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RESUMO 

 

A dissertação discute os estereótipos construídos pelos estudantes dos terceiros anos do ensino 
médio da E.E.M. Prof.ª Elza H. T. Pacheco acerca da região do Oriente Médio, em especial, da 
Palestina e de sua população dividida entre os espaços da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. A 
produção desse conhecimento é em grande parte fundamentada nas narrativas construídas pela 
imprensa – escrita ou televisionada –, pelos programas televisionados, como documentários e 
séries e, até mesmo pelo cinema, principalmente em obras oriundas dos Estados Unidos, 
levando-os a uma perspectiva que, predominantemente, cria inúmeros estereótipos acerca da 
população da região como um todo, uma vez que, também, aquilo que é produzido na própria 
região, pouco nos chega. No corpo do texto produzido, debatemos a relação da linguagem e da 
narrativa televisiva e cinematográfica com o ensino de história, estabelecendo uma perspectiva 
de uso das mesmas na construção de outras narrativas, dentro do cotidiano escolar, 
prioritariamente na elaboração de uma análise crítica acerca do telejornalismo e dos filmes, 
vistos aqui como instrumentos de elaboração de uma dicotomia entre a representação de si e do 
outro, na qual os palestinos, os árabes, os muçulmanos devem ser percebidos em toda a sua 
diversidade cultural. Por fim, elaboramos através do documentário – e de uma cartilha de 
orientação para o (a) docente – uma narrativa audiovisual, contrapondo-se a essa perspectiva 
predominante. A partir do debate acerca do processo educacional desenvolvido na região, 
trazemos imagens que desconstroem esses estereótipos, propondo novos olhares sobre a região 
e, que também servem como ponto de partida para outras regiões do mundo, inclusive dentro 
de nosso próprio país. 
 
Palavras-chave: 1. Oriente Médio – 2. Imprensa – 3. Cinema/Documentário – 4. Ensino de 
História. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The dissertation discusses the stereotypes constructed by third-year high school students of 
E.E.M. Prof. Elza H. T. Pacheco about the Middle East region, especially Palestine and its 
population divided between the Gaza Strip and the West Bank. The production of this 
knowledge is largely based on the narratives constructed by the press - written or televised - by 
televised programs such as documentaries and series, and even by cinema, mainly in works 
from the United States, leading them to a perspective that, Predominantly, creates numerous 
stereotypes about the population of the region as a whole, since, also, what is produced in the 
region itself, little comes to us. In the body of the text produced, we discuss the relationship 
between language and television and cinematographic narrative and history teaching, 
establishing a perspective of using them in the construction of other narratives, within the daily 
school routine, primarily in the elaboration of a critical analysis about the Telejournalism and 
films, seen here as instruments for the elaboration of a dichotomy between self-representation 
and the other, in which the Palestinians, the Arabs and the Muslims must be perceived in all 
their cultural diversity. Finally, through the documentary - and an orientation book for the 
teacher - we elaborate an audiovisual narrative, opposing this predominant perspective. From 
the debate about the educational process developed in the region, we bring images that 
deconstruct these stereotypes, proposing new perspectives on the region and also serve as a 
starting point for other regions of the world, including within our own country. 
 
Keywords: 1. Middle East - 2. Press - 3. Cinema / Documentary - 4. History teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diariamente estamos em contato com diversas formas de mídia. Estas são canais de 

comunicação com outras partes do mundo. É através dos jornais, revistas, rádio, televisão e 

internet que somos informados acerca daquilo que é selecionado como mais relevante entre o 

que está acontecendo no nosso país ou em qualquer parte do mundo. Aquilo que chega a nós, 

em forma de informação, não nasce pronto, retirado como tal de uma fonte. É, acima de tudo, 

um discurso construído, que dialoga constantemente com diversos conceitos, valores e 

interesses.  

A fotografia, a charge, o infográfico, o mapa, o desenho e o cinema, com ou sem o uso 

conjunto da linguagem escrita, são discursos e, veiculados através da internet, dos jornais, das 

revistas e da televisão, atingem um público imensurável, que muitas vezes apenas possui acesso 

a essas informações para estabelecer os seus saberes acerca do contexto em que estão direta ou 

indiretamente inseridos. E, é com conhecimentos adquiridos a partir de diferentes interações 

com as mídias, que os (as) estudantes chegam ao ambiente escolar, momento em que é de 

fundamental importância a presença de um(a) professor(a), que os(as) conduzam num diálogo 

também com outras fontes e, assim, construa-se um entendimento mais amplo acerca das 

temáticas que são veiculadas e debatidas por meio da mídia1. A formação histórica das pessoas 

constitui-se por meio dos diversos recursos a que estas têm acesso, incluindo conversas do 

cotidiano, veículos de comunicação, monumentos históricos, etc. (BERGMANN, 1990, p.32) 

Na disciplina de História, muitas são as temáticas que de forma regular ou pontual são 

apresentadas nos espaços midiáticos. Cabe ao (à) professor (a) não exigir de seu público uma 

sobreposição do discurso construído pela historiografia sobre o discurso midiático [que em 

algumas vezes também se vale da discussão historiográfica], mas a elaboração de um processo 

de pesquisa, refletindo de forma crítica as temáticas e interpretando as fontes midiáticas, para 

além do estabelecimento dicotômico entre certo ou errado. Tem de ser objeto da discussão em 

sala de aula, apresentar, pesquisar, debater e estabelecer pontes entre as várias formas de saberes 

acerca dos assuntos que se configuram no contexto em que as sociedades vivem, sendo estes 

vinculados ou não pelas diversas formas de mídias e linguagens. Além disso, é importante que 

                                                           
1 Para Silverstone (2002, p.33 e 263), a mídia é um processo de mediação, que implica na constante transformação 
de significados. Muito mais do que uma relação de envio e recepção de informações por intermédio de uma 
tecnologia, ela é um instrumento de criação de diálogo e de ações. Seu poder, por mais impossível que seja 
encontrar sua origem, está também na representação, ao apresentar, revelar e explicar, concedendo acesso e 
participação, guiando a reflexão e articulando memórias. 
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o(a) professor(a) construa propostas de análise de diferentes formas de documentos, tais como 

jornais, revistas, telejornais, cinema, música, entre outros, pois a 

realidade de hoje exige cada vez mais que os sujeitos saibam lidar com uma imensa 
gama de informações que invadem diariamente sua vida cotidiana, de forma 
desconhecida para nossas gerações precedentes. Lidar com o impacto desse fluxo 
acelerado de informações e, principalmente, dar-lhes um significado, ou seja, 
interpretá-las, integrando-as em sua visão de mundo, é uma tarefa inevitável dos 
sujeitos modernos. (GUARESCHI, 2006, p.29-30). 

 

Ao se pensar socialmente, a escola precisa garantir que todos aqueles que a acercam 

sejam ouvidos, expondo suas concepções e intenções, a fim de possibilitar um diálogo que 

abrace a diversidade e articule essas diferentes ideias, de maneira a propiciar o bom convívio 

entre todos, reconhecendo ao mesmo tempo os mecanismos de silenciamento e de criação de 

estereótipos dentro das relações de poder estabelecidas no ambiente escolar. Saber sobre o outro 

é também saber sobre si, pois é na observação sobre aqueles que vivem de forma diferente é 

que podemos reconhecer nossos próprios valores e concepções. É no aprendizado com o outro, 

que podemos refletir sobre nossa cultura. É no respeito a diversidade, que podemos 

compreender sua importância e, muitas vezes, corrigir nossos preconceitos e limitações, bem 

como, identificar os traços que mutuamente trocamos com aqueles que, a princípio, imaginamos 

tão distantes. Assim, quando lidamos com grupos geograficamente afastados de nossas 

fronteiras, precisamos reconhecer que estes também nos pertencem, não como espaço de 

exploração, mas como parceiros na busca por uma sociedade justa a todos.  

Desta forma, estamos 

diante do desafio de implementar políticas públicas em que a história e a diferença de 
cada grupo social e cultural sejam respeitadas dentro das suas especificidades sem 
perder o rumo do diálogo, da troca de experiências e da garantia dos direitos sociais. 
A luta pelo direito e pelo reconhecimento das diferenças não pode se dar de forma 
separada e isolada e nem resultar em práticas culturais, políticas e pedagógicas 
solitárias e excludentes. (GOMES, 1999).  

 

Este desafio caminha ao encontro de políticas já estabelecidas pelo Estado brasileiro, 

como a implantação da lei 11.645/2008, a qual estabelece a obrigatoriedade do ensino da 

história e das culturas indígenas – além da história e das culturas africanas já estabelecido 

anteriormente pela lei 10.639/2003 – construídas no intuito de combater essas mazelas, que 

historicamente perpassam a sociedade brasileira. Fazer com que os profissionais da educação 

incluam nos currículos escolares as histórias destes grupos culturais e das relações étnico-raciais 

“significa mobilizar subjetividades, desconstruir noções e concepções apreendidas durante os 

anos de formação inicial e enfrentar preconceitos raciais muito além dos muros escolares”. 

(OLIVEIRA, 2006). Com isso, não só as culturas que constituíram a nação brasileira desde seu 
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princípio, como todas as demais que aqui se estabeleceram ou com as quais temos alguma forma 

de relação, devem ser reconhecidas e valorizadas, promovendo-se, ao mesmo tempo, uma 

reflexão que também desconstrua os estereótipos criados sobre as mesmas. 

Essas culturas que perpassam o nosso cotidiano, estando diretamente presentes ou 

representadas através de um fato espacialmente distante divulgado numa reportagem, por 

exemplo, possuem um valor que não pode ser significado de forma hierárquica, em comparação 

a quaisquer outras culturas, incluindo o local de fala daquela que a analisa. Nenhuma cultura 

deve se sobrepor às outras, nem mesmo podemos imaginar a existência de uma miscigenação 

que contempla perfeitamente toda uma diversidade. É necessário identificar os instrumentos de 

dominação pela colonialidade do saber, do poder e do ser, superando o desejo utópico de uma 

sociedade harmônica, compreendendo assim esse mundo moderno colonial que nos cerca e, a 

partir disso, tentarmos mudar algo, discutindo os privilégios conferidos à branquitude; E, 

considerando a conjuntura de retrocessos promovida pela nossa representatividade política na 

atualidade, precisamos atuar no micropolítica do cotidiano como educadores, ou seja, 

discutirmos as relações de poder estabelecidas sobre os indivíduos e grupos sociais. Como 

afirma Walter Mignolo, esse longo processo de subalternização do conhecimento precisa ser 

radicalmente transformado por novas formas de conhecimentos para as quais o que 
foi subalternizado e considerado interessante apenas como objeto de estudo passa a 
ser articulado como novos loci de enunciação. [...] descritos como “gnose liminar’, 
argumentando-se que a “gnose liminar’ é a razão subalterna lutando para colocar em 
primeiro plano a força e a criatividade de saberes, subalternizados durante um longo 
processo de colonização do planeta que foi, simultaneamente, o processo através do 
qual se construíram a modernidade e a razão moderna (2003, p.36). 

 

Quando calamos as diferenças culturais que nos enriquecem, naturalizando 

determinadas atitudes em detrimento de outras em nossas práticas cotidianas, acabamos por 

limitar, muitas vezes, as possibilidades de reflexão e ação dos grupos sociais, partindo desde o 

ambiente familiar, passando pela vizinhança, pela escola, pela igreja, pelo trabalho e, 

culminando nos espaços da política representativa. Naturalizar culmina em aceitar como algo 

corriqueiro, que não tem como evitar, que sempre existirá, tornando-se assim um instrumento 

de neutralização de ações individuais ou coletivas, na busca de solução para os problemas 

reconhecidos por esse mesmo coletivo. Para Albuquerque, sempre que estivermos abordando 

uma análise acerca de outra cultura, de outra região, devemos compreender que a história da 

dominação espacial capitalista é uma história geopolítica, mas também uma história 
de colonização ou de catequese de subjetividades. O capitalismo coloniza não apenas 
os espaços externos aos homens, mas coloniza seus corpos, suas mentes, suas 
subjetividades. A região não é uma realidade natural, econômica ou política apenas: 
ela é uma construção cultural que se faz a partir e levando em conta estas outras 
dimensões do sublunar (ALBUQUERQUE, 2008, p.60). 
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Ao abordamos outra região do país ou do mundo, que pouco temos contato empírico, 

ficando limitado o nosso conhecimento às informações veiculadas pelas equipes de jornalismo 

midiáticas, corremos o risco de representar toda uma gama de culturas como sendo uma só, 

filtrada e moldada pelo interesse daqueles que querem calar a multiplicidade de valores e o 

protagonismo dessas populações, apresentando-as de maneira subalternizada/racializada, na 

qual seus componentes são todos iguais, representados da mesma forma, dentro de uma cultura 

congelada no tempo, vista como atrasada, inferior. Desta forma, nas palavras de Maria 

Antonieta Antonacci: 

se a razão capitalista racializa e normaliza conhecimentos, massifica comunicações, 
submete costumes a suas concepções de bem-estar, torna-se indispensável questionar 
seus pressupostos, descolonizando cotidianos a partir dos que têm em corpos, línguas 
e expressões artísticas, âncoras de outras memórias e diferentes víveres (2013, p.241). 

 

O ensino de história no Brasil priorizou e prioriza no seu currículo os conteúdos 

vinculados ao continente europeu. Além de destacar os eventos ocorridos acerca das populações 

e culturas europeias desde a antiguidade, o estudo da própria história brasileira partia de fontes 

de informação constituídas por europeus, não oportunizando que outros personagens 

fundamentais à história do país, como indígenas e afrodescendentes, versassem sobre os eventos 

e culturas aqui desenvolvidas. O próprio currículo acadêmico da história na formação de 

professores(as), contribui para a solidificação desse discurso, estabelecendo diversas disciplinas 

com a mesma estrutura eurocêntrica, enraizando-se assim uma forma cíclica de aprendizagem, 

que entende como preponderante a superioridade europeia sobre as demais regiões e culturas 

(AMIM, 1994, p.9). Se faz então necessário, para a superação do eurocentrismo, 

o estudo crítico dos problemas provocados pelos choques entre as formas de vida 
coletivas e culturas dos grupos humanos da América, África e Ásia com os 
colonizadores europeus, uma vez que a partir de tais choques ocorreram a destruição 
das condições materiais de vida dos primeiros, o seu desenraizamento espacial e a 
mestiçagem cultural que provocaram a sua marginalização e dominação pelas 
potências coloniais. (PRAXEDES, 2008).  

 

A partir dessa concepção, e empiricamente através de dois questionários aplicados à 

setenta estudantes da E.E.M. Professora Elza H. T. Pacheco, localizada na cidade de 

Blumenau/SC e, pertencente à rede estadual de ensino, em novembro de 2015, pude levantar 

diversos discursos reproduzidos pelos sujeitos presentes no ambiente escolar. As concepções 

trazidas para o ambiente escolar reproduzem discursos acerca das características, supostamente 

inerentes aos torcedores e seus clubes de futebol; aos homossexuais; à cor da pele ou do cabelo; 

à prática religiosa; ao local de nascimento; à profissão pretendida ou realizada; entre outras 
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caracterizações mais generalizantes. No entanto, o foco da pesquisa partiu de um questionário 

que abordou as imagens que os estudantes associam à referida região, com base num leque de 

doze opções previamente escolhidas [ANEXO 2]. A questão fundamental acerca desta parte da 

pesquisa era compreender que tipo de imagem os estudantes associavam à região do Oriente 

Médio. O quão esse imaginário está atrelado às reportagens jornalísticas veiculadas pelos 

principais meios de comunicação aos quais os estudantes possuem acesso. A escolha das 

imagens partiu do princípio de apresentar imagens especificamente atreladas à região, mas que 

não apenas estivessem retratando ou se relacionando aos conflitos bélicos presentes na mesma. 

Entre as imagens selecionadas estavam crianças brincando, pessoas tomando banho de mar e 

de sol numa praia, uma igreja, um casamento, uma área desértica, uma visão aberta de uma 

cidade, entre outras.   Apresentadas essas imagens [ANEXO 2], os estudantes deveriam colocar 

em ordem decrescente, aquelas que mais se associavam aos conhecimentos que os estudantes 

possuíam sobre a região. As imagens a seguir foram as selecionadas pelos estudantes2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Os resultados coletados acerca das imagens selecionadas [anexo] pelos estudantes foram: Em primeiro lugar, 
imagem 01 [1 voto]; imagem 02 [10 votos]; imagem 03 [3 votos]; imagem 04 [nenhum voto]; imagem 05 [1 voto]; 
imagem 06 [1 voto]; imagem 07 [27 votos]; imagem 08 [12 votos]; imagem 09 [nenhum voto]; imagem 10 [4 
votos]; imagem 11 [1 voto]; imagem 12 [12 votos]. Em segundo lugar, imagem 01 [nenhum voto]; imagem 02 [6 
votos]; imagem 03 [3 votos]; imagem 04 [nenhum voto]; imagem 05 [1 voto]; imagem 06 [2 votos]; imagem 07 
[20 votos]; imagem 08 [16 votos]; imagem 09 [3 votos]; imagem 10 [7 votos]; imagem 11 [1 voto]; imagem 12 
[13 votos]. Em terceiro lugar, imagem 01 (4 votos]; imagem 02 [7 votos]; imagem 03 [5 votos]; imagem 04 [1 
voto]; imagem 05 [1 voto]; imagem 06 [3 votos]; imagem 07 [8 votos]; imagem 08 [8 votos]; imagem 09 [nenhum 
voto]; imagem 10 [8 votos]; imagem 11 [4 votos]; imagem 12 [23 votos]. No total: imagem 07 [55 votos]; imagem 
12 [48 votos] e imagem 08 [36 votos]. 
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Figura 1 – Ataque de Israel em Jerusalém Oriente 2014 – [Imagem 07 da pesquisa] 

 
Fonte: <http://fbln.pro.br/htm_content/download_multimidia_hilow.htm>. Acesso: 10 set. 2014. 
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Figura 2 – Mulheres de burca oram em celebração pela vitória do partido do primeiro-ministro 
paquistanês, Nawaz Sharif, nas eleições para a Assembleia Nacional, em Peshawar, 2013 

 
Fonte: <http://noticias.uol.com.br/album/album-do-dia/2013/05/17/imagens-do-dia---17-de-maio-de-2013.htm>. 
Acesso em: 10 set. 2014. 

 



22 

 

Figura 3 – Ataque israelense na Faixa de Gaza em 2014 

 
Fonte: <http://cmsg-a.blogspot.com.br/2014/12/palestina-e-israel.html>. Acesso em: 10 set. 2014 
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A partir das imagens mais citadas pelos estudantes podemos identificar que boa parte 

do conhecimento construído pelos estudantes acerca da temática, com base nos noticiários e 

nos compartilhamentos de imagens e outras formas de informação através das redes sociais, 

remete à uma região assolada por conflitos armados – imagens 07 e 08, que estão ligadas ao 

mesmo evento –, apresentando um grande número de vítimas, bem como, uma região em que 

a mulher é associada à uma vestimenta característica, no caso, a burca, representada pela 

imagem 12. As imagens 07 e 08 apresentam a ferocidade da violência, explorando visualmente 

as perdas e marcas deixadas pelos conflitos existentes no contexto das relações estabelecidas 

pelos povos de fora e da região, o que é sistematicamente reproduzido através das mídias, tanto 

quanto a imagem 12, que generaliza o papel social da mulher, invisibilizando sua atuação no 

cotidiano, para além da submissão à figura masculina. 

Essa compreensão é melhor entendida a partir dos resultados apontados pelo segundo 

questionário [ANEXO 1], o qual utilizou-se de questões dissertativas para identificar as 

principais fontes de informação dos estudantes acerca dos conhecimentos que os mesmos 

possuíam sobre a região do Oriente Médio, o que apontou para os telejornais e as redes sociais. 

Poucos dos estudantes entrevistados possuem acesso à jornais ou revistas impressas, ou já 

haviam lido algum livro a respeito da região – visto que o acesso a essa bibliografia é 

praticamente nulo –, com exceção de artigos debatidos eventualmente em sala de aula, 

principalmente em conteúdos relacionados ao terceiro ano do ensino médio. Além desses, 

outras perguntas eram acerca de como eles imaginavam o cotidiano das mulheres, dos grupos 

de pessoas relacionados ao movimento LGBT e das pessoas de um modo geral, por estarem 

vinculados à uma região aonde ocorrem com maior frequência conflitos armados. Como 

respostas a esses questionamentos, um dos termos mais recorrentes era o ‘medo’. No imaginário 

da maioria dos estudantes entrevistados, as pessoas viveriam com medo por causa dos conflitos, 

como afirma um estudante “Você não sabe quando os conflitos ocorrerão e muito menos onde. 

Não sabe se sua vestimenta, religião ou modo de pensar serão respeitados ou tolerados. A guerra 

só dá segurança para quem está longe [...]; mulheres seriam submissas aos homens, por conta 

das leis religiosas “pois não tem liberdade de expressão, são proibidas de fazer muitas coisas, 

por motivos patéticos ou autoritários”; homossexuais seriam constantemente perseguidos, na 

qual “sofrem preconceito diariamente e muitos devem ser mortos por isso”. 

