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Introdução  

 
Se (como o grego afirma no Crátilo) 
O nome é o arquétipo da coisa, 
Entre as letras de rosa está a rosa 
E todo o Nilo na palavra Nilo. 
 
Jorge Luis Borges, “O Golem”, de O outro o mesmo 

 
 O nome próprio constitui um dos objetos culturais mais poderosos nas 
culturas humanas. Usualmente implica um processo de seleção muito cuidadoso 
pois, em geral, é para toda a vida e afeta normas legais que garantem a identidade 
pessoal, familiar e social. Tem, além disso, um componente estético, tanto em si 
mesmo como na sintagmática em que se insere para acompanhar o segundo nome e 
os sobrenomes. Na eleição de um nome não só se toma em conta o futuro da criança 
mas também a própria identidade familiar, grupal e social. No caso dos pais, por ser 
quem decidem o nome, implica uma responsabilidade que os acompanhará para o 
resto de suas vidas e, inclusive, de sua memória para o filho e para o núcleo familiar. 
 Para a Semiótica, os processos de significação que são gerados graças aos 
nomes próprios são de extrema importância, pois identificam um campo no qual 
operam ricos e variados processos que implicam mecanismos semânticos, sintáticos 
e pragmáticos de uma grande complexidade. Trata-se, além disso, de um fenômeno 
cuja universalidade revela uma característica que define as comunidades humanas 
e seus esforços de representação, identificação e pertença.  
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As semióticas do nome 

 
Queria eu dizer então que, vivendo rodeado de sinais, nós 
mesmos somos um sistema de sinais. 
 
José Saramago em Jose e Pilar, documentário, 2006 

 
As problemáticas do nome têm ocupado numerosos esforços na Filosofia, na 

Semiótica e na Sociologia. Os gregos (Platão, no Crátilo, Aristóteles, na Retórica) se 
interessaram pelos problemas particulares do nome próprio e do nome comum, e 
alguns deles discutiram seu caráter especial. Para Bertrand Russell, os nomes 
próprios são “descrições abreviadas” e por isso outorgam maior demonstração ao 
significado indicial. 

Em 1967, Barthes1, num artigo em homenagem a Roman Jakobson, expôs o 
problema do nome na obra de Marcel Proust. Aí sublinhava que o nome próprio “é 

um signo volumoso, um signo cheio de uma dimensão densa de sentido, que nenhum 
uso pode reduzir, deformar, ao contrário do nome comum que não produz seus 
sentidos se não pelo sintagma” (BARTHES, 1972, p.125). É esta condição 
paradigmática o que faz particularmente poderoso o nome próprio, ao que Lotman 
agregava que “[é] provável que a mais aguda manifestação da natureza humana seja 

o uso dos nomes próprios” (1999, p.52) 
 Para Peirce, os nomes próprios, como demonstrativos, são Sub-índices ou 
Hiposemas, pois denotam um vínculo com os objetos que designam. Noutra ocasião 
classificará o nome próprio como Legi-signos indiciais remáticos, pois se trata de um 
signo geral, têm um vínculo referencial com o objeto que designa e não é nem 
verdadeiro nem falso (ZELIS, 2012). Em 1902, Peirce atribui maior força indicial ao 
sobrenome que o nome, o que é válido para o nome comum mas não para o nome 
próprio, cuja especificidade e capacidade referencial são maiores que a do nome 
comum e do sobrenome, inclusive se o nome próprio é repetível e, por sua vez, 
designa pessoas diferentes. 
 Os nomes formam um capítulo fundamental na constituição do capital 
simbólico (BORDIEU, 1997) do indivíduo, da família e da sociedade. Na constituição 
desse capital simbólico, Bordieu, além da menção ao nome próprio, inclui processos 
de nominação2, como a associação entre o nome e as instituições escolares de 
prestígio (Harvard, Sorbonne, MIT etc.), uma “nobreza de escola que engloba uma 
parte importante de herdeiros da antiga nobreza de sangue que reconverteram seus 
títulos nobiliárquicos em títulos escolares” (1979, p.37); e também a competência 

do Estado para fazer nomeações (appointings), ato semelhante ao desígnio de 
alguém para um cargo, “um ato misterioso que obedece a uma lógica próxima à da 

magia” (1979, p.113). Acrescenta que o nome próprio “é o certificado visível da 

identidade de seu portador através dos tempos e dos espaços sociais, o fundamento 
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da unidade de suas manifestações sucessivas e da possibilidade socialmente 
reconhecida de totalizar estas manifestações em alguns registros oficiais” (1979, 
p.79).     
 
O nome próprio como hipersigno 

 
Para nós, o nome próprio constitui um hipersigno, entendido “como um 

campo de ex-tensões e in-tensões composto por sua vez de signos subordinados à 
totalidade do sistema” (URBINA, 1992), pois é capaz de despertar, ao mesmo tempo, 
uma identidade pessoal e absoluta e um conjunto de características semânticas de 
caráter cultural. Em relação ao primeiro, o nome próprio atua como a identificação 
com foto, cuja relação com o referente é unívoca, não por razões indiciais mas por 
relações de escassa polissemia, fixamente estabelecidas entre os códigos culturais e 
o referente. Agora, enquanto a fotografia guarda algumas relações de semelhança 
com o referente, embora estes sejam mínimos e culturalmente afetados, 
características que aprendemos a identificar graças a uma larga tradição de 
codificação e decodificação de imagens visuais, o nome, como signo verbal, se 
constrói de maneira absolutamente convencional, onde o peso semântico maior 
deriva da tradição e, hoje, dos meios de difusão em massa que têm prestigiado uns 
nomes em relação a outros. Em relação ao segundo, o nome próprio forma parte de 
uma tradição histórica, religiosa, política que o marca de maneira definitiva. Bem 
sabemos que no Ocidente o peso religioso foi um dos elementos decisivos na seleção 
e uso dos nomes, influência que deu lugar, pouco a pouco, a outras alternativas, entre 
elas, tal como ocorre em vários países latino-americanos, com particular ênfase na 
Venezuela, a construção de nomes combinando sílabas dos nomes dos progenitores, 
como Orlimar (Orlando + María), cópia de nomes de artistas ou dirigentes políticos,  
com frequência com o marcado predomínio de nomes em inglês, que são difíceis de 
acreditar como o de Usnavy (US Navy)3. 
 
José Saramago: uma arqueologia do nome 

 
Na obra literária de Saramago encontramos uma série de juízos, análises, 

comentários e observações que poderiam parecer soltos se não os reunirmos, 
classificarmos e interpretarmos. Poderia se dizer, como se verá, que o autor tem uma 
militante consciência semiótica; sempre refletindo sobre os signos e seus 
significados, tal como se vê em O ano da morte de Ricardo Reis onde afirma: 
“Extrañas relaciones son éstas entre el hombre y los signos” (2002b, p.587), o que 
revela seu profundo interesse nos processos de significação. Em tal sentido, vistas 
as teorizações sobre o nome próprio, nos propomos agora fazer um inventário 
desses juízos e analisar as problemáticas que eles produzem. Trata-se, sem dúvidas, 
de um componente recorrente na obra do escritor português, uma temática que 
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inclusive dá nome a alguns de seus romances (Ex., Todos os nomes, 1998). Depois do 

inventário e análise propomos uma hipótese interpretativa que explicaria a origem 
de tal recorrência antroponímica.  

