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... A minha vida não cessa 

De ser sempre a mesma porta 

Eternamente a abanar. 

 

Mário de Sá Carneiro 

 

 

Em minha tese de doutorado, Por entre janelas e à procura do discurso: as 

“vidas desperdiçadas” na narrativa de José Saramago, proponho uma análise voltada 

para o trajeto construído por três personagens masculinas bastante relevantes para 

a obra do escritor português. Defendi a existência de uma linhagem de homens da 

ficção saramaguiana capazes de, ao abrirem suas janelas e portas para o espaço 

citadino e para o feminino, perceberem-se parte de um sistema opressor, que os 

silenciava e os impedia de sair de uma condição de apatia e passividade, que atrelava 

suas vidas à ideia de desperdício. Parti de Ricardo Reis, que observou pelas janelas 

uma realidade distinta de qualquer espetáculo do mundo, onde o rio não escondia o 

clamor da terra, o que o obrigou a fazer escolhas e a optar por um caminho que o 

afastava da experiência do afeto. Em sentindo contrário, Raimundo Silva saiu em 

busca de uma “Nova História do Cerco” e fez de sua varanda mirante para a 

construção de uma ficção capaz de ressuscitar os esquecidos da História e tirar a sua 

existência de um cotidiano monótono. Sua escrita revelou-se trajeto de 

autoconhecimento e possibilitou o encontro com sua natureza humana, afinal ele 

aprendeu que, mesmo numa contemporaneidade construída sob uma ordem 

excludente, um “simples revisor” de meia idade ainda poderia desejar. O heterônimo 
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feito personagem da Lisboa dos anos 1930 abriu as venezianas para ter diante de si 

um Portugal provinciano e imerso em uma ditadura que significou nada além de 

retrocesso, mas, ao reparar no cenário que elas emolduravam, não pôde sustentá-

las abertas e fechou-as, transformando-as em morte. Já o autor da ousada negação 

de ajuda dos cruzados aos portugueses permitiu que as janelas permanecessem 

abertas e fez de suas escolhas um meio de dar voz a um discurso por anos 

adormecido no senso comum.  

A terceira “vida desperdiçada” essencial à análise que propus encontra-se em 

Todos os nomes, romance no qual José Saramago opta por, novamente, lançar uma 

personagem masculina, inicialmente apática e conformada com sua 

“insignificância”1, em uma busca que parece transformar sua existência. O Sr. José, 

assim como Ricardo Reis e Raimundo Silva, é um homem de aproximadamente 

cinquenta anos e sua vida, em meio século, resumiu-se ao fato de ser funcionário da 

Conservatória Geral do Registo Civil, onde ocupava a função de auxiliar de escrita, 

cargo mais baixo dentro de uma hierarquia fortemente respeitada, em que “(...) os 

auxiliares de escrita são obrigados a trabalhar sem parar de manhã à noite, 

enquanto os oficiais o fazem de vez em quando, os subchefes só muito de longe em 

longe, o conservador quase nunca” (SARAMAGO, 1997, p. 12). Trabalhar sempre foi 

a única atividade para um indivíduo que não tinha qualquer companhia ou propósito 

além dos arquivos das empoeiradas estantes que formavam o labirinto que levava 

aos registros de vivos e de mortos, espaço caracterizado por Teresa Cristina 

Cerdeira como “uma espécie de prodígio”, que abarca “um conjunto de seres de 

papel que se acumulam, de vidas vividas reproduzidas em verbetes oficiais” (2000, 

p. 286). 

A relação com a Conservatória não era marcada apenas pela antiguidade do 

posto exercido pelo Sr. José. Exatamente por ser de uma época em que os 

funcionários residiam em “casinhas” acopladas ao prédio em que trabalhavam, a 

morada desse homem era uma dessas “vivendas simples e rústicas construídas no 

exterior, ao longo das paredes laterais, como pequenas capelas desamparadas que 

tivessem ido agarrar-se ao corpo robusto da catedral” (SARAMAGO, 1997, p. 21). É 

importante atentar para a descrição dessas residências, já apresentadas pela voz 

narrativa no diminutivo, o que acaba por acentuar a pequenez do espaço. A 

simplicidade atrela-se ao fato de se tratar de um cômodo apertado, com pouca 

ventilação, composto por duas portas: uma que se voltava para a rua e outra que 

levava os trabalhadores para dentro da “nave dos arquivos”, o que, como revela o 

narrador, durante muitos anos foi benéfico para o bom funcionamento dos serviços, 

“porquanto os funcionários não eram obrigados a perder tempo em deslocações 

através da cidade nem podiam desculpar-se com o trânsito quando chegavam 

atrasados à assinatura do ponto”. Todavia, “uma mudança nos critérios municipais 
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acerca do ordenamento urbanístico do bairro” (SARAMAGO, 1997, p. 21) fez com 

que se deitassem abaixo as casinhas, com exceção daquela que era ocupada pelo Sr. 

José. 

