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Este trabalho propõe uma leitura do romance Os memoráveis
autora portuguesa Lídia Jorge, sob a perspectiva da experiência do deslocamento 

processos que desestabilizam o conceito de identidade nacional. 
luz a essa reflexão a partir da análise da personagem Ana 

a pelo caminho que percorre ao retornar ao país de origem com o 
objetivo de reler o 25 de abril de 1974. Através de um processo de rememoração e 

reconstituído pela voz de participantes do principal marco da 
nação portuguesa no século XX, busca-se refletir sobre o (entre) lugar ocupado por 

transfigurados. Posicionada em um tempo de interrogações, 
narradora, Ana Machado, é responsável por fazer as correspondências 

as novas configurações identitárias do sujeito
  

Pequena Ópera: "Os Memoráveis", de Lídia Jorge  

Mas é inútil todo aquele esforço. Cedo ou tarde, faça ele o que 
fizer, todos serão esquecidos, sempre assim foi e sempre assim 
há de ser (...). Há um limite para tudo, até para a memória. 
Sobretudo para a memória. Além de que todos seremos 
esquecidos. (...) Para se atingir o recorte real dos factos, é 
preciso escarafunchar, escarafunchar na história com muita arte. 
(JORGE, 2014, p.104) 

. Para lembrar. Neste trabalho é proposta uma breve análise

(2014), de Lídia Jorge. Na narrativa é construída uma 

de revisitação de um dos marcos da nação portuguesa, a Revolução de 25 de abril

retomar o anoitecer/amanhecer  dessa data, através da ótica d

Ana Machado que, repórter por profissão em Washington, 

fazer uma reportagem sobre esse episódio "memorável" para compor 
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televisiva americana. Inicialmente, nos é apresentado como objetivo, a composição de 

"uma narrativa positiva, luminosa, intervalos de excepção no processo calamitoso da 

história." (JORGE, 2014, p.106). Conduzida, a contragosto, por dois americanos - Bob 

Peterson e seu padrinho, "para lugares que [Ana] não desejava revisitar" (JORGE, 

2014, p.14), a narradora-personagem retornará a Portugal. Guiada por uma fotografia 

que remonta o encontro dos personagens-chave da narrativa e representa "a dimensão 

testemunhal de um momento acontecido nas costas da história" (JORGE, 2014, p.56), 

do retorno de Ana Machado duas ações principais se desdobrarão, concomitantemente, 

o efeito da implacável passagem do tempo será perceptível na transfiguração dos 

personagens que viveram a noite da revolução. Em paralelo, tomaremos conhecimento 

da história de Antônio Machado, pai de Ana, e dos laços que se desfazem entre eles. 

Aqui, nosso foco será, fundamentalmente, a análise da primeira questão. 

 A primeira parte da narrativa, "Fábula", se apresenta como um prólogo da 

história. Nesse momento, o padrinho Peterson delega à Ana a missão de recuperar a 

noite memorável de maneira a reconstituí-la obedecendo, sobretudo, a cartografia da 

memória do padrinho. Como o próprio lhe exige  

um primeiro número, exemplar, e para esse início inaugural 
sugiro Miss Machado. A rapariga a abrir a série com o caso do 
seu país, aquele caso extraordinário que ocorreu na sua pátria, já 
lá vão vinte e cinco anos ou mais. Sugiro que a série se designe 
por A História Acordada." (JORGE, 2014, p.14) 

  Na segunda parte do romance, intitulada "Viagem ao coração da fábula", Ana 

Machado, auxiliada por seus companheiros Margarida Lota e Miguel Ângelo, vai 

deambular pela cidade de Lisboa em busca de refazer os passos daqueles selecionados 

participantes da noite de 25 de abril. Assim, os três serão responsáveis por perseguir o 

passado, por viajar de "regresso ao início, [por fazer] a rebobinagem de uma passagem 

da vida à excelência de um momento em que a história se tinha calado para dar lugar 

ao milagre. O momento luminoso."(JORGE, 2014, p.123). Metaforicamente, tais 

personagens são representativos, pois, ao passo que Ana Machado é o único olhar que 

sabia quem eram os participantes do 25 de abril, quem eram aqueles que ocupavam a 

fotografia do Memories, fingia não saber, recuava e negava qualquer contato mais 

profundo com esse passado. Já Margarida Lota pode ser lida com olhos de 

encantamento, não só observa as testemunhas do passado, mas as vê com interesse, em 
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oposição, finalmente, ao Miguel Ângelo, que se posiciona com olhar de desconfiança a 

tudo que lhe é apresentado.  