Em Manual de pintura e caligrafia (2007c. MPC, de agora em diante), onde 
Saramago discute largamente a identidade entre pintura e escrita, uma atividade 
que denomina escripintar, o tema do nome é levantado insistentemente. Em 
primeiro lugar, os nomes de vários dos personagens são identificados com uma só 
letra (S., para o administrador da empresa SPQR, M. para uma de suas amantes, cujo 
irmão, no entanto, se chama Antonio). O autor dá uma explicação: 
 

No obstante, no lo disfrazo todo, porque SPQR son las 
verdaderas iniciales del nombre de la empresa de la que S. es 
señor. Mezclo el senado y el Pueblo Romano con este 
capitalismo (…) Tengo todavía una razón, una confusa razón, 
quizá un tortuoso artificio, para no escribir por extenso los 
nombres: en mi oficio (que es el de pintar) empezamos por 
aplicar los colores tal como vienen en los tubos, que tienen 
nombres fijados para siempre jamás. Pero al unirlos, en la 
paleta o en la tela, la mínima superposición los modifica, o la 
luz, y un color es el que era, más el color vecino, más la 
conjunción de los dos… (SARAMAGO, 2007c, p.27). 

 
Como se pode ver, aqui Saramago insere o problema da sintagmática do nome: assim 
como as cores ao unir entre si se modificam, também os nomes próprios ao se unir 
aos sobrenomes, os apodos e pseudônimos adquirem novas dimensões, novos 
sentidos que derivam não apenas da história de cada indivíduo mas também da 
própria história desse particular nome próprio.  

Em segundo lugar, Saramago faz uma extensa lista de possíveis nomes (entre 
eles seu próprio sobrenome) que começam com a inicial S que identifica seu 
personagem. Ao contrário do que poderia esperar-se, os personagens importantes 
são os que se identificam com uma só letra: “Otras personas tendrán nombre aquí: 
no son importantes. De Adelina, por ejemplo, diré el nombre: solo duermo con ella: 
no la conozco ni deseo (conocerla)” (2007c, p.29). 

Por que essa dessemantização, essa redução do nome? Por que apagar do 
personagem importante seu nome? Uma hipótese preliminar é que, de fato, o autor 
não desejar tingir semanticamente o personagem, pois deseja identificá-lo através 
de suas descrições e ações, em lugar de marcá-lo, desde o início, com um nome que, 
queira ou não, traz consigo conotações culturais. Para contrastar este recurso o 
autor recorre ao oposto: “Al volverme descubro a la secretaria Olga (así se llamará 
cuando diga su nombre)” (2007c, p.36), um recurso no qual agrega a profissão do 
personagem ao seu nome próprio e que mantém ao longo do romance, ainda que as 
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vezes, poderíamos dizer, esse recurso seja-lhe um entrave “La secretaria Olga (¿por 
que me cuesta tanto separarle el nombre de la profesión? ¿el nombre de la 
prfesión?”) (2007c, p.70).  

Em Levantado do chão (2007e), o escritor recorre ao saber popular para 
mencionar novamente, com uma suave ironia, o problema das relações entre o nome 
a identidade: “Hay quien dice que sin el nombre que tenemos no sabríamos quiénes 
somos, es un dicho que parece perspicaz y filosófico” (2007e, p.239). Essa ironia 
retorna expressa algumas linhas mais adiante: “... este ciclista tan en paz con su alma 
que bien se ve que no le afectan estas sutiles cuestiones de identidad, tanto de sí 
mismo como de los papeles” (2007e, p.239).  

Neste mesmo romance de Saramago introduz-se um personagem que não é 
difícil de identificar como seu pai. Trata-se de um guarda de nome José Calmedo que, 
como José de Sousa, o pai de Saramago, pedirá demissão do trabalho, emigrará com 
sua mulher e dois filhos e trabalhará na vida civil. Ao falar do guarda Calmedo, sem 
explicação alguma se refere ao sobrenome Sousa, ao invés de Calmedo, e destaca o 
seguinte: 
 

Es un hombre con historia, que desgraciadamente no puede 
relatarse aquí, salvo lo concerniente a su apellido, por ser 
relato breve y gracioso, e ilustrativo de la hermosura de los 
nombres y de la singularidad de su nacimiento, lo malo es 
nuestra mala memoria o nuestra escassa curiosidad que hace 
que no sepamos o hayamos olvidado que el apellido sousa 
quiere decir paloma torcaz, fíjense que hermosura y no esa 
trivialidad puesta en la partida de nacimiento (…). Pero lo 
bueno es cuando la hermosura de los nombres viene de forzar 
otros anteriores o de palabras dichas sin intención de 
nombre… (2007e, p.265-66).  

 
Este parágrafo prefigura uma explicação sobre a constante preocupação de 
Saramago pelos nomes próprios e pela identidade, pois anuncia a problemática da 
origem de seu próprio nome e da alteração, como veremos, de sua própria 
identidade. Mas, ao mesmo tempo, mostra um novo aspecto de sua concepção 
antroponímica: a estética do nome. Segundo o texto citado, frequentemente a beleza 
de um nome (neste caso de um sobrenome) deriva das origens e de sua 
familiaridade com outros nomes anteriores.  

Em Memorial do convento (2001a), Saramago faz uma aproximação 
aparentemente contraditória. Por um lado, ao identificar um dos condenados à 
fogueira pela Inquisição, depois de destacar os seis nomes completos pelo qual são 
conhecidos, afirma que “quién sabe que otros nombres tendrá y todos verdaderos 

porque debería ser un derecho de hombre elegir su proprio nombre y cambiarlo 
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cien veces por día, que un nombre no es nada” (2001a, p.63, grifos nossos), uma 
afirmação que, em sua constante crítica às religiões4, repete em História do cerco de 

Lisboa: “Un hombre no es nada, la prueba podemos encontrarla en Alá que, a pesar 
de los noventa y nueve que tiene, no ha coseguido ser más que Dios” (2003d, p.312). 
Aqui, como se vê, Saramago expõe, a) que há mais de um nome verdadeiro; b) que 
deve ser direito o interessado e não os pais eleger seu nome; e c) que, finalmente, 
“um nome não é nada”, o que implica uma desqualificação ou minimização do nome 
próprio, como se isso, ao fim, o permitisse aceitar sua própria mudança de nome.  