A personagem, portanto, foi o único funcionário que permaneceu “preso” à 

grande construção que era o prédio da Conservatória Geral do Registo Civil, devido 

ao fato de sua casa não ocupar uma área que impedisse as modificações urbanas 

pretendidas, o que a tornou, inclusive, “documento arquitectónico de uma época” e 

“recordação de um sistema de relações de trabalho que, por muito que pese às 

levianas críticas da modernidade, também tinha as suas coisas boas” (SARAMAGO, 

1997, p. 21). É nítida a ironia da voz narrativa, já que a positividade vinculada ao 

fato de a casa estar acoplada à sede do trabalho beneficiava o funcionamento na 

visão dos chefes, mas alienava os empregados, que sequer tinham contato com o 

mundo exterior quando se dirigiam ao local em que trabalhavam.  

Contudo, o Sr. José não se desvencilhou dessa situação e permaneceu na 

casinha como um “depositário residual de um tempo passado” (SARAMAGO, 1997, 

p. 21). Dessa forma, a residência pode também ser lida a partir da noção bakhtiniana 

de cronotopo, por unir temporal e espacialmente o descompasso dessa personagem 

em relação ao seu presente, já que a própria construção é dependente da matriz da 

Conservatória e é considerada uma ruína do passado em uma contemporaneidade 

não datada, mas que, tal como a nossa, “busca rupturas, busca eventos em vez de 

novos mundos, busca o instante revelador depois do qual nada foi o mesmo” 

(JAMESON, 2000, p. 13). A casa era uma parte da Conservatória, assim como o 

próprio Sr. José, também ele um dos mais antigos funcionários do local, alguém 

acostumado a viver para o ofício de auxiliar de escrita. 

A demolição das moradas fez com que as relações trabalhistas 

acompanhassem a mudança espacial, o que implicava uma modificação na entrada 

dos trabalhadores na Conservatória. Em virtude disso, o Sr. José também tinha de 

sair para a rua, dar a volta e utilizar o portão principal. A ligação entre sua residência 

e o interior do prédio teve de ser fechada à chave, o que não o desanimou, já que 

“seu espírito metódico se sent[ia] desafogado obedecendo a um princípio de 

igualdade, mesmo indo, neste caso, em desfavor seu” (SARAMAGO, 1997, p. 22). 

Novamente, José Saramago apresenta ao leitor uma personagem subserviente ao 

método, obediente das hierarquias e conformada, inicialmente, com as regras que 

lhe são impostas em seu cotidiano vazio.  

O Sr. José é mais uma figura ficcional que tem uma existência solitária, sem 

companhia feminina, sem amigos, que assiste à passagem do tempo sem questionar 

seu ostracismo. Trata-se, portanto, de um indivíduo que ilustra os versos escolhidos 

para a epígrafe deste artigo, extraídos do poema “Torniquete”, de Mário de Sá 

Carneiro: “...A minha vida não cessa/ De ser sempre a mesma porta/ Eternamente a 
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abanar”. Recluso em sua casa, conhecedor de um único trajeto que o levava ao 

trabalho, o auxiliar de escrita parecia não perceber que se encontrava, a todo 

instante, diante da mesma porta, que se abria e se fechava para o mesmo lugar: o 

vazio de uma vida passada sem a percepção de que havia outras tantas portas que 

podiam e deviam ser abertas, para que o caminho trilhado não fosse sinônimo do 

afastamento das emoções humanas. 

Em meio ao isolamento, a personagem transita pela Conservatória como ser 

invisível, a quem não é dada muita relevância e cuja ausência só se torna perceptível 

quando o trabalho que lhe cabe se acumula sobre a mesa. Assim como Raimundo 

Silva, é possível perceber que o Sr. José pertence a “este tempo”2, uma 

contemporaneidade não datada, mas evidenciada em detalhes presentes na 

descrição. Todavia, se o revisor transitava por Lisboa e a conhecia verdadeiramente 

à medida que sua escrita sobre o cerco avançava, o mesmo não se pode afirmar sobre 

o espaço da narrativa de 1997. Há, pelo menos, uma referência a um país, que ocorre 

quando o narrador revela que o auxiliar de escrita tem uma coleção de notícias sobre 

pessoas famosas nascidas em sua pátria, mas não há como referencialmente a 

precisar. Todos os nomes é, portanto, um romance que se liga à ampliação temática 

verificada nas obras do autor de Memorial do convento: a ficção que se deteve, 

inicialmente, sobre a história de Portugal passa a refletir e problematizar a situação 

do homem ocidental, imerso em uma lógica marcada, segundo Ellen Meiksins Wood, 

pela “irracionalidade essencial da busca da acumulação de capital, que subordina 

tudo às exigências da autoexpansão do capital e do chamado crescimento” (2011, p. 

