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Introdução 
 

Todos os Nomes, romance do escritor português José Saramago, foi 
publicado no ano de 1997. O narrador conta a história do Sr. José, funcionário 
da Conservatória Geral do Registro Civil, protagonista da história e 
colecionador de verbetes de pessoas famosas. Em uma de suas buscas pelos 
verbetes nas gigantes prateleiras da Conservatória Geral, o Sr. José se depara 
com o verbete de uma mulher desconhecida e decide sair a sua procura. O 
romance, a partir desse fato, irá contar a trajetória realizada pelo protagonista 
desde o momento em que se deparou com o verbete de uma anônima na 
Conservatória Geral até o momento em que a encontra no Cemitério Geral. Os 
dois locais são considerados espaços primários, passando pela escola e pela 
cidade, estes espaços secundários. 

Estaremos ancorados na teoria de Sartre (1987), a qual irá pontuar 
questões de que o existencialismo é um humanismo. O autor realizará algumas 
considerações críticas as pessoas que defendem o existencialismo como uma 
teoria do desespero que incita as pessoas a apontarem apenas os erros e 
serem desacreditadas de muitos aspectos da vida humana. Além disto tal texto 

RESUMO: Este trabalho que aqui se configura, tem por 
objetivo apresentar um breve panorama sobre a teoria 
existencialista configurada no personagem principal da 
obra Todos os Nomes, de José Saramago, publicada no 
ano de 1997. O Sr. José - protagonista do romance - vive 
uma constante de angústia, solidão e por inúmeras vezes 
nega os valores modernos; não tem família, não tem 
amigos, nem estes são mencionados em passagem 
alguma do romance. Vez ou outra o personagem trava 
diálogos com o teto, que aparenta ser seu amigo 
confidente, possuindo características existenciais 
explícitas de acordo com a teoria que Sartre apresenta 
em seus estudos. Analisaremos ainda a configuração da 
morte no romance, pois este tem sido um fator que 
permeia a narrativa em várias instâncias, finalizando 
assim o ciclo percorrido pelo personagem do romance, 
visto que o Cemitério Geral era a morada da mulher 
desconhecida que o Sr. José tanto procurou. 
 
PALAVRAS-CHAVE: espaço; romance; existencialismo. 
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mostrará os dois tipos de existencialistas, apontando qual o principal 
pensamento dessas pessoas, de que forma os sentimentos se configuram 
nelas e ainda apontar no que se pauta de fato a teoria aqui colocada em 
discussão. Um outro texto que dará subsídio para esta análise é Introdução ao 
existencialismo, de Robert Olson. Este texto irá dar noções básicas da teoria 
existencialista e irá desconstruir a noção do que muita gente pensa sobre 
existencialismo – acham que não passa de uma corrente teórica que levam as 
pessoas a ficarem deprimidas e tristes – o que na verdade é bem diferente. Os 
existencialistas muitas vezes são criticados por desacreditarem de alguns 
aspectos, mas são pensadores que a partir de suas teorias fez com que a 
mente humana fosse obrigada a pensar sobre vários temas que antes eram 
deixados de lado. Utilizaremos ainda o texto de Edgar Morin que trata sobre a 
morte para que seja possível apontar algumas considerações sobre o destino 
que a desconhecida escolhera pra si. 

O principal objeto de análise será então o protagonista do romance que 
possui características existenciais, a morte da mulher desconhecida e em um 
segundo plano apontaremos algumas considerações sobre os espaços que em 
certo momento podem ser perfeitamente personificados. 