Mas, por outro lado, como uma homenagem, política e ideológica, aos 
miseráveis homens obrigados a sacrificar suas vidas na construção de um convento, 
Saramago quer deixar um testemunho: “dejemos al menos aquí escritos sus 
nombres, ésa es nuestra obligación, solo para eso escribimos, para hacerlos 
inmortales” (2001a, p.321); e acrescenta imediatamente uma lista de 24 nomes, um 
para cada uma das letras do alfabeto, “para que queden aquí todos representados” 
(2001a, p.321). este mesmo recurso, próprio de uma isotopia política, repete em 
História do cerco de Lisboa, onde também quer solidarizar-se com as mulheres 
pobres: “Por muy poco que valga un nombre estas mujeres lo tienen también, aparte 
del general de putas con que las conocen” (2003d, p.313); e logo menciona, um por 
um, os nomes das mulheres, muitos dos quais comenta, para finalmente acrescentar 
que “da ganas de sacarlas de la vida (de prostitución) y llevárselas a casa (...) para 
intentar saber qué secreto liga la persona al nombre que tiene, incluso cuando ella 
parece todavía menos que él” (2003d, p.313, grifos nossos). 

De modo que, embora “um nome não é nada”, como disse há 258 páginas, é, 
finalmente, o nome o que simboliza, representa e identifica, de maneira eficaz o 
homem, já não apenas o indivíduo particular mas o ser humano universal. Apesar, 
pois, da contradição que o nome possa parecer, sua eficácia simbólica o converte 
num instrumento semiótico que o autor não pode ignorar, o que mais adiante 
confirma quando se trata de identificar o homem e já não o menino: “No ha llegado 
aún Gabriel, imagínense, hace tantos años que conocemos al mozo y hasta ahora no 
sabíamos su nombre, tuvo que esperar a hacerse hombre para que lo supiéramos” 
(2003d, p.367).  

Finalmente é importante notar que também neste romance, no que parecera 
ser uma forma de homenagem aos pobres e desamparados que sofrem a construção 
do convento, Saramago escreve seus nomes com letra inicial maiúscula (Sete-Sóis, 
Blimunda, Baltasar), diferente do que faz em vários de seus romances onde os 
nomes são escritos com minúscula e reserva a maiúscula para indicar quando fala 
algum dos personagens ou quando se inicia um parágrafo. Também em Levantado 

do chão os pobres camponeses terão escritos seus nomes com maiúscula (António 
Mau-Tempo, Gracinda, Manuel Espada etc.). Trata-se de uma expressão política, 
ideológica, de sua identificação e solidariedade pessoal com os pobres. 
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Em O ano da morte de Ricardo Reis (2002b), Saramago destaca “la vaguedad 
de esas curiosas palabras que son nombres, las más vacías palabras si no les 
metemos dentro un ser humano” (2002b, p.545). Já antes, ao falar da praça como 
lugar de encontro e comunicação, havia destacado que esses espaços estão ali para 
que “los nombres no sean palabras muertas sino que se peguen a rostros vivos” 
(2003a, p.11). Aqui, como vemos, se introduz o tema do nome como identidade, pois 
o nome está vazio se não há “dentro” dele um ser humano individual. Mas, no mesmo 
romance o escritor sublinha que mesmo tendo o mesmo nome o ser humano varia: 
“Es que la gente nunca se da cuenta de que quien acaba una cosa nunca es aquel que 
la empezó, aunque ambos tengan nombre igual, que es solo eso lo que se mantiene 
constante nada más” (2002b, p.68). Esse juízo já exposto em MPC, onde afirma que 
“darle nombre (a un hombre) es fijarlo en um instante de su transcurso, inmovizarlo, 
quizá en desequilibrio, darlo desfigurado” (2007c, p.28). Assim, então, a identidade 
que o nome carrega é uma identidade ilusória, variável, efêmera.  

Em A jangada de pedra (2001b) Saramago atribuiu ao nome, junto com a 
visão, a capacidade de fazer existir as coisas: “En definitiva, tiene entera razón Roque 
Lozano, que para que las cosas existan son necesarias dos condiciones, que el 
hombre las vea y que les ponga nombre” (2001b, p.100). Trata-se de uma nova 
dimensão em que a nomear é anterior à identidade, pois a existência biológica é 
anterior a esta. Sem dúvidas, desde o ponto de vista semiótico, tal como assinala 
Saramago, a existência cultural e social é dada pelo corpo, com sua simples forma no 
mundo, mas verbalizada em e graças ao nome.  

História do cerco de Lisboa (2003d) é um dos romances em que Saramago 
expressa com maior frequência seu interesse literário pelo nome próprio. Em várias 
ocasiões se refere a essa temática e em outras desenvolve de tal modo que é 
impossível não as citar. Já na página 31 aparece explícita essa preocupação: “El 
corrector tiene nombre, se llama Raimundo (...) si es que nombre y apellidos han 
podido añadir alguna vez provecho que se viera a las acostumbradas referencias 
sinalécticas y otros diseños, edad, altura, peso, tipo morfológico, tono de la piel, color 
de ojos y de cabellos...” (2003d, p.31). Imediatamente o narrador5 se apressa em 
explicar qual é o sobrenome do revisor, “aqueI que más se estima, en este caso Silva, 
nombre completo Raimundo Silva”; para logo dirigir-se ao segundo nome, “que (a 
Raimundo) no le gusta” mas que ao narrador parece que “debería apreciar por 
encima de todo lo demás el llamarse Bienvenido, que precisamente disse lo que 
quiere decir, bienvenido a la vida, hijo mío, pues no señor, no le gusta el nombre” 
(2003d, p.31). Ato seguido nos diz os pais de Raimundo, esperando dos bens da 
madrinha “alguna parte para el futuro del hijo”, “faltando a la costumbre que 
mandaba dar al niño solo el nombre del padrinho, se añadió al nombre de la 
paraninfa, pasado a masculino” (2003d, p.32). O texto também coloca o problema 
estético do nome: 
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En Raimundo Bienvenido Silva, los motivos, que en momento 
alguno de su vida habían sido de rencorosa frustración, son 
hoy, unos, meramente estéticos, por no sonarle bien la 
vecindad de los dos gerundios, y los otros, por así decirlo, 
éticos y ontológicos, porque (…) solo una ironía muy negra 
pretendería hacer creer que alguien es realmente bienvenido 
a este mundo (2003, p.32).  