228). Nesse contexto, o Sr. José é mais um anônimo submetido à exclusão de um 

sistema competitivo que acolhe as pessoas capazes de comprar e seguir todas as 

novidades produzidas para o consumo, e deixa à margem aqueles que não 

conseguem se moldar à demanda consumista. Por isso, o romance de José Saramago 

acaba por ser uma obra que ilustra o conceito de pós-moderno proposto por Fredric 

Jameson, entendido como “uma tentativa de pensar historicamente o presente em 

uma época que já esqueceu como pensar dessa maneira” (2000, p. 13) 

Uma coleção de recortes sobre pessoas famosas é a companhia de um homem 

solitário, mais um esquecido de uma história que exalta vencedores e as glórias 

colhidas pelo sucesso. Sem perceber, o Sr. José corrobora essa ideia ao juntar apenas 

as notícias de quem conseguiu notoriedade, independentemente da área em que 

atua ou do motivo — bom ou ruim — que levou à fama. Dessa forma, é evidente que, 

de início, há em seu comportamento a aceitação do sistema, a acomodação diante de 

uma realidade em que seu único orgulho era a sua “honradez de funcionário” 

(SARAMAGO, 1997, p. 23). Na lógica à qual estava submetido, o sucesso era 

fundamental, sendo fator hierarquizante na escala social, o mesmo ocorrendo com 

sua atitude de colecionador, como afirma o narrador ao relacionar o ato de 
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colecionar às pessoas que “com as suas fracas forças e sem ajuda divina, vão 

tentando pôr alguma ordem no mundo” (SARAMAGO, 1997, p. 23). A ordenação, 

portanto, atrela-se à noção proposta por Zygmunt Bauman, que via nesse 

“mecanismo” um “meio regular e estável para os nossos atos; um mundo em que as 

probabilidades dos acontecimentos não est[ão] distribuídas ao acaso, mas 

arrumadas numa hierarquia estrita” (1998, p. 15). Assim, os recortes de indivíduos 

notáveis aos olhos midiáticos reforçam a aceitação do auxiliar de escrita à sua 

situação presente e mostram sua inicial incapacidade de pensar criticamente — e 

historicamente — sobre os motivos que o fizeram ocupar uma posição social 

periférica, vinculando-o, de início, à condição de “robô feliz” (WOOD, 1996, p. 119), 

alguém que prefere ser espectador de uma realidade opressora a transformar-se em 

agente crítico, capaz de questionar a situação presente. 

Todavia, se a alienação foi a escolha de muitos indivíduos da 

contemporaneidade como forma de sobreviver em um mundo guiado pela ideia da 

acumulação de bens como forma de sucesso, a apatia da existência do Sr. José é posta 

em xeque exatamente por conta de uma ruptura com essa mesma lógica 

hierarquizante que, por anos, comandou seu comportamento. Em uma noite, ao 

decidir atualizar os papéis que colecionava com informações “novas”, surgiu-lhe a 

ideia de verificar os registros de nascimento de cada personalidade que compunha 

sua coleção, para saber quais eram suas origens verdadeiras, quem eram os pais e 

os padrinhos, ou ainda quando nasceram. Para isso, porém, era necessário infringir 

a ordem, burlar a regra de não abertura da porta interior determinada pelo chefe da 

Conservatória Geral. O auxiliar de escrita, que sempre fora funcionário exemplar, 

rompe, então, pela primeira vez, com as normas e, assim como Raimundo Silva foi 

capaz de inserir um “não” que modificou sua trajetória; pega as chaves, “marcha” em 

direção aos escuros arquivos e busca os registros que acreditava serem necessários 

ao que procurava. Essa decisão o leva a se deparar com emoções até então 

adormecidas: 

Imagine agora quem puder o estado de nervos, a excitação 

com que o Sr. José abriu pela primeira vez a porta proibida, o 

calafrio que o fez deter-se à entrada, como se tivesse posto o 

pé no limiar duma câmara onde se encontrasse sepultado um 

deus cujo poder, ao contrário do que é tradicional, não lhe 

adviesse da ressurreição, mas de tê-la recusado. (SARAMAGO, 

1997, p. 26)   

 

 Toda a excitação sentida era um sentimento inédito para um homem tão 

pacato e conformado com sua realidade solitária. De fato, o encontro com a 

Conservatória fechada, no meio da noite, sem os seus funcionários e sua hierarquia, 
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foi essencial para que o Sr. José percebesse o “poder” da recusa, da contrariedade. 

Esse ato permitiu a “invasão” noturna aos arquivos da Conservatória, o que gerou 

uma inquietação em seu interior, já que, apesar de toda a expectativa, ele tinha 

ciência de que havia cometido um “pecado contra o espírito de corpo do 

funcionalismo”, por ter infringido a organização que sustentava aquele sistema de 

relações trabalhistas: 

 

Ao devassar aqueles papéis tinha cometido uma infracção à 

disciplina e à ética, talvez mesmo à legalidade. Não porque as 

informações que deles constavam fossem reservadas ou 

secretas, como não o eram de facto, porquanto qualquer 

pessoa teria podido apresentar-se na Conservatória a 

solicitar cópias ou certidões dos documentos do bispo sem 

precisar de explicar os motivos do pedido e os fins a que as 

destinava, mas porque havia desrespeitado a cadeia 

hierárquica procedendo sem a necessária ordem ou 

autorização de um superior. (SARAMAGO, 1997, p. 27) 

 

 A abertura da porta interior revelou-se também a abertura necessária para 

que a personagem começasse a perceber que sua apatia e seu conformismo haviam-

no levado à insignificância e à falta de perspectivas. Quando a porta se abre, o Sr. 