 
 

Leitura e análise 
 

 Iniciaremos esta análise apontando o que seria o existencialismo 
segundo a concepção de Sartre: 
 

Entendemos por existencialismo uma doutrina que torna a vida 
humana possível e que, por outro lado, declara que toda a 
verdade e toda a ação implicam um meio e uma subjetividade 
humana. A principal crítica que nos fazem, como se sabe é a 
de acentuarmos o lado mau da vida humana. (...) O 
existencialista não tem pejo em declarar que o homem é 
angústia (SARTRE, 1987, p. 4-7) 

 
  Fazendo referência então ao sr. José – personagem este que será 
comentado constantemente durante o decorrer deste estudo – podemos dizer 
que o funcionário da Conservatória Geral possui traços característicos de 
alguém que se encaixa na teoria que o Existencialismo defende. É um 
personagem que na maior parte do romance encontra-se sozinho, não possui 
amigos, familiares, ou qualquer outra pessoa que possa desabafar além de que 
sua maior ocupação no momento não passava de colecionar verbetes e ir à 
Conservatória trabalhar, o qual lidá com o público durante o dia inteiro. Um 
outro aspecto que evidencia essa procura de seu íntimo, é quando o 
personagem que colecionava verbetes de pessoas famosas, em uma de suas 
buscas se depara com o verbete de uma desconhecida e decide sair a sua 
procura; tal busca acaba se espelhando em uma procura de seu próprio ser, 
fato este que dará consistência e vida ao desenrolar da narrativa. 
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José Saramago não apenas em Todos os Nomes, mas em outros 
romances de sua autoria, como em Ensaio sobre a Cegueira, retoma o tema da 
problemática do ser humano, tratando os fatos de forma metafórica em 
dimensões mitológicas, desafiando o leitor para a decodificação de símbolos. 
Retrata também ambientes antagônicos, como a presença da natureza a 
escuridão, a nebulosidade e a chuva.  Além disso, outro recurso do autor é o 
recurso das perífrases para se referir às personagens, como o médico, a 
mulher do médico, o rapazinho estrábico, a rapariga dos óculos escuros, a 
mulher desconhecida, o pastor de ovelhas, entre outros.  Perífrases que levam 
o personagem a uma condição universal e não individual, pois o único dotado 
de nome é o Sr. José, homônimo do próprio escritor. 
 No texto de Olson (1970), o autor já pontuava algumas questões 
imprescindíveis sobre o que a teoria existencialista acentuava. O autor já 
comentava sobre os existencialistas possuírem aspectos obscuros e que vez 
em nunca fazem uso de artifícios poéticos, pois como se sabe, os 
existencialistas não pensam com a barriga ou com o coração, mas sim fazem 
uso da objetividade. Também neste texto, já havia comentários sobre alguns 
pontos que todos os existencialistas concordam. 

São estes: 
 

Em primeiro lugar, uma aceitação resoluta da angústia e do 
sofrimento é condição necessária para que eles possam, 
mesmo, ser experimentados (...) Em segundo lugar, na 
vivência do homem comum do filósofo tradicional, que se 
furtam a encarar de frente sua inevitabilidade, a angústia 
assume a forma do tédio ou da ansiedade banal, da apatia ou 
do medo covarde. (...) Em terceiro lugar, os valôres 
existencialistas intensificam a consiência, despertam as 
paixões e empenham o indivíduo num fluxo de ações que 
solicitará tôdas as suas energias. (OLSON, 1970, p. 33-34) 

 
 Desta forma, essa teoria prega que o homem não consegue fazer coisas 
grandiosas se não tiver passado pela fase da angústia. Por mais que se tenha 
uma escolha a fazer, se não houve o sentimento de angústia, então no fim não 
teve realmente uma opção. Os valores existencialistas são intensos e tem a 
função de libertar o ser humano das frustações diárias vivenciadas e libertar 
ainda do medo e da frustração vivenciadas. 

A teoria existencialista foi criticada pelo fato deles acentuarem a infâmia 
do ser humano, por mostrar os erros e desapontar pelo fato de não acreditarem 
nas belezas radiosas. Sartre (1987) irá apontar que: 
 

Uns e outros censuram-nos por não termos atendido à 
solidariedade humana, por admitirmos que o homem vive 
isolado, em grande parte aliás porque partimos, dizem os 
comunistas, da subjetividade pura, quer dizer, do ‘enpenso’ 
cartesiano, quer dizer, ainda, do momento em que o homem se 
atinge na sua solidão (...) E do lado cristão, censuram-nos por 
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negarmos a realidade e o lado sério dos empreendimentos 
humanos (SARTRE, 1997, p. 3) 