 
Logo, a partir de um encontro desagradável com a nova supervisora dos revisores, 
Raimundo Benvindo Silva tem que lidar, intensamente, com o fato de que não 
conhece seu nome: “Cómo se llamará”, se pergunta várias vezes e não encontra outro 
recurso que buscar seu nome na coluna da seção onomástica do Vocabulário de José 
Pedro Machado, que começa com o antropônimo Aala, até cair dormindo na letra M, 
justo “con el dedo sobre el nombre de María” (2003d, p.105), o que confirma, como 
diz o narrador, “cada palavra es un peligroso aprendiz de brujo” (1989, p.108); ou, 
talvez, que “las palabras andan ideológicamente desorientadas” (2003d, p.191), uma 
desorientação que seguramente se deve ao que “ya recorrieron milliones de páginas 
y de bocas antes de que llegara nuestro turno de utilizarlas, palabras cansadas, 
exhaustas de tanto pasar de mano en mano y dejar en cada una parte de su sustancia 
vital” (2003, p.255). Ou talvez o nome Maria tem sua própria eficácia, seu alto nível 
hierárquico: “Las palabras también tienen su jerarquía, su protocolo, sus títulos de 
nobleza, sus estigmas plebeyos” (2006, p.237). 
 Mais tarde, o narrador do romance se preocupa com as injustiças que se 
cometem ao mudar e, inclusive, desfigurar o nome dos homens. Um caso assim se 
apresenta em História do cerco de Lisboa com um soldado a quem “habrá que 
reconocerle un nombre, que lo tiene, (...) pero el problema está en que tendremos 
que escoger entre el que él supone que es suyo, Mogueime, y el que le darán más 
tarde, Moigema será (...), esta cuestión de los nombres no se debe tomar como 
insignificante” (2003d, p.201). De fato, o narrador toma não apenas esses dois 
nomes do soldado mas em algumas páginas mais adiante agrega um terceiro: 
Mogueime, Moqueime ou Moigema. Como se para garantir sua identificação, mesmo 
em sua variedade, fosse uma responsabilidade de quem narra. 
 A constante preocupação pelo nome evidencia os conflitos entre a palavra e 
o referente, entre esse nome e o que designa:  
 

…cierto es que los nombres son importantes, pero solo llegan 
a serlo después de conocerlos, antes de eso una persona no es 
sino una persona, y basta (…) Y si, en fin, acabamos sabiendo 
cómo se llama, lo más seguro es que del nombre conjunto nos 
limitemos a escoger o recibir, como más precisa 
identificación, solo una parte de él, lo que prueba que, siendo 
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el nombre importante, no todo él tiene la misma importancia, 
que Einstein se llamara Alberto nos es relativamente 
indiferente, como tampoco nos pesa no saber qué otros 
nombres tenía Homero (2003d, p.206-207).     

 
O evangelho segundo Jesus Cristo (2005) é o único romance, entre os lidos para esta 
pesquisa, em que Saramago não menciona o tema do nome. Seu enorme esforço 
literário está voltado aí para mostrar a humanidade de Jesus e os erros que Deus 
tem cometido com os homens. Trata-se de uma visão sobre a história de Jesus em 
que o marco da cultura e as tradições judaicas dão nova luz à vida de Jesus como 
homem, companheiro e pai. Como ser humano. 
 Em Ensaio sobre a cegueira (2004b) nenhum dos personagens tem nome6 e 
para identificá-los o narrador os denomina “o médico”, “a mulher do médico”, “o 
velho da venda preta”, “a rapariga de óculos escuros” etc. Aqui Saramago relaciona 
a possibilidade de vermos com a existência verdadeira, com a capacidade de ser, 
pois à medida em que a cegueira nos separa do mundo iniciamos nosso caminho até 
a morte e, em consequência, deixamos de existir, uma inexistência que se confirma 
na escassa importância que, então, adquirem os nomes: “Tan lejos estamos del 
mundo que pronto empezaremos a no saber quiénes somos, ni siquiera se nos ha 

ocorrido perguntarnos nuestros nombres, e para qué, ningún perro reconoce a otro 
perro por el nombre que le pusieron” (2004b, p.84, grifos nossos); e confirma três 
páginas adiante: “No ha dicho cómo se llama, seguro que sabe que eso aquí no tiene 
importancia” (2004b, p.87). E, finalmente, modifica a identificação nominal em 
relação à identidade vocal: “los ciegos no necesitan nombre, yo soy esta voz que 
tengo” (2004b, p.388).   
 
Todos os nomes: uma alegoria do mundo 

 
Todos os nomes (1998) é o romance no qual Saramago fala com mais 

frequência em seus diários. Não apenas registra em seus cadernos o dia em que lhe 
ocorreu a ideia principal mas também que este se originou na busca de informação 
sobre a morte de seu irmão Francisco; descreve o plano de trabalho e o processo de 
escrever os primeiros parágrafos. Além disso, discute, ainda em suas notas, o 
problema do nome: 
 

Otra vez la cuestión de los nombres. A primera vista, 
contrastando con el Ensayo, donde ningún personaje tiene 
nombre, aquí, con este título, se supone que deberían 
aparecer todos los nombres, que debería existir incluso la 
preocupación de hacerlos sobresalir, de jugar com ellos. 
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Simplemente, eso me repugna. El nombre de la persona es 
demasiado intrigante para ser trivializado (2002a, p.288).  

 
Em 2 de julho de 1997, Saramago terminou de escrever Todos os nomes e Pilar, sua 
companheira, acredita que seja o melhor de seus romances. Desde a epígrafe 
Saramago mostra sua preocupação com o nome: “Conoces el nombre que te dieron, 
/ no conoces el nombre que tienes. Libro de las Evidencias” (1998, p.9). Apesar de 
chamar-se Todos os nomes, só o personagem principal tem nome próprio, José, 
precedido por um título, Sr., muito embora este personagem tenha sobrenomes o 
autor nunca os diz: “Además del nombre proprio de José, don José también tiene 
apelidos, de más corrientes, sin extravagancias onomásticas, uno por parte de padre, 
otro por parte de madre” (1998, p.19). Saramago nos explica que para este 
personagem não lhe serve de nada seus sobrenomes o que, provavelmente, “se 
desprende de la insignificância del personaje” (1998, p.19). 

Neste romance, de kafkianos tons parabólicos, Saramago confronta 
sistematicamente as múltiplas problemáticas onomásticas com as da existência em 
si. Se tal como sustentamos em outra parte (FINOL, 2013), a Conservatória Geral do 
Registo Civil é uma metáfora do labirinto e este do mundo, em Todos os nomes, 
Saramago constrói uma elaborada alegoria do universo, dos seres humanos e seus 
nomes e, como um recurso antitético, o faz deixando sem nome todos os 
personagens, exceto a um Sr. José transformado em Teseu libertador da anomia e da 
insignificância a partir de quando elabora uma história destinada a resgatar “a mujer 
descononocida”, “la profesora de matemáticas”, de sua morte física, para dar-lhe 
uma vida simbólica, uma condição muito mais poderosa que a primeira.  

A Conservatória Geral e o Cemitério Geral têm como divisa “Todos los 
nombres”, embora na primeira “todos los nombres efectivamente se encuentram, 
tanto los de los muertos como los de los vivos, mientras que el Cementerio, por su 
propria naturzaleza de último destino y último depósito, tendrá que contentarse 
siempre con los nombres de los finados” (1998, p.251). Apesar, pois, de estarmos 
ante um relato que se desenvolve no âmbito universal dos nomes, nenhum de seus 
personagens os têm, e por isso, para mencioná-los, o autor recorre tanto a nomes 
comuns, como “la señora del entresuelo derecha”, “el director”, “los escribientes”, “la 
madre” etc. quanto a denominações como “Fulano de Tal”, “Beltrano de Tal”, “Zutana 
de Tal” etc. 