José tem o seu primeiro aprendizado: o fato de deter a chave de uma das entradas 

da Conservatória dava-lhe um “poder” que até então desconhecia: ele poderia entrar 

no recinto após o expediente, momento em que a ordem se encontrava fragilizada 

pela ausência de todos, e agir da maneira que bem entendesse, como se aquele 

espaço lhe pertencesse. Por isso, o narrador afirma ter surgido no auxiliar de escrita 

“um sentimento de confiança em si mesmo que nunca havia experimentado em toda 

a vida”, o mesmo sentido pelo revisor Raimundo Silva após alterar o relato do 

historiador. É por isso que, nesse momento, ocorre o ato simbólico de sentar-se na 

cadeira do chefe, como se fosse ele o “verdadeiro senhor dos arquivos” (SARAMAGO, 

1997, p. 28):  

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 aqui 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 Registo Civil, mundo e centro 

do mundo. (SARAMAGO, 1997, p. 28) 
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 A Conservatória era o mundo pelo qual o Sr. José transitava, mas não conhecia 

verdadeiramente, já que, nela, apenas ocupava seu lugar de auxiliar de escrita. A 

noite em que optou pela transgressão, porém, fê-lo descobrir que seus corredores 

poderiam ser desbravados e que a secretária do chefe não era um lugar inatingível. 

Ele notou, assim, que também poderia tomar decisões e não apenas subordinar-se 

às exigências que lhe chegavam do topo da hierarquia. O fato de possuir a chave da 

Conservatória fez com que ele pudesse sentir, ao menos por um instante, a sensação 

de posse daquele espaço que era o seu local de trabalho e também sua morada, mas 

jamais havia despertado nele a noção de propriedade. A invasão noturna, portanto, 

foi fundamental para que surgisse um “diferente” Sr. José, mais ciente de que suas 

vontades lhe pertenciam e de que cabia a ele decidir quando usar ou não a porta; 

quando explorar os arquivos atrás de uma informação nova; quando, enfim, retornar 

para a sua casa e encerrar sua busca. A ousadia inédita em sua existência fê-lo 

enxergar-se outro, distinto daquele que sequer manifestava o pavor que tinha de 

altura, e foi o primeiro passo em direção ao “encontro” que atribuiria novo sentido 

à sua vida:  

Lavou-se, barbeou-se, tomou o desjejum, arrumou à parte os 

papéis do bispo, vestiu o seu melhor fato, e quando eram 

horas saiu pela outra porta, a da rua, deu a volta ao edifício e 

entrou na Conservatória. Nenhum dos colegas se apercebeu 

de quem havia chegado, responderam como de costume à 

saudação, disseram Bons dias, Sr. José, e não sabiam com 

quem estavam a falar. (SARAMAGO, 1997, p.28)  

 

 Abrir a porta interior que ligava sua casa à Conservatória Geral foi 

fundamental para que o Sr. José optasse também por abrir a outra, que o levava para 

as ruas da cidade. Em uma de suas “excursões noturnas” pela “nave dos arquivos”, 

ele se deparou com um registro de uma pessoa comum, em meio àqueles que lhe 

interessavam pelos dados contidos sobre os famosos de sua coleção. Nele, 

constavam os dados de uma mulher desconhecida, de trinta e seis anos, nascida 

naquela mesma cidade em que vivia o auxiliar de escrita e com um casamento e um 

divórcio averbados. Esse encontro inesperado com uma figura feminina causou-lhe 

estranheza e aguçou sua curiosidade, a ponto de fazer-lhe questionar-se acerca da 

coleção que cultivava com tanto empenho: por que seu interesse se limitava aos 

famosos? Contudo, é ele próprio quem responde, em uma “conversa” imaginada em 

sua mente, em um de seus muitos momentos de solidão: crente de sua irrelevância, 

não conseguia enxergar-se como alguém cuja existência pudesse despertar algum 

interesse em qualquer pessoa:  
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Meu caro senhor, eu sou um simples auxiliar de escrita, nada 

mais que um simples auxiliar de escrita de cinquenta anos 

que não foi promovido a oficial, se eu achasse que valia tanto 

como um só dos que ali tenho guardados, ou como qualquer 

destes cinco de menos fama, não teria começado a fazer a 

minha coleção, Então por que é que não para de olhar o 

verbete dessa mulher desconhecida, como se de repente ela 

tivesse mais importância que todos os outros (...) 