A partir disso, tomei como objetivo observar os conteúdos acerca da região do Oriente 

Médio trabalhados pela disciplina de História, com base na análise de algumas coleções de 

livros didáticos. Estes já possuem alguns limites, principalmente por serem imbuídos de uma 
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enorme gama de conteúdos, dentro de um pequeno espaço, o que impede maiores 

aprofundamentos. Nesse sentido, precisamos levar em consideração que  

o livro didático é um produto cultural dotado de alto grau de complexidade e que não 
deve ser tomado unicamente em função do que contém sob o ponto de vista normativo, 
uma vez que não só sua produção vincula-se a múltiplas possibilidades de didatização 
do saber histórico, como também sua utilização pode ensejar práticas de leitura 
muito diversa. (MIRANDA; LUCA, 2004).  
 

E apesar das suas limitações, os livros didáticos apresentavam também no cotidiano essa 

perspectiva de relacionar grupos sociais ou regiões às características generalizantes, sem 

permitir a visualização das especificidades presentes no cotidiano das diversas culturas 

inseridas em uma determinada região. Assim, encontrei e optei pela discussão acerca da região 

do Oriente Médio, temática muito presente nos noticiários, mas pouco discutida nos bancos 

escolares, sendo que em muitas vezes, restringe-se ao histórico de formação do islamismo e/ou 

aos conflitos presentes na região. Esta situação se mostra mais claramente, quando tomamos 

como base, a disposição de conteúdos presentes nas coleções de livros didáticos de História. 

Considerando que o livro didático é, para muitos(as) estudantes, uma das fontes de informação 

que os(as) mesmo(as) mais têm acesso referente à ciência histórica, o seu uso também contribui 

para a construção do seu olhar sobre o outro. Nesse sentido, esses conhecimentos veiculados 

pelos livros didáticos nos servem como base para construirmos representações coletivas, 

elaboradas a partir do que é aceito e do que não é aceito, quem somos "nós" e quem são "eles", 

o que permite também a elaboração de reflexões sobre preconceitos e xenofobismos. 

Analisando as dezenove obras disponibilizadas para escolha, no Plano Nacional do 

Livro Didático (PNLD), triênio 2015-20173, constatamos que os conteúdos relacionados à 

região do Oriente Médio estão restritos à três capítulos. No volume destinado ao primeiro ano, 

há, na maioria dessas obras, uma narrativa construída acerca do Egito Antigo e do Reino de 

Cuxe e, uma narrativa que aborda a formação do islã junto com o processo de expansão árabe 

ocorrida no século VIII. Além destes, no volume conferido ao terceiro ano, a narrativa 

construída atrelada à região se restringe aos conflitos civil-militares que ocorrem na região, tais 

como: os conflito palestina-israelense; a revolução iraniana; os atentados de 11 de setembro de 

2001 aos Estados Unidos, os conflitos contra o Iraque, a primavera árabe, etc. 

O Oriente Médio constitui-se, geograficamente, numa região que compreende em torno 

de vinte países, muitos dos quais desconhecidos pelo público em geral, como Iêmen, Sudão, 

Omã, Jordânia e Qatar. Sendo uma região que converge três das maiores religiões do mundo 

                                                           
3 Para maiores informações, acessar: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld/item/5940-
guia-pnld-2015. 
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atual – cristianismo, islamismo e judaísmo –, o Oriente Médio é uma região geográfica que 

envolve países do nordeste dá África e sudoeste da Ásia, na qual grande parte desses são 

banhados pelo Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, Golfo Pérsico, Mar Cáspio e Mar Negro. 

Além da diversidade religiosa, a diversidade cultural também é significativa, na qual, segundo 

dados da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, ligada à Associação Beneficente e Cultural 

B’nai B’rith do Brasil, os 

grupos étnicos mais numerosos da região são os árabes, concentrados, principalmente, 
na Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos (EAU), Iêmen, Iraque, 
Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã e Síria; os turcos, encontrados basicamente na Turquia 
e em Chipre; e os iranianos ou persas, no Irã. Os minoritários incluem os judeus 
(Israel), curdos e palestinos (2009, p.6-7) 

 

Nas notícias veiculadas pelo telejornalismo, as disputas bélicas envolvendo Palestina e 

Israel acabam dominando as atenções sobre os assuntos da região, junto com os conflitos na 

Síria ou envolvendo o Estado Islâmico, mais evidentes nos últimos anos, gerando assim uma 

visão limitada sobre a pluralidade cultural da região, que possui diversos grupos étnicos, 

religiões e expressões culturais, não se limitando apenas a um suposto estado de guerra 

contínuo. Nesses espaços midiáticos, o que se pretende estabelecer é que 

o conhecimento já não requer a aplicação à realidade; o conhecimento é o que se 
transporta silenciosamente, sem comentários, de um texto para outro. As ideias são 
propagadas e disseminadas anonimamente, são repetidas sem atribuição; tornaram-se 
literalmente [ideias]: o que importa é que elas estão ali, para serem repetidas, ecoadas 
e reecoadas de forma acrítica (SAID, 2007, p.170). 

 

O imaginário construído acerca da região do Oriente Médio implicou na elaboração da 

dicotomia civilização e barbárie. Segundo Todorov (2010), civilizado é aquele que permite a 

humanidade do outro, seguindo dois passos: compreensão das formas diferentes de pensar e 

agir desse outro e, consequentemente, aceitando-as. Quando o primeiro passo não é realizado 

de forma bem-sucedida, seja por incompreensão ou por algum interesse particular, acaba-se por 

não aceitar as diferenças, agindo-se muitas vezes no intuito de eliminá-las pela força militar. 

Assim, ao se negar a humanidade do outro, agindo-se dessa maneira, forma-se a barbárie, 

gerando uma contradição que pode ser vista através da reação do governo dos Estados Unidos 

e seus aliados aos atentados terroristas ocorridos em 11 de setembro de 2001. A penetração do 

território afegão e de seus países vizinhos, com o uso de poderosas estruturas militares, 

promovendo inúmeras baixas humanas civis e militares, apontou para uma política que destruiu 

as convicções mais profundas do mundo ocidental porque, para defender os valores 
democráticos tão apreciados por nós, somos levados a menosprezá-los! Como será 
possível regozijar-se com a vitória sobre um inimigo hediondo se, para vencê-lo, o 
vencedor acaba assumindo atitudes semelhantes ao adversário? (TODOROV, 2010, 
p. 16) 



26 

 

 

A região ganhou enorme notoriedade a partir do final da Segunda Guerra Mundial, 

período em que a Organização das Nações Unidas serviu de instrumento mediador para o 

estabelecimento oficial de um Estado judaico na região, processo iniciado desde o primeiro 

encontro sionista no final do século XIX. Além disso, ao longo das décadas de 1960 e 1970, a 

cobertura da imprensa, principalmente, através das revistas semanais estadunidenses – que eram 

amplamente reproduzidas pelo mundo, como Time e Newsweek –, alimentavam ainda mais as 

informações acerca da região, mergulhadas no contexto dos conflitos que lá se desenvolviam, 

como a Guerra dos Seis Dias4. Uma ainda maior notoriedade na mídia ocorreu após os eventos 

decorrentes dos atentados de 11 de setembro de 2001, quando parte do mundo parou para 

observar, em tempo real, a destruição do complexo de edificações do World Trade Center em 

Nova Iorque, além de notícias confirmadas ou não de ataques ao Pentágono, à Casa Branca e 

ao Capitólio. Uma série de reportagens foram elaboradas para a compreensão da região, com 

seus conflitos, grupos terroristas – destacando-se a Al-Qaeda e o seu líder Osama Bin Laden – 

e sua população. Muitas dessas reportagens reafirmaram discursos generalizantes, não 

permitindo a visualização da multiplicidade cultural da região, criando um imaginário de grupos 

terroristas infringindo ataques e vitimando toda uma população, que então deveria aguardar a 

ajuda das potências ocidentais, para conseguirem, enfim, viver em paz. 

A partir desse contexto, buscamos desenvolver esse trabalho dentro da proposta 

elaborada pelo Mestrado Profissional em Ensino de História (Profhistória). Através de um 

processo de pesquisa, analisando e fundamentando diversas fontes textuais e audiovisuais, além 

da elaboração de uma narrativa histórica, em formato de documentário, um diferencial deste 

programa de mestrado, tivemos como objetivo permitir novos olhares e concepções fossem 

apresentados, investigados e debatidos sobre a região. Observando suas similaridades e 

confrontações, visando romper com uma visão unilateral, construída pelos diversos meios de 

comunicação e suas linguagens e, até mesmo ratificados pelo discurso escolar, apenas 

sentenciando uma concepção única sobre o outro, tornando invisíveis os discursos que o outro 

tem acerca de si. Afinal, por exemplo, 

nem todos os árabes são muçulmanos, e nem todos os muçulmanos são árabes. Assim, 
de um modo geral, são árabes aqueles que se identificam com a língua, a cultura e os 
valores dos árabes, e são muçulmanos aqueles que seguem a religião do islã, fundada 
por Maomé (GRINBERG, 2000, p.100-101). 
 

                                                           
4 Para maior aprofundamento sugiro a leitura de: MAIA, Fernando. Quarenta Anos da Guerra de 1967. 
Disponível em: <http://portal.pucminas.br/imagedb/conjuntura/CNO_ARQ_NOTIC20070627095417.pdf>. 
Acesso em: 18.02.2017. 
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Desconstruir esses discursos limitadores, confrontando as concepções internalizadas por 

estudantes do outro lado do mundo, a partir de suas fontes de informações, geralmente restritas 

aos meios de comunicação, como TV, cinema e internet, abriria a oportunidade para que os 

alunos reconhecessem outras versões sobre o cotidiano na região para além dos conflitos e, 

assim, discutam e construam discursos mais coerentes, que respeitem as individualidades, bem 

como, as pluralidades de pensamento acerca das mais diversas práticas cotidianas. 

Tendo a narrativa histórica, através da linguagem documental, como produto resultante 

de todo esse processo de pesquisa, este instrumento pedagógico não tem como objetivo apenas 

ilustrar as relações e as representações acerca da região5 e das etnias6 em foco nessa pesquisa. 

Sua elaboração tem como princípio construir uma nova narrativa, que questiona as 

representações sacramentadas tradicionalmente sobre a região, tornando possível o seu uso 

como um roteiro na percepção de outras construções representativas que ocorram no e fora do 

ambiente escolar em que os estudantes estão inseridos, contribuindo desta forma para que 

estereótipos sejam desconstruídos e, por consequência, a diversidade cultural seja reconhecida 

e valorizada, ao permitir que não apenas possamos discutir sobre o outro, mas que o façamos a 

partir do olhar do outro sobre si mesmo, inclusive, pensando o contexto brasileiro, poderá servir 

para discutir as populações indígenas e afrodescendentes, por exemplo. 

Tendo-se a preocupação de não se consolidar como um discurso já pronto, o uso de 

imagens estimula a imaginação dos estudantes na elaboração de novas formas de narrar um 

determinado evento, contribuindo assim, para que os mesmos possam perceber reafirmações e 

contradições entre o que a imagem expõe e o que é descrito eventualmente num texto. 

Utilizando-se da argumentação de Jörn Rüsen, Maria Lima afirma que, 

o homem só pode viver no mundo relacionando-se com a natureza, com outros 
homens e consigo mesmo se não tomar esse universo como dado puro. É preciso que 
o ser humano interprete em função de suas intenções e se sua ação, espaço dentro do 
qual se representa algo que difere da própria realidade. A conjugação de interpretação, 
intenção e ação constitui o sentido da história na vida humana prática e, para o sujeito, 
ela ganha sentido quando é importante e significativa para entender e para lidar com 
circunstâncias da vida contemporânea (2014, p.61). 
 

A representação contribui na formação de conceitos acerca do que ou sobre quem se 

está dialogando. Muitos desses conceitos transcendem seu sentido original, podendo ser 

                                                           
5 O conceito de região é compreendido como fração do espaço geográfico catalizadora de determinadas relações e 
convenções. (CUNHA, 2000, p.53). 
6 Aqui adoto o conceito de etnia como o conjunto de indivíduos que afirma ter traços comuns, distinguindo-se 
assim, de outros grupos culturais, independente da origem ser realmente comum desse grupo, mas sim sua crença 
em uma origem comum. (SILVA, 2014, p.124). 
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ressignificados ou ampliados, conforme o novo contexto em que estão inseridos. Como suporte 

a essa afirmação, Reinhart Koselleck diz que: 

Os estudos linguísticos têm por fundamento universal a constatação de que cada 
significado lexical tem um alcance que ultrapassa aquela singularidade que, por sua 
vez, pode ser atribuída ao acontecimento histórico. Cada palavra, mesmo cada 
substantivo, comprova as suas possibilidades linguísticas para além do fenômeno 
particular que ela caracteriza e/ou denomina em certo momento. Isso vale igualmente 
para os conceitos históricos, ainda que estes sirvam, em um primeiro momento, para 
unir conceitualmente, em sua singularidade, experiências complexas. Uma vez 
cunhado, um conceito passa a conter em si, do ponto de vista exclusivamente 
linguístico, a possibilidade de ser empregado de maneira generalizante, de construir 
tipos ou permitir ângulos de vista para comparação (2006, p.115). 

 

Nesse sentido, a elaboração do produto final objetiva, então, através de uma narrativa 

histórica, discutir a desconstrução dos estereótipos acerca da região desenvolvidos pelos (as) 

estudantes de ensino médio, em especial – como estudo de caso – nos territórios ocupados pelas 

populações palestinas – Faixa de Gaza e Cisjordânia –, verificando também, os limites impostos 

pelos conflitos contra o Estado de Israel, no cotidiano das pessoas, principalmente de jovens e 

crianças dentro de seu processo de ensino-aprendizagem.  

Paralelamente, a partir dos pontos de discussão acerca do Oriente Médio, é também 

objetivo do documentário – através também da cartilha direcionada ao (à) professor (a) – 

levantar questionamentos acerca do cotidiano dos estudantes brasileiros que assistem essa 

narrativa audiovisual, com a perspectiva de colaborar na identificação dos mecanismos de 

dominação da representação do outro, construindo um diálogo em torno da formação cidadã e, 

consequentemente, podendo resultar em algumas ações concretas para a superação de parte dos 

conflitos que permeiam o convívio em sociedade. 

Vale ressaltar também que, em meio a uma sociedade que muitas vezes prioriza o 

individualismo e o consumo material, seria interessante desenvolver um senso de coletividade 

para além das fronteiras – quaisquer que sejam seus limites: origem, cultura, espaço, ideologia, 

etc. – na qual as pessoas não se distanciem mais do outro, mas se reconheçam como parte do 

mesmo, articulando as diferentes formas de saber. Assim, o Oriente Médio não seria mais um 

local, que pouco reconheço ou me importo do outro lado do mundo e, sim, uma região que 

direta ou indiretamente afeta o meu modo de vida e que minhas ações para com o mesmo não 

devem ser pautadas apenas para o meu interesse ou negligenciados, desconsiderando-se os 

espaços e as pessoas que o compõem. 

Esta pesquisa foca suas ações na elaboração de uma narrativa audiovisual, em forma de 

documentário, buscando veicular imagens, sons e discursos escritos, com os objetivos de: 

compreender os olhares constituídos pelo corpo discente acerca do Oriente Médio, construídos 
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na e para além do espaço escolar, através da aplicação de dois questionários: um questionando 

seus conhecimentos e a fonte dos mesmos em relação ao espaço em foco da pesquisa; e outro 

relacionando fontes imagéticas com os conhecimentos adquiridos pelo corpo estudantil acerca 

da referida região; questionar os estereótipos criados acerca da região, reconhecendo as práticas 

cotidianas das populações residentes nos espaços referentes à Palestina – como estudo de caso 

–, para além de uma visão de constante conflito; e, relacionar essas distintas práticas e 

representações, abrindo espaço para o questionamento de discursos, que rotulem grupos 

específicos, que permeiam, direta ou indiretamente, os personagens presentes no espaço 

escolar. 

A experiência do mestrado profissional, atrelado a linha de pesquisa Saberes Históricos 

nos Espaços Escolares, permitiu significativo embasamento teórico para que os objetivos dessa 

pesquisa fossem concretizados, principalmente na fundamentação e elaboração do 

documentário aqui desenvolvido. O Mestrado Profissional em Ensino de História, como espaço 

de formação, contribuiu na ampliação e aprofundamento das discussões que atingem o 

cotidiano do(a) professor(a), levantando questionamentos acerca da infraestrutura de trabalho, 

do currículo, da interdisciplinaridade e, fundamentalmente, do papel da História e da escola 

para a sociedade. 

Nenhum(a) professor(a) de História deve ser considerado apenas um transmissor de 

algum conhecimento, mas sim, articulador das mais diversas concepções e questionador 

também de suas fontes acerca das temáticas, que sejam relevantes para que sejam utilizadas 

pelos grupos sociais no intuito de um melhor convívio entre todos. Para tanto, esse(a) 

profissional deve sempre partir do conhecimento trazido e/ou construído pelos(as) estudantes, 

a partir das mais diversas fontes de informação que estes acessam. Não se trata de incutir um 

conhecimento ‘verdadeiro’, apagando-se o ‘falso’, mas estabelecer esse diálogo entre as fontes, 

a fim de se construir um saber mais aprimorado acerca de distintas temáticas, diagnosticando 

as várias histórias e possibilidades de compreensão sobre o outro7, criando pontes entre elas e 

não as apagando. O professor de história deve fazer “com que o aluno não apenas compreenda, 

mas assimile, incorpore e reflita sobre esses ensinamentos de variadas formas” (FONSECA, 

2003, p.71). Tanto professores (as), quanto estudantes, apropriam-se e interpretam seus 

contextos a partir de diferentes perspectivas e experiências. Colocando essas concepções em 

discussão, argumentos em torno da diversidade cultural não apenas serão evidenciados, como 

                                                           

7
 TED – O perigo de uma história única – Chimamanda Adichie. TEDX. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=qDovHZVdyVQ>. Acesso em: 18.11.2014. 
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também poderão contribuir na desconstrução de discursos que almejem impor uma verdade 

única e absoluta sobre as sociedades como um todo. 

Essa dissertação está estruturada em três capítulos e uma narrativa audiovisual em 

formato de documentário. O primeiro capítulo consiste na fundamentação teórica acerca da 

temática ‘Oriente Médio’, dialogando por meio dos conceitos de ‘orientalismo’, ‘identidade’ e 

‘alteridade’, em especial, sobre a representação midiática sobre a região, compreendendo-se 

assim as diversas formas de representação construídas acerca da região. O segundo capítulo 

trata das discussões acerca do uso de imagens, cinema e documentários, como suporte para o 

desenvolvimento do produto final, inter-relacionando com o ensino de história. O terceiro 

capítulo aborda a desconstrução dos estereótipos acerca da região, a partir do debate em torno 

do processo e do cotidiano educacional na Palestina, apresentando os limites impostos pelos 

conflitos na região, mas também as relações estabelecidas para além destes, contrapondo-se 

com a visão construída pelos estudantes da E.E.M. Professora Elza Henriqueta Techentin 

Pacheco. Por fim, o documentário, pensado não só como resultado de todo o processo de 

pesquisa, mas fundamentalmente, como instrumento a ser utilizado por professores(as) e 

estudantes no diálogo com qualquer temática que atente ao contexto em que os indivíduos e 

grupos sociais estão inseridos, partindo do debate acerca do processo educacional elaborado na 

região da Palestina, apontando os limites deste processo em virtude dos conflitos, – o que não 

pretendemos negar – mas também contribuindo na construção de um olhar para além desses 

conflitos, demonstrando que as populações inseridas dentro desse contexto histórico e 

geográfico possuem outros saberes, uma enorme gama de experiências, para além do que 

muitos de nós podemos enxergar do outro lado do mundo. 
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1. ORIENTE MÉDIO: DIVERSOS OLHARES 
 

Os melhores espectadores do mundo não podem interpretar senão os programas que 
podem ver. Sua capacidade interpretativa é, de outro lado, submissa a limites internos. 
Esses limites são os registros culturais disponíveis ou indisponíveis às diferentes 
comunidades interpretativas. A recepção depende de um leque de recursos culturais 
que o espectador pode dispor ou não dispor. (DAYAN, 2009, p.67). 
 

A compreensão que cada indivíduo possui sobre qualquer coisa que o cerca, em muito 

dependerá da análise que o mesmo faz acerca dos discursos produzidos dentro e fora do grupo 

cultural ao qual ele pertence. Lançar um olhar sobre o outro é expor, ao mesmo tempo, os 

conceitos e valores de quem é observado, bem como, daquele que observa. É identificar 

diferenças, confrontar ideias, mas acima de tudo, é perceber que não existe uma única verdade 

sobre as coisas. Verdades são construídas a partir de diversos olhares, com seus interesses e 

compreensões sobre o que é certo e o que é errado. O olhar que temos sobre o outro não é um 

dado natural, encontrado pronto numa fonte de informação. Ele é o resultado de múltiplas 

informações que, muitas vezes são transmitidas ou repassadas sem uma análise crítica acerca 

de quem o produz, seus interesses e valores. 

Na perspectiva da moderna prática historiográfica, nenhum documento fala por si 
mesmo, ainda que as fontes primárias continuem sendo a alma do ofício do 
historiador. Assim, as fontes audiovisuais e musicais são, como qualquer outro tipo 
de documento histórico, portadoras de uma tensão entre evidência e representação. 
Em outras palavras, sem deixar de ser representação construída socialmente por um 
ator, por um grupo social ou por uma instituição qualquer, a fonte é uma evidência de 
um processo ou de um evento ocorrido, cujo estabelecimento do dado bruto é apenas 
o começo de um processo de interpretação com muitas variáveis. (NAPOLITANO, 
2005, p.240) 
 

Os meios de comunicação são grandes instrumentos de construção desses discursos, 

tornando-se fontes para o historiador/professor na medida que estes trazem informações que 

podem ou são utilizadas pelas pessoas/estudantes nas suas práticas cotidianas. Os canais de 

televisão, os jornais e revistas impressas, a rádio, o cinema e a internet utilizam-se de várias 

linguagens – o filme, a série, a novela, a crônica, o informativo, a música, o infográfico, etc. – 

para convencer seu expectador ou seu público receptor sobre um determinado ponto de vista. 