Se, como diz Herrera, “uma das funções da literatura é encontrar outros 
registros” (2013, PL3), em Todos os nomes o autor constrói uma alegoria do humano 
que não se limita ao nome, um novo registro, uma nova percepção, em que os limites 
entre a vida e a morte não são definitivos nem intransponíveis mas que a existência 
se prolonga, não numa vida celestial ou divina, em que o próprio Saramago não 
acredita, mas nos outros, na recordação, como ato, e na memória, como presença 
compartilhada. Essa memória está expressada assim:  
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Aquí vivió una mujer que se suicidó por motivos 
desconocidos, que había estado casada y se divorció, que 
podría haber vuelto a vivir con los padres después del 
divorcio, pero que prefirió continuar sola, una mujer que 
como todas fue niña y muchacha, que ya en esse tiempo, de 
una cierta indefinible manera, era la mujer que llegó a ser, una 
profesora de matemáticas que tuvo su nombre de viva em el 
Registro Civil junto a los nombres de todas las personas vivas 
de esta ciudad, una mujer cuyo nombre de muerta volvió al 

mundo vivo porque este don José fue a rescatarlo al mundo de 

los muertos, apenas el nombre, no a ella, que no podía un 

escribiente tanto (1998, p.313, grifos nossos). 
 
Se em Todos os nomes o mundo é um caos labiríntico (FINOL, 2013), um caos 
geométrico, ordenado, em que inclusive os nomes colocados nas tumbas do 
Cemitério Geral não correspondem às pessoas efetivamente enterradas nelas (cf. p. 
269-281), é necessário encontrar um sentido para a vida que vá além de seu mero 
significado7. Trata-se de um esforço por encontrar e construir um novo registro do 
mundo, para dar-lhe sentido apesar de que “Nada en el mundo tiene sentido”8 (1998, 
p.317), e a construção dessa nova significação Saramago faz graças a uma enorme 
metáfora – “la metáfora es simpre la mejor forma de explicar las cosas” (1998, 
p.309) –, graças a uma complexa alegoria em que o ser, o mundo e o nome se 
reconciliam na vida, em que um insignificante personagem, Sr. José, recupera para a 
vida um ser igualmente insignificante e anônimo, uma professora de matemática 
que se suicidou e cuja ficha na Conservatória Geral, por sorte, chega às mãos deste 
escriturário que, paradoxalmente, colecionava notícias de personagens famosos.  
 

A caverna, O homem duplicado e Ensaio sobre a lucidez 

 
A caverna (2007b) é outro dos romances em que desde o primeiro parágrafo 

o narrador começa por identificar os personagens: “El hombre que conduce la 
camioneta se llama Cipriano Algor (...) El hombre que está sentado a su lado es el 
yerno, se llama Marcial Gacho (...) Como ya se habrá reperado, tanto uno como otro 
llevan pegados al nombre proprio unos apellidos insólitos cuyo origen, significado y 
motivo desconocen” (2007b, p.9). Imediatamente o narrador passa a explicar o 
significado de cada sobrenome. Aqui, inclusive, como no caso de Cerbère em A 

jangada de pedra, se dá nome ao cão de Cipriano Algor, chama-se Achado, porque de 
fato foi encontrado casualmente, jogado como estava; trata-se de um cachorro que 
depois de ver seu dono espera ser chamado por seu nome para aproximar-se dele: 
“El perro ya había levantado la cabeza al verlo, y ahora, escuchado finalmente el 
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nombre por el que esperaba, salió de la caseta de cuerpo enterro” (2007b, p.64-65). 
Assim, o narrador nos introduz ao tema da identificação animal e da relação deste 
com Cipriano Algor, quem, depois de encontrá-lo, o primeiro que faz é dar-lhe um 
nome: “No sé qué nombre tenías antes, a partir de ahora tu nombre es Encontrado” 
(2007b, p.63). 
 Logo o narrador insere a dependência entre homem e mulher que os nomes 
simbolizam, particularmente quando Cipriano Algor “se encontró pensando en 
Isaura Estudiosa, en ella em persona, pero también en el nombre que usa, que no se 
entiende por qué tendremos que seguir llamándola Estudiosa, si ese Estudioso le 
vino del marido, y él está muerto” (2007b, p.142). Para romper essa dependência, 
Cipriano Algor necessita conhecer o sobrenome de solteira de Isaura: “En la primera 
ocasión, pensó el alfarero, no me olvidaré de preguntarle cuál es su apellido, el suyo 
proprio, el de origen, el familiar” (2007b, p.142). Depois de muito pensar em Isaura 
Estudiosa, Cipriano Algor começa um jogo de palavras que consiste em repetir, 
variando a ordem, os nomes de Marta, Marcial, Isaura e Achado, aos quais, 
finalmente, acrescenta seu próprio nome. Vemos aqui, uma vez mais, um esforço 
onomástico do autor para, por um lado, dar contornos específicos aos seus 
personagens, e, por outro, para explicar os vínculos e associações que os nomes têm, 
o que lhe permite criar um microuniverso em que a nomeação estabelece sentidos 
particulares.  

O homem duplicado (2007a) é um caso curioso de discursividade 
antroponímica, pois Saramago desde a primeira página introduz, com uma força 
semiótica extraordinária, a problemática do nome, mas já não como identidade mas 
como diferença, já não como beleza mas como feiura. De fato, o romance começa ao 
dizer: 
 

El hombre que acaba de entrar en la tienda para alquilar una 
película tiene en su documento de identidad un nombre nada 
corriente, de cierto sabor clásico que el tiempo ha 
transformado en vetusto, nada menos que Tertuliano Máximo 
Afonso. El Máximo y el Afonso, de uso más común, todavía 
consigue admitirlos (…) pero el Tertuliano le pesa como una 
losa desde el primer día en que comprendió que el maldito 
nombre podía ser pronunciado con una ironía casi ofensiva 
(2007a, p.11). 

 
É esse “peso” do nome, que o empregado da locadora imediatamente percebe e do 
qual se ri neste primeiro encontro, que no seguinte, ao dirigir-se a Tertuliano 
Máximo Afonso, o chama pelos sobrenomes, “los quales, siendo también nombres 
proprios, tal vez lograsen, a partir de ahora, en su espíritu, empujar hacia la sombra 
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el nombre auténtico, el nombre verdadeiro, el que en una mala hora le provocó 
ganas de reír” (2007, p.59). 

Aqui a força semiótica do nome é derivada não apenas do nome, Tertuliano, 
mas também de seu formato triplo e, principalmente, do fato de que o escritor cada 
vez que se refere ao personagem, e são muitas pois é o principal, o denomina com 
seus três nomes completos. Saramago inclusive utiliza um recurso de 
intertextualidade própria, pois imediatamente depois de mencioná-lo o compara om 
os personagens de quatro de seus próprios romances, “todos pertenecientes, por 
casualidad o coincidenia, al sexo masculino, aunque ninguno tenía la desgracia de 
llamarse Tertuliano” (2007, p.12). 

