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Os espaços narrativos em Todos os Nomes, do autor português José 
Saramago permitem desenvolver um estudo sobre os aspectos relacionados a 
elementos espaciais na narrativa, visto que o espaço é de extrema importância 
na compreensão de obras literárias. Trata-se de “uma das mais importantes 
categorias da narrativa, não só pelas articulações funcionais que estabelece 
com as restantes categorias, mas também pelas incidências semânticas que o 
caracterizam” (REIS e LOPES, 1987, p. 129).  

É na Conservatória Geral do Registro Civil e no Cemitério Geral, 
espaços principais, que a maior parte do enredo se desenrola. Os espaços 
secundários são a Escola e a Cidade, a partir dos quais se vão caracterizando 
ações e composições dos personagens, além do tema. Cabe ainda neste 
estudo a simbologia existente no romance da idéia labiríntica desses espaços 
percorridos pelo personagem principal Sr. José.  

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. 

RESUMO: O estudo de aspectos relacionados ao espaço 
é essencial na compreensão de obras literárias. Em 
Todos os Nomes, de José Saramago (1997), a 
Conservatória Geral do Registro Civil e o Cemitério Geral 
são os principais espaços que a obra apresenta; a Escola 
e a Cidade são espaços secundários. Este trabalho visa 
relacionar os espaços e suas formas labirínticas como 
elementos essenciais e formadores na construção do 
sentido da obra. 
 
PALAVRAS-CHAVE: espaço; romance; Todos os 
Nomes. 
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Todos os Nomes conta a trajetória do Sr. José, funcionário da 
Conservatória do Registro Civil, cujo hobby consiste em colecionar verbetes de 
pessoas famosas. Em uma de suas buscas, depara-se com um verbete de uma 
mulher desconhecida e decide ir procurá-la. O Sr. José vai à escola em que a 
desconhecida trabalhou, à casa da senhora do rés-do-chão, à casa da 
desconhecida, a dos pais dela, mas o máximo que consegue é ouvir um recado 
deixado pela misteriosa personagem na caixa postal. Finalmente dirige-se ao 
cemitério à procura de seu túmulo. Depois de passar a noite no Cemitério 
Geral, ao amanhecer, o Sr. José se depara com o pastor de ovelhas que o 
informa de que a pessoa por quem ele procura não está onde ele pensou. O 
próprio pastor se encarrega de trocar as lápides dos suicidas, logo depois que 
eles são enterrados por acreditar que estes não queriam ser incomodados. 
Com o pretexto de encontrar a mulher misteriosa, a narrativa flui em busca da 
identidade e da própria essência do único personagem nomeado em Todos os 
Nomes. 

Um dos pioneiros na sistematização dos estudos do espaço, no Brasil, 
Antonio Dimas (1987), ressalta a relação que o espaço estabelece com as 
demais instâncias da narrativa: “O espaço pode alcançar estatuto tão 
importante quanto os outros componentes da narrativa, tais como foco 
narrativo, personagem, tempo, estrutura, etc. (...) ele poderá ser prioritário e 
fundamental no desenvolvimento da ação, quando não determinante” (p. 5). 

Nesse sentido, os elementos espaciais concorrem para o 
desenvolvimento da ação, pelo lugar que os personagens ocupam. Borges 
Filho (2007, p.34) registra que “por analogia, pode-se afirmar que a armação do 
espaço na obra literária é igualmente importante para as ações da personagem 
e desempenha inúmeras funções dentro da narrativa”. O mesmo autor também 
aponta os procedimentos que devem ser observados na análise desta 
categoria da narrativa: 

 
Ao analisarmos um espaço qualquer, por exemplo, casa, navio, 
escola, etc., não podemos nos esquecer dos objetos que 
compõem e constituem esse espaço e de suas relações entre 
si e com as personagens e/ou narrador. Continente, conteúdo e 
observador são partes integrantes de uma topoanálise, pois é a 
junção desses três elementos que forma o que se entende por 
espaço. (BORGES FILHO, 2007, p. 17) 
 