(SARAMAGO, 1997, p. 38) 

 

 Esse homem restrito a diálogos solitários devido a uma vida marcada pela 

ausência não consegue abandonar o registro da mulher desconhecida e atribui-lhe 

uma importância desmedida que o faz sair à procura de informações sobre ela. Em 

sua história particular, foram vários os anônimos que passaram por suas mãos sem 

que ele se desse conta de que, na realidade, o anonimato (como o dele) também 

escondia uma trajetória: profissão, casamentos, divórcios; situações comuns que 

inscreveram vidas. Sua atenção, então, volta-se para aquela mulher “comum”, que 

“apareceu” ao acaso, e seu pensamento é guiado subitamente pela ideia de que “(...) 

da gente vulgar ninguém quer saber, ninguém se interessa verdadeiramente por ela, 

ninguém se preocupa com saber o que faz, nem o que pensa, nem o que sente (...)” 

(SARAMAGO, 1997, p.55). 

 A reflexão feita acerca da “gente vulgar” implica pensar sobre a própria 

existência, ato que não era costume para um homem conformado à posição de 

apenas obedecer. Assim como sua coleção validava as hierarquias, ele passou a ter 

consciência de que, na Conservatória, sua presença também era “aquilo de que 

ninguém quer saber” e os seus sentimentos não tinham qualquer importância para 

aqueles com quem convivia diariamente. Dessa forma, buscar pela história da 

mulher desconhecida significava muito mais do que o acaso do encontro de um 

verbete inesperado. Para o Sr. José, esse foi o início de um percurso de indagação 

que o levou à percepção de si mesmo como mais um esquecido da história, alguém 

que não percebia ser capaz de, com sua voz, contar os feitos de uma trajetória que 

merecia ser celebrada. 

A primeira aproximação com a mulher do verbete ocorre quando o Sr. José é 

tomado pela decisão de conhecer o endereço registrado como o local em que a 

família morava quando ela nasceu. Seu desejo era “ver o sítio, o prédio, a casa” 

(SARAMAGO, 1997, p. 43); contemplar, enfim, o espaço que, um dia, fora habitado 

por aquela criatura. Convém destacar que a escolha por sair em direção a esses 

“rastros” também ocorreu em meio à solidão noturna. Há, assim, uma nova ruptura, 



 

 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.14, agosto, 2021 • ISSN 2359 3679 

  

 103 

 

já que a personagem optou por sair de casa em direção a um local que desconhecia, 

quebrando hábitos cotidianos que o faziam dormir cedo à espera de mais um dia de 

trabalho. Burlando a rotina, desviando-se do caminho comum, o Sr. José repara não 

apenas no edifício em que a mulher desconhecida viveu, mas também nas ruas: 

“Parado no passeio, olhou a rua como se não a tivesse visto ainda” (SARAMAGO, 

1997, p. 46). Nitidamente, ele começa a compreender que sua existência estava 

restrita a olhar, mas agora era preciso aprender a ver e reparar. Inicialmente, sua 

ação se restringiu a ouvir por trás da porta do apartamento que constava no registro, 

pois o medo ainda era condutor dos seus passos, impedindo-o de indagar o que quer 

que fosse às pessoas que ali habitavam. Temendo ser “tomado por ladrão de casas” 

(SARAMAGO, 1997, p. 45), decidiu descer as escadas e partir, mas a curiosidade 

permaneceu e a sua imaginação o levou a refletir sobre a passagem do tempo, 

recriando até o provável cenário citadino de há trinta e seis anos, momento pretérito 

em que a moça haveria nascido: 

 

(...) há trinta e seis anos os candeeiros de iluminação pública 

davam uma luz mais pálida, a calçada não era asfaltada, mas 

de pedras alinhadas, a tabuleta da loja da esquina anunciava 

sapatos e não comida rápida. O tempo moveu-se, recomeçou 

a dilatar-se aos poucos, depois mais depressa, parecia que 

dava sacões violentos, como se estivesse dentro de um ovo e 

forcejasse por sair, as ruas sucediam-se, sobrepunham-se, os 

prédios apareciam e desapareciam (...). O tempo pusera-se a 

contar os dias desde o princípio, agora usando a tábua de 

multiplicação para recuperar o atraso, e com tanto acerto o 

fez que o Sr. José já tinha outra vez cinquenta anos, quando 

chegou a casa. Quanto à criança lacrimosa, essa só estava uma 

hora mais velha, o que demonstra que o tempo, ainda que os 

relógios queiram convencer-nos do contrário, não é o mesmo 

para toda a gente. (SARAMAGO, 1997, p. 47) 

 

O tempo passou, modificou o espaço urbano, provocou avanços para facilitar 

a vida do homem, como uma tábua de multiplicação, mas, para o Sr. José, a impressão 

era de que o correr das horas não lhe tinha sido favorável. O narrador atenta para o 

fato de que, ao retornar a casa, o auxiliar de escrita tinha outra vez cinquenta anos, 

o que é compreensível, visto que a Conservatória representa o espaço “depositário 

do passado”. No entanto, após a visita ao prédio da mulher desconhecida, o Sr. José 

sofrerá outra mutação. Ele não consegue acalmar sua angústia e toma mais uma 

decisão: voltar àquele espaço para saber se uma das vozes que escutara era a 
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daquela que procurava. Dessa segunda vez, porém, o temor não foi obstáculo e suas 

mãos bateram na porta que tanto aguçara sua curiosidade. Informado que uma 

senhora mais idosa que morava no rés-do-chão direito era a habitante antiga do 

edifício, o Sr. José (munido de uma falsa credencial da Conservatória) dá início à 

busca que mudaria sua vida. 