 
Devido a uma mudança nos critérios urbanísticos do munícipio, foi 

refeita uma ordem no bairro onde a Conservatória se encontrava. Todas as 
casinhas que estavam em volta do estabelecimento, tiveram de ser 
derrubadas, exceto uma que as autoridades decidiram conservar como 
documento ariquitetônico; tal casa era a do Sr. José – esta tinha uma porta de 
comunicação que dava para a Conservatória. O protagonista do romance já 
vivia antes nesta casa e ela em nada atrapalhava a reorganização realizada 
pela prefeitura. É um personagem solitário, vive isolado nesta casa 
anteriormente comentada. Jamais recebera visitas de colegas ou de outro 
gênero, e ainda devido a proibição de usar a porta de comunicação, a 
probabilidade de algum colega de trabalho ir lhe visitar havia diminuído ainda 
mais. 
 Ao ir até o recinto da Conservatória, pegar cinco verbetes e se deparar 
com um sexto verbete, o Sr. José assustou-se com tal fato e mais ainda por 
não conseguir compreender o motivo que lhe deixava tão instigado, visto que 
fora este, haveria tantos outros em seu local de trabalho. No verbete constava 
a data de nascimento da mulher desconhecida, nome dos pais e dos 
padrinhos, data, hora de nascimento e o seu endereço. Constava ainda uma 
data de divórcio, a qual pelas contas do funcionário a mulher tinha trinta e seis 
anos. A partir deste instante o Sr. José começará a busca pela incessante pela 
desconhecida. Acerca dos seus sentimentos, constantemente o personagem 
imagina estar falando com outras pessoas, imaginava situações, e em outros 
casos era comum travar diálogos com si próprio, talvez pela falta de não ter 
com quem conversar, o que aponta a maneira de como administrava seus 
sentimentos, pois talvez esta fosse uma válvula de escape para aliviar de si a 
angústia de ficar sempre calado. Nestas condições, acabava caracterizando o 
homem moderno, pois este seria o ápice da solidão 
 Abaixo será apontado um trecho em que o Sr. José começa a imaginar 
que alguém poderia chegar e descobrir sua coleção de verbetes: 
 

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 
colecção, Então por que é que não pára de olhar para o 
verbete dessa mulher desconhecida, como se de repente ela 
tivesse mais importância que todos os outros, Precisamente 
por isso, meu caro senhor, porque é desconhecida, Ora, ora, o 
ficheiro da Conservatória está cheio de desconhecidos, Estão 
no ficheiro, não estão aqui, Que quer dizer, Não sei bem, 
Nesse caso, deixe-se de pensamentos metafísicos para que a 
sua cabeça não me parece ter nascido, vá lá pôr o verbete no 
lugar, e durma em paz, É o que espero fazer, como todas as 
noites, o tom da resposta foi conciliador, mas o Sr. José ainda 
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tinha alguma coisa a acrescentar, Quanto aos pensamentos 
metafísicos, meu caro senhor, permita-me que lhe diga que 
qualquer cabeça é capaz de os produzir, o que muitas vezes 
não consegue é encontrar as palavras. (SARAMAGO, 1997, p. 
38-39) 

 
O Sr. José então se descobre no mundo a partir do instante em que 

inicia a busca pela desconhecida, é a partir deste instante que ele começa a 
realmente ter um motivo que lhe faça sentir mais vivo e que não poderá desistir 
porque no próximo dia a busca iria permanecer, motivo este pelo qual ele 
começa infringir leis em determinados momentos, pois começa a utilizar uma 
falsa credencial fingindo estar a serviço da Conservatória para poder ir a casa 
de parentes da desconhecida com o intuito de obter notícias dela.  

Um outro momento que a angústia do personagem é explicitada, se dá 
no momento que após ele ter ido à casa da mulher do marido ciumento e à 
casa da senhora do rés-do-chão, ao caminhar pela rua o Sr. José imagina uma 
situação em que as duas pessoas possam ir até a Conservatória procura-lo 
com a intenção de ajudar nas buscas, porém quem os atende é o Conservador. 
Ele passa a temer que seus pensamentos se tornem reais sem imaginar o que 
poderia lhe apetecer acaso o Conservador descobrisse tal ato. 