Assim mesmo, o personagem, em diálogo imaginário com um ator de cinema 
que resulta ser seu duplicado, depois de dar seu próprio nome lhe pergunta qual é o 
seu nome, pois “si dos personas iguales se encuentran, lo natural es querer saber 
todo una de la otra, y el nombre es siempre lo primero porque imaginamos que ésa es 

la puerta por donde se entra” (2007a, p.29, grifos nossos). 
Contudo, enquanto em MPC, como vimos, Saramago dá nomes a quem não 

são personagens importantes e uma só letra aos principais, em O homem duplicado 
usa o procedimento contrário e assim o personagem principal se chamará, como já 
dito, Tertuliano Máximo Afonso, enquanto outros personagens, como a esposa de 
Tertuliano, nem sequer uma letra identificadora: “Las probabilidades de que esta 
(...) atractiva persona venga a tener un papel en la historia que estamos narrando 
son infelizmente muy reducidas, por no deccir inexistentes (...) Ésta es la razón por 
la que no consideramos necesario ponerle un nombre” (2007a, p.76). Um recurso 
que repete em História do cerco de Lisboa: “... y donde de vez en cuando asiste, 
trabajando, una mujer de quien tal vez nunca sea necesario conocer el nombre 
completo” (2003d, p.97).  

Finalmente, neste romance Saramago insere duas temáticas interessantes. 
Em primeiro lugar, a do nome como máscara: “Ahí, mi nombre no ha sido más que 
una máscara, la máscara de tu nombre, la máscara de ti” (2007a, p.198), uma 
afirmação feita por Maria Paz, a noiva de Tertuliano, quando este pede que lhe 
enviem informação mas usando o nome dela. Neste processo de mascaramento 
onomástico para esconder uma pessoa, Saramago expõe a vacuidade do nome e a 
sua substituição, o que vem a contradizer, como em outras ocasiões, a alegada 
relação identitária entre o primeiro e o segundo. 

A segunda temática é aquela que se mostra quando se utilizam dois nomes 
para denominar duas pessoas que, porém, são idênticas. De fato, o gêmeo idêntico 
de Tertuliano não tem um nome igual ao dele mas dois nomes diferentes: Daniel 
Santa-Clara, seu nome artístico, e António Claro, seu nome de registro. Este esforço 
onomástico revelaria, uma vez mais, a intenção de des-identificar a relação nome-
homem, ou melhor, nome-nomeado. 
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Em Ensaio sobre a lucidez (2004a) nenhum dos personagens tem nome, uma 
ausência que já havíamos visto em Ensaio sobre a cegueira (2004b). Não é essa a 
única coincidência entre ambos romances, pois no primeiro aparece o mesmo 
personagem, a mulher do médico, única a ter conservado a visão na cegueira 
generalizada que se conta no segundo. O único nome que encontramos, todavia, 
aparece nas últimas páginas quando o autor joga com uma confusão de um dos 
personagens em introduzir um nome que na verdade não pertence a ninguém mas 
a uma empresa: 
 

Siendo así, haga el favor de anunciarme, recuerde, la firma 
providencial, s.a., seguros & reaseguros, Me dice su nombre, 
Providencial bastará, Ah, comprendo, la firma tiene su 
nombre, Exactamente. El recepcionista hizo la llamada, 
explicó el caso y dijo, tras haber colgado el teléfono, Ya vienen 
a buscarlo, señor Providencial (2004a, p.387).  

 
Neste romance, a única exceção sobre a carência dos nomes é quando se mencionam 
figuras mitológicas, como Jano, o historiador grego Xenofonte ou famosos detetives, 
como Maigret ou Sherlock Holmes. 

A ausência de nomes em Ensaio sobre a lucidez parece indicar certa igualdade 
democrática, horizontal, dos habitantes da capital de um país que não se menciona 
o nome, posto que o romance nos conta a subversão silenciosa de uns setenta por 
cento dos votantes que decidem votar em branco, o que, como era de se esperar, cria 
uma crise política de grandes proporções. Ao não utilizar nomes, Saramago apela à 
igualdade de seres políticos que são os cidadãos e, no melhor dos casos, se limita a 
identificar os personagens pelas funções que cumprem (primeiro ministro, ministro 
do interior, médico, mulher do médico etc.). 
 
As intermitências da morte, A viagem do elefante e Caim 

 
As intermitências da morte (2006) é o segundo romance em que Saramago 

trata explicitamente os problemas onomásticos de seus personagens e, semelhante 
a Ensaio sobre a cegueira e Ensaio sobre a lucidez, não dá nome a nenhum deles. Mas 
esta ausência é significativa: a carência absoluta de nomes é também, de certo modo, 
a igualdade humana ante a morte, convertida em personagem feminino principal 
deste romance. 

Mas, em A viagem do elefante (2008) o autor insere a relação entre o poder 
político e o nome, e também a relação dos nomes com a cultura de onde se originam 
ou onde são usados. Depois do cornaca indiano conduzir, de Lisboa a Viena, o 
elefante que o rei João III envia como presente ao seu primo Maximiliano, 
arquiduque da Áustria, este decide mudar-lhe o nome tanto do elefante, conhecido 
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até então como Salomão, como o do próprio cornaca, conhecido como Subhro. O 
primeiro passará a chamar-se Solimão e o segundo Fritz: 
 

Cómo te llamas (…) Mi nombre es subhro, Sub, qué, Subhro, 
mi señor, ése es mi nombre, Y significa algo ese tu nombre, 
Significa blanco, mi señor, En qué lengua, En bengalí, mi señor 
(…) Te gusta tu nombre, No lo elegí, fue el nombre que me 
dieron, mi señor, Escogerías otro, si pudieras, No lo sé, mi 
señor, nunca he pensado en eso (…) Entonces el archiduque 
maximiliano dijo, Tu nombre es trabajoso de pronunciar (…) 
pasarás a llamarte fritz, Fritz, repitió con voz dolorosa subhro 
(…) Yo preferiría seguir con mi nombre de siempre. Ya lo he 
decidido, y quedas avisado de que me enfadaré contigo si 
vuelves a pedírmelo, métete en la cabeza que tu nombre es 
fritz y ningún otro (2008, p. 158-59). 

 
Mais adiante, entristecido, o cornaca se lamentará: “Fuimos subhro y salomón, ahora 
seremos fritz y solimán. No se dirigía a nadie en particular, se lo decía a sí mismo, 
sabiendo que estos nombres nada signifiacan, incluso habiendo venido a ocupar el 
lugar de otros que sí tenían significado. Nací para ser subhro, y no fritz, pensó” 
(2008, p.160). 