Para o pesquisador citado, é a partir do espaço que se dá o desenrolar 
da história. Pode-se dizer que, em Todos os Nomes, “o espaço estabelece um 
contraste com o íntimo da personagem”, configurando desse modo o que 
Borges Filho (2007, p. 41) define como sendo uma relação de heterologia. 
Exemplo desse espaço “heterólogo” pode ser demonstrado no fragmento em 
que o Sr. José, auxiliar de escrita e colecionador de verbetes de pessoas 
famosas, está situado em pleno cemitério:  

 
A sombra das árvores cobriu-o logo, como se a noite tivesse 
caído de repente. Eu deveria ter medo, murmurou o Sr. José, 
no meio deste silêncio, entre estes túmulos, com estas árvores 
que me rodeiam, e apesar disso, sinto-me tranquilo como se 
estivesse na minha casa, só me doem as pernas de ter andado 
tanto. (SARAMAGO, 1997, p. 231) 
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O espaço pode se relacionar com os personagens por meio da 
percepção que estes têm do mesmo e pelo modo como o espaço é configurado 
em relação a eles. É a partir do sujeito, do modo como ele está inserido no 
mundo, que se pode estabelecer ou não uma relação entre espaço e 
personagem. Ao tentar situar-se em um determinado espaço o personagem 
procura dar sentido ao próprio ser. O espaço pode provocar sensações no 
sujeito ou, por outro lado, o sujeito pode designar significado ao espaço à sua 
volta. É essencial para a compreensão da obra, a análise da forma como o 
personagem percebe todo o mundo ao redor de si: 

 
(...) o espaço não somente explicita o que é ou será a 
personagem. Muitas vezes, o espaço influencia a personagem 
a agir de determinada maneira (...) diferentes espaços 
engendram diferentes atitudes (...) outras vezes, não é o 
espaço que influencia a personagem, mas o contrário: a 
personagem transforma o espaço em que vive, transmitindo-lhe 
suas características (BORGES FILHO, 2007, p. 37-39) 

 
O espaço também estabelece relações essenciais com a categoria do 

tempo, que lhe confere mobilidade e complexidade. É justamente esta 
interatividade que permite uma configuração definida do espaço, concorrendo 
para os significados por ele assumidos na obra. É o tempo que determina as 
suas limitações e que dá forma ao espaço, tornando-o compreensível às 
mentes humanas. Embora sejam elementos distintos, estarão sempre 
interligados, visto que: “A linguagem espacial e temporal é empregada para 
exprimir fatos acerca de objetos espaciais e temporais. Há certa redundância 
na linguagem, no sentido de que, frequentemente, sentenças diferentes, com 
diferentes tipos de termos, podem ser usadas para exprimir os mesmos fatos” 
(LACEY, 1972, p. 21) 

A análise do espaço também pode desvendar articulações importantes 
com o foco narrativo. Conforme a narrativa vai se desenrolando e novos 
conflitos vão surgindo, o foco narrativo é movido de um espaço para outro. Em 
Todos os Nomes, os principais acontecimentos narrativos acontecem na 
Conservatória Geral do Registro Civil e no Cemitério Geral.  

 
Infelizmente, uma mudança nos critérios municipais acerca do 
ordenamento urbanístico do bairro onde estava situada a 
Conservatória Geral forçou a deitar abaixo as interessantes 
casinhas, com exceção de uma, que as autoridades 
competentes decidiram conservar como documento 
arquitectónico de uma época e como recordação de um 
sistema de relação de trabalho que, por muito que pese às 
levianas críticas da modernidade, também tinha as suas coisas 
boas. É nesta casa que vive o Sr. José. (SARAMAGO, 1997, p. 
21) 
 

Além dos espaços antes referidos, são também focalizadas a Escola e a 
Cidade não nomeada. A ordem de apresentação desses espaços evoca a idéia 
do ciclo da vida do ser humano, já que na Conservatória é o lugar em que os 
pais vão para registrar o nascimento de seus filhos; a escola onde essa criança 
cresce, sendo ela a responsável pela produção do saber, preparando para 
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posteriormente enfrentar o mercado de trabalho, a vida; a cidade que a recebe 
oferecendo-lhe o dia-a-dia e por fim o Cemitério, que finaliza esse ciclo. 