Em vários instantes da narrativa esse tipo de pensamento acompanha o 
Sr. José – sempre com medo do Conservador, angustiado por temer que não 
termine o serviço e passe para os outros oficiais – caso que só deveria 
acontecer em situações extremas – medo das pessoas o descobrirem com a 
falsa credencial e mais medo ainda de que alguém pudesse ler o seu diário, 
podendo confiar somente no teto, com quem uma vez ou outra travava um 
diálogo e pedia conselhos.  

A teoria existencial já apontava então questões sobre a angústia do 
homem: 

 
Não pode ele deixar de ter, na decisão que tomar, uma certa 
angústia. Tal angústia todos os chefes a conhecem, mas isso 
não os impede de agir: pelo contrário, isso mesmo é a 
condição da sua ação. Implica isso, com efeito, que eles 
encaram uma pluralidade de possibilidades; e quando 
escolhem uma, dão-se conta de que ela só tem valor por ter 
sido escolhida. Esta espécie de angústia é a que descreve o 
existencialismo (SARTRE, 1987, p.8) 

 
Assim como a teoria que os Existencialistas defende, o Sr. José também 

rejeita os valores tradicionais da vida e principalmente valores estes que a 
sociedade impõe à ele. No romance além de tudo, há uma forte crítica à 
sociedade da época, o qual o autor denuncia a burocracia existente no século 
XX.  

O personagem também não acredita na vida satisfatória, vida plena, 
cheia de felicidades e fingimentos que o ser humano pensa estar sentindo, pois 
a vida humana é feita de perdas irreparáveis. Tal perda irreparável para o 
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personagem aqui comentado se dá no momento em que ele descobre que a 
mulher desconhecida que ele tanto procurara morreu e está no Cemitério 
Geral. Esta perda é reafirmada quando ele vai ao túmulo da mulher 
desconhecida e ao recostar-se à uma oliveira e passar a noite de frente para a 
jazida que a desconhecida estava, chega um pastor de ovelhas dizendo que 
ele é encarregado de trocar as lápides dos suicidas por acreditar que estes não 
querem ser incomodados e não possui uma linha de estratégia para essa rota, 
ou seja: seria impossível saber em qual jazida a desconhecida se encontra. Aí 
então o Sr. José percebe que não pode nem chorar  no túmulo correto. 
 Descreveremos aqui a passagem quando o Sr. José e o pastor de 
ovelhas se encontram e este último conta ao funcionário da Conservatória tal 
ato: 
 

Um homem idoso, com um cajado na mão, vinha na direcção 
do Sr. José. (...) Descobriu a pessoa que procurava, É essa 
que está aí, mesmo ao pé de si, É homem ou mulher, É 
mulher, (...) Então veio mesmo a jeito para saber a verdade 
sobre o talhão dos suicidas (...) Qual é então a verdade do 
talhão de suicidas, perguntou o Sr. José, Que neste lugar nem 
tudo é o que parece, É um cemitério, é o Cemitério Geral, É um 
labirinto, Os labirintos podem ver-se de fora. Nem todos estes 
pertence aos invisíveis, Não compreendo, Por exemplo, a 
pessoa que está aqui, disse o pastor tocando com a ponta do 
cajado no montículo de terra, não é aquela que você julga. De 
repente, o chão pôs-se a oscilar debaixo dos pés do Sr. José, a 
última pedra do tabuleiro, a sua derradeira certeza, a mulher 
desconhecida enfim encontrada, tinha acabado de desaparecer 
(...)Nenhum dos corpos que estão aqui enterrados corresponde 
aos nomes que se lêem nas placas de mármore, Não acredito, 
Digo-lho eu, E os números, Estão todos trocados, Porquê, 
Porque alguém os muda antes de serem trazidas e colocadas 
as pedras com os nomes, Quem é essa pessoa, Eu (...) Ainda 
não lhe disse por que razão comecei a trocar as chapas em 
que estão escritos os números das sepulturas, Se for certo, 
como é minha convicção, que as pessoas se suicidam porque 
não querem ser encontradas, estas aqui, graças ao que 
chamou a malícia do pastor de ovelhas, ficaram definitivamente 
livres de importunações (SARAMAGO, 1997, p. 238-241) 