Na divulgação ou não de uma notícia, na ênfase ou menosprezo de uma temática, no 

posicionamento firme de um comentarista, no uso do sarcasmo/ironia ou do sensacionalismo, 

estas mídias esbravejam a bandeira da imparcialidade, enquanto selecionam as 

informações/discussões que levam ao público conforme seus próprios conceitos/interesses ou 

de seus patrocinadores. Para Jean-Louis Comolli,  

o que chamamos de “realidade”, e que se coloca no plural, concerne às elaborações 
práticas conduzidas pelas diferentes narrativas dos diferentes polos do poder. [...] 
Cada qual com sua realidade, cada qual com sua narrativa. Isso coincide ou não. Isso 
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se confirma. Isso se disputa. Mas continuamos no domínio da narrativa, em 
representações (2008, p.100).  
 

Muitos desses discursos elaborados acerca de qualquer temática, acabam por construir 

estereótipos sobre o outro, que por si só diminuem a pluralidade de um determinado grupo 

populacional ou uma cultura, limitando não só a nossa compreensão sobre o outro, mas também, 

em algumas situações, estabelecendo uma não aceitação sobre o outro, levando inclusive a 

ocorrência de formas de violência entre os diversos grupos culturais. Classificar cada grupo 

cultural, por características únicas e limitadas, é não reconhecer que o contato entre culturas 

diferentes permite a construção de uma enorme gama de outras culturas, diferentes entre si e 

dentro de cada uma. 

Com base nesses conceitos, ao analisarmos os discursos construídos sobre a Palestina, 

através principalmente da mídia, muito daquilo que chega como informação ao público 

brasileiro, acaba gerando a formação de estereótipos. As inúmeras reportagens, quase que 

diárias, relatando os conflitos armados, bombardeios, atentados suicidas entre palestinos e 

israelenses, não deixam espaço para que o público possa perceber a região de uma forma 

diferente. Vende-se a notícia da violência, da tragédia, da dor, mas não se aborda, na grande 

maioria das vezes, os outros cotidianos, as outras ideias, os outros saberes produzidos na região. 

Não há a abertura para um debate, há a sacralização de representações que nos faz ver o outro 

de um jeito e, poucas vezes nos faz refletir sobre outras possibilidades, outros olhares. Segundo 

Marcos Napolitano, dependendo interesse midiático e do possível impacto social, um mesmo 

acontecimento histórico, passa por três operações: 

Na primeira delas (o registro do dado), o acontecimento é registrado e repassado ao 
público em suas informações básicas (o que, quando, onde, quanto etc.). Na segunda 
operação (a caracterização do fato), esse conjunto de informações brutas é inserido 
numa rede causalidade e efeitos imediatos. Na terceira fase (a narrativa do evento), 
quase sempre reservada a acontecimentos de grande impacto social ou de importância 
estratégia para os interesses da mídia, os elos causais ganham a conotação narrativa e 
valorativa, adensados por um conjunto de implicações sociais de caráter ideológico 
mais amplo. Cabe ao historiador que analisar tal documento, realizar o movimento 
inverso dessas operações, descontruindo os fatos descritos ou os eventos narrados pelo 
documento visual (2005, p.249-250).  
 

Esse olhar estereotipado sobre o Oriente Médio e, em específico, sobre o palestino ganha 

ressonância no ambiente escolar. Ratificado por diversas coleções de livros didáticos, em 

especial, de história, que apenas reservam umas poucas páginas destinadas à região, para tratar 

dos conflitos que assolam suas populações, esses discursos acabam exigindo que os professores 

e professoras, não só desta disciplina, como de toda a área das ciências humanas tenham que 

enfrentar e desconstruir constantemente um discurso generalizante que se reproduz e difunde, 

entre os estudantes e os colegas de trabalho.  
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Não é uma tarefa fácil, muito menos há a garantia de sucesso no empenho realizado 

pelos profissionais da educação, uma vez que são inúmeros e mais poderosos os discursos 

divulgados através das mídias. Muito desse poder que as mídias possuem refere-se não só a sua 

capacidade de atingir um maior número de pessoas, mas principalmente, o maior tempo e 

variedade de recursos linguísticos que essa possui para convencer o público do seu discurso. A 

imagem tem muito poder. A fotografia, o mapa, o infográfico e o cinema [acompanhados ou 

não de alguma trilha sonora] são mais persuasivos/atraentes na ação de convencimento daquilo 

que se almeja fazer entender. E, a partir deles, as mídias sociais tornam-se um instrumento 

fundamental para que esse discurso ganhe corpo, torne-se senso comum. 

A Palestina que nos chega é rotulada a partir da região que está inserida. Poucos são os 

estudantes ou as demais pessoas que possuem o discernimento acerca dos países que compõem 

a região do Oriente Médio. Pouco sabem sobre a diversidade cultural ou religiosa, sobre o 

cotidiano de suas populações. Não poderia ser muito diferente, já que poucas são as informações 

que chegam ao seu conhecimento, diferente do estereótipo acima mencionado. 

A televisão, os filmes e todos os recursos da mídia têm forçado as informações a se 
ajustar em moldes cada vez mais padronizados. No que diz respeito ao Oriente, a 
padronização e os estereótipos culturais intensificaram o domínio da demonologia 
imaginativa e acadêmica do “misterioso Oriente” do século XIX. [...] Três coisas 
contribuíram para transformar até a mais simples percepção dos árabes e do islã numa 
questão altamente politizada, quase estridente: primeiro, a história do preconceito 
popular contra os árabes e o islã no Ocidente, que se reflete diretamente na história do 
Orientalismo; segundo, a luta entre os árabes e o sionismo israelense, e seus efeitos 
sobre os judeus americanos, bem como sobre a cultura liberal e a população em geral; 
terceiro, a quase total ausência de qualquer posição cultural que possibilite a 
identificação com os árabes e o islã ou discussão imparcial a seu respeito. Além do 
mais, não é preciso dizer que, como o Oriente Médio é agora identificado com a 
política da Grande Potência, a economia do petróleo e a dicotomia simplista entre um 
Israel democrático e amante da liberdade e os árabes malvados, totalitários e 
terroristas, as chances de uma visão clara do que dizemos ao falar sobre o Oriente 
Próximo são deprimentemente pequenas. (SAID, 2007, p.58). 

 

Ao longo do século XX e, de forma mais intensa, a partir dos atentados de 11 de 

setembro de 2001 nos Estados Unidos, em especial, ao World Trade Center, que resultou na 

queda das chamadas ‘Torres Gêmeas’, as notícias acerca da região versaram quase que 

exclusivamente dentro do binário de disputas políticas/territoriais [envolvendo Palestina e 

Israel, Primavera Árabe, etc.] e terrorismo [com seus atentados suicidas, com os sequestros de 

soldados e/ou jornalistas, com a violência praticada pelos mesmos, etc.]. São esses os principais 

discursos que chegam até nós. É esse olhar, que muitas vezes nos impede de perceber outras 

realidades na região, que interessa àqueles que buscam justificar a sua invasão e domínio. Há 

na compreensão [ou no interesse] desses, a necessidade de utilizar-se da força militar e de uma 

consequente bateria de conflitos para se garantir a liberdade e a democracia para essa região. 
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No entanto, para outros grupos, essa bandeira de liberdade e democracia carrega na 

prática o interesse econômico sobre a região, desde a exploração dos recursos naturais e 

demográficos até os próprios conflitos armados e os dividendos trazidos direta ou indiretamente 

por eles. Segundo o crítico literário Edward Said, há muito tempo se discursa acerca de uma 

divisão entre ocidentais e orientais, na qual os “primeiros dominam; os últimos devem ser 

dominados, o que geralmente significa ter suas terras ocupadas, seus assuntos internos 

rigidamente controlados, seu sangue e seu tesouro colocados à disposição de uma ou outra 

potência ocidental” (SAID, 2007, p.68). Libertar a população de grupos terroristas não passaria 

de uma substituição destes por um outro grupo que faria um terrorismo de Estado para atender 

aos interesses de grupos locais e países estrangeiros que se impuseram sobre a região. 

Entretanto, também é possível encontrar, nessas mesmas mídias [porém em número 

menor ou de não tão fácil circulação], discursos que alertam não só para novos olhares sobre a 

região, mas também para um discurso mais profundo acerca dos conflitos que atingem a mesma. 

Há uma busca pela paz, mas uma paz que permita a pluralidade cultural, e não a imposição de 

uma determinada cultura sobre as outras. Procura-se construir um discurso sem a dicotomia 

palestina contra israelense, muçulmano contra judeu e, sim, um discurso que trilhe caminhos 

para novos olhares sobre o outro e de todos sobre a região, que não mantenham ou criem novos 

estereótipos e, por consequência, permitam a real construção da paz entre todos os povos 

presentes na região. 

É parte desse olhar mais globalizado que devemos estabelecer nossa compreensão sobre 

os traços culturais presentes nas sociedades inseridas na região do Oriente Médio. 

Uma característica central da sociedade em rede é a transformação da área da 
comunicação, incluindo os media. A comunicação constitui o espaço público, ou seja, 
o espaço cognitivo em que as mentes das pessoas recebem informação e formam os 
seus pontos de vista através do processamento de sinais da sociedade no seu conjunto. 
Por outras palavras, enquanto a comunicação interpessoal é uma relação privada, 
formada pelos atores da interação, os sistemas de comunicação mediáticos criam os 
relacionamentos entre instituições e organizações da sociedade e as pessoas no seu 
conjunto, não enquanto indivíduos, mas como receptores coletivos de informação, 
mesmo quando a informação final é processada por cada indivíduo de acordo com as 
suas próprias características pessoais. É por isso que a estrutura e a dinâmica da 
comunicação social é essencial na formação da consciência e da opinião, e a base do 
processo de decisão política. (CASTELLS, 2012, p.23-24) 
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1.1 – A representação do Oriente Médio através da imprensa ocidental 

 

[...] um cidadão literado cientificamente é aquele que usa conceitos e procedimentos 
científicos e se guia por valores na tomada de decisões no dia a dia ao interagir com 
os outros e com o ambiente, e compreende as inter-relações ciência-tecnologia e 
outras dimensões da sociedade como a econômica e a social. (GASPAR, 2004, p.5).  

 

Desde a criação da imprensa por Gutenberg, em meados do século XV, marco 

fundamental que alicerçou e tornou possível a progressiva divulgação do conhecimento, até à 

sua massificação atual (GASPAR, 2004, p.1), o jornalismo escrito passou a fazer parte do 

cotidiano das pessoas. Tendo ou não a habilidade da escrita e da leitura, o conhecimento 

divulgado através das páginas de um jornal ou de uma revista, passou a ser o principal acesso 

que as pessoas possuíam acerca dos eventos que a cercavam.  

Em consequência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios de informação, 
o público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou negligencia elementos 
específicos dos cenários públicos. As pessoas têm tendência para incluir ou excluir 
dos seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do 
seu próprio conteúdo. Além disso, o público tende a atribuir àquilo que esse conteúdo 
inclui uma importância que reflete de perto a ênfase atribuída pelos mass media aos 
acontecimentos, aos problemas, às pessoas (SHAW, apud WOLF, 2001, p. 144). 

 

A chegada e expansão da internet acabou reduzindo o número de publicações 

comercializadas, obrigando àquelas que ainda buscam sobrevivência, o compartilhamento ou a 

transferência total de suas publicações para o espaço virtual. 

Como a mídia impressa vai competir com esse sistema tão rápido de transmissão da 
notícia? Não há nenhuma possibilidade. E o custo se torna cada vez mais elevado. O 
jornal impresso depende da chapa, da tinta, do papel, do barbante, do empacotamento, 
do transporte. Isso tudo está ficando no passado. O presente é a transmissão da notícia 
rapidamente, com todas as facilidades, com fotos, gráficos e charges em qualidade 
excepcional e riqueza de detalhes, além da possibilidade de atingir um público maior. 
(PIMENTEL, 2011).  
 

 A informação é hoje transmitida de forma mais rápida, muitas vezes em tempo real, 

não sendo atraente, para o público em geral, pagar para obter no dia seguinte o conhecimento 

mais facilmente compartilhado no espaço virtual. Esse massivo compartilhamento de 

informações, muitas vezes apenas repassado e, não necessariamente discutido, gera a dualidade 

entre a subjetividade, ou seja, o “modo de ser, aquilo que particulariza o sujeito e é construída 

socialmente, numa relação de encontro do eu com o mundo, do ser-com-os-outros-no-mundo” 

(SILVA, 2010, p.5) e a formação de uma opinião pública redondamente naturalizada, formada 

e conformada pela mídia. 
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A imprensa escrita, seja esta veiculada através de edições impressas ou virtuais, cada 

vez mais precisa lidar com uma estrutura informacional concisa e objetiva. O público alvo 

dessas publicações anseia por uma leitura mais rápida e simplificada, uma característica que se 

configurou juntamente com a expansão da internet e das mídias sociais. A leitura é praticada 

com enorme velocidade, relacionando-se várias temáticas ao mesmo tempo, que se entrelaçam 

ou se somam, sem necessariamente articular-se um debate ou uma contra argumentação. 

Segundo Nicholas Carr (2012), o uso da internet tem afetado negativamente as últimas 

gerações, ao empobrecer a capacidade das pessoas de aprofundarem seus conhecimentos e 

dialogarem com os mesmos.  

Nesse mesmo sentido, o doutor em comunicação e professor de Ética Carlos Alberto Di 

Franco (2012), afirma que a  

nova geração de adolescentes tem mais acesso à informação do que qualquer outra 
antes dela. Mas isso não se reflete num ganho cultural. Os índices de leitura e 
compreensão de texto vêm caindo desde o início dos anos 1990. A conclusão é de que, 
apesar do maior acesso às novas tecnologias, não se vê um ganho expressivo em 
termos de apreensão de conhecimento. 

 

Quando fazemos esse diagnóstico, torna-se mais evidente como esta prática acaba por 

contribuir no surgimento de informações que se estabelecem como verdades, não ou pouco 

abrindo espaço para o diálogo e contraposições de argumentos acerca de um determinado 

evento ou temática. Poucas são as pessoas, principalmente quando nos referimos aos(às) 

estudantes, que buscam textos mais consistentes e diversos para elaborarem para si um 

conhecimento mais aprofundado sobre um determinado assunto. É mais comum observar um 

conhecimento adquirido de uma determinada fonte, sendo este conhecimento sem muitas 

ressalvas a verdade estabelecida acerca da temática abordada. 

A cultura da mídia vigente na sociedade se aspira dominante, estabelecendo formas e 
normas sociais, fazendo um grande número de pessoas enxergar o mundo por suas 
lentes, seus vieses. Utilizada como instrumento de manipulação a serviço de interesses 
particulares, reordena percepções, faz brotar novos modos de subjetividade, o que traz 
vantagens e/ou desvantagens, tanto no aspecto individual como no aspecto social. A 
mídia, com todas as suas ferramentas, hoje detém o poder de fazer crer e ver, gerando 
mudanças de atitudes e comportamentos, substituindo valores, modificando e 
influenciando contextos sociais, grupos, constituindo os arquétipos do imaginário, 
criando novos sentidos simbólicos como árbitros de valores e verdades. (SILVA, 
2010, p.2). 

 

Se tomarmos como base as revistas semanais de maior circulação no Brasil, [Veja, 

IstoÉ, Época], quando abordam assuntos ou eventos relacionados ao Oriente Médio, podemos 

identificar que elas não apenas trazem uma pequena variação de olhares sobre a região, mas 

também uma verdade pronta acerca do que é reportado. A força midiática é notória naquilo que 
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divulga e no que silencia (SILVA, 2010, p.3). Uma simples busca por reportagens nos sítios 

eletrônicos dessas publicações nos permite identificar que a quase totalidade das reportagens 

acerca da região estão atreladas aos conflitos armados, aos grupos que promovem atentados à 

bomba e à religiosidade. Cada reportagem não apenas informa, como já emite um caráter de 

análise definitivo sobre a notícia. Assim, o leitor menos atento ou dedicado à uma compreensão 

mais aprofundada, tem acesso a uma informação já julgada, não se permitindo a defesa ou o 

olhar do outro. 

Exemplificando essa análise, nas edições publicadas acerca dos atentados de 11 de 

setembro de 2001, a revista Veja faz diversas afirmações sobre motivos e culpados do evento, 

sem informar as bases teóricas para tais conclusões. Segundo Mazzaro (2006, p. 31): 

A seção Carta ao Leitor, da edição de 19 de setembro de 2001, deixa clara a posição 
da revista Veja ao falar que o atentado não foi cometido contra as torres gêmeas de 
Manhattan ou contra o edifício do Pentágono, mas “foi cometido contra um sistema 
social e econômico que, mesmo longe da perfeição, é o mais justo e livre que a 
humanidade conseguiu fazer funcionar [...]” (19/09/2001, p. 9). Nesse artigo 
intitulado “O que incomoda o terror”, a revista afirma, sem ouvir qualquer muçulmano 
fundamentalista ou estudioso da área, que os “radicais” não toleram a modernidade: 
“a existência de uma sociedade em que os justos podem viver sem ser incomodados e 
os pobres têm possibilidades reais de atingir a prosperidade com o fruto de seu 
trabalho” (19/09/2001, p.9). Seu texto adjetiva os “radicais” como “enviados da 
morte” e seus países de origem como “feudos”.  

 

As capas selecionadas que seguem abaixo representam um dos termos mais recorrentes, 

quando notícias são veiculadas sobre a região: o terrorismo. A violência perpetuada por 

determinados grupos na região acaba por construir um imaginário de que esta é uma rotina no 

cotidiano das pessoas do Oriente Médio e, que aos poucos vai se espalhando para outras regiões 

do globo. É raro encontrar alguma reportagem, muito menos na capa, que não mencione algum 

conteúdo que não seja associado à guerra. 
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Figura 4 – A Rede de Terror no Brasil [Revista Veja] 

 
Fonte: 
<http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/52069/justica+condena+revista+veja+por+associar+islamic
os+com+terrorismo.shtml>. Acesso em: 19 out. 2014. 
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Figura 5 – Terror sem rosto [Revista Época] 

 

Fonte: <http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/11/guerra-contra-o-estado-islamico.html>. Acesso em: 19 

out. 2014. 
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Figura 6 – O terrorismo de Israel [Revista IstoÉ] 

 
Fonte: <https://escritorluiznazario.wordpress.com/2009/02/>. Acesso em: 19 out. 2014. 
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Ao desenvolvermos essa pesquisa8 na busca por reportagens podemos compreender a 

construção de três grandes paradigmas: em primeiro, é muito recorrente nas reportagens, não 

só de capa como secundárias, publicadas nessas revistas uma afirmação de que a região do 

Oriente Médio é assolada quase que diariamente por conflitos armados, atentados terroristas e, 

consequentemente, enfrenta a morte como parte de sua rotina. São extremamente raras 

reportagens que abordem a região não mencionando algum tipo de conflito ou trazendo alguma 

temática que não trace paralelos com os conflitos. Oriente Médio é um local de guerra. Esta é 

a principal mensagem que podemos estabelecer com base nas reportagens apresentadas por 

essas revistas. 

A julgar pela cobertura realizada pela imprensa oficial [brasileira], fica a sensação de 
que os órgãos de comunicação diariamente estão a exibir capítulo de uma novela cuja 
estética deriva de um molde previamente determinado. Nele, espaço, tempo, enredo, 
personagens e ilustrações (equivalentes a figurino e cenários) parecem categorias 
bem-comportadas e habilmente formatadas para a reprodução em série, ou seja, o 
típico “jornalismo industrial”, independentemente de haver correspondentes 
internacionais próprios, fato decorrente de uma política de redução de custos. 
Também a deficiência das abordagens não deriva de uma eventual censura em 
territórios palestinos ocupados imposta por dirigentes israelenses a profissionais de 
comunicação. (LUCCHESI, 2002, p.21). 

 

Essa mensagem não é trazida apenas em caráter informativo. Há um julgamento já 

estabelecido, determinando quem são os culpados e quem são as vítimas. Diversas publicações 

apontam as quebras dos acordos estabelecidos entre os primeiros-ministros israelenses e as 

lideranças palestinas. Tecem reportagens, contendo imagens das populações civis vitimadas 

pelos ataques das tropas militares israelenses, infográficos justificando e legitimando os 

conflitos existentes no local, os assentamentos feitos por Israel em território palestino, os muros 

sendo construídos, ao mesmo tempo que também apontam a região como vítima dos atentados 

desenvolvidos por grupos terroristas, contrários à presença israelense na região.  

Ataques suicidas e de carros-bomba pelos palestinos; e envio de foguetes, execuções 
sumárias e ataques com tanques por Israel. Em meados de 2002 estes ataques 
destruíram grande parte da infraestrutura administrativa da Autoridade Palestina – sua 
capacidade física e logística para exercer autoridade. Israel, então, inicia a construção 
de um muro separando fisicamente o seu território da Cisjordânia. A construção desse 
muro não apenas interrompeu subitamente o contato destes dois povos como também 
determinou quais indivíduos que poderiam ultrapassá-lo. (SMITH, 2007, p. 65). 