As portas da senhora do rés-do-chão não se abriram facilmente, 

movimentaram-se, apenas, quando o Sr. José disse estar a fazer um trabalho para a 

Conservatória, citando o nome da mulher desconhecida. Ela, que se havia mostrado 

resistente, permitiu a entrada do auxiliar de escrita, que pôde sentir, então, um 

prazer que jamais experimentara, afinal “(...) esta era a primeira vitória objectiva da 

sua vida, é certo que fraudulentíssima vitória”, por ter envolvido a credencial 

falsificada. A noção de conquista começa a ser introduzida em sua vida e o narrador 

descreve sua entrada na casa de maneira triunfal: “Entrou sem alarde, como um 

vencedor cuja generosidade o impedisse de ceder à fácil tentação de humilhar o 

vencido, mas que, em todo caso, apreciaria que a sua grandeza fosse notada” 

(SARAMAGO, 1997, p. 60). O Sr. José consegue, assim, enxergar-se como um ser 

relevante, capaz de convencer e, com seu discurso — ainda que com o apoio de uma 

falsificação —, mobilizar o outro.  

 O Sr. José, que estava acostumado a ter conversas imaginárias enquanto vivia 

imerso na solidão, diante da velha vizinha e da história que ela lhe contava3, 

finalmente dialogou de maneira profunda com alguém “real”. Contudo, em toda as 

suas palavras, surgiam sempre referências ao chefe do trabalho que o validavam 

como ser superior e reiteravam uma autoestima ferida por anos de submissão, a 

ponto de a figura da autoridade aparecer até em um momento raro de elogio dirigido 

ao auxiliar de escrita: 

Tem boa memória, É uma condição fundamental se se quiser 

ser funcionário da Conservatória Geral do Registo Civil, o meu 

chefe, por exemplo, só para que a senhora fique com uma 

ideia, sabe de cor todos os nomes e todos os apelidos, E isso 

para que serve, O cérebro de um conservador é como um 

duplicado da Conservatória, Não compreendo, Sendo, como é, 

capaz de realizar todas as combinações possíveis de nomes e 

apelidos, o cérebro do meu chefe não só conhece os nomes de 

todas as pessoas que estão vivas e de todas as que morreram, 

como poderia dizer-lhe como se chamarão todas as que 

vierem a nascer daqui até ao fim do mundo, (...) (SARAMAGO, 

1997, p. 62) 
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  Nesse instante, a senhora ensina ao Sr. José que já é hora de “abrir as portas” 

de sua intimidade, deixando evidente a fragilidade que reveste a passagem do 

tempo. Ela afirma: “O senhor sabe mais do que o seu chefe” (SARAMAGO, 1997, p. 

62), ideia sustentada pelo argumento de que o superior conhecia apenas os nomes, 

enquanto o auxiliar de escrita tinha o conhecimento de uma história, da trajetória 

de um dos muitos nomes que adormecem nas estantes da Conservatória. A vizinha, 

portanto, mostra ao seu interlocutor que informação não é experiência, logo não 

pode ser convertida em conhecimento, como já alertava Walter Benjamin na 

primeira metade do século XX, quando atentou para o fato de que “A arte de narrar 

está definhando por que a sabedoria — o lado épico da verdade — está em extinção” 

(1996, p. 201). Além disso, revela que, “o processo de uma pessoa é o processo de 

todas” (SARAMAGO, 1997, p. 63), estabelecendo uma ligação entre a busca pela 

mulher desconhecida e a procura pelas vozes anônimas que apenas estão 

estampadas nos registros oficiais de nascimento e óbito. O Sr. José percebe que seu 

passado repousa sobre o vazio e que a vizinha tem razão ao afirmar que ele “ainda 

tem muito que aprender” (SARAMAGO, 1997, p. 63), pois nunca teve relações 

relevantes ou viveu as emoções ligadas ao encontro com o outro: 

 

(...) o senhor é uma criança, ainda tem muito que aprender, 

Vejo que sim, É casado, Não, Nem viveu nunca com uma 

mulher, Viver, aquilo a que se chama viver, nunca vivi, Só 

ligações de passagem, temporárias, Nem isso, vivo sozinho, 

quando a precisão aperta faço o que todos fazem, vou à 

procura e pago, Já reparou que está a responder perguntas, 

Sim, mas agora não me importa, se calhar é assim que se 

aprende, respondendo, (...) (SARAMAGO, 1997, p. 63) 

 

  É no instante em que se abre para o outro — no caso, a madrinha da mulher 

desconhecida — que o Sr. José se convence de que a compreensão de seu passado 

esvaziado poderia levá-lo a uma outra trajetória no presente, para a qual a procura 

empreendida estava a se mostrar fundamental, pois permitia um autoconhecimento 

que jamais imaginara. Por isso, ele percebe que “responder” e, consequentemente, 

“aprender” são duas ações importantes para que possa seguir em frente 

compreendendo sua própria história solitária e só assim inscrevendo uma outra 

narrativa marcada pela consciência de que também ele tem a posse de uma 

linguagem que permite a elaboração de respostas e a construção do conhecimento. 