A Conservatória e o Cemitério constituem os espaços que congregam 
nomes de pessoas. Vários nomes, mas não explicitados, embora tal 
explicitação não alterasse a ordem dos fatos por se tratar de pessoas não 
nomeadas ou nomeadas apenas pelo primeiro nome (caso do protagonista, Sr. 
José), permitindo a consideração da condição humana, dando ênfase não à 
individualidade das pessoas, mas, sim, à universalização. 

A idéia de labirinto é proposta em muitas partes do romance, sendo cada 
vez mais imposta ao leitor, evidenciada pelos elementos de escuridão, 
obscuridade, tempo chuvoso, nevoeiro, neblina em vários momentos da 
narrativa. A Conservatória geral é descrita como um lugar medonho, com 
características do fantástico: um lugar enorme, escuro, estarrecedor, onde 
sempre havia ausência de luz. O narrador evidencia isso no seguinte trecho: “A 
primeira linha de mesas paralela ao balcão, é ocupada pelos oito auxiliares de 
escrita a quem compete atender o público. Atrás dela, igualmente centrada em 
relação ao eixo mediano que, partindo da porta, se perde lá ao fundo, nos 
confins escuros do edifício (...)” (SARAMAGO, 1997, p. 12). 

A mesma idéia é enfatizada em outra passagem: 
 

Alumiando o caminho com a lanterna na mão trémula, penetrou 
na caverna imensa da Conservatória e aproximou-se do 
ficheiro. Mais nervoso do que julgara antes, girava a cabeça a 
um lado e a outro como se desconfiasse de que estava a ser 
observado por milhares de olhos escondidos na escuridão dos 
corredores entre as estantes. (SARAMAGO, 1997, p. 35) 
 

O espaço da Conservatória está em contínua expansão: 
 

Os papéis daqueles que já não vivem encontram-se mais ou 
menos arrumados na parte traseira do edifício, cuja parede do 
fundo, de tempos a tempos, em consequência do aumento 
imparável do número de defuntos, tem de ser deitada abaixo e 
novamente levantada uns metros adiante (SARAMAGO, 1997, 
p. 13) 

 
Além dessa evidência, há ainda um momento da narrativa saramaguiana 

em que o narrador descreve um pesquisador que vai à Conservatória fazer um 
trabalho e, de repente, se perde entre as enormes prateleiras, sendo 
descoberto depois de uma semana. Após este episódio, o uso do “fio de 
Ariadne” tornou-se obrigatório e deveria ser usado quando se necessitasse ir 
ao arquivo dos mortos, como uma forma de sobrevivência e não mais de 
perdição.  

Segundo Cirlot (1984, p.), pode ser atribuído à escuridão o seguinte 
significado: “Identificada com a matéria, com o maternal e o germinal, é anterior 
à diferenciação do concreto. As trevas – anteriores ao fiat lux – expressam 
sempre no simbolismo tradicional o estado das potências não desenvolvidas 
que dão lugar ao caos”. 

Como foi dito anteriormente, o Sr. José, protagonista da narrativa, era 
colecionador de verbetes de pessoas famosas. Um dia ao entrar na 
Conservatória de maneira ilegal - apesar de morar no fundo do 
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estabelecimento, não era permitido utilizar-se da porta que dava paro seu 
interior –, com o intuito de pegar cinco verbetes, verificou que havia um sexto 
verbete, de uma “mulher desconhecida”. A partir daí, uma expectativa é criada 
na busca de pistas para encontrar essa mulher. 