 Na narrativa, valendo-me da perspectiva de Marc Augé (2007), é possível 

verificar a "presença do passado no presente que o ultrapassa e o reivindica.". Pois, os 

três jovens flanam não apenas pelos locais físicos, mas também pela memória dos 

entrevistados, guiados por um objetivo comum de "contrariar o esquecimento, 

contrariar sem remédio." (JORGE, 2014, p.105). Para Ana Machado, principalmente, 

essa dupla viagem, isto é, o retorno ao território de origem e a ida aos meandros da 

memória dos entrevistados, significa o rompimento da fronteira da memória, o que em 

consequência a faz se confrontar consigo mesma. Como afirma Octavio Ianni, 

a história dos povos está atravessada pela viagem, como 
realidade ou metáfora. Todas as formas de sociedade, 
compreendendo tribos e clãs, nações e nacionalidades, colônias 
e impérios, trabalham e retrabalham a viagem, seja como modo 
de descobrir o 'outro', seja como modo de descobrir o 
'eu'.(IANNI, 2003, p.13) 

 Desse modo, é possível perceber que Ana Machado retorna para buscar o 

desconhecido (remontar o cenário da noite de 25 de abril de 1974), desvendar o exótico 

(desconstruir/reconstruir a idealização da dupla de americanos), inventar o outro (a 

partir do momento que segue o guião dos americanos e recorta dos depoimentos dos 

entrevistados apenas o que convém para a manutenção de uma imagem idílica de 

Portugal) e, por fim, recriar a si própria (IANNI, 2003, p.14), pois renega seu 

pertencimento àquele país, como a própria afirma, àquele "povo que só por acaso era o 

[seu]" (JORGE, 2014, p.17). Nesse sentido, recuperando o que afirma Eurídice 

Figueiredo, 

o trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com o 
'novo', como ato insurgente, e não como parte de um continuum 
do passado e do presente. Gera uma produção artística que não 
apenas retoma o passado - causa social ou precedente estético -, 
mas o renova, refigurando-o como um 'entre-lugar' contingente, 
que, além de inovar, interrompe a atuação do presente. O 
'passado-presente torna-se parte da necessidade (e não da 
nostalgia) de viver. (FIGUEIREDO, 2001, p.134) 

 N'Os Memoráveis", narrativa que não pretende recuperar perfeita e linearmente a 

história, mas sim de maneira cíclica e fragmentária, cada personagem respeita os 

fragmentos de suas memórias nessa reconstituição do que foi, num jogo entre o que 

acreditam poder dizer e o que ainda necessita ficar camuflado, como se ainda vivessem 
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diante do medo de perseguição imposto durante o regime ditatorial português. Nesse 

sentido, Portugal, recuperado de início como "uma fitinha de terra do tamanho de uma 

toalha, sem importância nenhuma [que], de súbito, transformava-se na noiva desejada 

de toda a gente." (JORGE, 2014, p.16), no decorrer da narrativa tem essa imagem 

transmutada pelos depoimentos dos participantes da fotografia do Memories, pois 

metaforizam o fracasso da nação portuguesa no cumprimento das promessas feitas ao 

povo quando o regime democrático se estabeleceu. Dessa forma, os entrevistados são 

parte do retrato do Portugal pós revolucionário e seus depoimentos revelam uma imensa 

solidão conjugada a um sentimento de perda da pátria, porque a pátria a que pertencem 

é a da memória. Desse modo, esses sujeitos ocupam uma posição marginal dentro de 

seu próprio território,  

muitos sentem que a 'terra' tornou-se irreconhecível. Em 
contrapartida, são vistos como se os elos naturais e espontâneos 
que antes possuíam tivessem sido interrompidos por suas 
experiências diaspóricas. Sentem-se felizes por estar em casa. 
Mas a história, de alguma forma, interveio irrevogavelmente. 
(HALL, 2008, p.27) 

 A experiência vivida os torna estrangeiros dentro da própria terra. Na narrativa  

destaca-se o lugar periférico que ocupam no território português, impossibilitados de se 

reintegrar, vivem da memória de uma noite gloriosa, vivem de um Portugal anterior, 

interiorizaram uma pátria que já não existe. Assim, são sujeitos desterritorializados - 

recuperando aqui o conceito de Deleuze e Guattari - vivem numa constante negociação. 