Em meio a uma contemporaneidade que passou a valorizar muito mais o 

esquecimento do que a aprendizagem4, o percurso do Sr. José acaba por fazer de 

Todos os nomes “uma espécie de romance de aprendizagem, escrito, entretanto, no 
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desvio de sua forma ortodoxa, onde, mais que o herói, é o observador que está a 

aprender” (CERDEIRA, 2000, p. 262). Porque adquiriu a capacidade de ver e reparar, 

a personagem dá início à superação da condição de desperdício, e os leitores, 

homens deste tempo pós-moderno onde impera o esquecer, também podem, na 

observação atenta destas trajetórias masculinas, pensar criticamente a 

referencialidade histórica.  

 A solução do “mistério” que envolve a mulher desconhecida, tal como ocorre 

nos romances policiais, significaria o ponto final do processo de busca. Essa 

possibilidade é sugerida pela senhora do rés-do-chão, que sugere a ideia de se 

conseguir contatos por meio de listas telefônicas. Este, sem dúvida, seria o meio mais 

fácil de alcançar o objetivo, mas a reação do auxiliar de escrita é a não-aceitação de 

tal recurso, afinal “Qual seria, para o caçador, o interesse duma caçada a este ponto 

fácil” (SARAMAGO, 1997, p. 68). O uso do substantivo “caçador” é um indício de que 

o Sr. José começa a crer realmente naquele homem “diferente” que entrou na 

Conservatória após o primeiro dia de aventura noturna: ele é o agente, aquele que 

caça sua presa, que corre atrás dos seus objetivos; enfim, ele é quem decide, em vez 

de ser “tomado” pela decisão5.  

 Ciente de que o fim da procura de maneira tão simples significaria o retorno 

à sua vida “insignificante”, o Sr. José até procura na lista o nome da moça, mas 

somente encontra os contatos do ex-marido e do pai. A sensação sentida é de alegria, 

visto que a busca iria continuar e a ideia de desconhecido que tornara tudo tão 

atraente não iria ser dissipada. A continuidade do processo permite, portanto, que o 

auxiliar de escrita dê à sua ousadia a forma possível: ele recupera todo o percurso 

trilhado até então como discurso e começa a escrever ele próprio “sua” narrativa de 

busca. Guiado pela voz interior com quem sempre conversara, dá início à aventura 

exatamente com o relato do dia em que ele se permitiu abrir a porta que dava para 

a rua e entrar no prédio em que seu “objeto de pesquisa” havia morado: 

 

O diálogo interior pareceu querer recomeçar, Era, Não era, 

Era, Não era, mas o Sr. José não lhe deu ouvidos desta vez, e, 

inclinando-se sobre o papel, começou a escrever as primeiras 

palavras, assim, Entrei no prédio, subi a escada até ao 

segundo andar e escutei à porta da casa onde uma mulher 

desconhecida nasceu, então ouvi o choro duma criança de 

berço, pensei que podia ser o filho, e ao mesmo tempo um 

embalo de mulher, Será ela, depois vim a saber que não. 

(SARAMAGO, 1997, p. 75) 
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   Torna-se evidente que a continuidade da procura é a experiência necessária 

para a construção de um relato sobre a primeira vez em que o Sr. José se permitiu 

ousar e ter vontades, visto que “(...) já era tempo de fazer algo absurdo na vida” 

(SARAMAGO, 1997, p. 83). Por isso, ele persiste e constrói uma espécie de “diário”, 

onde anota todos os obstáculos, revelando a passagem da invasão à escola em que a 

mulher desconhecida estudara na infância e na juventude. Dessa forma, mais uma 

vez, José Saramago apresenta ao leitor um homem à procura, que transforma a 

indagação acerca de sua existência vazia em uma busca que faz emergir, por meio 

do exercício da escrita, o discurso por tanto tempo calado. Sua postura “frígida” 

diante de um existir submisso parecia não despertar muito o que contar, por isso é 

quando se forma a “o desejo, a neurose” (BARTHES, 2010, p. 9)6 diante da busca pela 

mulher desconhecida, que a linguagem começa a ser aprendida e o prazer da escrita, 

do texto, desponta sob a forma de um caderno de apontamentos. Ele transpõe para 

o papel a experiência e consegue realizar a “articulação de um discurso que produz 

sentidos e que gera comunicação” (REIS, 2015, p. 123), consolidando-se como uma 

figuração, como a “representação ficcional da pessoa”, noção que, para Carlos Reis, 

é fundamental para a construção de qualquer personagem. Trata-se, portanto, de 

um herói, que supera a inicial condição de “ser de papel” para, por meio da 

conscientização da posse de uma voz que precisa ser ouvida, tornar-se protagonista, 

despertando o interesse do leitor pelas suas peripécias e decisões. 

