 
minha singularidade peculiar. Em relação a toda a unidade 
real, emerge o meu dever singular a partir do meu lugar 
singular no existir. Eu, como único eu, não posso nem sequer 
por um momento não ser participante da vida real, 
inevitável e necessariamente [nuditel’no] singular; [...] eu 
preciso agir a partir de meu lugar único, mesmo que se trate 
de um agir apenas interiormente. (p. 98, grifo do tradutor, 
mantendo o termo do original russo) 
 

Neste postulado, o ilustre pensador russo defende que o ser humano é 
singular, que ele é o da-sein, ou seja, ele se reconhece único, no aqui e no agora. 
Porém, no contato com o outro, o sujeito se transforma, porque assume diante da 
alteridade uma posição responsiva. Será exatamente face à atitude reativa, 
valorativa em relação ao outro que o ser constrói a sua consciência e revela-se em 
vir-a-ser. 

Retomando o nosso raciocínio, ao ir para as trevas em busca da identidade 
das pessoas, Sr. José, na mesma direção, também, busca ressignificar-se. Esse ato 
de duplo sentido encerra no seu bojo a crítica ao mundo moderno em que as 
pessoas são classificadas em caixas/seções (vivos x mortos, cidadãos x infratores, 
etc), rotuladas como objetos de lojas de departamento e/ou dispostos em estantes 
em uma determinada ordem. Procede-se à banalização do ser humano que deixa 
de ser visto por suas marcas identitárias e passa a representar um número de uma 
sequência dentro de um sistema, uma classe. É a desreferencialização do homem. 
Ele é um significante desprovido de significado. Ele se homogeneíza na categoria 
que ocupa. Dessubstancializa de sua humanidade. 

No Modernismo brasileiro, ouvimos as advertências vibrantes de Tarsila do 
Amaral, magistralmente expressas na tela Os operários (1933), sobre o perigoso 
mundo da padronização, da massificação, assim como ocorre na Conservatória 
Geral do Registro Civil. Sr. José esvazia-se do significado de vida como os seres em 
um Cemitério. Atualiza-se um deslizamento em direção ao vazio. Por isso, a 
demanda da personagem pela identidade das pessoas e de si mesmo tem um 
caráter épico. 
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Quase ao final do romance, o episódio do encontro do protagonista com o 
pastor no Cemitério, no quarteirão dos suicidas, é bastante oportuno. Neste 
momento, dá-se o ensejo para que a personagem avance um pouco mais no 
conhecimento do ser marginalizado pela sociedade. O ato de o pastor trocar as 
lápides representa que todos aqueles que lá jazem tiveram o mesmo destino, todos 
abdicaram da vida por terem sido dela expulsos pela pressão do sistema. Por isso 
qualquer nome se ajusta a qualquer jazigo. Todos eles continuam sendo 
classificados sob o mesmo signo – antes, o signo da exclusão de uma vida social, 
agora, o da exclusão pelo tipo de morte que escolheram. Por isso, segundo a voz 
narrativa, não há motivo para que as pessoas chorem por elas, estendendo a 
hipocrisia social para além da vida. Nesse estágio, o ser humano quer-se “livre de 

importunações” (SARAMAGO, 1997, p. 241). A presença do pastor representa a 

ideia de que só um simples, alguém “que não tr[az] a alma vestida” (PESSOA, 1969, 

p. 217) é capaz de saber o valor do ser e de rejeitar o parecer, tal qual o mestre do 
criador da heteronímia pessoana, coincidentemente(?) também um guardador de 
rebanhos. Compreendida a lição de vida dada pelo pastor, Sr. José também procede 
à troca das chapas dos túmulos, desfazendo assim a verdade instituída. 

No desfecho da narrativa, a personagem do conservador não está alheia ao 
drama do protagonista, pois, ao referir-se aos arquivos de vivos e mortos, afirma 
que “misturá-los, tanto faz, o mundo não tem sentido” (SARAMAGO, 1997, p. 274). 
Nesse ato enunciativo, depreende-se a consciência da relatividade da vida e da 
morte, porém o conservador não aprofunda a reflexão para dar algum sentido à 
sua existência e, por extensão, à de seus subordinados, impedindo-os que estejam 
mortos em vida. Falta dar um passo a mais para a assunção de sua identidade e 
para o reconhecimento do outro. Mas vejamos que trajetória ele percorre até 
chegar a essa consciência. 