 

De um modo geral, as reportagens são construídas com valores previamente 

determinados como certos ou errados, justos ou injustos. Ivo Lucchesi exemplifica: 

É legítimo o princípio de autoproteção reivindicado por Israel; é inaceitável a política 
expansionista de Israel, ou seja, o segundo fato contradita o primeiro; É justíssimo o 

                                                           
8 Essa pesquisa foi realizada em março/2016, pesquisando as revistas semanais de maior vendagem no país, entre 
2001 e 2016.  
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direito de os palestinos terem um Estado constituído em território próprio; é 
abominável a recorrência ao terrorismo para a obtenção desse fim. (2002, p.22) 

 

A função dos infográficos é condensar o conhecimento a um pequeno número de 

informações, que descritas de forma bastante objetiva, sem traçar opiniões ou outras 

possibilidades, estabelece o conhecimento que deve ser apreendido pelo leitor. A dinâmica do 

infográfico é atraente, combinando imagens com informação de forma simplificada, não 

necessitando dispor de um longo tempo de leitura, nem mesmo estabelecer um paralelo com 

outras fontes e, assim, formar uma opinião. 

Na edição especial da revista Superinteressante [capa abaixo], diversas guerras são 

resumidas por um pequeno grupo de imagens, fotos e blocos de informação. Não há uma 

discussão apresentando pontos de vistas diferentes. O que existe é uma informação dada como 

única, mostrando vencedores e vencidos, o bem vencendo o mal, com poucos argumentos e um 

enorme apelo às imagens para chamar a atenção do leitor. 

 

Figura 7 – Todas as guerras do mundo [Revista Superinteressante] 

 
Fonte: <http://baixarbonslivros.blogspot.com.br/2010/03/super-interessante-especial-todas-as.html>. Acesso em: 
19 out. 2014, 
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De qualquer forma, quando observamos as diversas publicações acerca da região, a 

própria dimensão dos países que a compreendem, também não se apresenta de uma forma única. 

O mapa abaixo apresenta as duas principais versões acerca dos países que compreendem a 

região. Essa diferença não é ao acaso, ela consiste numa escolha feita a partir de critérios 

estabelecidos não só geográfica, como política e economicamente. Quando dos eventos 

atrelados à chamada ‘Primavera Árabe’, relacionar as estruturas governamentais de alguns 

países do Oriente Médio em sua divisão tradicional, com países do norte do continente africano, 

atrelada à uma divisão proposta pelo G8 – grupo formado, em tese, pelas oito maiores potências 

econômicas do planeta – foi uma escolha desenvolvida e, que para o público sem uma leitura 

mais aprofundada pode ter servido para a mesma classificação de países em guerra pertinentes 

à divisão tradicional. 
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Figura 8 – O Oriente Médio em sua divisão tradicional e na visão do G8 

 
Fonte: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria_do_Oriente_M%C3%A9dio#/media/File:GreaterMiddleEast2.
png>. Acesso em: 14 out. 2014. 
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O infográfico abaixo, acerca dos principais países envolvidos com a chamada ‘Primavera 

Árabe’ demonstra como essa divisão acarretou no agrupamento de países pela classificação de 

‘árabes’, generalizando sobre todos esses países a incidência de uma única cultura que, apesar 

de ser majoritária, não representa o todo partilhado na região. Mais uma vez fica evidente o 

atrelar da região, agora numa dimensão ainda maior, à uma constante rotina de conflitos. As 

pessoas protestam contra as mazelas de governantes, ligados em especial por um grupo de 

características: estarem arbitrariamente no poder por um longuíssimo tempo, praticantes de um 

governo teocrático que destrói as liberdades individuais, bem como, o desenvolvimento 

econômico de seus respectivos países. As reportagens construídas apontam para a necessidade 

de substituição de sistema, alardeando para as manifestações populares que se formaram no 

combate aos governos estabelecidos, criando ao mesmo tempo o mito de uma democracia do 

povo para o povo, quando na prática, como afirma Norberto Bobbio: 

A democracia como autogoverno do povo é um mito que a história desmente 
continuamente. Em todos os Estados, quem governa – e aqui falamos de “governar” 
no sentido de tomar as decisões últimas que se impõem a todos os membros de um 
grupo – é sempre uma minoria, um pequeno grupo, ou alguns grupos minoritários em 
concorrência entre si (2013, p.23). 
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Figura 9 – Primavera Árabe 

 

 
Fonte: <https://apoliticaemrede.wordpress.com/2015/05/21/primavera-arabe/>. Acesso em: 01 fev. 2015. 
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A partir dessas reportagens constrói-se a compreensão de que a região é assolada por 

diversos conflitos, muito em virtude das práticas governamentais locais. Questiona-se a cultura 

religiosa e os aspectos por ela determinada, mas há o apontamento de que grande parte das 

motivações que conferem sentido aos conflitos estão ligados às políticas expansionistas e 

econômicas dos grupos governantes, por vezes, atrelados à países estrangeiros, como no caso 

dos Estados Unidos, um dos mais antigos aliados de Israel, tradicionalmente apoiado nas 

reuniões da Organização das Nações Unidas, bem como, nos conflitos contra grupos terroristas 

presentes na região. 

Os grupos terroristas consistem num outro ponto chave desse paradigma. O conceito de 

terrorismo é amplamente vinculado à região. Inúmeras são as reportagens que apontam para 

esses grupos a grande ou maior responsabilidade pelas mazelas que atingem as populações ali 

residentes. A ameaça dos mesmos é vista como mais perigosa do que as ações dos governos 

questionados e retirados do poder com a ‘Primavera Árabe’. Combatê-los é demonstrado muitas 

vezes como fato primordial para garantir o possível estabelecimento da paz na região, mesmo 

que ainda questionem o quanto é ineficaz o combate sistemático a esses grupos [vide imagem 

abaixo], sem uma mudança mais profunda no sistema que os alimentam, como a intolerância 

religiosa. 
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Figura 10 – Bin Laden nas caspas de revistas 

 
Fonte: <http://blog.colunaextra.com.br/2011/05/bin-laden-nas-capas-das-revistas.html>. Acesso em 01 feb. 2015. 
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Esse primeiro paradigma se relacionada diretamente com o segundo, na qual a região 

do Oriente Médio é comumente vista, em especial a Palestina, como vítima do interesse 

econômico estrangeiro. É inegável que diversas são as nações, principalmente, as grandes 

potências econômicas, interessadas nos recursos energéticos presentes na região do Oriente 

Médio, em especial, os Estados Unidos. Entretanto, a região é desde a antiguidade, alvo do 

interesse de vários povos, incluindo os antigos romanos e os ingleses. 

Por volta de dois mil anos atrás, a Palestina estava sob o poder do império romano. Duas 

rebeliões foram empreendidas em busca da emancipação política, mas a repressão do império 

acaba resultando na expulsão dos povos hebreus da cidade de Jerusalém. Impedidos de viver 

no seu local de origem, parte destes se dispersaram pelo mundo, num movimento conhecido 

como diáspora (GENNARI, 2004, p.11). 

Após o fim do domínio romano sobre a região, coincidindo com o surgimento da 

expansão árabe do século VII d.C., o território da Palestina permaneceu por quatro séculos sob 

domínio do império turco-otomano, até que a Primeira Guerra Mundial culminou na dissolução 

do mesmo, o que fez com que a recém-criada Liga das Nações, percursora da atual Organização 

das Nações Unidas (ONU), dividisse o seu território entre franceses e ingleses, sob o sistema 

de ‘mandato’, funcionando da seguinte forma: 

Algumas comunidades, que antes pertenciam ao império otomano, atingiram um tal 
grau de desenvolvimento que a sua existência como nações independentes pode ser 
provisoriamente reconhecida, na condição de que os conselhos e ajuda de um 
mandatário orientem a sua administração até serem capazes de se orientarem por si. 
(GRESH, 2002, p.30-31). 

 

A possessão britânica sob o território palestino gerou as condições necessárias, que 

abriram caminho para as diversas disputas políticas e econômicas sobre a região dos tempos 

atuais. Os britânicos ocuparam a região por se tratar de um ponto militar estratégico, bem como 

rico em petróleo. O movimento sionista continuava organizando a imigração para a região. Os 

árabes residentes da Palestina iniciam sua mobilização contra essa imigração. (GRESH, 2002, 

p.31). 

O movimento sionista é resultado dos esforços de diversas pessoas, em especial, do 

advogado Theodor Herzl, que viu na organização de um Estado Judaico, a possibilidade de 

inibir o crescente antissemitismo que se espalhava pela Europa, desde a Idade Medieval, mas 

ainda mais contundente durante o século XIX em meio aos movimentos nacionalistas. 

(GENNARI, 2004, p.15). Junto com Herzl, o médico Max Nordau foi fundador do Primeiro 

Congresso Sionista, elaborando o plano de ação do movimento, que ficou conhecido como 
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Programa de Basiléia, cidade suíça aonde ocorreu o encontro em 1897. Essa plataforma de ação 

sionista concebia quatro passos específicos: 

1) encorajar a colonização da Palestina por judeus agricultores, trabalhadores braçais 
e artesãos; 2) organizar e unir o povo judeu através da criação de grupos em vários 
países, cujo objetivo seria promover as metas do movimento; 3) fortalecer a 
consciência judaica e o sentimento nacional e 4) organizar esforços políticos para que 
os objetivos do sionismo obtivessem o apoio dos vários governos do mundo. 
(GILBERT, 2010, p.30). 
 

O movimento sionista ganhou força efetivamente a partir da derrocada do império 

otomano. Interessados no controle sobre o Oriente Médio, os britânicos permitem uma vitória 

diplomática ao movimento, em meio à Primeira Guerra Mundial com a Declaração Balfour, de 

1917, 

uma carta que o ministro do Exterior britânico Arthur James Balfour enviou ao lorde 
L.W Rothschild, na qual expressava o apoio do governo de Sua Majestade Britânica 
ao projeto sionista. Na época da declaração, a população judaica na Palestina era de 
cerca de 56 mil pessoas, contra uma população nativa árabe de 644 mil almas. Os 
sionistas acreditavam que os benefícios econômicos trazidos pela emigração judaica 
atenuariam a resistência árabe à entrada de judeus na Palestina. (CAMARGO, 2008, 
p. 428-429) 

 

Na busca por seus interesses, demonstrando suas contradições, o governo britânico 

também fez suas promessas aos dirigentes árabes, em torno da criação de um Estado 

independente, o que incluiria o território palestino (GRESH, 2001, p.29-30). A região então 

seria palco, a partir da década de 1920, de uma série de conflitos (diplomáticos, civil-miliares) 

entre as mais diversas correntes ideológicas envolvendo esses dois grandes grupos culturais, na 

qual encontravam-se árabes e judeus. 

Com o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, principalmente pelo holocausto 

que dizimava diversos judeus nos campos de concentração empreendidos pelo Estado alemão 

nazista, criaram-se milhares de refugiados na Europa, surgindo uma necessidade crescente de 

se construir um Estado para os judeus em território árabe (GENNARI, 2004, p.36). Durante 

esse período, de forma clandestina, milhares de judeus perseguidos na Europa fogem para o 

território palestino. Finalizado o conflito, a região da Palestina possuía uma população judaica 

de aproximadamente seiscentos mil judeus, quase metade do número de árabes no território. 

Dentro desse contexto, a Grã-Bretanha iniciou discussões na busca por uma solução que 

agradasse aos dois lados do conflito. Essa era a sua premissa. Não permitiria uma ação que não 

fosse aceita, ao mesmo tempo por ambos os lados. Como nenhuma alternativa, nesse sentido, 

foi encontrada e, sob pressão dos Estados Unidos, de quem dependiam economicamente e de 

ataques judeus à alguns prédios administrativos britânicos na região e dos Estados Unidos, em 

1947, 
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a Grã-Bretanha decidiu entregar o assunto às Nações Unidas. Uma comissão especial 
da ONU enviada para estudar o problema apresentou um plano de partilha em termos 
mais favoráveis aos sionistas que o de 1937. O plano foi aceito pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas em novembro de 1947, com apoio bastante ativo dos Estados 
Unidos e também da Rússia, que desejava a retirada dos britânicos da Palestina. Os 
membros árabes das Nações Unidas e os árabes palestinos rejeitaram-no, e, mais uma 
vez diante da impossibilidade de encontrar uma política que árabes e judeus 
aceitassem, a Grã-Bretanha decidiu retirar-se da Palestina numa data fixada, 14 de 
maio de 1948. (HOURANI, 2006, p.274-275). 

 

A proposta fundamental era a criação de dois Estados na região, um sob domínio judeu 

e outro sob domínio árabe. Com a retirada da Grã-Bretanha do território palestino, as 

autoridades judaicas imediatamente declaram a criação do Estado de Israel, o que gerou uma 

retaliação militar de Estados árabes vizinhos, dando início a um conflito militar que perduraria 

até o ano seguinte, com vitória das lideranças judaicas. 

Desde então, a região foi palco de inúmeros conflitos civil-militares, que culminaram 

em milhares de mortos e, em tentativas de acordos de paz, que pouco conseguiram efetivamente 

mudar a situação da população. Essa condição assim se configura, pois não há uma unidade de 

pensamento entre os grupos que controlam os dois territórios destinados à população palestina, 

Cisjordânia e a Faixa de Gaza, principalmente em virtude do não reconhecimento, por parte do 

grupo militante Hamas, dos acordos feitos pela Autoridade Palestina com o Estado de Israel 

acerca dos limites territoriais, bem como pelos assentamentos, barreiras ou ataques impetrados 

por este último nas duas regiões palestinas, à revelia do Tribunal de Haia9. 

A possibilidade para um desfecho positivo e definitivo pela região passa por uma série 

de questões, principalmente no que toca ao reconhecimento por ambos dos dois Estados, nos 

limites que devem ser respeitados na atuação dos diversos grupos palestinos envolvidos e do 

Estado israelense e nos limites territoriais a serem considerados, ponto fundamental da 

discórdia entre as partes. O mapa abaixo mostra o quanto o território palestino foi sendo 

reduzido desde o início dos conflitos contra Israel. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140730_gaza_entenda_gf_lk>. 
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Figura 11 – Territórios Palestinos 1917-2012 

 
Fonte: <http://www.orientemidia.org/pouca-palestina-resta-pouco-a-pouco-israel-esta-apagando-a-do-mapa/>. 
Acesso em 14 dez. 2014. 
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De qualquer forma, as grandes agências de notícias focam seus interesses na região 

retratando muitos desses conflitos que ainda assolam suas populações, o que mais uma vez 

deixa pouco espaço para outras temáticas no imaginário das outras regiões do planeta. É 

inegável a presença da guerra ou de conflitos na região, principalmente nos últimos anos, 

quando muitos países europeus se viram como destino para uma série de refugiados, em 

especial, da Síria10. No entanto, nem um país, muito menos uma região inteira pode ser definida 

por uma única característica, como condição única e constante das populações nela inseridas. 

Os conflitos existem e precisam ser resolvidos, mas também existem outras práticas cotidianas 

para as populações da região. 

 

1.2 – A representação do Oriente Médio através do cinema estadunidense 

 

O documentário Arábes Malvados: como Hollywood vilificou um povo11  (SHAHEEN, 

2006) apresenta uma seleção de filmes produzidos pelo cinema estadunidense, que 

contribuíram para a perpetuação de uma série de estereótipos acerca da região do Oriente 

Médio. Baseado num livro do mesmo diretor, o documentário aborda sobre um cenário fictício 

chamado 

‘Árabe Land’, um parque temático mítico e, em ‘Árabe Land’, você sabe, você tem a 
música de suspense, você tem o deserto. Começamos com o deserto, sempre o deserto 
como um lugar ameaçador. Nós adicionamos um oásis, palmeiras, um palácio que tem 
uma câmara de tortura no porão. O Pasha fica lá em suas almofadas luxuosas, com 
um harém de donzelas circundando ele. Nenhuma das donzelas do harém conseguem 
agradá-lo então eles raptam a heroína loira do Oeste que não quer ser seduzida. 
Quando visitar ‘Árabe Land’ devemos estar conscientes do kit Ali Baba. O que temos, 
temos os mestres de propriedade de Hollywood indo ao redor e eles estão revestindo 
as mulheres em calças transparentes, roupas de dança do ventre, eles estão dando os 
vilões árabes cimitarras - você sabe, essas longas, cimitarras longas. Vemos pessoas 
se deslocando ao redor em tapetes mágicos, encantadores de turbantes incitando 
cobras para dentro e fora de cestas. A ‘Árabe Land’ do passado é ‘Árabe Land’ de 
hoje12. 

 

                                                           
10 Para aprofundar a temática sugiro a leitura de (ANDRADE, 2011), disponível em: 
<http://www.revistadeestudosinternacionais.com/uepb/index.php/rei/article/viewFile/69/pdf>. 
11 Reel Bad Arabs: how Hollywood vilifies a people. [Tradução livre do autor] 
12 ‘Arab Land’, a mythical theme park, and in Arab Land, you know, you have the ominous music, you have the 
desert. We start with the desert, always the desert as a threatening place. We add an oasis, palm trees, a palace that 
has a torture chamber in the basement. The Pasha sits there on his posh cushions, with harem maidens surrounding 
him. None of the harem maidens please him so they abduct the blonde heroin from the West who doesn’t want to 
be seduced. When we visit Arab Land we must be aware of the instant Ali Baba kit. What we have, we have the 
property masters of Hollywood going around and they’re cladding the women in see-through pantaloons, belly-
dancing outfits, they’re giving the Arab villains scimitars – you know, these long, long scimitars. We see people 
riding around on magic carpets, turban charmers programming snakes in and out of baskets. Yesteryear’s Arab 
Land is today’s Arab Land. [Tradução livre do autor]. Filmes Ruins, Árabes Malvados: Como Hollywoos vilificou 
um povo. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Im5qQ9s-ohA>. Acesso em: 20.02.2015. 
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Os filmes são muito apreciados no mundo, em especial após a Segunda Guerra Mundial, 

como entretenimento e capitalização de recursos nos países envolvidos no conflito, incluindo 

uma tentativa de industrialização do cinema no Brasil (SOUSA, 2014). Mesmo com o advento 

da televisão, quando esta diminuiu o público que se destinava às salas de cinema, os filmes 

ainda continuaram sendo bastante consumidos, também através de outras plataformas como o 

DVD e, em especial a internet.  

A combinação de imagem e som contribui bastante para a construção de um imaginário 

acerca da temática em discussão, principalmente na compreensão de como um determinado fato 

ocorreu, as características fundamentais que associamos a um povo, a forma como enxergamos 

a nós mesmos ou a imagem que queremos passar aos outros. Os filmes são acima de tudo uma 

representação, um olhar escolhido por seus produtores, diretores, atores para simplesmente 

entreter ou até mesmo confeccionar uma crítica sobre algo ou alguém.  

Ver o cinema como uma forma de discurso público nos direciona para a necessidade 
da construção de um alfabetismo crítico com relação à imagem. Decodificar e 
interpretar a mensagem por trás da imagem – eis o grande desafio dos homens que 
estão imersos na avalanche de imagens da contemporaneidade. (SILVA, 2004, p.18) 

 

Seja qual for a finalidade, por vezes, o cinema também contribui na elaboração de 

estereótipos acerca de um determinado povo. A repetição contínua de determinadas 

características, sejam elas físicas ou culturais, solidificam muitas vezes a imagem que 

construímos acerca de uma determinada população ou evento histórico. Vários são os exemplos 

que podemos encontrar na cinematografia estadunidense, na própria representação que fazem 

sobre si, atrelada a um constante reafirmamento de seu patriotismo, em filmes como O Patriota 

[EMMERICH, 2000], que ressaltam os atos de bravura de simples camponeses na luta desigual 

contra o exército britânico, emblematizado pelo personagem do ator Mel Gibson, que em meio 

a um último ato de esperança lança-se sozinho contra as tropas inglesas, empunhando tão 

somente a bandeira americana, o que acaba encorajando outros camponeses, que já tinham dado 

a batalha como perdida. 
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Figura 12 – O Patriota 

 
Fonte: <http://cinemania66.blogspot.com.br/2016/09/top-5-os-filmes-mais-patriotas-dos-eua.html>. Acesso em 
23 jun. 2015. 
 
 

Outro exemplo emblemático dessa construção e reafirmação do patriotismo 

estadunidense é o filme Rocky IV (STALLONE, 1985), produzido e lançado na década de 1980, 

período derradeiro dos embates entre norte-americanos e soviéticos conhecido como Guerra 

Fria. Nesse quarto episódio da franquia, o personagem de Silvester Stallone enfrenta um 

pugilista soviético, interpretado pelo ator Dolph Lundgren, treinado para destruir e humilhar 

seus adversários como propaganda em favor de seu país e seu respectivo modelo socialista. 

Apresentado como uma pessoa fria e calculista, o personagem de Lundgren não demonstra 

nenhum remorso com a morte do grande amigo do personagem de Stallone, Apollo Creed, o 

que o motiva a uma revanche em solo soviético. Trajando um calção com as cores da bandeira 

norte-americana, o personagem de Stallone vence um adversário teoricamente muito superior, 

demonstrando a superioridade de seu país e seu modelo político, econômico e cultural. 
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Figura 13 – Rocky IV 

 
Fonte: <http://recordtv.r7.com/2014/10/05/sabia-que-stallone-quase-morreu-gravando-o-filme-rocky-iv/>. 
Acesso em: 23 jun. 2015. 
 