 
Um outro aspecto que merece ser mencionado aqui é a questão do 

espaço que o protagonista percorre durante o romance. São eles: Cemitério 
Geral e a Conservatória Geral do Registro Civil são os espaços principais que a 
obra se configura, sendo a escola e a cidade os espaços secundários. Um fato 
curioso sobre isto é que estes espaços, darão a noção de ciclo da vida 
humana, visto que a Conservatória é onde os pais vão registrar seus filhos 
quando nascem, a escola é quem vai ser a responsável pela formação do 
cidadão, aquela que irá preparar as pessoas para a vida e para o mercado de 
trabalho, funcionando como produtora do saber; a cidade é quem os recebe e 
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oferece a eles o dia-a-dia e por fim o Cemitério Geral que quando cumprido a 
missão que lhes foi conferida, vai finalizar este ciclo. 

Ambos os espaços são dotados de simbologia e caracterizados 
constamente por imensidão, contiguidade, tempo nebuloso e chuvoso são os 
que passam a estar presentes em toda a narrativa além do ar fantasmagórico e 
labiríntico ser reafirmado durante vários instantes do texto. 

A Conservatória em certos momentos da narrativa passa a ser 
personificada e atinge características labirínticas em vários instantes do texto. 
Este recurso de dar características humanas para coisas que não são humanas 
aponta um paradoxo de dar características de movimentação a algo que é 
estático, pois seu nome mesmo já aponta que é algo conservador, que não irá 
mudar. Tais espaços que o personagem percorre reforça o existencialismo 
existente no Sr. José, pois dão a idéia angustiante do labirinto – caminho este 
que representa a idéia de que andar em linha reta, em lugar algum iriam 
chegar, podendo se perder facilmente. Quando o personagem caminha pelo 
cemitério a idéia de imensidão é reafirmada quando o mesmo diz que já andara 
cinco quilômetros e ainda não chegou até a jazida que procurava, além de 
apontar que visto do alto o cemitério se assemelhava com uma árvore 
bifurcada – novamente a idéia de dúvida, de qual caminho deveria ser seguido. 
O fio de Ariadne é um outro instrumento que mostra a facilidade em se perder, 
pois uma vez colocado em um determinado ponto, iria desenrolando este fio 
para procurar o que gostaria e depois enrolava-o de volta para saber de onde 
havia saído. Na Conservatória o fio de Ariadne ainda era usado, porém no 
Cemitério este fator foi deixado de lado devido ao fato de que alguém havia 
cortado-o em outra ocasião; desta forma então ele perdeu a sua utilidade. 

Um outro aspecto tratado no romance é a questão da morte. Nas 
passagens em que a morte passa a ser o elemento central do romance ela 
passa a funcionar como algo que chama a atenção. Ao contrário do que se 
pensa, quando se descobre que a mulher desconhecida morrera, o romance 
não termina, mas sim ganha mais fôlego ainda pois trará traços apreensivos 
que irá apontar sobre o labirinto daquilo que está eternamente perdido – 
momento este em que foi descrito anteriormente quando o Sr. José e o pastor 
de ovelhas se encontram. Aqui então mais uma outra simbologia é colocada 
em questão, pois o pastor que é aquele que representa a ordem, aquele que 
sempre organiza e guia o seu rebanho, no romance adquire a imagem daquele 
que desorganiza, o que deixa de orientar – visto que nem ele possuía uma 
regra definida para a troca dos números das lápides, ou seja: mesmo que 
quisesse encontrar alguém, não seria capaz. 