Voltando um pouco a nossa atenção para o perfil do chefe, observemos que ele 
também apresenta dupla face, que só começa a ser desvelada quando a narrativa 
está no seu desfecho. A princípio ele revela o perfil canônico de muitos os que 
detêm o poder: com comandos permeados pela frieza de sentimentos e pelo 
distanciamento nas relações, materializados pela rigidez das normas. A sua fala é 
corroída pela acidez da ironia e do sarcasmo. A rotina da Conservatória, mesmo 
elidida da sua presença, não cessa. A despeito do seu comparecimento ou não ao 
trabalho, a sua imagem sempre está in praesentia no ambiente. 

A técnica de revelar com parcimônia e apenas no final a dupla face do 
conservador semeia, na narrativa, momentos de suspense, uma vez que o 
comportamento complacente do chefe em relação ao Sr. José cria uma 
ambiguidade tanto para esta personagem, como para os seus pares. Estes últimos 
decodificam como atenção excessiva a um subalterno, o que rompe com os padrões 
da Conservatória, e, ao mesmo tempo, surge como desconfiança velada de que esse 
aparente interesse pelo funcionário faça parte dos planos de o chefe desmascará-
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lo. Se um comportamento germina despeito e rivalidades, o outro reafirma a 
natureza estamental da hierarquia, que se vale de qualquer que seja a estratégia 
com o fito de legitimar a tradição. 

O posicionamento do chefe permanece em suspense até bem próximo das 
cenas finais da narrativa, quando ele flagra o transgressor. Dá-se, neste instante, o 
mencionado golpe de mestre sobre o leitor. Em vez da punição prevista pela 
memória nutrida de antigas histórias sobre as relações patrão-empregado, o 
conservador faz um pacto de conivência com o protagonista – mostra-se como 
alguém que também quer romper o instituído, mas não ousa. Opta, como Sr. José, 
por militar na sombra até, quem sabe, um dia ter a coragem de assumir-se. Ambos 
encontram a identidade na alteridade. Sr. José torna-se o avatar do chefe e vice-
versa. Eles são verso e reverso de uma mesma busca: o encontro de si mesmos, 
refletido na imagem do outro. 

Cumpre ainda salientar a felicidade da escolha das propriedades do espaço 
em que as personagens são introduzidas. Se a imagem do labirinto cretense, 
mesmo sem o Minotauro, se ajusta à perfeição à Conservatória do Registro Civil, 
não menos interessantes se apresentam as descrições das cenas em que o 
protagonista atua em suas pesquisas para descobrir a história de vida da mulher 

desconhecida. Nelas, os movimentos da personagem ganham a força das cenas 
plásticas, criando um jogo de luz e de sombra como encontramos em Dois velhos 

comendo (1820-1823), de Goya, ou em Dante e Virgílio no inferno (1822), de 
Delacroix. Estas cenas aparecem enquadradas na penumbra de uma frouxa 
irradiação de luz, que contrasta com zonas escuras. Este espaço de oposição 
claro/escuro, luz/trevas, é, em Todos os nomes, campo de exercício privilegiado 
para a visibilidade do outro e ao mesmo tempo para a possibilidade de o sujeito ser 
e/ou de o sujeito ser outro.  

Esta presença-ausência de luz relaciona-se com a descoberta da identidade. 
Cria-se, às avessas, uma analogia com a alegoria platônica. Em Platão, a busca da 
verdade dá-se em direção à luz, à sua exposição, enquanto em Todos os nomes 
ocorre um deslocamento espacial da cena da revelação da identidade. Aqui a luz 
não ilumina o ser; ao contrário, este desliza do centro de projeção e deixa exposto 
ao foco apenas a máscara. Sob a luz se delineia apenas a figura institucional do 
funcionário. É nas trevas que o Sr. José desafia os seus medos, descobre o outro 
lado de si. Instaura-se o embate entre o eu e o outro, entre o ser e o parecer. Nesse 
jogo de espelhos, o ser se desvela na ausência da luz, distante do crivo judicativo e 
inquisidor da sociedade. 