 
Muitos outros exemplos poderiam ser citados. O acervo cinematográfico estadunidense 

é amplo de personagens e de narrativas que apontam para a intencionalidade que qualquer obra 

tem na sua elaboração. É certo 

 
que a imagem e a narrativa que nascem com o advento do cinema não são possuidoras 
de neutralidade [...] por trás de cada filme pudemos descortinar toda uma complexa 
rede de relações e interesses de classes específicas ou do próprio Estado. Ditar 
comportamentos socialmente aceitos e legitimar posicionamentos políticos fazem 
parte integrante do nascimento da narrativa cinematográfica hollywodiana. (SILVA, 
2004, p.18) 

 

Da mesma forma que as obras cinematográficas são utilizadas para constituírem uma 

imagem que seus executores e patrocinadores desejam sobre o próprio povo norte-americano, 

muitos são também os filmes que buscam estabelecer um olhar para a população dos Estados 

Unidos acerca dos povos que vivem para além de suas fronteiras. Muitos desses olhares acabam 

constituindo também estereótipos. Filmes destinados a públicos das mais diversas faixas etárias 

elaboram há décadas a imagem que o cidadão comum americano possui das demais nações e 

culturas. O quão mais distante, ou o quão mais valioso seja o território estrangeiro, ainda maior 

é o interesse em representar seu povo e sua cultura, de maneira a justificar uma possível 

intervenção no seu território (SAID, 2007, p.43-44). 

No filme infantil Aladdin (MUSKER; CLEMENTS, 1992), de gênero musical, o 

personagem canta logo no início do filme: “Venho de um país de uma terra longínqua, onde 

vagam as caravanas de camelos, de onde cortam sua orelha se não gostam de seu rosto. É 
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bárbaro sim, mas, hey, isso é o lar”13. A representação aqui desenvolvida, acerca da região do 

Oriente Médio, elabora a imagem de um povo perigoso, quase que irracional. A violência é 

vista como parte integrante do cotidiano de suas populações, como retratado na cena abaixo, na 

qual o personagem principal é encurralado por personagens malvados. 

 

Figura 14 - Aladdin 

 
Fonte: <http://www.playbuzz.com/valeriemack10/how-well-do-you-know-these-rare-disney-songs>. Acesso em: 

23 ago. 2016. 

 

Essa mesma associação pode ser feita também em filmes que nem sequer lidam no seu 

roteiro com a região, como no caso de De Volta Para o Futuro (ZEMECKIS, 1985), na qual 

um grupo de terroristas líbios são utilizados como personagens que matam o cientista que 

constrói uma máquina do tempo, personagem de Christopher Lloyd, forçando, mesmo que 

acidentalmente, seu amigo a voltar no tempo para evitar que essa fatalidade se concretize. Na 

cena retratada pela imagem abaixo, os terroristas utilizam-se de um veículo e de uma arma que 

falham no momento crucial da cena, em que buscavam eliminar o amigo do cientista, 

personagem de Michael J. Fox. O atraso tecnológico ou uso de equipamentos sucateados e a 

violência praticada pelos personagens árabes conotam alguns dos estereótipos que o cinema 

estadunidense atrela à região do Oriente Médio como um todo. 

 

 

 

                                                           
13 Oh, I come from a land, from a far away place where the caravan camels roam; where they cut off your ear if 
they don’t like your face, it’s barbaric but, hey, it’s home. 
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Figura 15 – De Volta Para o Futuro 

 
Fonte: <http://nerdentarios.blogspot.com.br/2013/11/11-curiosidades-sobre-de-volta-para-o.html>. Acesso em: 

23 ago. 2016. 

 

Outra representação comum sobre a população do Oriente Médio se faz através dos 

chamados sheiks. Retratados costumeiramente com a túnica e o turbante, extremamente ricos e 

incapazes de conhecer o valor do dinheiro, cercados por um harém de mulheres, mas obcecados 

pela mulher norte-americana loira. Como exemplo podemos citar o filme Indiana Jones e a 

Última Cruzada (SPIELBERG, 1989), na qual o sheik fornece todos os recursos necessários a 

um grupo de exploradores, como armas, camelos para transporte, em troca de um único, mas 

muito estimado e, por ele muito bem conhecido e apaixonadamente descrito, carro Rolls Royce 

Phantom.  

 

Figura 16 – Indiana Jones e a Última Cruzada 

 
Fonte: <http://www.imcdb.org/vehicle_3150-Rolls-Royce-20-25-hp-GPG4-1935.html>. Acesso em:23 ago. 2016. 
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Um outro exemplo é Um Rally Muito Louco (NEEDHAM, 1984), na qual o 

protagonista, um sheik, despende enorme quantia em dinheiro para tentar recuperar 

emocionalmente seu filho, ao mesmo tempo que utiliza de sua enorme fortuna para tentar 

arrebatar para si a loira americana por quem se apaixona.  

 

Figura 17 – Um Rally Muito Louco 

 
Fonte: <http://www.ejumpcut.org/archive/jc50.2008/reelBadArabs/2.html>. Acesso em: 23 ago. 2016. 

 

Três eventos emblemáticos intensificaram ainda mais os estereótipos construídos pela 

cinematografia norte-americana acerca do Oriente Médio: a crise do petróleo de 197314, a 

Revolução Iraniana de 197915 e os diversos conflitos envolvendo Palestina e Israel, em especial, 

a partir da década de 1970. O impacto político-econômico que esses eventos provocaram no 

próprio Estados Unidos, fez com que as concepções em torno da região ficassem ainda mais 

pejorativas, segundo o diretor do documentário Reel Bad Arabs. Entretanto, após os atentados 

de 11 de setembro de 2001, a população inserida no Oriente Médio ficou ainda mais 

estigmatizada através da sétima arte produzida nos Estados Unidos. Diversos foram os filmes 

elaborados no contexto ou inseridos nos países da região, muitas vezes sem distinguir as 

fronteiras políticas, culturais e sociais. Ainda que haja uma afirmação clara do posicionamento 

alinhado dos Estados Unidos junto ao Estado de Israel (PINTO, 2013), a região continua sendo 

                                                           
14 Para maior aprofundamento sugiro a leitura de PEREIRA, Elenita Malta. O outro negro. Revista Outros Tempos. 
v.5, nº6, 2008). Disponível em: <http://www.outrostempos.uema.br/vol5.6/art.4.pdf>. Acesso em: 23.08.2016. 
15 Para maior aprofundamento sugiro a leitura de (ZANONI, David Anderson. Do Xá ao Aitolá: as representações 
sobre a Revolução Iraniana através da revista Veja (1978-1979). Revista Cantareira, nº18, 2013). Disponível em: 
<http://www.historia.uff.br/cantareira/v3/wp-content/uploads/2013/12/e18a04.pdf>. Acesso em: 23.08.2016. 
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vista como um lugar imerso em conflitos armados, fonte de recursos valiosos, sendo necessário 

a intervenção estrangeira para garantir a liberdade e uma melhor qualidade de vida para as 

populações da região. (SAID, 2007) 

Em meados da década de 1990, o filme True Lies (1994), dirigido por James Cameron, 

apresentou a história ficcional de um agente secreto, interpretado por Arnold Schwarzenegger, 

que tem a missão de destruir um grupo terrorista que ameaça bombardear diversas cidades 

norte-americanas, se não receberem um significativo montante em dinheiro. Aqui, mais uma 

vez, a população do Oriente Médio é atrelada a um grupo terrorista, pouco preocupado com as 

baixas civis que podem provocar, gananciosos e, até mesmo incompetentes e extremamente 

intolerantes com seus próprios membros, quando parte do equipamento bélico destinado às suas 

ações não funciona como previamente planejado, levando o líder à ameaçar a vida de seu 

subordinado.  

 

Figura 18 – True Lies 

 
Fonte: <https://diadafuria.wordpress.com/tag/arnold-schwarzenegger/>. Acesso em: 23 ago. 2016. 

 

Os filmes As Torres Gêmeas (STONE, 2005) e Voo United 93 (GREENGRASS, 2006) 

utilizam-se do contexto acerca dos atentados terroristas aos Estados Unidos em setembro de 

2001 para desenvolver uma narrativa que ratifica o sentimento de patriotismo, através dos 

sacrifícios daqueles que lutaram no resgate das pessoas presas nos escombros dos prédios 

atingidos pelos aviões guiados pelos terroristas - no primeiro - e daqueles que puseram fim a 

sua própria vida para impedir supostamente que o seu avião fosse lançado sobre outro alvo - no 

segundo. Não há uma busca por um conhecimento mais aprofundado acerca dos terroristas, eles 

estão em cena como personagens já construídos, que todo mundo já conhece, não há espaço 

para essa discussão. 

Um outro filme a se destacar é Sniper Americano (EASTWOOD, 2014), que retrata a 

ambiguidade do personagem principal, interpretado por Bradley Cooper, na hora de executar a 
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sua tarefa: usar seus talentos de atirador de elite para proteger e abrir caminho para que seus 

companheiros de exército avancem dentro do território iraquiano ocupado, mesmo que tenha 

que matar mulheres e crianças para alcançar êxito na sua missão. (ARAÚJO, 2015). O filme 

permite ao espectador compreender a necessidade da guerra, ao mesmo tempo que questiona se 

ela deve ser feita ou não. O diretor Clint Eastwood lança essa ambiguidade sem respondê-la 

efetivamente na tela, nem se a ação dos Estados Unidos no Iraque é ou não justificável. 

(CORDS, 2015). De qualquer forma, ainda que parte da população iraquiana seja retratada 

como vítima, não é os Estados Unidos o culpado, mas sim os grupos terroristas que há décadas 

tomaram conta da região, dos quais as tropas estadunidenses tentam livrar a população civil. 

 

Figura 19 – Sniper Americano 

 
Fonte: <http://www.identi.li/index.php?topic=361064> Acesso em: 23 ago. 2016. 

 

1.3 – Retratos do Oriente Médio por diretores da região 

 

O historiador tem como princípio de seu ofício identificar o local de fala acerca de seu 

objeto de pesquisa. Essa expressão refere-se a um cuidado muito importante que o historiador 

tem que realizar, uma vez que dependendo do ponto de vista de quem está envolvido, muitas 

são as versões possíveis que o historiador terá para confrontar com outras evidências e, assim 

criar uma explicação acerca de um determinado evento ou contexto. Não é uma operação 

simples, é um trabalho “que se realiza por meio de uma série de enquadramentos e referências, 
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recusando e aceitando diálogos, conexões e cruzamentos, recortando a experiência e 

estabelecendo um jogo de pertencimentos e afastamentos” (NUNES, 2011). Desta forma, 

quando abordamos uma região como o Oriente Médio, uma representação feita pela 

cinematografia da região ou uma feita pela indústria estadunidense, pode apresentar uma grande 

variedade de olhares, dependendo de como o diretor está vinculado e remonta os seus saberes 

acerca do seu objeto de estudo. 

A indústria cinematográfica estadunidense, apesar de possuir um público inferior às 

salas de cinema indianas, ainda continua sendo a mais lucrativa, com mais de onze bilhões de 

dólares arrecadados em 2015, muito em virtude da qualidade das salas de exibição que geram 

um ingresso mais caro16. Além disso, os filmes produzidos ocupam a maioria das salas 

disponíveis em outros países, como é o caso do Brasil, no qual foi necessário o estabelecimento 

de um teto para a quantidade de salas utilizadas por um único blockbuster, evitando aquilo que 

o presidente da Agência Nacional de Cinema (ANCINE) Manoel Rangel classificou de 

‘predatório’17, pois limita a diversidade de filmes disponíveis, incluindo títulos de outras 

nações. 

A quantidade de filmes produzidos no Oriente Médio que chega as salas de cinema 

brasileiras é muito inferior a estadunidense, o que acaba por limitar novos olhares sobre a 

região. Muitos são os títulos produzidos por cineastas da região que poderiam contribuir na 

desconstrução dos estereótipos que a indústria cinematográfica dos Estados Unidos acaba 

reafirmando constantemente. Em diversos filmes e programas televisivos  

o árabe é associado com o a libidinagem ou com a desonestidade sanguinária. Ele 
aparece como um degenerado excessivamente sexuado, capaz de intrigas 
inteligentemente tortuosas, é verdade, mas essencialmente sádicas, traiçoeiras, baixas. 
Traficante de escravos, cameleiro, cambista, um patife pitoresco: esses são alguns dos 
papéis tradicionais do árabe no cinema. [...] Nos documentários e nos noticiários, o 
árabe é sempre mostrado em grandes números. Nada de individualidade, nem de 
características ou experiências pessoais. A maioria das imagens representa fúria e 
desgraça de massas, ou gestos irracionais [...]. Espreitando por trás de todas essas 
imagens está a ameaça da jihad. Consequência: o medo de que os muçulmanos (ou 
árabes) tomem conta do mundo. (SAID, 2007, p.383). 

 

Fugindo dessa perspectiva, pretendemos analisar aqui alguns filmes produzidos fora da 

indústria cinematográfica hollywoodiana, utilizando-se de obras dirigidas por pessoas direta ou 

indiretamente ligadas à região, a fim de observar outros discursos acerca do cotidiano das 

                                                           
16 CRUZ, Felipe Branco; RODRIGUES, Leonardo. Hollywood bate recorde histórico e fatura US$ 11 bilhões 
em 2015. Disponível em: <http://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2015/12/30/hollywood-bate-recorde-
historico-e-fatura-us-11-bilhoes-em-2015.htm>. Acesso em: 24.08.2016. 
17 GENESTRETI, Guilherme. Governo limita ocupação das salas de cinema a até 35% pelo mesmo filme. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/12/1563721-governo-limita-ocupacao-de-salas-
de-cinemas-a-ate-35-pelo-mesmo-filme.shtml>. Acesso em: 24.08.2016. 
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populações inseridas nesse espaço, em especial, na região em disputa entre palestinos e 

israelenses. 

Um dos filmes mais ricos para a abertura de um debate acerca da guerra santa 

muçulmana [jihad] é Paradise Now (ABU-ASSAD, 2005). O roteiro aborda a trajetória de dois 

amigos de infância que se engajam na luta contra as tropas israelenses, voluntariando-se para 

um atentado suicida. Aqui os personagens não são abordados como árabes estúpidos, 

gananciosos, sedentos por violência como em diversos títulos estadunidenses. O filme 

humaniza os personagens apresentando seus medos, suas incertezas, suas convicções, suas 

justificativas, seus propósitos. Suas ações não são fruto de uma violência intrínseca a sua 

natureza, ela é questionada. Num diálogo de um dos protagonistas ele justifica suas ações: 

Uma vida sem dignidade não vale nada. Sobretudo quando ela faz você recordar 
diariamente a humilhação e a fraqueza. E o mundo assiste covardemente, 
indiferentemente. Se você está sozinho enfrentando essa opressão, precisa achar um 
jeito de deter a injustiça. Eles precisam entender que se não há segurança para nós, 
também não haverá para eles. Não se trata de poder. O poder deles não nos ajuda. 
Tentei mandar a mensagem a eles, mas não encontrei outro jeito. Pior ainda, eles 
convenceram o mundo e a eles mesmos de que eles são as vítimas. Como pode ser? 
Como o ocupante pode ser a vítima? Se eles assumem o papel de opressor e vítima, 
então não tenho escolha além de ser vítima e também assassino18. 

  

Além do filme partir de um ponto de vista de um árabe que está no meio dos confrontos 

contra o Estado israelense, algo pouco explorado na cinematografia estadunidense, este também 

levanta as dúvidas e os medos que os pretensos suicidas possuem dentro da ação que foram 

incumbidos de realizar. Nesse sentido, os personagens não são apresentados como máquinas 

assassinas, que acabam com vidas a sangue frio, que nasceram já com o propósito de matar o 

seu inimigo. Em outra cena do filme, a irmã de um dos protagonistas questiona a ação que estão 

por realizar, afirmando que “se você mata, não há diferença entre vítima e ocupante [Israel]”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 PARADISE NOW. Hany Abu-Assad, 2005. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=9d6YwJ9OLSk>. Acesso em: 22.01.2015. 
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Figura 20 – Paradise Now 

 
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=9d6YwJ9OLSk>. Acesso em: 22 jan. 2015. 

 

Outro filme que foca um olhar palestino acerca da relação estabelecida com o Estado de 

Israel é Cinco Câmeras Quebradas (BURNAT; DAVID, 2011), o qual aborda outras formas 

de resistência empreendidas pelas comunidades palestinas frente ao avanço das tropas 

israelenses. O título do filme refere-se à quantidade de câmeras que o protagonista utilizou para 

demonstrar essas ações cotidianas de resistência, que não são realizadas com qualquer tipo de 

ato de violência. Apenas se configuram como manifestações que questionam o quanto as 

fronteiras que separam palestinos e israelenses são desrespeitadas pelos últimos, provocando 

prejuízos diretos a população palestina. Estas ações são pensadas e planejadas inclusive com a 

participação de israelenses, que também discordam das ações governamentais de seu país. No 

entanto, essas manifestações pacíficas não são simples de realizar, uma vez que como o próprio 

narrador e câmera do filme afirma: “Seguir ideais não-violentos não é fácil, quando a morte 

está em todos os lados”19. 

As cenas selecionadas abaixo representam algumas das diversas formas de protestos 

empreendidas, que englobam homens, mulheres e crianças. Até mesmo o ato de filmar todas 

essas formas de resistência se configuram como ação de combate, no intuito de curar as feridas 

da guerra expondo elas, pois escondê-las pode contribuir para que essas nunca se cicatrizem.  

 

 

 

 

 

                                                           
19 CINCO CÂMERAS QUEBRADAS. Emard Burnat; Guy Davidi, 2011.  



65 

 

 

Figura 21 – Organização das manifestações de resistência 

 
Fonte: (CINCO CÂMERAS QUEBRADAS. Emad Burnat; Guy Davidi. França, Israel, Holanda e Palestina: 2011) 
 

Figura 22 – Resistência feminina 
 

 
Fonte: (CINCO CÂMERAS QUEBRADAS. Emad Burnat; Guy Davidi. França, Israel, Holanda e Palestina: 2011) 
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Figura 23 – Manifestação de crianças 

 
Fonte: (CINCO CÂMERAS QUEBRADAS. Emad Burnat; Guy Davidi. França, Israel, Holanda e Palestina: 2011) 
 

Figura 24 – Registro de cinegrafista amador 

Fonte: (CINCO CÂMERAS QUEBRADAS. Emad Burnat; Guy Davidi. França, Israel, Holanda e Palestina: 2011) 
 

Mostrar o cotidiano, as pequenas ações simples realizadas no dia-a-dia também se 

configuram numa forma de resistência. A vida que segue seu curso, apesar dos percalços 
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causados pelas relações conflituosas com o vizinho que invade representam uma das maiores 

formas de protestar contra sua situação de opressão. Somado a isso, manifestações mais 

simples20, como o fechamento de ruas, boicotes a produtos comercializados em assentamentos 

israelenses localizados em solo previamente palestino e acampamentos de ativistas em solo 

israelense também se configuram como ações pacíficas de resistências. 

Quando buscamos o papel realizado pelas mulheres em meio a alguns traços culturais e 

conflitos presentes no Oriente Médio, um filme que contribui para essa discussão é Lemon Tree 

(RIKLIS, 2008), o qual aborda a resistência de uma proprietária de terra que vê seus limoeiros 

ameaçados, quando o ministro de defesa de Israel torna-se seu vizinho, levantando-se a 

possibilidade de cortar as árvores em nome da segurança do governista. Aqui, a protagonista 

não se constrange em lutar por vias legais pela manutenção da herança deixada por seu pai, que 

representa parte de seu sustento, ou até mesmo em relacionar-se amorosamente com seu 

advogado, apesar dos protestos de seu antigo cunhado exigindo que a mesma honre o marido 

falecido [cenas selecionadas abaixo]. 

 

Figura 25 – Mulher resiste à opressão I 

 
Fonte: (LEMON TREE. Eran Riklis. Alemanha, França e Israel: Eran Riklis Productions, 2008. DVD). 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Movimento de resistência pacífica palestino cresce e se expande. Disponível em: 
<https://noticias.terra.com.br/mundo/oriente-medio/movimento-de-resistencia-pacifica-palestino-cresce-e-se-
expande,060cba8cb360d310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html>. Acesso em: 23.08.2016. 
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Figura 26 – Mulher resiste à opressão II 

 
Fonte: (LEMON TREE. Eran Riklis. Alemanha, França e Israel: Eran Riklis Productions, 2008. DVD) 

 

Este filme representa apenas uma pequena fração do papel desempenhado pelas 

mulheres na resistência aos avanços do Estado de Israel. Diversos são os grupos nacionalistas 

feministas que se formaram desde o início do século XX, na luta não só por seus direitos para 

as mulheres, mas também como protagonistas nos embates acerca dos conflitos que assolam a 

região. Muitas são as possíveis interpelações que as mesmas executam no seu cotidiano de 

resistência, o que também pode contribuir na desconstrução de paradigmas já previamente 

estabelecidos de forma generalizante pelas culturas ocidentais, tendo como exemplo o uso do 

véu, uma vez que dentro do mesmo 

existe um indivíduo que possui uma identidade e determinada liberdade de escolher 
usar ou não o véu. Além disso, para muitas mulheres o véu representava uma atividade 
política de resistência, já que ser despida do véu pelo violador significa sinal de 
desonra dentro da cultura palestina. A importância da compreensão deste fato a partir 
dos discursos dos atores leva-nos à compreensão de que o uso do véu pelas mulheres 
palestinas não signifique para elas um sinal de opressão, mas um símbolo de 
libertação, colocando-se inclusive contra a opressão colonizadora que as obrigariam 
a [ficar] sem eles. Mais uma vez vemos aqui a relação muito forte entre os direitos 
das mulheres (inclusive de andar com o véu) e as questões nacionalistas que permeiam 
o Estado palestino. (SANTOS; GOBO, 2012, p.5) 

 

Na abordagem acerca das diversas formas de relação de convívio estabelecidas entre 

palestinos e israelenses no seu dia-a-dia, um título que podemos destacar é Além da Fronteira 

(MAYER, 2012). O filme retrata o relacionamento homo afetivo entre um palestino e um 

israelense, que se conheceram em meio a fronteira que divide os dois territórios. Aqui os 

conflitos são retratados como pano de fundo para a relação que ambos constroem, a qual precisa 
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ser escondida ou confrontar a resistência dos familiares tanto do lado palestino, quanto 

israelense respectivamente [cenas abaixo]. 