Após perguntar para as dez lojas que se situava em volta da casa da 
mulher desconhecida e sem colher nenhuma informação, o protagonista do 
romance já não sabe mais o que fazer para obter notícias dela, já havia tentado 
de todas as formas possíveis. É a partir deste momento que de uma forma 
subjetiva sua morte começa ser iniciada para ele, pois posteriormente a isso 
ele terminará sua busca e confirmará suas suspeitas no Cemitério Geral: 
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O horror da morte é a emoção, o sentimento ou a consciência 
da perda de sua individualidade. Emoção-choque, de dor, de 
terror ou horror. Sentimento que é de uma ruptura, de um mal, 
de um desastre, isto é, sentimento traumático. Consciência, 
enfim, de um vazio, de um nada, que se abre onde havia 
plenitude individual, ou seja, consciência 
traumática. (MORIN,1997, p. 33). 

 
Morin (1997) já dissertava a respeito das sensações que a notícia de 

uma morte causava no ser que recebe a resposta. O Sr. José não recebera 
resposta nenhuma de que a mulher desconhecida havia morrido, porém depois 
de tentar em todos os lugares possíveis que ela poderia se encontrar, começa 
a desconfiar que ela já não estaria mais neste plano, até que finalmente essa 
morte é declarada. Só então o motivo pelo qual ato aconteceu se funde quando 
o funcionário da Conservatória sai a procura da mulher desconhecida na casa 
dos seus pais, indo lá obter informações dela e também sob quais foram suas 
perspectivas em vida que pudessem ter levado-a a comer tal ato. Para piorar 
um pouco mais a situação e leva-lo a frustração, o protagonista descobre que 
não houve nenhum motivo importante para que ela cometesse o suicídio, já 
que seus pais diziam que seu casamento não a fazia mais feliz e que 
realmente estava se sentindo bem quando se divorciou. A mãe dizia ainda que 
a filha desde quando era rapariga tinha o olhar triste, como se estivesse 
acontecendo algo, porém ao ser questionada, a desconhecida nada contava 
sobre algum motivo de estar triste – se é que realmente o tinha. Estas últimas 
características da mulher desconhecida, de certa forma também revela 
existencialismo, pois o olhar triste que a mãe descreve em certo momento se 
enquadra nas características que apontam a angústia interna do ser 
existencial, principalmente quando a mãe pergunta a menina o que lhe apetece 
e a mesma sempre nega, diz que está tudo bem – não que ela estivesse 
mentindo, mas talvez nem ela mesmo sabia resolver seus conflitos internos. 

Morin (1997), comentava que a morte poderia ser entendida como a 
objetividade da subjetividade da objetividade. Entende-se que este conceito de 
objetividade nada mais é que o impacto causado ao ser humano quando o 
mesmo recebe a notícia da morte de um ente. A subjetividade configura-se 
então na incompreensão que o sujeito tem perante a morte, a forma como ele 
não se conforma perante tal fato e consequentemente tem uma difícil aceitação 
diante disso. A objetividade da subjetividade se configura na consciência de 
que a morte é um fator irreversível, que não há nada que se possa fazer para 
mudar que tal fato aconteça, tornando-se então uma aceitação em um 
momento posterior. 

Após travar um diálogo com o teto e o mesmo lhe aconselhar sobre 
deixar de lado essa busca pela desconhecida e retornar as suas antigas 
atividades, o protagonista adquire várias sensações ao mesmo tempo. 

 
O imaginário e metafísico diálogo com o tectco servira-lhe para 
encobrir a total desorientação do seu espírito, a sensação de 
pânico que lhe vinha da ideia de que já não teria mais nada 
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para fazer na vida, se, como havia razões para recear, a busca 
da mulher desconhecida havia terminado. Sentia um nó duro 
na garganta, como quando lhe ralhavam em criança e queriam 
que ele chorasse, e ele resistia, resistia, até que por fim as 
lágrimas saltavam, como também começaram a saltar agora 
por fim (...) Este é um daqueles casos em que os tectos nada 
podem fazer para ajudar as pessoas aflitas, têm de limitar-se a 
esperar lá em cima que a tormenta passe, que a alma se 
desafogue, que o corpo se canse. (SARAMAGO, 1997, p. 159) 

 
A morte é então um fenômemo que vai muito além da compreensão 

humana, ela vista como algo que desaponta, que provoca inquietação e 
melancolia. A vida do ser humano se constitui através da fuga da morte, seja 
através de sua auto-preservação, da procura por novas formas para adia-la - 
invenções de curas e medicamentos que a ciência realiza para prolongar o 
tempo de vida – ou até mesmo das novas buscas científicas que trabalham 
arduamente para apontar os novos processos que tardam a chegada dela, ou 
pontuar questões que devem ser evitadas para que a morte não se aproxime. 
Ao contrário de tudo isso que a morte causa, a mulher desconhecida vai contra 
esta ordem, pois ela havia se suicidado, demonstrando então que a vontade de 
morrer era própria, houve uma necessidade que este fato fosse adiantado sem 
esperar a ordem natural. 