Ao descobrir, certo dia, que a mulher desconhecida trabalhava numa 
escola, para lá se dirige julgando que encontraria pistas sobre a sua 
idealização, mas, conseguira apenas informações sobre o passado da mulher. 
Ao retornar à noite, quando a escola já estava fechada, duvida das pessoas e 
busca novas pistas sobre a mulher desconhecida, pensando que elas não 
queriam dar-lhe informações, daí a necessidade de voltar em horário para obter 
novas informações sobre a desconhecida, uma professora de matemática. 

Retoma a idéia de noite, de chuva: “Lá fora continuava a chover, a 
vizinhança devia estar toda a dormir” (SARAMAGO, 1997, p.94). Segundo 
Gheerbrant (1991, p 235), “Chuva é um fato evidente de que é o agente 
fecundador do solo, o qual obtém a sua fertilidade dela. “Fertilidade de 
espírito”, luz, influências espirituais”. 

Nas descrições há evidências do clima, do tempo, em que se tem 
predominantemente noite ou fim de tarde, quando é necessário algum 
instrumento que auxilie a ter luz, mesmo sendo lugares sempre fechados. 

O Sr. José, estando em lugares diferentes, compara-os com as 
habitações da Conservatória. Mesmo quando o auxiliar encontrava-se na 
escola para obter novas informações sobre a mulher desconhecida, ele fazia 
menção à Conservatória: “Lembrando-se da pálida luz eternamente suspensa 
sobre a mesa do conservador, que as trevas rodeavam e pareciam estar a 
ponto de devorar, o Sr. José murmurou, A Conservatória Geral é diferente, 
depois acrescentou, como se precisasse de responder a si próprio (...)” 
(SARAMAGO, 1997, p. 97) 

Ainda em território escolar, a escuridão mais uma vez é reafirmada 
desde o início com a chuva, no momento em que a personagem vai à procura 
do gabinete do diretor passando pela secretaria, e mais à frente, quando 
procura um lugar para dormir: 
 

Continuou, pois, a abrir e a fechar portas, olhou para dentro de 
salas a que a difusa luz exterior dava um ar fantasmático, onde 
as carteiras dos alunos pareciam túmulos alinhados, onde a 
mesa do professor era como um sombrio espaço de sacrifício e 
o quando negro o lugar onde se faziam a conta de todos 
(SARAMAGO, 1997, p. 96) 

 
Depois de encontrar treze verbetes sobre a mulher desconhecida, entre 

os quais um que apresentava uma foto dela quando tinha aproximadamente 
treze anos, o Sr. José continua buscando novas pistas. Com o desenrolar da 
narrativa, o auxiliar de escrita da Conservatória descobre que a desconhecida 
se suicidou e decide então ir procurar o túmulo em que ela se encontrava. 

Saramago é tão peculiar em sua descrição, que podem ser observados 
muitos aspectos semelhantes na Conservatória do Registro Civil e no Cemitério 
Geral começando pelo edifício: 

 
Entra-se no cemitério por um edifício antigo cuja frente é irmã 
gêmea da fachada da Conservatória Geral do Registo Civil. 
Apresenta os mesmos três degraus de pedra negra, a mesma 
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velha porta ao meio, as mesmas cinco janelas esguias em 
cima. (..) Ao princípio esteve todo murado ao redor, e, durante 
gerações, de cada vez que o aperto lá dentro começava a 
prejudicar tanto o alojamento ordenado dos mortos como a 
circulação prática dos vivos, fazia-se o mesmo que na 
Conservatória Geral, deitavam-se abaixo os muros e 
levantavam-se um pouco mais à frente. (SARAMAGO, 1997, p. 
213-214) 

 
Reforça a idéia, no trecho: 