Eles estão no entre-lugar, uma terceira margem criada que se configura como um espaço 

de irreconhecimento e incompletude. Diante do vislumbre do que a pátria se tornou,  

vivem da memória do que foi, incapazes de se reintegrar no agora.  

 Dialogando com personagens reais, Lídia Jorge se inspira em figuras históricas 

para recuperar a noite da Revolução de 25 de abril de 1974. Nesse trabalho, destacamos 

alguns deles para que seja possível perceber como dos seus testemunhos fica a certeza 

de que não há heróis, mas sim sobreviventes desfigurados. Desde logo, tenhamos em 

atenção El Campeador, diz ele 

É preciso dizer as palavras certas sobre o que se passou para 
que o povo possa salvar o que deve. O povo tem de saber que, 
se a mentira passar sobre nós, o povo ficará mais frágil porque 
ficará sem o exemplo dos seus defensores, e um povo sem 
defensores não passa de um rebanho de gado de lã branca 
abandonado à mercê dos lobos. (JORGE, 2014, p.218) 
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 Repare-se que o personagem expressa sua preocupação com a imagem que o 

povo português compõe acerca da Revolução de 25 de abril, assim como acerca dos que 

dela participaram. Aos poucos, perceberemos que El Campeador apresenta não apenas 

uma perspectiva saudosista em relação ao passado, mas também está em prontidão para 

servir ao país novamente, marca do que significou aquele período para si, diz ele "Eu 

sou aquele que por vezes se deita mas nunca adormece. Estou sempre vigilante, sempre 

alerta, sempre pronto para reiniciar o que for preciso. Eu sou esse." (JORGE, 2014, 

p.221). Em seguida, repare-se, por exemplo, nos poetas Ingrid e Francisco Pontais 

ambos que, vivendo em total isolamento, transformam em paisagem do passado aqueles 

que haviam sido próximos de si e modificam ao máximo seus costumes para alcançar 

esse tal distanciamento. Dizem eles que, "era assim, quanto mais longe da 

mundanidade, melhor entendiam o mundo, quanto mais longe da movimentação 

política, melhor compreendiam os caminhos do poder." (JORGE, 2014, p.285). A essa 

afirmação, soma-se a afirmação de Francisco Pontais. 

de resto, foi uma história de cobardia. Um dizia, atira, o outro 
dizia, atira tu primeiro, e ninguém atirou. Não houve 
pronunciamento, não houve golpe de Estado, não houve 
revolução nenhuma. É tudo mentira. Houve um passo na 
contradança. (JORGE, 2014, p.282)  

 Dos testemunhos colhidos por Ana Machado, Margarida Lota e Miguel Ângelo, 

o do personagem Charlie 8 se destaca. Já falecido, é a sua esposa quem dará o seu 

depoimento sobre o período em que viveu com o marido durante a Revolução. A esposa 

de Charlie 8 fala sobre a impossibilidade de se adaptar a rotina pós revolução, vivida 

pelo marido e por ela. Repare-se que talvez seja o dela o único relato de quem, não 

tendo participado diretamente, viveu também o período revolucionário. 

Agora sou eu quem o está a dizer. Sou testemunha. Quem uma 
vez faz rodar as agulhas sobre um tal mostrador, em seguida, 
passa a conviver mal com a batida regular das horas. Difícil 
sobreviver aos dias, meses, anos, que vêm depois, quando bater 
das horas já se transformou em rotina. (JORGE, 2014, p.244)  

 Em seu depoimento, a esposa retoma o papel do marido naquela noite de 25 de 

Abril, afirmando haver "uma proporção matemática entre o tempo que se passa sem 

liberdade e o tempo que se demora a aprender a viver em liberdade." (JORGE, 2014, 

p.240). Destaca-se no relato da viúva um imenso cuidado na seleção do que deveria 

falar e o que deveria permanecer oculto, o que fortalece a premissa de que a liberdade 

limitava-se, afinal, o seu "marido sabia de tudo isso, mas o que ele pretendia era 
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encostá-los à parede, demonstrar à evidência que, depois da libertação, a liberdade 

tinha ficado à porta. Que no novo regime, passados todos aqueles anos, continuava tão 

antigo quanto o antigo." (JORGE, 2014, p.250). Na narrativa, é a partir, principalmente, 

da reinvidicação de pensão de Charlie 8 que, numa construção irônica e sádica são 

reveladas figuras de um Estado "[que] cochila e dorme" (JORGE, 2014, p.252), pois 

"na manhã em que o Ministro tinha de decidir, haviam surgido dentro do mesmo pacote 

para assinatura, dois requerimentos, o de Charlie 8 e o dos Pides." (p.253) e não se 

deixou passar a oportunidade de eliminar a possibilidade de que Charlie 8 recebesse 

qualquer retorno, em prol dos pides, já que esses "defenderam o Império, enquanto 

aquele rapaz [Charlie 8 e todos os que ele representa] desfez o Império" (p.254). 