Apesar disso, a morte assim como a vida é necessária, pois faz parte de 
uma ordem, de um ciclo do ser humano que precisa ser completado e 
terminado – as pessoas precisam morrer, para que outras possam ter um 
espaço no universo - senão haveria uma superlotação, tornando-se assim em 
um caos. 

 
 

Conclusão 
 
Concluímos, como leitores saramaguianos, que o Sr. José então se 

encaixa em vários momentos da teoria existencialista, principalmente aquela 
defendida por Sartre. A princípio não passava de um personagem que o leitor 
poderia sentir desprezo, pois faz parte do círculo da organização, aquele que 
nunca vai contra o sistema, até mesmo por ser funcionário público e estar 
inserido de certa forma na vigência. Apesar disso, o desenrolar do romance vai 
adquirindo novas características que irão compor o Sr. José como ser, o que 
fará toda a diferença pois mudará aquele olhar que o leitor tinha do 
personagem no primeiro momento. 

A busca pela mulher desconhecida então, nada mais é do que a busca 
pelo próprio ser que vem escondido dentro de si, a busca de seu auto 
conhecimento – busca esta que a princípio parecia não ter sentido, mais que 
aos poucos foi sendo reconstruída pelo próprio narrador; este contador de 
histórias que ora vinha como autor, ora como dono de seu próprio discurso. 
Tais intromissões não são feitas sem propósito, mas sim com a intenção de dar 
coerência e veracidade ao discursos dos personagens, pois há intenção de 
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apontar seus sentimentos e conflitos internos. No caso do Sr. José por 
exemplo, o intuito é de explicitar sua solidão, angústia, sua busca pelo seu ser 
mais íntimo e suas indecisões quando se depara com determinadas situações 
que exige dele escolher rumos a ser seguido; porém quando isso acontece ele 
não se sente seguro quando opta por tal escolha, afinal até mesmo o espaço 
que o protagonista estava inserido levava-o a ter dúvidas, visto que em vários 
momentos a estrutura é labiríntica, fantasmagórica, escura e remete a idéia de 
imensidão. 

Os estudos de Sartre (1987), Olson (1970) e Edgar Morin (1970), foram 
de grande valia para este estudo aqui proposto, pois deram contribuições 
imprescindíveis para que a obra fosse melhor compreendida através de um 
olhar existencialista utilizando principalmente a primeira teoria aqui mencionada 
e posteriormente a segunda, sendo uma a complementação da outra. Através 
delas, foi possível realizar uma análise da linha de pensamento destes filósofos 
e ainda quebrar os pré-conceitos que a sociedade vulgariza acerca de suas 
linhas de racicocínio, fazendo com que o leitor agora possa conhecer um 
pouquinho desta filosofia que tem sido muito estudada atualmente e se 
expande cada vez mais.  

Em um segundo momento, foi usado a teoria de Morin (1970) que trata 
de um tema que também permeia a narrativa Saramaguiana: A morte. Não só 
em Todos os Nomes, mas em outros romances do autor a morte também é 
retratada, tendo se dedicado a falar de tal em um romance inteiro que merece 
destaque: As intermitências da morte. Temas como este tantas vezes são 
confusos, mixegenando teorias não-confiáveis, somado ao que a cultura de 
massa impõe. A morte é explorada por diferentes aspectos em seu ensaio, a 
qual faz-nos entender um pouco acerca da tal e principalmente de sentimentos 
e pensamentos que rodeiam  o ser humano quando este assunto é colocado 
em questão. 
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