 A importância gradual adquirida pelo Sr. José ao longo do percurso em busca 

da mulher desconhecida é reforçada pelo caderno de apontamentos, que atribui ao 

simples auxiliar de escrita a capacidade autoral. Novamente, José Saramago 

problematiza as noções de autoria e personagem a partir do caminho masculino. O 

substantivo “auxiliar” abarca a ideia de suporte, ajudante, o que reitera a 

subalternidade e a posição de coadjuvante da história. O relato que constrói só é 

possível graças à busca pelos passos da mulher desconhecida, ou seja, à procura pela 

história passada que permitiu modificar o presente do funcionário da Conservatória. 

Dessa forma, o registro que se inicia como uma espécie de confidência da própria 

aventura individual gera uma procura por fontes, por textos anteriores, capazes de 

formar o “mosaico” responsável pela construção de uma narrativa para a mulher 

desconhecida. Há, portanto, um reforço àquilo que Antoine Compagnon apresenta 

como “falsa alternativa: o texto ou o autor” (2014, p. 94), pois o caderno de 

apontamentos do Sr. José vincula-se à experiência de busca e ao desejo de dar uma 

forma possível para os passos de sua “nova” vida, mas também registra a reescrita 

da história da mulher desconhecida, versão que, como todo trabalho de 

reconstrução da memória, é subjetivo e lacunar. 

O Sr. José, portanto, é um “autor” que caminha na contramão de um tempo 

imediatista, já que é da memória reconstruída pela busca que tece sua matéria 
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narrativa, capaz até de prender a atenção do chefe da Conservatória, como é 

revelado ao fim do romance. Fredric Jameson afirmou que na pós-modernidade “o 

sujeito perdeu sua capacidade de estender de forma ativa suas pretensões e 

retensões em um complexo temporal e organizar seu passado e seu futuro como 

uma experiência coerente” (2000, p. 52), o que se reflete, segundo o pesquisador 

norte-americano, nos romances contemporâneos e em toda produção cultural desse 

sujeito. Todavia, o caderno de apontamentos do Sr. José é reflexo da aprendizagem 

dessa forma ativa de existir, que o fez buscar o passado da mulher desconhecida – 

ato que o possibilitou enxergar a apatia de seu próprio devir — e perceber que era 

preciso compreender o que passou para modificar o presente.   

 

Notas 
 

1 A insignificância é atribuída à existência do Sr. José pela voz narrativa: “(...) na sua 
insignificante vida até o bom e o mau haviam sido raridade” (SARAMAGO, 1997, p. 
36). 
 
2 Essa é uma expressão utilizada pelo narrador da História do cerco de Lisboa, 
quando se refere ao presente do revisor Raimundo Silva.  
 
3 A senhora do rés-do-chão direito conta para o Sr. José que era a madrinha de 
batismo da mulher desconhecida e que sua relação de amizade com a família da 
moça havia sido rompida após ser descoberto o caso extraconjugal que manteve 
com o pai da afilhada. Diante da evidência da traição, a família da mulher 
desconhecida deixou o prédio e a senhora do rés-do-chão lá permaneceu vivendo 
com o marido, que a perdoou. 
 
4 Faço referência, mais uma vez, à proposta de Zygmunt Bauman, que, ao analisar o 
Mal-estar na Pós-Modernidade, propõe que o mundo pós-moderno é aquele em que 
“a arte de esquecer é um bem não menos, se não mais, importante do que a arte de 
memorizar, em que esquecer, mais do que aprender, é a condição de contínua 
adaptação” (1998, p. 36) 
 
5 Faço menção à passagem em que o Sr. José, em uma de suas conversas solitárias, 
explica que não decidiu ir em busca da mulher desconhecida, mas foi tomado pela 
decisão de fazê-lo. É interessante observar que essa construção sintática na voz 
passiva é encontrada em O ano da morte de Ricardo Reis e História do cerco de Lisboa, 
ratificando a posição inicial das personagens masculinas analisadas nesta tese como 
pacientes da ação de decidir. 
 
6 Aproprio-me da comparação feita por Roland Barthes entre o texto-tagarelice e o 
texto de fruição para refletir sobre o Sr. José que se descobre escritor quando decide 
escrever o relato da busca no caderno de apontamentos: “Pode-se dizer que 
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finalmente esse texto, o senhor o escreveu fora de qualquer fruição; e esse texto-
tagarelice é em suma um texto frígido, como o é qualquer procura, antes que nela se 
forme o desejo, a neurose.” (BARTHES, 2010, p. 9). 
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