Vejamos: 

O tempo tinha deixado de existir. Não estávamos mortos nem 
vivo, nem a dormir nem acordados. O heroísmo e a cobardia 
dormiam nos mesmos peitos. A história e o esquecimento eram 
partes do mesmo cérebro esperto. A umidade e a luz provinham 
do mesmo lugar, e tudo estava esquecido quando se 
pronunciava memorável. (JORGE, 2014, p.256) 

 

 Assim, diante do desfecho dos entrevistados, fica-nos a imagem formulada por 

Ana Machado, ao refletir sobre os sobreviventes do Memories que, já agora, se sentem 

maltratados, fragilizados e esquecidos a procura de um tempo imemorável. 

 

Considerações Finais 

 Para lembrar, para não esquecer. Nesta pesquisa, acompanhamos o percurso de 

construção da narrativa da autora Lídia Jorge, abarcando na proposta de discutir a 

experiência do deslocamento e da rememoração como processos que, na obra, 

desestabilizam o conceito de identidade nacional. Para tanto, buscamos verificar como, 

na narrativa, a imagem criada em torno das testemunhas entrevistadas significa, 

metaforicamente, o fracasso da nação portuguesa e a subversão da imagem gloriosa do 

desfecho da Revolução de 25 de abril de 1974 e as contravenções do início do período 

democrático.  

 Durante esse percurso, notamos que a abordagem de releitura do episódio, ainda 

que balizada pela História, se fia na memória, seja ela construída através da ótica 
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romantizada do estrangeiro, o americano Robert Peterson, que com sua perspectiva 

estereotipada constrói uma identidade coletiva para o povo português ao propor a 

composição de uma série televisiva que se edifica à mercê de suas lembranças, seja a 

partir da recolha dos testemunhos de participantes marginais da revolução, que até então 

tinham suas vozes suprimidas por discursos de poder. Assim, num certo sentido, é 

interessante notar como tais perspectivas se confrontam e são responsáveis por uma 

narrativa plural, que avulta por questionar o leitor e desestabilizar estruturas 

cristalizadas de poder. 

 Ao seguir a personagem Ana Machado pelo caminho de retorno à Portugal 

vislumbramos uma narrativa que propõe uma leitura subversiva do 25 de abril de 1974 

ao passo que dialoga com a construção da personagem enquanto sujeito. Nesse sentido, 

foi possível perceber que Ana Machado, ao ser marcada por suas travessias, torna-se um 

sujeito múltiplo, que se hibridiza através da língua e vive em constante negociação 

cultural. Desse modo, notamos que a personagem é, na obra, a principal representante 

de uma geração que questiona o passado, ao lado de Margarida Lota e Miguel Ângelo, 

assim, a par dos conflitos que permeiam a recuperação da Revolução de 74, 

vislumbramos, ainda, os conflitos geracionais da personagem. 

 Finalmente, através de um processo de rememoração e revisitação do passado, 

reconstituído pela voz de participantes desse marco da nação portuguesa, refletimos 

sobre o entre-lugar ocupado por esses sujeitos transfigurados, na tentativa de 

demonstrar os processos que os levam a ser seres desterritorializados dentro da própria 

cultura. Desse modo, acompanhamos como, de fato, a madrugada da revolução ainda se 

faz presente, através, principalmente da memória e da perseguição sofrida aos que dela 

participaram. Nesse sentido, ao selecionar personagens silenciados por discursos de 

centros hegemônicos, na narrativa, a historiografia oficial se desestabiliza.  

 Assim, Lídia Jorge apresenta com a Os Memoráveis uma narrativa inquietante, 

capaz de provocar o leitor. Nesse percurso labiríntico, a autora nos convoca a investigar 

e, também, refletir sobre um passado que não se pode esquecer. 
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