 

Figura 27 – Luta contra o preconceito I

 
Fonte: (ALÉM DA FRONTEIRA. Michael Mayer, 2012. DVD) 

 

Figura 28 – Luta contra o preconceito II
 

 
Fonte: (ALÉM DA FRONTEIRA. Michael Mayer, 2012. DVD) 
 



70 

 

Da mesma forma que em Paradise Now, o filme traça diversos questionamentos acerca 

das formas de resistência desenvolvidas pelos palestinos contra Israel, os medos, os sentimentos 

de injustiça e, principalmente, levanta a bandeira da esperança acerca de um desfecho positivo 

para os embates que atingem a população, vislumbrando um convívio que supere a imposição 

de quaisquer preceitos, eliminando o ódio que possa existir em qualquer forma de 

relacionamento, o que não é fácil, visto que esse 

tipo de relação não é contra a lei na região, como ocorre em alguns países 
muçulmanos, mas o tabu permanece. Há uma nova geração de palestinos que luta 
contra essa repressão. Como em diversas sociedades, porém, há uma parcela da 
população que pensa e age de maneira conservadora e radical. A presença de grupos 
como o Hamas, que persegue homossexuais com crueldade, torna a situação 
extrema21. 

 

Se a relação homo afetiva por si só apresenta diversas resistências, o mesmo acontece 

com casais heterossexuais quando se encontram em lados opostos da fronteira. Isso é 

representado através do filme Uma Garrafa no Mar de Gaza (BINISTI, 2011), cuja estória 

centra-se no diálogo entre dois jovens separados pela fronteira que dialogam acerca das ações 

empreendidas pelos dois lados do conflito, em especial, levantando questionamentos mais 

primordiais: quem realmente são os palestinos e os israelenses? Quais são os seus desejos?  

 

Figura 29 – Uma garrafa no mar de Gaza I 

 
Fonte: (UMA GARRAFA NO MAR DE GAZA. Thierry Binisti, 2011. DVD) 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Há frestas coloridas no “muro do apartheid”? Disponível em: <http://www.metropoles.com/materias-
especiais/homossexualidade-na-palestina>. Acesso em: 31.08.2016. 
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Figura 30 – Uma garrafa no mar de Gaza II 

 
Fonte: (UMA GARRAFA NO MAR DE GAZA. Thierry Binisti, 2011. DVD) 

 

É mais um filme que trabalha com o sentimento de esperança pelo fim dos conflitos e 

pela construção de um espaço de convívio que permita viver sem medo, sem a angústia de ter 

suas terras invadidas ou sua vida ceifada por um ataque terrorista. É uma obra cinematográfica 

que se concentra nas pessoas de forma humanizada, conferindo voz àqueles que mais sofrem 

com os empasses gerados pelos conflitos, mostrando o seu cotidiano, suas pequenas 

resistências, suas pequenas conquistas. 

Quando quem volta seu olhar sobre a região e os conflitos que assolam palestinos e 

israelenses, é alguém que vive ou conviveu com as pessoas que residem nos dois lados da 

fronteira, a representação cinematográfica acaba configurando-se num olhar muito mais 

sensível aos sentimentos presentes em todo esse processo. Não se trata de um filme para 

arrecadar milhões em bilheteria ou representar de forma generalizante todo um povo a fim de 

atender a seus interesses. Trata-se fundamentalmente de uma tentativa de olhar para o conflito 

para além de si mesmo, compreendendo o outro, estimulando o debate e a busca por uma 

solução plausível e permanente, numa tentativa de contemplar  

elementos sociopolíticos e simbólicos na discussão da questão palestina que precisam 
ser levados em consideração na análise e encaminhamento de possíveis acordos 
duradouros que sejam considerados vantajosos para ambas as partes e que sejam 
construídos e negociados diretamente entre judeus e palestinos dados os parcos 
resultados auferidos por intermediações externas. (ROCHA, 2015, p.7) 

 

 Nenhum dos filmes acima citados representa a totalidade dos olhares sobre os 

conflitos e sobre as pessoas que convivem na região, mas de forma emblemática apontam para 

o desejo e para a esperança que muitos têm para que a paz seja alcançada e que todos possam 

ser respeitados em suas diferenças. Os diretores aqui citados abordam a região com um olhar 

mais humanizado, dando voz aos personagens do cotidiano, para além da dicotomia de 

mocinhos e bandidos. Hany Abu-Assad, que dirige Paradise Now, nasceu em Israel, mas se 
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considera um palestino e considera que seus filmes não o tornam a voz da causa palestina. Para 

ele, a “arte nunca vai tomar o lugar da arena política. Isso é impossível. Arte pode ajudar em 

situações. Pode dar esperança. Pode dar inspiração. Mas no fim, os políticos e as questões 

políticas é que resolverão os problemas”22. 

Cinco Câmeras Quebradas foi dirigida por um palestino e por um israelense, 

respectivamente Emad Burnat e Guy Davidi. Se o segundo lidou mais com as questões técnicas 

da produção, a história central da resistência pacífica desenvolvida na região da Cisjordânia é 

construída através do olhar do primeiro23. Dois cineastas que poderiam opor-se através de 

discursos em defesa de um ou de outro território, mas preferiram juntar forças para retratar a 

região através de uma série de atitudes pacíficas tomadas por pessoas comuns, como crianças e 

mulheres, algo também explorado por Eran Riklis em Lemon Tree, um cineasta israelense que 

vive em Tel-Aviv e que inclusive lutou na Guerra de Yom Kippur24, apontando dessa forma 

para uma experiência mais próxima com os conflitos. 

Michael Mayer, um cineasta israelense que vive nos Estados Unidos desde 1995, dirigiu 

Além da Fronteira não para discutir a causa gay, mas por ser uma boa história desenrolada 

dentro de um contexto de conflitos. Para ele: “Mais do que fazer um filme político ou 

panfletário, vital era revelar os dramas humanos, os sentimentos de cada um”25. Tanto Mayer, 

quanto Thierry Binisti, cineasta francês que dirigiu Uma Garrafa no Mar de Gaza, não 

construíram sua cinebiografia na região, mas buscam abordar de forma mais humanizada, 

colocando o conflito em segundo plano, não levantando uma bandeira em detrimento da outra. 

O objetivo de suas obras é contar a história de pessoas comuns que possuem problemas também 

presentes em outras regiões do planeta. 

 

 

 

 

                                                           
22 JUDELL, Brandon. Hany Abu-Assad is the palestinian idol… reluctlantly. Disponível em: 
<http://www.huffingtonpost.com/brandon-judell/hany-abuassad-is-the-pale_b_10328326.html>. Acesso em: 
26.10.2016. 
23 SERRANO, Pascual. O documentário ‘5 Câmeras Quebradas’ mostra a luta pacífica palestina. Disponível em: 
<http://www.cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FCultura%2FO-documentario-5-cameras-quebradas-mostra-a-
luta-pacifica-palestina-%2F39%2F29539>. Acesso em: 26.10.2016. 
24 LINS, Marcelo. Um porto de ideias. Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-news/milenio/platb/tag/eran-
riklis/>. Acesso em: 26.10.2016. 
25 GUERRA, Flávia. “Não escolhi tema de Além da Fronteira para tratar da questão gay, mas por ser uma boa 
história, diz diretor. Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,nao-escolhi-tema-de-alem-da-
fronteira-por-tratar-da-questao-gay-mas-por-ser-uma-boa-historia-diz-diretor,1108353#>, Acesso em: 
26.10.2016. 
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2. AS FONTES AUDIOVIDUAIS E O ENSINO DE HISTÓRIA 

 

A despeito disso, aprendemos história o tempo todo, ela é componente inescapável da 
configuração de nossa existência no tempo e no lugar do mundo que habitamos e do 
qual nos identificamos como pertencentes. Mas a história como uma forma de ver o 
mundo é diferente da História disciplina, assim como são diferentes os modos pelos 
quais acessamos o passado e o significamos (SILVA; ROSSATO, 2013, p.67) 

 

O desenvolvimento de uma aula de história há muito tempo deixou de ser pensado como 

ato contínuo de decorar nomes, datas e fatos. (RÜSEN, 2007). Essa premissa que ainda percorre 

os bancos escolares, principalmente em virtude dos vestibulares, não é mais aceita pela 

comunidade acadêmica, que estabelece para a ciência histórica o papel de contínuo 

desenvolvimento da criticidade acerca das temáticas que lhes pertencem, focando as análises 

principalmente nos discursos produzidos acerca dos fatos ou assuntos em questão. Isso não 

significa que historiadores e historiadoras abandonaram nomes, datas e fatos, mas que 

conferiram aos mesmos uma importância secundária, resultando na necessidade de se 

desenvolver uma aula de história que tenha como objetivo o debate argumentativo e, não uma 

mera reprodução de informações.  

O profissional de história inserido no ambiente escolar deve se preocupar para além de 

um simples processo de repassar conhecimentos já determinados e previamente estabelecidos 

sobre o passado. Ensinar história estaria conectado ao processo de desenvolver junto aos 

estudantes a capacidade de pensar historicamente, sendo necessário que estes compreendam a 

analisar diferentes evidências históricas, construindo assim uma narrativa histórica com 

explicações provisórias e multidimensionais (SILVA; ROSSATO, 2013). Além de aprender a 

utilizar a evidência histórica, 

adquirir a “paixão racional” – concernente à verdade, objetividade e assim por diante, 
que são essenciais para a operação dos procedimentos históricos – é tanto uma das 
principais razões para a aprendizagem da história como uma parte central do que a 
aprendizagem histórica realmente implica. (LEE, 2011, p.27) 

 

Também se configura como imprescindível no cotidiano da prática docente estabelecer 

um processo de aprendizagem, que leve em conta a construção que o corpo discente fez dos 

eventos históricos, por outros meios, outras fontes. Nesse sentido 

é bastante central o protagonismo do professor de História, não mais como detentor 
de um conhecimento que será narrado, mas no sentido de que caberia a ele elaborar 
as estratégias relacionadas ao ensino a fim de compreender as ideias históricas que os 
alunos já possuem e, somente a partir daí, possibilitar formas variadas de construir 
situações em que as crianças e os jovens possam identificar os diferentes domínios e 
então relacioná-los. (SILVA; ROSSATO, 2013, p.78) 
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Dentro dessa mesma lógica, a relação estabelecida entre professores(as) e estudantes 

não pode ser mais unilateral, na qual estudantes precisam ficar atentos exclusivamente ao 

conhecimento trazido pelo(a) professor(a), supostamente, portador do único e verdadeiro saber. 

O corpo discente é portador de conhecimento, em parte desconhecido pelo(a) docente, devendo 

compartilhar o mesmo para a ampliação das discussões, sendo o(a) professor(a) fundamental 

na mediação desse debate, contrapondo os vários pontos de vista e análises acerca da temática 

em questão, levando os(as) estudantes a serem questionadores, com diversos suportes 

argumentativos, na composição de suas opiniões. 

Deve-se levar em conta também, que  

a formação histórica dos alunos depende apenas em parte da escola, [...] precisamos 
considerar com interesse cada vez maior o papel dos meios de comunicação de massa, 
da família e do meio imediato em que o aluno vive se quisermos alcançar a relação 
entre a história ensinada e a consciência histórica dos alunos. (CERRI, 2001, p.107) 

 

Nessa função diária, o professor-historiador atual tem uma significativa gama de fontes 

históricas distintas ao seu alcance. Se no passado, apenas a documentação escrita oficial era 

aceita, hoje são inúmeras as opções que podem servir ao propósito da sala de aula, desde que 

obviamente selecionados criticamente pelo profissional, procedimento que cabe ao mesmo 

compartilhar/ensinar, dentro de suas devidas proporções, com seus(suas) estudantes.  

Incluem-se como objetos, também os veículos e meios de comunicação que 
contribuem na formação da consciência histórica, como p. ex.: televisão, rádio, vídeo, 
imprensa, conversas cotidianas, museus, literatura histórica, propaganda histórica, 
representações científicas e populares do passado, livros didáticos, livros para jovens 
que tratam de assuntos históricos, monumentos históricos, edifícios e nomes de ruas 
que lembram eventos históricos. (BERGMANN, 1989/1990, p.32) 

 

Uma fonte não é um dado pronto, é um discurso produzido com uma intenção, devendo 

ser analisado e contextualizado juntamente com outras fontes, para assim se identificar sua 

validade ou não. A utilização de fontes audiovisuais consiste num dos grandes avanços 

alcançados pela ciência histórica a partir da Escola de Annales e, de forma mais aprofundada, 

pelo movimento da Nova História, a partir das décadas de 1960 e 1970 (KORNIS, 1992). A 

representação construída através de uma fotografia, de um filme, de uma música, de um 

programa jornalístico, de uma novela, entre inúmeras outras linguagens, tornou-se uma das 

fontes mais interessantes para se debater a história dentro da sala de aula. A imagem torna o 

debate mais palpável, mais aprofundado, permite ao corpo discente e professores(as) uma 

compreensão mais ampla, uma vez que permite ampliar os questionamentos acerca da temática 

em debate.  
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2.1 – O filme como documento 

 

Entre as fontes imagéticas passíveis de uso dentro do espaço escolar está o cinema.  

Muito mais do que a utilização de uma obra produzida propriamente para a discussão de alguma 

temática, o cinema dito ‘comercial’, voltado para as bilheterias, é aquele que mais apresenta 

possibilidades para discussão em sala de aula. O professor que utiliza o cinema em sala de aula 

deve desenvolver um trabalho que vai para além do conteúdo histórico representado no filme, 

desenvolvendo também uma análise dos 

elementos de performance (a construção do personagem e os diálogos), linguagem (a 
montagem e os planos) e composição cênica (figurino, cenário, trilha sonora e 
fotografia) [...] é possível, mesmo o professor não se tornando um crítico 
cinematográfico altamente especializado, incorporar o cinema na sala de aula e em 
projetos escolares, de forma a ir muito além do ‘conteúdo’ representado pelo filme 
(ALMEIDA, 2001, p.29). 

 

Outro cuidado que deve ser de atenção do professor está na compreensão e na adequação 

do material cinematográfico a seu público-alvo. A utilização da obra não deve se pautar 

exclusivamente como forma de ilustração do que a aula expositiva produzida anteriormente já 

trouxe como conhecimento ou como forma de motivação para um corpo discente pouco 

interessado. O uso da obra cinematográfica é um desafio, sendo que, desta forma 

a atividade escolar com o cinema vá além da experiência cotidiana, porém sem negá-
la. A diferença é que a escola, tendo o professor com mediador, deve propor leitura 
mais ambiciosas, além do puro lazer, fazendo a ponte entre emoção e razão de forma 
mais direcionada, incentivando o aluno a se tornar um espectador mais exigente e 
crítico, propondo relações de conteúdo/linguagem do filme com o conteúdo escolar. 
(NAPOLITANO, 2013, p.15). 

 

Acima de tudo, uma obra cinematográfica pode ser utilizada como fonte, na qual o 

professor direciona o olhar e as discussões desenvolvidas pelos estudantes para as 

problematizações e as questões que emergem com base na narrativa do filme. É um constante 

exercício de aprimoramento do senso crítico do corpo discente, acerca dos valores morais e 

ideológicos que constituem o filme, buscando diagnosticar suas possíveis intenções e seus 

articuladores, evitando prioritariamente a super-representação, ou seja, que aquilo que é 

representado através da obra seja encarado como verdade absoluta. (NAPOLITANO, 2013, 

p.28). 

Torna-se também importante compreender que o chamado ‘filme histórico’, um dos 

gêneros mais presentes nas escolhas dos professores de história para as suas aulas, é produzido 

com sentidos e verdades variadas, representando muito mais sobre a época em que a obra foi 

produzida, do que o período retratado pela mesma. Nesse sentido, Jacques Le Goff afirma que 
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o documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da 
sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a 
análise do documento enquanto documento permite à memória coletiva recuperá-lo e 
ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa. (1996, 
p.545) 

 

A verificação dessa afirmativa pode ser realizada a partir de utilização de filmes 

produzidos sobre uma determinada temática, em épocas distintas. Deixando de lado as 

condições técnicas de produção, já que a evolução tecnológica pode promover alguns abismos 

entre uma obra e outra, e abordando a discussão das temáticas em si, será um exercício possível 

construir uma discussão que permita compreender os valores produzidos em cada época acerca 

da temática selecionada. (NAPOLITANO, 2013, p.38). 

Além disso, é importante compreender  

a especificidade da narrativa histórica em relação a outras narrativas do passado, como 
o cinema, a televisão, a literatura, a música, a matéria jornalística, dentre outras. Ou 
seja, queremos que o estudante se torne alguém capaz de reconhecer na História o 
estatuto de uma ciência, com seus limites e suas possibilidades. Não precisamos para 
isso, necessariamente, ensinar o estudante a ler um documento, mas apenas, 
singelamente, a desconfiar do documento, a olhar pra ele como uma construção do 
seu tempo e percebê-lo como um engenho que uma determinada civilização criou para 
mostrar às gerações seguintes uma imagem de si mesma. (PEREIRA; SEFFNER, 
2008, p.127) 
 
 

A utilização de um documentário como instrumento pedagógico, acerca de uma 

temática debatida pela História, faz-se pelo alcance e impacto que as imagens têm como 

discurso sobre o corpo discente. Por meio de imagens, tanto professores, quanto estudantes, 

podem trilhar novos caminhos na construção de interpretações referentes a qualquer evento 

histórico, não apenas limitando-se ao que é registrado pela linguagem escrita. Para tanto, como 

afirma Sandra Jutahy Pesavento: 

as imagens são, e têm sido sempre, um tipo de linguagem, ou seja, atestam uma 
intenção de comunicar, que é dotada de um sentido e é produzida a partir de uma ação 
humana intencional. E, nessa medida, as imagens partilham com outras formas de 
linguagem a condição de serem simbólicas, isto é, são portadoras de significados para 
além daquilo que é mostrado. (2008, p.99) 

 

Não é o objetivo deste instrumento pedagógico fomentar um discurso apenas ilustrativo 

das relações e representações acerca das etnias em foco nessa pesquisa. Sua elaboração tem 

como princípio compreender como essas representações são construídas, para que fins e suas 

possíveis consequências, tornando passível o seu uso como um roteiro na percepção de outras 

construções representativas que ocorram no e fora do ambiente escolar em que os estudantes 

estão inseridos, contribuindo desta forma para que estereótipos sejam desconstruídos e, por 
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consequência, a diversidade cultural seja reconhecida e valorizada, quando permite que não 

apenas possamos discutir sobre o outro, mas faze-lo também pelo olhar do outro sobre si. 

Em uma disciplina de cunho bastante teórico como a História, desenvolver uma aula 

fazendo uso exclusivo de um discurso verbal e/ou escrito, limita a compreensão do público 

estudantil que se tem como alvo. Falar ou ler sobre um território, um povo, suas culturas e não 

os debater a partir da análise das imagens, muitas vezes afasta os estudantes do interesse em 

aprender e relacionar os mesmos com sua realidade. Além disso, 

a vinculação do aluno de ensino médio à escola acontece se as marcas de sua cultura 
juvenil são consideradas, e se há um estímulo a sua participação social na escola. Isso 
não significa transformar a escola de ensino médio em uma sociedade recreativa para 
jovens, significa sim que a escola deve fazer um esforço para dialogar com as culturas 
juvenis, tratando o aluno de ensino médio como alguém que é portador de ideias, 
proposições acerca do mundo, visões políticas e gostos culturais próprios. Mas a tarefa 
não é apenas da escola e do professor, ela também precisa estar presente no desenho 
das políticas públicas em educação. (GIL; SEFFNER, 2016, p.180). 

 

A imagem não só pode ilustrar, mas também apresentar informações que rompam com 

concepções previamente construídas e, ao mesmo tempo, estimular um entendimento mais 

profundo do que se pretende discutir, sendo acima de tudo questionadora, propositora, não 

apenas afirmativa.  

De toda forma, o que é importante registrar é que hoje se admite que a imagem não 
ilustra nem reproduz a realidade, ela a reconstrói a partir de uma linguagem própria 
que é produzida num dado contexto histórico. Isto quer dizer que a utilização da 
imagem pelo historiador pressupõe uma série de indagações que vão muito além do 
reconhecimento do glamour dos documentos visuais. O historiador deverá passar por 
um processo de educação do olhar que lhe possibilite "ler" as imagens. (KORNIS, 
1992, p.238). 