A autoconsciência implica a passagem por um processo doloroso. Esta ideia 
da construção da essência ontológica pela dor aparece na fala de Sócrates na 
alegoria platônica: 
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E se – continuei – o arrancarem à força da caverna, o 
obrigarem a subir a encosta rude e não o largarem antes de o 
terem arrastado até a luz do Sol, não sofrerá vivamente e 
não se queixará de tais violências? E, quando tiver chegado à 
luz, poderá, com os olhos ofuscados pelo seu brilho, 
distinguir uma só das coisas que atualmente denominamos 
verdadeiras? [...] Imagina ainda que esse homem volta à 
caverna e vai sentar-se no seu antigo lugar: não ficará com 
os olhos cegos pelas trevas ao sair bruscamente do sol? 
(PLATÃO, 2001, 231-232).   

 
Na voz de Sócrates, encontramos a reflexão sobre como é difícil a condução 

do homem ao conhecimento de si mesmo. Tanto o próprio ato de revelação de si 
mesmo quanto a ação de mobilização à verdade são cruéis, ambos agressivos. A 
imagem da violência que se aplica ao prisioneiro do antro platônico figurativiza, 
com justeza, a resistência que o homem opõe frente ao novo. A ignorância é uma 
posição cômoda; ela subtrai deveres e cobranças.  

No romance de Saramago, o protagonista e os outros funcionários estão 
acorrentados ao sistema, representado metonimicamente pela figura do chefe.  
Desconhecem que há outra vida que não aquela de obediência, de canga sobre os 
ombros tais como prisioneiros. Não têm autonomia de ação ou de expressão. O 
imaginário preservado pela tradição legitima essa ordem. Sr. José tem hesitações 
ao persistir no doloroso processo de libertação da imagem do profissional 
metódico, severo cumpridor das leis. Ele se debate entre a ética de escriturário, 
que impõe limites entre o público e o privado, que o obriga guardar respeito à 
privacidade alheia, que vê o outro apenas como um número que deve ser mantido 
na indiferença de objetos já catalogados e a curiosidade de descobrir o enigma que 
se esconde atrás daquelas informações da vida civil do cidadão. Essa tensão 
complica-se ao se desdobrar em outros conflitos como: respeito à norma x 
subversão do instituído, medo x ousadia, honestidade x infração etc. Sr. José está 
cindido entre a servidão que lhe rouba a identidade e o desejo de outrar-se na 
figura do conservador. 

O protagonista é a metonímia do homem moderno. Vê-se insulado num 
mundo em que a moral burocrática despoja o homem de sua identidade, deixando-
o vazio de referências. Revela-se apenas como folha de registro: inerme, 
disciplinado. Para escapar dessa desreferencialização, ele tenta recriar a vida 
mediante a palavra. O seu diário representa uma possibilidade dentro do sistema 
reprodutor de introduzir a visão dos desprivilegiados, mostrando, por um lado, a 
pluralidade dentro da interação dialógica e, por outro, que essa visão polêmica 
provoca fissuras no sistema, embora não subverta por completo o status quo. 
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Ainda é preciso atuar nas sombras; essa voz ainda se mantém reduzida ao silêncio, 
não se infiltra na cultura hegemônica, atomizando-a. 

No entanto, a aparente negação do sujeito é fecundadora. A personagem, 
quase ao final do romance, é vista “no limiar da última decisão” (BAKHTIN, 2008, 

69) e compreende que, a cada momento, a verdade se manifesta na sua 
relatividade. É do ponto zero, do centro do não-ser, que inicia a dramática busca 
por significar-se, para reverter a sua posição de voz marginal. O ato criador – o 
diário – surge como preenchimento desse vazio. Segundo o pensamento de Jacques 
Lacan (1998, 114), apresentado na epígrafe deste trabalho, é do nada, do oco, que 
o criador constrói a sua obra. Assim, é da folha em branco, ex-nihilo, que a sua 
escrita se constitui enquanto existência plena, assim como da sua anulação como 
sujeito é que, aos poucos, vai-se modelando e se constituindo como voz.  

Todos os nomes acena ao homem hodierno de que, nesse caos existencial, é 
possível não se submeter à canga do poder arbitrário e totalitário do sistema. Há 
possibilidade de percorrer novamente as sendas do inferno, mesmo reduzido à 
solidão, sem mão amiga para guiá-lo, ou caminhar pelo labirinto sem o fio de 
Ariadne; há que ousar reinventar-se, isto é, permitir dar à luz o homem novo. 
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