Sem dúvida, Saramago utiliza esta extensa cena para ironizar sobre a 
injustiça do domínio sem limites, o daqueles que, vestidos do poder, podem 
determinar já não apenas a vida de um homem mas, também, seu próprio nome. A 
ironia é mais eficaz se se leva em consideração que o arquiduque muda, também o 
nome do animal. Diferentemente de Cipriano Algor, que dá um nome ao cachorro 
que encontra, Achado, porque não conhece que nome possa ter, o arquiduque ignora 
os que o cornaca e o elefante já têm e lhes dão outros nomes que pertencem ao seu 
domínio cultural. 

Em Caim (2010), Saramago não insere o problema do nome próprio mas 
excepcionalmente, para explicarmos que este é derivado da diferença, da existência 
do outro. Assim, quando Caim se encontra com os que acabavam de fracassar na 
construção da Torre de Babel, porque todos falam línguas diferentes, pergunta como 
se chamava o idioma comum antes de Deus confundir suas línguas, ao que eles 
respondem: “Como era la única (lengua) que había no necesitaba tener un nombre, 
era la lengua, nada más” (2010, p.95). 

Também na coleção de contos intitulada Objecto quase (2003c) Saramago 
omite nomes, exceto os de personagens de filmes como Tom Mix, Chaplin ou Buck 
Jones, que aparecem no conto Cadeira. E, no último conto, intitulado O conto da ilha 

desconhecida, Saramago faz os personagens darem nome ao barco que ganharam do 
rei: A ilha desconhecida. 
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Uma troca de nome 

 
Quem retrata a si mesmo se retrata. Mas também escreverá a 
si mesmo quem escreve? 
 
José Saramago, Manual de pintura e caligrafia 

 
 Onde nasce esta preocupação, obsessiva quase, que Saramago mostra pelos 
nomes, tanto em sua presença como em sua ausência, ao longo de quase todos os 
romances, contos e textos biográficos? Para responder a esta pergunta e verificar 
que um “manuscrito é algo mais que uma montanha de letras, leva um ser humano 

dentro” (DEL RÍO, 2012, p.12), decidimos seguir o conselho do próprio Saramago: 
“Por mi parte, me limitaría a proponer (...) que regresemos rápidamente al Autor, a 
la concreta figura de hombre o de mujer que está destrás de los libros (...) para que 
nos digam quiénes son” (2001, p.124-25); ou, dito de outra maneira: “Tal y como lo 
entendo, la novela es una máscara que esconde y al mismo tempo revela los trazos 
del novelista. Probablemente, el lector no lee la novela, lee al novelista” (2002, 
p.203); seguindo, repetimos, esses conselhos, cremos que a resposta parece estar 
em seus próprios textos biográficos, particularmente em As pequenas memórias 
(2007d), onde conta a história sobre como veio a receber o sobrenome que era o 
apelido de seu pai, e como este, mais tarde, teve que mudar sua identidade e 
incorporar esse apelido como sobrenome próprio, o que levou o escritor a afirmar: 
“Supungo que habrá sido éste el único ccaso, en la historia de la humanidade, en que 
el hijo le dio nombre al padre” (2007d, p.57). 
 A falsificação onomástica se produziu quando o pai de Saramago foi registrá-
lo no Concelho de Golegã, a aldeia portuguesa onde então viviam, e um funcionário 
chamado Silvino, um tanto embriagado e sem que ninguém desse conta, “decidió por 
su cuenta y riesgo, añadir el Saramago (“apodo por el que era conocida la familia en 
la aldea”9) al lacónico José de Sousa que mi padre pretendía que llevara” (2007d, 
p.56). Essa “fraude onomástica” só se descobrirá sete anos depois, quando a família 
já vivia em Lisboa: 
 

Entré en la vida marcado con este apellido de Saramago sin 
que la familia lo sospechase, y solo a los siete años, al 
matricularme en la instrucción primaria, y siendo necesario 
presentar partida de nacimiento, la verdad salió desnuda del 
pozo burocrático, con gran indignación de mi padre, a quien, 
desde que se mudó a Lisboa, el apodo le disgustaba mucho 
(2007d, p.56).  
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Essa temática da mudança do nome está inserida em Manual de pintura e caligrafia, 
onde usando um recurso de intertextualidade, Saramago copia os primeiros 
parágrafos de Robinson Crusoé (1719), de Daniel Defoe, nos quais o narrador, em 
tom autobiográfico, destaca como seu verdadeiro nome, Robinson Kreutznaer, foi 
mudado para Crusoé “devido às habituais corruptelas de palavras na Inglaterra”.  
 Em direção semelhante, é possível interpretar a conclusão final da discussão 
inserida, no mesmo romance, em torno de retratar-se ou escrever a si mesmo, 
quando se faz um retrato ou se escreve: “Ojalá no muera en el caminho, como 
siempre acontece a quien, vivo, no encuentra lo que busca. A quien erradamente 
tomó el caminho – y el nombre” (2007c, p.85, grifos nossos). 
 Esse problema da identidade se estende também a seu irmão Francisco, 
morto na primavera de 1924, aos quatro anos, de uma broncopneumonia. No 
registro civil de Golegã não aparece que Francisco tenha morrido e no hospital onde 
morreu, Instituto Bacteriológico Câmara Pestana, não aparece registro de que esse 
menino houvesse sido hospitalizado ali alguma vez. É somente no Cemitério de 
Benfica onde aparece registrado que Francisco morreu em 22 de dezembro e foi 
enterrado ali no dia 24 do mesmo mês. Essa experiência com os registros civis 
originará o romance Todos os nomes, onde justamente, só um dos personagens tem 
nome (casualmente?), José. Nos Cadernos de Lanzarote (2002a), na entrada de 21 de 
setembro de 1996, Saramago confessa que esse romance “no llegaría a existir 
(suponiendo que la escriba) si el óbito de Francisco de Sousa hubiera sido registrado 
en la Conservaduría de Golegã, como debería...” (2002a, p.231). Escreverá as 
primeiras frases desse romance no dia 24 de outubro de 1996. 
 Mas essa problemática identitária vem a agregar-se à da data de seu próprio 
nascimento, também erroneamente indicada em sua certidão de nascimento: “Como 
si no tuviéramos suficiente con el delicado problema de identidad suscitado por el 
apelido, otro vendrá a juntársele, el del día del nacimiento” (2007d p, 60). A certidão 
de nascimento destaca que Saramago nasceu no dia 18 de novembro de 1922 e não 
16 como de fato ocorreu.  
 
