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Resumo: Este trabalho pretende analisar as relações entre lugar, memória e 

identidades a partir do filme “Narradores de Javé”, no qual relacionamos a 

temática tratada no mesmo com os conceitos discutidos em sala de aula, em 

experiência promovida pela disciplina de Espaço e Subjetividades, do Mestrado 

Profissional em Educação-URCA. Nesse sentido, pensar nos conceitos de lugar 

e identidade é de suma relevância para estar em sintonia com a proposta do 

filme em alusão, pois os elementos se fazem presentes no mesmo, bem como o 

uso da memória, a qual é enaltecida no longa como forma de afirmar 

pertencimento ao lugar. Com base nisso, o uso da história oral se constitui como 

passo extremamente relevante para se compreender os discursos e narrativas 

do filme, as quais foram sendo construídas durante a história de Javé, um dos 

personagens centrais do longa metragem. Com efeito, buscamos amparo na 

fenomenologia como método para compreender os conceitos de lugar e 

identidade, haja vista sua dimensão de importância para tal trabalho no que 

tange aos aspectos voltados para as subjetividades. Assim, em meio às 

memórias narradas pelos sujeitos do filme, notamos a ideia de pertencimento, 

afetividade e construção da identidade para compreender o espaço vivido. 

Portanto, o conhecimento produzido sobre a ideia de memória perpassa as 

várias construções sociais que pudemos observar, assim como as subjetividades 

que estão permeadas nos discursos que vão sendo tecidos na narrativa do filme. 

Para balizar tal trabalho, utilizamos os conceitos desenvolvidos por Delgado 

(2006), Pinheiro (2000) e Tuan (1983), os quais foram de suma relevância para 

sedimentar tal reflexão. 
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