 
Tal como a frontaria, o interior do edifício é uma cópia 
fidelíssima da Conservatória, devendo em todo o caso precisar-
se que os funcionários do Cemitério Geral costumam afirmar 
que a Conservatória do Registo Civil é que é uma cópia do 
Cemitério (...). Seja como for, aqui se encontra o mesmo 
balcão comprido, a toda a largura do enorme salão, as mesmas 
altíssimas estantes, a mesma disposição do pessoal em 
triangulo, com os oito auxiliares de escrita na primeira linha, os 
quatro oficiais a seguir, depois os dois subcuradores, que 
assim é que se chamam aqui, e não subchefes, tal como o 
curador no vértice, não é conservador, e sim curador. 
(SARAMAGO, 1997, p. 218-219) 

 
Depreende-se que entre os espaços existentes da Conservatória e do 

Cemitério Geral existe o fio de Ariadne. Porém, o Cemitério não usava mais 
esse artifício, porque alguém certa vez o rompeu: “Lá na minha Conservatória 
costumamos usar o fio de Ariadne, nunca falha, Também houve uma época em 
que nos servimos dele, mas durou pouco tempo, o fio apareceu-nos cortado 
em várias ocasiões” (SARAMAGO, 1997 p. 223). 

A narrativa inteira dá indícios de espaços labirínticos, porém, o maior de 
todos é o Cemitério, o labirinto dos mortos considerado “o labirinto da Luz”. Lá 
as pessoas podem descansar em paz, livres de toda e qualquer preocupação, 
opondo-se ao espaço da Conservatória, o Labirinto da Escuridão. Ao descrever 
o Cemitério a idéia de um lugar excepcional fica evidente: 
 

Observado do ar, o Cemitério Geral parece uma árvore 
deitada, enorme, com um tronco curto e grosso, constituído 
pelo núcleo de sepulturas original, donde arrancam quatro 
poderosos ramos, contíguos à nascença, mas que, depois, em 
bifurcações sucessivas, se estendem a perder de vista, 
formando, no dizer de um poeta inspirado, uma frondosa copa 
em que a vida e a morte se confundem. (SARAMAGO, 1997, p. 
215) 

 
As ruas bifurcadas sugerem a idéia de dúvida, de escolha a ser feita, 

principalmente, a indecisão de não saber para que caminho seguir. Quando o 
Sr. José ainda se encontrava na recepção do Cemitério Geral, aguardando 
pela resposta se poderia ou não entrar para procurar a mulher desconhecida, o 
auxiliar de escrita entrega-lhe um mapa, deixando subtendida a ideia de 
imensidão que o cemitério assumia: 
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É melhor que leve um mapa consigo, já temos tido aí casos de 
pessoas que se perdem, depois é uma enorme complicação 
para as encontrar,  (...) As pessoas caem facilmente em 
pânico, bastaria que seguissem sempre em linha recta numa 
mesma direção a algum lado iriam ter, no arquivo dos mortos 
da Conservatória Geral é que é difícil, não há linhas rectas, Em 
teoria, tem razão, mas as linhas rectas daqui são como as dos 
labirintos de corredores, estão constantemente a interromper-
se, a mudar de sentido, dá-se a volta a uma sepultura e de 
repente deixamos de saber onde estamos.  (SARAMAGO, 
1997, p. 223) 

 
Finalmente, após andar por mais de cinco dolorosos quilômetros, o Sr. 

José encontra o túmulo da mulher desconhecida de acordo com o mapa, mas 
resolve dormir encostado a uma oliveira. 
 

A árvore que o Sr. José se acolheu é uma oliveira antiga, cujos 
frutos a gente do subúrbio continua a vir recolher apesar de o 
olival se ter tornado em cemitério. Com a muita idade, o tronco 
foi-se-lhe abrindo todo de um lado, de alto a baixo, como um 
berço que tivesse sido posto de pé para ocupar menos espaço, 
e é aí que o Sr. José dormita de vez em quando. (SARAMAGO, 
1997, p. 236) 

 
No estudo da simbologia, encontra-se o seguinte significado para a 

oliveira, árvore histórica, bíblica e que faz parte da flora portuguesa: 
  

Árvore de uma riqueza simbólica muito grande: paz, 
fecundidade, purificação, força, vitória, recompensa. A árvore 
abençoada, associada a luz, pois o óleo de oliva alimenta as 
lâmpadas. A oliveira simboliza o paraíso dos eleitos. 
(GHEERBRANT, 1991, p.) 
 