 

Estudantes que frequentam o ensino médio, muitas vezes, têm acesso diário a uma série 

de mídias e linguagens, como histórias em quadrinhos, videoclipes, telenovelas, videogames e 

redes sociais, que fazem do uso da imagem seu principal meio de atração e manutenção deste 

público. Nesse mesmo contexto, segundo Sylvia Elisabeth de Paula Alencar, o 

cinema possibilita o encontro entre pessoas, amplia o mundo de cada um, mostra na 
tela o que é familiar e o que é desconhecido e estimula o aprender. Penso que o cinema 
aguça a percepção a torna mais ágil o raciocínio na medida em que, para entendermos 
o conteúdo de um filme, precisamos concatenar todos os recursos da linguagem 
fílmica utilizados no desenrolar do espetáculo e que evoluem com rapidez (2007, 
p.137). 
 

Um dos grandes cuidados que se deve tomar na utilização do documentário é 

desmistifica-lo como a descrição da verdade, ou seja, como discurso pronto e definitivo sobre 

uma determinada temática a ser debatida. Essa concepção é muito comum entre as pessoas, 

principalmente no ambiente escolar e, cabe aos professores desconstruírem essa concepção. 
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Qualquer que seja o gênero cinematográfico escolhido, seja este de cunho histórico ou não, este 

precisa ser encarado como um discurso construído subjetivamente. Nesse sentido, por muito 

tempo, acreditou-se e, há aqueles que ainda acreditam, que o documentário é a fiel 

representação do real, um erro muito comum entre os estudantes e, então, deve-se deixar claro 

aos mesmos que, o 

documentário é também resultado de um processo criativo do cineasta, marcado por 
várias etapas de seleção, comandadas por escolhas subjetivas desse realizador. Essas 
escolhas orientam uma série de recortes, entre a concepção e a edição final do filme, 
que marcam a apropriação do real por uma consciência subjetiva (PUCCINI, 2009, 
p.15). 
 

A utilização de um filme dentro da sala de aula, seja ele ficcional ou documentário, 

muito pode contribuir para o debate de uma série de conceitos pertinentes não só ao período 

representado na obra cinematográfica, mas também no próprio contexto escolar. Desta forma, 

o filme utilizado em sua íntegra ou parcialmente, o que já demonstra uma escolha subjetiva do 

próprio professor, torna-se uma ferramenta para o mesmo  

apontar controvérsias, interpretações diferentes, problemas não aprofundados, enfim, 
todas as questões que o documentário em questão não abordou. Isto não significa 
retirar o mérito dos realizadores do filme ou desqualifica-lo. Apenas reforçamos a 
necessidade de o professor se preparar para atuar como mediador dos filmes exibidos, 
mesmo que eles sejam documentários sérios e aprofundados (NAPOLITANO, 2013, 
p.31). 

 

Relacionar as imagens que temos sobre o outro, com as imagens que o outro produz 

sobre si mesmo, principalmente através da sétima arte, é um forte instrumento de valorização 

da diversidade cultural, pois contribui não só para romper com um discurso pronto, como 

também com uma estética pré-estabelecida. Assim, como afirma Inês Assunção de Castro 

Teixeira,  

ver filmes, discuti-los, interpretá-los é uma via para ultrapassar as nossas arraigadas 
posturas etnocêntricas e avaliações preconceituosas, construindo um conhecimento 
descentrado e escapando às posturas “naturalizantes” do senso comum (2006, p.08). 

 

Por meio da arte cinematográfica, quando abordando um período ou temática histórica, 

diretores, roteiristas e produtores selecionam informações, incluindo, alterando e/ou excluindo 

as características que lhes são pertinentes, construindo a partir disto uma representação acerca 

daqueles que estão inseridos naquele determinado contexto histórico. As representações são 

narrativas construídas por populações e/ou indivíduos sobre si e sobre o outro, que possuem 

uma intenção, que partem muitas vezes das próprias concepções daqueles que a constroem. 

Nesse sentido, “as representações possuem uma energia própria, e tentam convencer que o 
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mundo, a sociedade ou o passado é exatamente o que elas dizem que é” (CHARTIER, 2011, 

p.23). 

Outro componente importante que deve ser abordado, quando do uso do filme histórico, 

é compreender a obra cinematográfica como um produto mercadológico, constituído com o 

objetivo, muitas vezes, de alcançar a maior bilheteria possível, bem como, arrecadar 

financeiramente com possíveis produtos derivados da mesma obra. Desta forma, o filme é 

construído de maneira a atender aos interesses do público-alvo, modificando-se o roteiro 

conforme a necessidade de torna-lo atraente, tendo ou não algum embasamento teórico que 

corrobore com o que é mostrado – é claro, que há filmes cujo objetivo não é mercadológico, 

mas ele não deixa de ser também um discurso. 

 

2.2 – O impacto da linguagem televisiva 

 

A obra audiovisual como qualquer fonte histórica utilizada pelo historiador não é o 

resultado de uma mera compilação de imagens e sons. Esta configura-se num roteiro pensando 

com uma intenção, cabendo ao historiador desconstruir toda a sua estrutura a fim de servir ao 

seu propósito de pesquisa. Não é uma tarefa fácil, pois podemos 

 
reconhecer regras de enquadramento, cor, luminosidade, através das quais a câmera, 
tal como o pintor, seleciona e ordena quais são os fragmentos do mundo que merecem 
sua atenção e a maneira como se organiza o desenho geral das figuras no espaço da 
tela. Contudo, a imagem audiovisual contém, além de todos esses elementos, outros 
tantos. Em primeiro lugar, a imagem no audiovisual é duração: ela não é 
autossuficiente, mas apenas uma entre tantas outras, compondo uma relação de 
sentido, às vezes, submetida a uma ordem narrativa. Há também de se levar em conta 
a plasticidade com que as formas vão se modificando na tela, a lógica da montagem, 
dos efeitos de continuidade, etc. E ainda mais: é preciso perceber como a presença do 
som exerce efeito sobre elas (HAGEMEYER, 2012, p.44). 

 

A televisão se popularizou nos Estados Unidos e depois no restante do mundo a partir 

do final da Segunda Guerra Mundial, configurando-se num concorrente direto às salas de 

cinema, uma vez que este último era encarado como um evento de encontro social, enquanto 

que a televisão ia até a casa das pessoas de forma gratuita, transformando-se num objeto 

familiar, que além de entreter também informava as pessoas acerca de acontecimentos de seu 

cotidiano. 

A televisão é então um meio de comunicação muito diferente do cinema porque, entre 
outras coisas, vive da venda de cada minuto de programação, isto é, transforma em 
valor comercial seu tempo de emissão. Para cada minuto existe um investimento, um 
preço, uma tabela e, sobretudo, um lucro. Já o cinema vende um produto inteiro – o 
filme – pelo qual o espectador paga antecipadamente na bilheteria e, uma vez no 
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cinema, assiste ao que vier. Na TV, o telespectador pode, a qualquer momento, mudar 
de canal, e a emissora sofrer perdas com isso (MARCONDES, 1995, p.18). 

 

Muitas outras são as possíveis diferenças que podemos reconhecer entre o cinema e a 

televisão, destacando-se principalmente o impacto que esta última teve sobre o cotidiano 

familiar, reconfigurando até mesmo o jantar que passava a abrir um espaço para que o aparelho 

televisivo também se posicionasse à mesa. Além disso, ela se constitui numa continuidade do 

trabalho, na qual contribui para que o espectador continue organizando seu período de lazer 

determinado pelo horário, voltado para a execução de tarefas e condicionado não ao debate, 

mas sim numa sequência de informações que este deve assimilar como os conhecimentos 

necessários para o seu cotidiano (MARCONDES, 1995). 

Não só a forma como a televisão se constitui e como ela impacta sobre as vidas das 

pessoas, mas também as formas de programas por ela exibidas são objetos de interesse do 

historiador. As produções ficcionais como novelas e minisséries historicamente 

desempenharam um papel de construção de uma identidade nacional, através de uma narrativa 

preenchida por conteúdos históricos, embalada numa estrutura pedagógica que visava a 

formação de uma memória nacional. 

Se nos direcionarmos para a produção televisiva, o caso da Rede Globo é igualmente 
estimulante para a discussão dessas questões [...] ela atualiza há quase quarenta anos, 
em suas novelas e minisséries, uma pedagogia do ser brasileiro pelo reconhecimento 
de traços comuns – como língua, paisagem, hábitos, costumes e referências culturais 
– em total sintonia com as questões da realidade que é contemporânea ao momento da 
produção. Por essa razão, essa interpretação do país não é estática: faz-se de forma 
diferenciada segundo os diferentes contextos históricos, os formatos de suas 
programações, seus autores e suas propostas estéticas e narrativas (KORNIS, 2008, 
p.53). 

 

Ao analisarmos uma produção cinematográfica ou uma produção televisiva – seja um 

noticiário, uma novela, um programa de auditório, suas propagandas e até mesmo uma filme – 

essa própria análise se constitui num documento para a pesquisa histórica, a partir da articulação 

de seus vários elementos – imagem, movimento, palavra e o som – com o contexto histórico e 

social que o construiu. Não faz parte dos interesses do historiador identificar dentro da produção 

cinematográfica ou televisiva as reconstituições históricas como retratados da história ou de 

como os fatos ‘realmente aconteceram’, mas sim reconhecer que em cada uma dessas produções 

existe uma série de mediações traçadas pela sua linguagem, articulada por um determinado 

ponto de vista pensado historicamente, o que muito difere dos interesses do espectador, o qual 

deseja a revelação de um passado. (KORNIS, 2008). 

Para o professor em sala de aula, a presença da televisão é constante nos argumentos 

debatidos através das temáticas ministradas no seu cotidiano. Dado o fato que muitos dos 
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estudantes acompanham regular e diariamente algum tipo de produção televisiva, seja novelas, 

filmes, programas de auditório ou telejornais, é impensável para um professor não inserir 

elementos produzidos por essas diversas formas de programa como elementos a serem 

desconstruídos, contextualizados e interpelados por outras fontes de informação, como textos 

produzidos por historiadores. 

Cabe ao professor, principalmente, estimular o debate acerca das notícias veiculadas nos 

telejornais, criando o espaço que os mesmos não permitem ao estabelecerem um ritmo frenético 

de informações apresentadas de forma sequencial, bem como rompendo com o artifício do 

comentarista, personagem imbuído de criar um parecer final e informalmente explicativo da 

notícia dentro do contexto em que esta está inserida. Dessa forma, o professor contribuirá 

diretamente para que o estudante reestruture seu olhar sobre qualquer tipo de informação que o 

mesmo recebe dos meios de comunicação, tornando-se efetivamente um questionador destas 

informações e, não um mero espectador passivo. 

Como formadora de comportamentos e opiniões a TV exerce um poder sem 
precedentes. Não cabe negar esse fato, nem abordá-lo emocionalmente. Cabe, sim, 
educar para uma compreensão objetiva e crítica da linguagem e das mensagens da TV, 
para a identificação de como ela funciona enquanto mídia comercial, de como ela 
interage com as realidades socioculturais e políticas no mundo todo, mas de modo 
especial no Brasil (FISCHER, 2006, p.113). 

 

Pensada comercialmente na maioria de seus canais, a televisão é constituída muitas 

vezes por programas de massa, que diminuem o nível das discussões, vulgarizando e 

padronizando modelos com o objetivo principal de vender, lucrar, sem necessariamente 

preocupar-se com a qualidade daquilo que se está produzindo (MARCONDES, 1995). Esse é 

mais um obstáculo que o professor deve enfrentar no seu cotidiano, pois na televisão nada é 

inocente e constatar a veracidade das informações torna-se cada vez mais complexo, exigindo 

do professor um constante contado com bibliografias que lhe permita utilizar essa mídia e suas 

linguagens no cotidiano de seu ofício (FISCHER, 2006). 

De qualquer forma, antes mesmo da utilização deste recurso na sua prática docente, o 

professor deve se despir de alguns preconceitos muitas vezes presentes nos profissionais ligados 

às ciências humanas, que tendem a estigmatizar a televisão como fonte de manipulação 

alienante da opinião pública e internacionalização da cultura e dos hábitos de consumo. Não 

que isso não ocorra, mas a televisão precisa ser pensada também como instrumento de 

construção do saber, na qual 

é importante que a escola perceba como os seus conteúdos tradicionais são 
apresentados nos programas televisuais. É muito que os diversos programas 
veiculados pela TV, mesmo os que não se enquadram no gênero documentário, 
transmitam conteúdos escolares ainda que de forma fragmentada. [...] Em novelas, 
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filmes, telejornais e mesmo programas de variedades, o material de TV trabalha com 
referências a conteúdos escolares, mesmo que seja para fins de entretenimento, fruição 
estética ou publicidade. Este pode ser um ganho para o trabalho em sala de aula 
(NAPOLITANO, 2008, p.21). 

 

Diversas são as opções de uso que o professor-historiador pode fazer do recurso 

televisivo, compreendendo primeiramente toda a sua complexidade, funcionalidade e 

propósito, eliminando seus próprios preconceitos e estimulando os estudantes a constituírem 

um olhar crítico sobre os programas, da mesma forma como devem agir no uso de qualquer 

outra fonte histórica. 
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3. DOCUMENTÁRIO: NOVAS PERSPECTIVAS SOBRE O ORIENTE MÉDIO 

 

A utilização de um documentário em sala de aula nem sempre é apreciado pelo corpo 

discente, muito mais acostumado com a linguagem ficcional alavancada por uma indústria que 

busca desenvolver uma obra cinematográfica a qual atinja diversos nichos de públicos 

diferentes, potencializando ainda mais a lucratividade de seu produto. Por muito tempo, dentro 

do processo de produção cinematográfica, o documentário também era visto, injustamente, 

como um gênero menor. Nessa concepção, o documentarista 

não teria a liberdade de imaginar, construir paisagens e personagens, moldar vidas, 
pessoas, relações sociais, dramas e, sobretudo, tramas. Ele supostamente estaria 
condenado a seguir um roteiro previamente determinado pelos acontecimentos, 
resgatando a realidade como ela se apresentou, projetando na tela imagens antigas, 
arranhadas, muitas vezes sem o som original e, pior, com um final que já conhecemos. 
(FERREIRA, 2006, p. 163) 

 

Entretanto, da mesma forma como o diretor de um filme ficcional, o documentarista faz 

escolhas. Seleciona as imagens, incluindo ou excluindo, conforme o discurso que o mesmo 

deseja construir através de seu roteiro. Não se constitui num processo aleatório, há uma 

subjetividade tanto quanto aquela exercida pelo historiador na produção de seu texto. Um 

exemplo dessa relação, é o documentário Cabra Marcado Para Morrer (COUTINHO, 1984), 

uma obra cinematográfica produzida em duas etapas, separadas por dezessete anos, construída 

através de entrevistas com os atores e atrizes acerca dos fatos que marcaram a vida dos mesmos 

durante essa lacuna de tempo, entre as duas filmagens. Neste, o diretor para que 

os diversos fragmentos de memória que seus entrevistados descortinam, sairá em 
busca de um enquadramento histórico, com diferentes fontes documentais: jornais, 
fotografias, filmes. Recorre à metodologia da história para impedir que preciosos 
relatos se limitem a curiosos depoimentos de lembranças revisitadas. Estabelece um 
contraponto entre a memória e a história, possibilitando ao espectador ampliar a 
compreensão do passado e do contexto em que a memória foi inicialmente construída. 
Institui um diálogo entre a memória e a história, transformando a arte em um 
riquíssimo campo de conhecimento e de experiência histórica. (MONTENEGRO, 
2016, p. 190). 

 

A linguagem documental consiste num discurso fílmico caracterizado por asserções 

sobre a realidade, afirmações sobre aspectos distintos do mundo que está a nossa volta 

(RAMOS, 2008). Seus objetivos se concentram em criar um diálogo, uma discussão acerca de 

uma temática, propondo novas análises aos espectadores, levantando outras possibilidades de 

discursos. Aqui se apresenta um aspecto que comumente – salvo as exceções – distingue o 

documentário do filme ficcional, além de uma série de procedimentos que a nível de senso 

comum acaba sendo reconhecido pelo espectador:  
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Podemos, igualmente, destacar como próprios à narrativa documentária: presença de 
locução (voz over), presença de entrevistas ou depoimentos, utilização de imagens de 
arquivo, rara utilização de atores profissionais (não existe um star system estruturando 
o campo documentário), intensidade particular da dimensão da tomada. 
Procedimentos como câmera na mão, imagem tremida, improvisação, utilização de 
roteiros abertos, ênfase na indeterminação da tomada pertencem ao campo estilístico 
do documentário, embora não exclusivamente. (RAMOS, 2008, p. 25) 

 

O documentarista se concentrará fundamentalmente no mundo histórico, enquanto o 

diretor de uma produção ficcional se atrelará mais ao mundo imaginário. A narrativa elaborada 

no documentário, tanto quanto no texto historiográfico, precisa estar fundamentada em diversas 

fontes, que justifiquem as escolhas realizadas. Como afirma Keith Jenkins  

o mundo ou o passado sempre nos chegam como narrativas e que não podemos sair 
dessas narrativas para verificar se correspondem ao mundo ou ao passado reais, pois 
elas constituem a ‘realidade’ [...] Sociólogos e historiadores diferentes interpretam de 
maneira distinta o mesmo fenômeno, por meio de outros discursos que estão sempre 
mudando, sempre sendo decompostos e recompostos, sempre posicionados e sempre 
posicionando-se, e que por isso precisam que aqueles que os usam façam uma 
autocrítica constante [...] não importando o quanto a história seja autenticada, 
amplamente aceita ou verificável, ela está fadada a ser um constructo pessoal, uma 
manifestação da perspectiva do historiador como ‘narrador’ [...] vemos por intermédio 
de um interprete que se interpõe entre os acontecimentos passados e a leitura que deles 
fazemos [...] O passado que ‘conhecemos’ é sempre condicionado por nossas próprias 
visões, nosso próprio ‘presente’. Assim como somos produtos do passado, assim 
também o passado conhecido (a história) é um artefato nosso. (2005:p. 28-29, 32-33).  

 

A escolha pela linguagem documental na constituição do produto atrelado a todo esse 

processo de pesquisa e elaboração da dissertação justifica-se principalmente nesse aspecto de 

criar um discurso, que suscite a elaboração de debates acerca da região do Oriente Médio como 

um todo, em seus mais diversos aspectos, indo inclusive para além das próprias proposições 

inseridas no documentário. Os olhares sobre a região precisam ser ampliados, rompendo com 

os limites impostos pela grande mídia, articulada pela maioria dos jornais, revistas e filmes que 

chegam até nós. Há muito mais pontos de vistas a serem analisados, novas e antigas perguntas 

precisam ser feitas e repensadas. 

No desenvolvimento da análise de um documentário, cabe ao professor instrumentalizar 

seus estudantes a descontruírem o processo de elaboração do mesmo. Compreender seus os 

lugares de fala, distinguir os elementos que compõem a narrativa, enfim, buscar compreender 

as escolhas feitas pelo diretor/historiador. Evidentemente 

a análise feita pelo professor é mais profunda e intensa, por sua bagagem de saber 
formal, mas é possível que os estudantes aprendam como perceber a construção do 
documentário, o olhar crítico pode ser formado independentemente do nível de 
escolaridade ou faixa etária, desde que o docente perceba até que nível desse olhar ele 
pode trabalhar com os educandos. (SOUZA, 2011, p.4).  
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O que se torna sempre fundamental é reforçar a concepção entre os estudantes que a 

História é uma representação do passado, desenvolvido através de um discurso ou narrativa. 

Cabe ao professor enfatizar que a produção histórica é ampla, possuindo leituras divergentes, 

sendo assim, imprescindível que, além do documentário, novas fontes sejam apresentadas aos 

estudantes, com enfoques distintos, abordando outros campos da história, seja ela política, 

social ou cultural. O documentário não encerra o debate, não estabelece a verdade, ele deve 

estimular a fragmentação das verdades previamente estabelecidas, apontando também para 

outras possibilidades, novas discussões. 

Numa sociedade cada vez mais globalizada e que constantemente incorpora mudanças 

tecnológicas no seu dia-a-dia, o uso de redes sociais digitais na educação se faz fundamental, 

uma vez que elas desenvolvem a produção e reprodução midiática de informações, que antes 

só poderiam ser obtidas através de livros, enciclopédias, mas de maneira muito mais rápida e 

dinâmica, mudando os modelos educacionais de equacionamento das informações. Inserido 

nesse contexto, a elaboração do documentário buscou como fontes imagéticas e vídeos, 

disponibilizados através do sítio eletrônico youtube26. Este portal  

e todos os portais de vídeos on-line constituíram uma nova maneira de criar e absorver 
conteúdo, criando um ápice nesta ação fomentando o uso da imagem, onde se dá 
quando nós mesmos tornamo-nos a própria mensagem. Este site tornou-se fascinante, 
pois, expor a opinião, produzir informação, debates, conteúdos científicos, 
educacionais, humorístico entre outros fazem parte do que podemos chamar 
atualmente de cultura popular o que o torna útil para a compreensão das relações 
sociais, evolução das tecnologias e das mídias, auxiliando na práxis escolar. 
(ALMEIDA, Ítalo; et.al, 2015, p. 4). 

 

Na elaboração do documentário, optou-se pelo modelo reflexivo, o qual preocupa-se 

com a relação estabelecida entre o discurso proposto e os espectadores, questionando as 

responsabilidades e consequências do material produzido. (NICHOLS, 2005, p.163). Focado 

no princípio que todas as escolhas feitas no processo devem ser questionadas, esse modo de 

documentário não se restringe apenas a uma combinação de imagem e narração em off, no qual 

a primeira ilustra ou justifica a segunda [modo expositivo] – ainda que também nos utilizamos 

desse modelo. Também nos utilizamos de aspectos do modo poético, na qual não nos 

preocupamos com a linearidade. O propósito fundamental foi gerar o debate, ser o ponto de 

partida dentro de um plano de aula.  