Conclusões 

 
Pensava que o poeta é aquele homem 
Que, como o rubro Adão do Paraíso, 
Impõe a cada coisa seu preciso 
E verdadeiro e não sabido nome 
 
Jorge Luis Borges, “A lua”, de O fazedor 
 

Nunca se dirá o suficiente sobre a densidade e eficácia simbólica do nome nas 
diferentes culturas humanas; densidade e eficácia que Saramago ao menos mostra 
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através de um recurso semiótico de inversão: não pela presença de nomes mas, pelo 
contrário, por sua ausência, tal como ocorre, entre outras obras, em Todos os nomes, 
Ensaio sobre a cegueira, As intermitências da morte e Ensaio sobre a lucidez. 
Saramago está consciente da importância do nome10 porque, como ele mesmo 
afirma, “ésa es la puerta por donde se entra”; mas também porque para o escritor 
português a indagação, quase arqueológica, sobre o nome é uma busca, quase 
obsessiva, do nome próprio: “Antes yo decía: ‘Escribo porque no quiero morir’. Pero 
ahora cambié. Escribo para comprender qué es un ser humano”. 
 Saramago, como o poeta Borges, constrói as identidades de seus 
personagens, individuais ou coletivos, graças a recursos onomásticos que os 
caracterizam de modo definitivo, com um nome “verdadeiro e não falso”, mas que, 
em suas ausências, logram significar uma definitiva presença que forma parte de 
alegorias elaboradas para re-significcar o mundo, o ser humano, a vida e a morte. 
Embora pareça contraditório, a ausência de nomes, sua substituição por letras 
inicias ou o uso de apelidos não buscam reduzir a identidade dos personagens, sua 
importância pessoal ou sua condição humana; buscam dar-lhe uma dimensão 
universal em que o ser humano seja reconhecido por ele mesmo e não ignorado ou 
escondido no anonimato e no caos do mundo. É curioso, sem dúvidas, que em seu 
segundo romance, terminado em 1953 mas só publicado em 2011, um ano depois 
de sua morte, o autor utiliza nomes para todos os seus personagens. É um romance 
que se prefigura seu universo narrativo não problematiza as estruturas de 
nomeação e denominação e está escrito com uma técnica narrativa tradicional. 
 Sem dúvida, a própria experiência de vida de Saramago e de sua família 
emerge nas estratégias discursivas de muitos de seus romances, em particular de 
Todos os nomes, onde os erros cometidos com a construção de sua própria 
identidade pessoal, nome e data de nascimento, e a ausência de registros da morte 
de seu irmão Francisco, servem de base para a organização de alegorias sobre a 
identidade geral do humano.  
 
 

Notas 

 

* Tradução de Pedro Fernandes de Oliveira Neto. 
 
1 É irônico que neste trabalho nos apoiemos em Barthes, quando sabemos que Saramago 
afirmava em 2001: “Debo ser el único escritor del mundo a quien Roland Barthes nunca 
cautivó y se atreve a decirlo…” (116). 
 
2 Para os linguistas, o ato de nomear é “un proceso de producción de sentido puesto en juego 
en el momento de la actualización de un nombre, mientras que la denominación es el 
resultado de ese acto” (Laurent y Rangel Vicente, 2007, p.69). 
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3 Ver sobre na matéria da BBC Mundo.com do sábado, 15 de setembro de 2007. 
 
4 Uma das críticas mais forte às religiões aparece em sua obra teatral In Nomine Dei (2003b), 
em cuja introdução Saramago afirma: “No tengo yo la culpa, ni la tiene mi discreto ateísmo, 

de que en Münster, en el siglo XVI, como en tantos otros tiempos y lugares, católicos y 

protestantes anduvieran despedazándose unos a otros en nombre del mismo Dios –In nomine 
Dei–, con el fin de alcanzar, en la eternidad, el mismo Paraíso” (2003, p.7,  itálicos do texto 
original). Na obra, o personagem de Heinrich Gresbeck afirma: “Quizás Dios no sea católico, 
quizás no sea protestante, quizá no sea sino el nombre que tiene” (2003, p.175), dúvida que 
o mesmo personagem repete algumas páginas mais adiante: “¿Y si Dios no es más que el 
nombre que tiene?” (2003, p.178). 
 
5 Utilizo aqui o conceito de narrador sabendo que Saramago, em 26 de fevereiro de 1996, 
num debate no Pen Club entre críticos e autores, negava “la existencia del narrador, o 
‘instancia narrativa’, como más científicamente se le llama (…) ¿Dónde está el narrador de 
una pieza de teatro? ¿Dónde está el narrador de una pintura? No traje respuesta” (2001, 
p.86). Um ponto de vista que desenvolveu em 9 de agosto desse mesmo ano numa 
conferência na Universidade Complutense, e que, dois anos antes, também havia 
apresentado num congresso de Literatura Comparada em Edmonton, Canadá: “La pregunta 
que me hago (…) es si la atención obsesiva prestada por los analistas de texto a tan 
escurridiza entidad (el narrador) (…) no estará contribuyendo a la reducción del autor y de 
su pensamiento a un papel de peligrosa secundariedad en la compleja comprensión de la 
obra” (2001, p.200). 
 
6 Também Borges, no conto intitulado “Utopía de un hombre que está cansado”, deixa sem 
nome o protagonista, um pintor que se isola para viver sozinho. Ao comentar sobre esse 
conto o próprio Borges sublinha: “Él no tiene nombre: los nombres sirven para distinguir a 
unos hombres de otros, pero él vive solo” (2003, p.24). 
 
7 Em Todos os nomes, Saramago, convertido, uma vez mais, em teórico de Semiótica, 
distingue magistralmente entre significado e sentido: “Al contrario de lo que se cree, sentido 
y significado nunca han sido lo mismo, el significado se queda aquí, es directo, literal, 
explícito, cerrado en sí mismo, unívoco, podríamos decir, mientras que el sentido no es 
capaz de permanecer quieto, hierve de segundos sentidos, terceros y cuartos, de direcciones 
radiales que se van dividiendo y subdividiendo en ramas y ramajes hasta que se pierden de 
vista, el sentido de cada palabra se parece a una estrella cuando se pone a proyectar mareas 
vivas por el espacio, vientos cósmicos, perturbaciones magnéticas, aflicciones” (1998, 
p.154-55). 
 
8 Aqui Saramago parafraseia um dos versos de seu admirado Fernando Pessoa: “Pero el 
sentido oculto de la vida es que la vida no tiene ningún sentido oculto” (em Saramago 2012, 
p.281). 
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9 Esse apodo aparece em Memorial do convento: “…y este mulato de Caparica que se llama 
Manuel Mateus, pero no es pariente de Sietesoles, y tiene por apodo Saramago, Dios sabe 

que descendencia será la suya…” (1982, p.124). 
 
10 Numa conferência apresentada em 2004 no Instituto Tecnológico de Monterrey, México, 
Saramago iniciava dizendo:  “Si yo digo el nombre y la cosa, tengo que explicar que aquello 
que está allí tiene el nombre de botella y es algo que supuestamente cumple la función de la 
botella. En este caso (…) la cosa no va muy bien con el nombre y el nombre no está muy de 
acuerdo con la cosa, por eso la conferencia se llama ‘El nombre y la cosa’” (2006, p.23). Na 
realidade, Saramago fez nessa conferência uma dura e sistemática crítica política, pois 
considerava que nomes como democracia, igualdade, Estado, direitos humanos, não refletem 
a realidade em que vive a maioria dos seres humanos. 
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