Quando o protagonista acorda, encontra-se envolvido em neblina, que, 
segundo Gheebrant (1991), pode ser assim interpretada:  
 

Fase de evolução, quando as formas não se distinguem ainda, 
ou quando as formas antigas que estão desaparecendo, ainda 
não foram substituídas por formas novas precisas. Significam 
uma perturbação no desenrolar da narrativa, uma transição no 
tempo, uma passagem mais fantástica ou maravilhosa. 
(GHEEBRANT, 1991, p.) 
 

No espaço do Cemitério Geral, o personagem encontra um pastor de 
ovelhas e, ao conversar com ele, descobre que o número da lápide da mulher 
desconhecida havia sido trocado e o pastor era o responsável por essa troca. A 
partir do momento em que as lápides foram trocadas, o defunto perdeu sua 
individualidade, pois o número não está mais de acordo com a referência. O 
pastor se encarrega da troca por acreditar que quem pratica o suicídio não 
deseja ser encontrado.  A ideia dos números trocados reforça a idéia espacial 
labiríntica de uma perdição aterrorizante. Mesmo que o pastor se esforçasse 
para lembrar a ordem inicial dos números trocados dos túmulos, o protagonista 
não conseguiria encontrar a lápide que procurava, não havia uma ordem 
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numérica e nem controle das lápides trocadas. Por alguns instantes o Sr. José 
considerou a troca absurda, mas acabou concordando com a atitude do pastor. 
Definitivamente a busca da mulher desconhecida tinha acabado naquele 
momento. Ninguém sabia de seu paradeiro. 

Finalmente, o Conservador permite que os ficheiros dos vivos e mortos 
sejam juntados e solicita ao Sr. José a eliminação da data de óbito da mulher 
desconhecida, rebelando-se contra as datas numéricas, assim como o Sr. José 
o fizera sem diferenciar passado, presente e futuro. 

Teresa Cristina Cerdeira, em seu livro O Avesso do Bordado, afirma 
 

José Saramago relança-nos metaforicamente no desejo de 
abrir novamente as gavetas da memória, de modo a trazer ao 
dia a consciência da noite, ou em outras palavras, de trazer o 
passado ao conhecimento do presente. Noite e dia, morte e 
vida, passado e presente, são binômios que se espelham ao 
longo do romance” (CERDEIRA, 2000, p. 209) 

 
E para os leitores que não acreditam que Todos os Nomes seja um 

romance de amor, pondera: 
 

Quer-se mais que profundo amor que aquele que se nutre de 
um discurso que se situa no perigoso equilíbrio entre a vida e 
a morte, entre a presença imperfeita e a ausência mitigada, 
nem morte completa nem ressurreição absoluta? (CERDEIRA, 
2000, p. 209) 

 
Ana Paula Arnaut também defende a idéia de os romances não 

trabalharem com narrativas que retratem apenas características fantásticas: 
 

À semelhança do que sucede nos antigos contos maravilhosos, 
também aqui o trajecto a percorrer se revelará recheado de 
pequenos e grandes perigos e confrontos. Ao contrário 
daqueles, todavia, o prémio a conseguir pelo herói não é o 
casamento com a princesa e o “viveram felizes para sempre”, É 
sim, a possibilidade de uma existência onde, apesar de tudo, 
subsistem os enigmas como esses presentificados na 
emblemática figura do conservador ou na estranha pessoa do 
Pastor que José encontra no cemitério (ARNAUT, 2008. p. 43) 

 
Por este e outros muitos motivos Todos os Nomes pode ser considerado 

“o romance do amor”, e a idéia do espaço labiríntico é proposital para que as 
interpretações não se fechem. Sempre haverá algo novo sobre esta (e as 
demais) narrativa saramaguiana, destacando, principalmente, os lugares em 
que o enredo acontece. 
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