Todas essas escolhas evidenciam a concepção que um professor-historiador possui 

acerca da educação não pode mais estar restrita ao espaço escolar. Esta deve lidar com uma 

                                                           
26 O Youtube (www.youtube.com.br) consiste num site de compartilhamento de vídeos, criado em 2005 nos 
Estados Unidos, estando presente hoje em mais de 75 países e em 61 idiomas e, que alcança aproximadamente 
mais de um bilhão de usuários no mundo, segundo o próprio site (2015). 
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série de elementos produzidos também fora dos muros escolares/universitários, que se 

constituem enquanto fontes para elencar os dispositivos que compõem as suas aulas, sobre as 

mais variadas temáticas. Todo o processo de pesquisa realizado pelo mesmo, que culmina em 

determinados debates não pode estar restrito à busca por resultados canônicos. Como afirma 

Karen Christine Rechia (2013, p.128): 

 
a educação tem muito mais a ver com aprendizagens em processo do que com o ensino 
de; com a produção de sentidos do que com o conhecimento de definições; que solicita 
a vidência e sua legibilidade, mais do que um olhar sobre as coisas; que pode usar a 
escola, mas não é mobilizada necessariamente a partir dela. Os esquecidos agiram 
mais em mim do que os repetidos à exaustão da educação escolarizada. O escolarizado 
tende a produzir o repetitivo, o mnemônico, o informado... A escola ocupa um tempo 
e um espaço importante das nossas vidas e, ao mesmo tempo, pode sufocar o que pode 
um corpo. 

 

Quando tratamos de um processo educacional formal – dentro de uma unidade escolar 

– muitos são os componentes que precisamos levar em conta para compreendê-lo. Fazem parte 

desse processo a infraestrutura física disponibilizada para o corpo discente e docente, o material 

pedagógico utilizado, a grade curricular, os pressupostos que fundamentam e as metodologias 

de sua prática pedagógica, os objetivos e resultados que se buscam alcançar, partindo 

prioritariamente da definição do que é a escola e qual sua função dentro da sociedade. Nesse 

sentido, Vera Lúcia Pereira Costa defende que a 

escola é uma instituição social com objetivo explícito: o desenvolvimento das 
potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem 
dos conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes, e valores) que, 
aliás, deve acontecer de maneira contextualizada desenvolvendo nos discentes a 
capacidade de tornarem-se cidadãos participativos na sociedade em que vivem 
(COSTA, p. 3). 

 

É fundamental registrar que todo o processo educacional é também fruto de seu tempo, 

do contexto em que está inserido. Quando pensamos num país como o Brasil, a educação 

sempre passou pelo controle do Estado, o qual desenvolveu sistematicamente políticas e 

reformas educacionais a fim de atingir a formação de cidadãos conforme a necessidade que o 

próprio Estado possuía. Uma das mais emblemáticas políticas educacionais que marcam esse 

controle do Estado, é a reforma educacional proposta por Gustavo Capanema, ministro da 

educação e da saúde do governo de Getúlio Vargas dentro do período intitulado Estado Novo 

(1937-1945). Naquele contexto de ditadura, 

o sistema educacional proposto pelo ministro correspondia à divisão econômico-
social do trabalho. Assim, a educação deveria servir ao desenvolvimento de 
habilidades e mentalidades de acordo com os diversos papéis atribuídos às diversas 
classes ou categorias sociais. Teríamos a educação superior, a educação secundária, a 
educação primária, a educação profissional e a educação feminina; uma educação 
destinada à elite da elite, outra educação para a elite urbana, uma outra para os jovens 
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que comporiam o grande “exército de trabalhadores necessários à utilização da 
riqueza potencial da nação” e outra ainda para as mulheres. A educação deveria estar, 
antes de tudo, a serviço da nação, “realidade moral, política e econômica” a ser 
constituída (MENEZES, 2001). 

 

O exemplo acima não é único e evidencia como o Estado utiliza a educação como 

instrumento na formação de cidadãos dentro dos moldes que lhe interessam, seja no contexto 

do processo de industrialização, mais evidente durante o governo Vargas, ou no mundo mais 

globalizado em que vivemos atualmente. Da mesma forma, não podemos excluir desses 

processos grupos da sociedade civil, que também mobilizaram a população na busca por 

mudanças dentro do processo educacional estabelecido pelo Estado. Para Everton de Paula 

Silveira: 

O ensino público brasileiro na forma como se apresenta na atualidade resulta de um 
conjunto de acontecimentos históricos que delimitaram o papel e a função social da 
educação escolar. De modo particular, tem sua base legal amparada na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. Todavia, o discurso contido nesse marco legal, vem sofrendo alterações no 
decorrer dos anos em virtude das mudanças políticas, sociais, culturais e ideológicas 
que integram a sociedade afetando o conjunto de suas estruturas (SILVEIRA, p.1). 

 

Foi através de manifestações e do empenho de diversos grupos sociais que políticas 

afirmativas foram inseridas dentro da política educacional brasileira nas últimas décadas, 

principalmente no que se refere ao processo de inclusão de grupos populacionais historicamente 

desassistidos pelo Estado. As leis 10.639/2003, – que torna obrigatório o ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira – 11.645/2008 – que torna obrigatório o ensino de História e Cultura 

Indígena – e a 12.711/2012 – que estabelece a obrigatoriedade da reserva de vagas nas 

universidades e institutos federais para estudantes de escola pública, de baixa renda e de 

determinadas etnias são os exemplos mais recentes e contundentes dessas práticas afirmativas, 

as quais devem ser compreendidas como 

medidas especiais e temporárias, tomadas ou determinadas pelo Estado, espontânea 
ou compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente 
acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidades e tratamento, bem como 
compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes de 
motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros. Portanto, as ações afirmativas 
visam combater os efeitos acumulados em virtude das discriminações ocorridas no 
passado (SANTOS, 1996, p.10). 

 

A constituição dessas políticas afirmativas não pode ser vista apenas como uma luta 

dicotômica entre os interesses desses grupos sociais e os interesses do Estado. Os próprios 

grupos sociais que se articulam em torno do Estado também apresentam diferentes concepções 

sobre os caminhos a serem seguidos para o fortalecimento de todo o processo educacional. Nos 

últimos anos o embate entre esses grupos se intensificou, principalmente pelas ações 
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empreendidas pelo grupo que defende a Escola Sem Partido27 e, mais recentemente, a reforma 

do Ensino Médio28 proposta como medida provisória pelo atual governo federal brasileiro. 

Além disso, também precisamos considerar a relação que as políticas educacionais 

estabelecem junto às entidades como a Organização das Nações Unidas (ONU), o Banco 

Mundial (BIRD), entre outras instituições. Durante o governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, o ministério da educação sob a tutela de Paulo Renato empreendeu a ampliação em 

dez vezes o orçamento inicial voltado para a educação de jovens e adultos, quando dados 

levantados pela ONU através do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) apontaram para 

graves problemas de alfabetização nesse setor (ALTMANN, 2002). Ainda sob o governo de 

Fernando Henrique Cardoso, e também durante o governo de seu sucessor Luiz Inácio Lula da 

Silva, o BIRD foi responsável por alguns financiamentos relacionados à educação, como a 

aplicação do Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB) no país, bem como a vinculação 

de empréstimos ao Brasil mediante algumas políticas públicas também voltadas para o processo 

educacional. Interessa ao BIRD tais procedimentos para estabelecer critérios de investimento, 

vinculado explicitamente a educação com a produtividade, na qual a língua portuguesa, a 

matemática e as ciências são prioridades em detrimento às outras áreas do conhecimento e, 

fundamentalmente relacionar essa estruturação aos objetivos traçados para o ajuste econômico 

do país à época (ALTMANN, 2002).  

Nessa mesma forma de atuação, o BIRD, através do documento Brasil: Justo, 

Competitivo e Sustentável, apresentado ao governo brasileiro em 2003 junto com a concessão 

de um empréstimo de US$ 8 bilhões aos cofres públicos, aponta para os caminhos que a política 

social brasileira deve seguir a fim de garantir seu maior desenvolvimento econômico. Segundo 

Luiz Carlos Paixão da Rocha (2006, p.34), para 

manter a estabilização da economia e elevar o superávit primário, o Banco propõe 
uma série de propostas de cortes orçamentários, especialmente na área das políticas 
sociais. [...] O documento propõe cortes na área da educação, da saúde e da 
previdência. Além de ainda propor o aceleramento do processo de privatização no 
país, que, segundo o Banco, tornou-se muito lenta, propõe também a flexibilização de 
direitos trabalhistas, ou seja, a redução das políticas sociais e de direitos da população 
pobre. [...] O Banco admite que, com o ajuste econômico, os recursos para as políticas 
sociais ficam escassos, e devem, portanto, ser aproveitados com maior equidade, ou 
seja, devem ter como destino os mais pobres. Para aumentar os recursos para a 

                                                           
27 Recomendo para conhecimento e debate a leitura do texto de Caio Zinet, disponível em 
<http://educacaointegral.org.br/reportagens/especialistas-desconstroem-os-5-principais-argumentos-escola-sem-
partido/?utm_source=Google&utm_medium=Adwords&utm_campaign=AdwordsGrants&gclid=Cj0KEQiAx7X
BBRCdyNOw6PLHrYABEiQAJtyEQ0zznllALWsjA9PL01gLNtFdnp0foyeSDYuMoD4ckyUaAmXz8P8HAQ
>. Acesso em: 06/11/2016. 
28 Para conhecimento e aprofundamento recomendo a leitura do texto de Luís Carlos Gomes, disponível em: 
<http://www.geledes.org.br/reforma-do-ensino-medio-e-arcaica-ate-do-ponto-de-vista-de-uma-formacao-para-o-
mercado/?gclid=Cj0KEQiAx7XBBRCdyNOw6PLHrYABEiQAJtyEQxpdfFuSYO5Rffxdf6jorS-
kKAS95GTITZ7MeOBmkgYaAoXT8P8HAQ>. Acesso em: 06.11.2016. 
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“proteção social”, no entanto, o Banco propõe a ampliação dos ajustes através da 
revisão do financiamento da universidade pública, e da reforma da Previdência do 
setor público, entre outras. 

 

Os exemplos brasileiros debatidos e contextualizados acima também podem servir de 

aporte para a discussão acerca do processo educacional empreendido nas terras em litígio, 

disputadas por palestinos e israelenses, uma vez que a situação política, econômica e social das 

populações locais, afetadas ou não pela ocorrência dos conflitos bélicos, tem no seu processo 

de política educacional a ação de entidades/grupos internos e externos, os quais se utilizam da 

educação para alcançarem seus objetivos na região. A ONU e representantes das mais diversas 

entidades atuam direta ou indiretamente no processo educacional aplicado junto a essas 

populações. Não nos cabe aqui negar que determinados grupos terroristas também se utilizam 

da educação para alavancar seus exércitos, algo também praticado pelo Estado israelense, mas 

não será esse nosso foco, para desta forma evitar ao máximo a reprodução dos mesmos 

estereótipos que assolam sistematicamente a imagem que a região do Oriente Médio, como um 

todo, tem para boa parte do restante do mundo. 

Dados trazidos pelo relatório do Ministério da Educação da Palestina, publicado em 

setembro de 2013, informa que o 

número de escolas nos territórios palestinos chega a 2.784, sendo 2.094 na Cisjordânia 
e 690 na Faixa de Gaza. O número de escolas administradas pelo governo chega a 
2.063, sendo 342 escolas administradas pela agência de ajuda internacional e 379 
supervisionados pelo setor privado. Há apenas nove escolas 
na Cisjordânia que funcionam no período de manhã e cerca de 40% das escolas na 
Faixa de Gaza funcionam no período da noite (MAKHALFA, 2014, p.209). 

 

Esse mesmo relatório, que se apresenta como um amplo diagnóstico de toda a 

infraestrutura física e pedagógica empreendida nas escolas palestinas, contendo dados acerca 

da repetência, evasão escolar, superlotação, infraestrutura tecnológica, saneamento básico, 

políticas de inclusão social, entre outros, também desenvolve discursos acerca da relação com 

o seu vizinho, criticando as ações de ocupação articulados pelo exército israelense e 

classificando seus estudantes mortos de mártires. Dessa forma, fica evidente que a educação 

também serve como instrumento no confronto entre os dois povos e como o desenvolvimento 

de um processo de educação humanitária, com políticas afirmativas, pode contribuir 

diretamente para a redução ou até mesmo para o fim dos conflitos ou, ao menos, extinguir parte 

da violência e dos sentimentos de ódio e indiferença que assolam a relação entre essas 

populações. 

Neste capítulo vamos apresentar e justificar as escolhas feitas na produção do 

documentário sobre as práticas educacionais empreendidas em territórios palestinos e por 
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israelenses na atualidade quando, direta ou indiretamente, atrelados às populações de seus 

vizinhos palestinos. Não é nosso objetivo encerrar aqui a discussão sobre esse processo, mas 

construir um olhar mais aprofundado principalmente após os eventos de 11 de setembro de 

2001, os quais culminaram numa maior intervenção externa na região, trazendo consequências 

para o cotidiano das pessoas, no que tange também a educação desde sua infraestrutura até a 

sua política pedagógica. A elaboração do documentário tem como objetivo aproveitar o 

potencial e o alcance que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) possuem  

para fomentar o exercício da pesquisa e o trabalho com as fontes. [...] O trabalho com 
documentos permite que os alunos não apenas ampliem seu conhecimento e 
estabeleçam sínteses e hierarquias, mas que reflitam sobre o próprio processo de 
conhecimento em história, que vem das perguntas que fazemos às fontes. [...] Os 
alunos também podem participar dessa contextualização, ao refletirem sobre o que 
elas documentam e sobre as intenções de sua produção e de sua preservação. Muitas 
vezes as fontes documentam aquilo que, em princípio, não tencionavam documentar 
– como os filmes de propaganda oficiais, por exemplo –, o que, longe de invalidar seu 
uso, pode trazer reflexões bem interessantes (ALBERTI, 2012, p.65-66). 

 

O documentário aqui produzido é intitulado ‘Para Além da Velha Notícia de um Filme 

de Clichês’. A escolha por esse título está ligada aos estereótipos sistematicamente construídos 

e repetidos sobre os povos da região, tanto na imprensa, quanto na produção cinematográfica 

que é consumida por grande parte dos estudantes aqui no Brasil. Vislumbra-se também a partir 

do título, aquilo que é o principal propósito desta pesquisa: apresentar novas concepções sobre 

o cotidiano – na forma de viver e pensar – da região. A duração da produção é de 

aproximadamente quinze minutos, que se constituiu num tempo adequado para que o(a) docente 

consiga exibi-lo e, posteriormente, iniciar um primeiro diálogo/debate acerca do documentário, 

inclusive com a cartilha de orientação que acompanha a produção – [anexo]. 

O documentário inicia com uma narração em off de reportagens veiculadas por 

telejornais brasileiros acerca da região da Palestina e de Israel, articuladas com imagens do 

cotidiano de suas populações. A intenção aqui foi projetar uma contradição entre essas duas 

diferentes narrativas, para desta forma promover um estranhamento ao telespectador, 

contribuindo para a desconstrução dos estereótipos tão fortemente reafirmados pela gama de 

reportagens que relacionam a região a uma série de constantes conflitos, quase que 

exclusivamente.  

Na narrativa em off foram utilizadas três reportagens do Jornal Nacional veiculado pela 

Rede Globo de Televisão, sendo a primeira29 exibida no dia oito de julho de 2014, a qual narra 

                                                           
29 Jornal Nacional 08/07/2014 - Possível Inicio de Guerra entre Faixa de Gaza e Israel. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=AdxEO3jAlMs>. Acesso em: 28.08.2016. 
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o fim do cessar-fogo entre o Estado Israelense e o Hamas na Faixa de Gaza; a segunda30 exibida 

em 11 de janeiro de 2014, que apresenta o estopim, segundo o telejornal, do início da segunda 

intifada31; e a terceira32 exibida em dezembro de 2008, que elabora um discurso em 

retrospectiva dos sessenta anos de conflitos entre palestinos e israelenses. 

As imagens selecionadas para a composição desta parte do documentário possuem cinco 

fontes distintas. Três destas foram retiradas do documentário Cinco Câmeras Quebradas, as 

quais mostram uma criança deitada em sua cama assistindo televisão; um pai e seus filhos 

brincando na neve e crianças brincando na praia. A escolha pela primeira cena se deu pela 

analogia com as notícias veiculadas em off e, as duas últimas para se descontruir a imagem da 

região vinculada a paisagem desértica, uma concepção perpetuada já há muito tempo em relação 

à região, como nesse relato de um judeu originário da Ucrânia, que buscava terras na região da 

Palestina no final do século XIX: 

Do exterior somos inclinados a acreditar que a Palestina hoje é um país quase 
completamente vazio; um deserto onde cada um pode comprar tantas terras quanto 
desejar. A realidade é bem outra. É difícil encontrar neste país terras aráveis que não 
sejam cultivadas. Não são apenas os camponeses, mas também os grandes 
proprietários que hesitam em vender sua boa terra. Numerosos de nossos irmãos 
vieram aqui para comprar terras e tiveram que permanecer no país durante meses, 
percorrendo-o de cima a baixo, sem, contudo, encontrar o que procuravam (SALEM, 
1977, p.20).  

 

Ainda dentro dessa sequência, enquanto se ouve as narrativas retiradas de edições do 

Jornal Nacional, introduzimos algumas imagens de comemorações e festejos entre os 

palestinos na Faixa de Gaza, mantendo o contraste pretendido. São dois vídeos retratando 

casamentos coletivos, na qual toda a festa e as comemorações são registradas com celulares, 

tanto quanto poderíamos observar no cotidiano dos estudantes, em especial, do ensino médio.33 

Além destes, com o mesmo intuito, foram inseridos dois pequenos trechos de vídeos que 

                                                           
30 Jornal Nacional e a Intifada de al Aqsa. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=9N_8nAbCe5o&t=33s>. Acesso em: 28.08.2016. 
31 Para aprofundamento, sugiro a leitura da resenha de Alice Andrés Ribeiro, disponível em: 
<http://pucmg.br/imagedb/conjuntura/CNO_ARQ_NOTIC20060515152626.pdf?PHPSESSID=a4a5b6473aa6f7
c850bb0896eb24ef2d>. Acesso em 08/09/2016. 
32 Palestinos x Judeus O histrico do conflito Dezembro2008. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=wiV_iGfVU2s&t=319s>. Acesso em: 28.08.2016. 
33 Mass wedding ceremony held in Gaza City. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=2NpL0UzjhU0>. Acesso em: 10.01.2016. / Quase 600 palestinos casam em 
festa coletiva. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lYJmVbo9rBg>. Acesso em: 10.01.2016. 
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apresentam pessoas realizando compras em um supermercado34 e dançando uma tradicional 

dança da região conhecida como dabke35. 

Antes da articulação entre as narrativas imagética e sonora, abrimos o documentário 

com uma frase do historiador francês Roger Chartier: “As representações possuem uma energia 

própria, e tentam convencer que o mundo, a sociedade ou o passado é exatamente o que elas 

dizem que é” (2011, p.23). Esse primeiro ato do documentário serve como uma abertura para o 

diálogo acerca das representações que temos sobre a região da Palestina e do Oriente Médio 

como um todo. Tanto a narrativa em off quanto aquela produzida pelas imagens podem existir 

por si só, no entanto, não é a segunda que chega até nós através dos noticiários. Precisamos 

construir outras narrativas em relação ao outro, para além de uma representação única, findada. 

Conforme afirma Said (2007, p.2), o orientalismo não é uma simples forma de enxergar 

o outro, mas de criar em torno dele um estereótipo, opondo fundamentalmente Ocidente e 

Oriente. Essa estratégia é comumente utilizada nos dias de hoje através do jornalismo, na qual  

 
a imprensa internacional cria rótulos para as ações ocidentais no Oriente, tais como 
‘Cruzada contra o terror’ e luta contra o ‘Império do Mal’: senso comum que 
contrapõe o laicismo democrático ocidental ao fundamentalismo religioso oriental 
sem iluminar, no entanto, relações que esclareçam as relações entre símbolos 
religiosos, figurações políticas e demarcações geográficas (KRAUSS, 2011, p.2457). 

 

Este é o primeiro desafio a ser superado: questionar esses estereótipos, desconstruir a 

lente ocidental que amplifica os detalhes que lhe é interessante ou útil sobre o Oriente Médio, 

pensar para além da imprensa tradicional36. Precisamos observar os discursos que o outro 

também faz sobre si, através das mais diversas mídias, para assim construirmos uma visão mais 

apurada sobre aqueles que muitas vezes imaginamos conhecer, sem nunca ter se caminhado ao 

seu encontro. 

 

 

 

                                                           
 :flash mob Gaza[2]. Disponível em الرس�����مي الفی��������������دیو  غزة ف�����ي مارك�ت م����ترو ف�����ي دبك�����ة مفاج����أة 34
<https://www.youtube.com/watch?v=ATf47m0kLas>. Acesso em: 30.08.2016. 
 :Dabka Palestine. Disponível em  فلسطین_غزة_مین�����اء غزة میناء ف�����ي دبكة 35
<https://www.youtube.com/watch?v=bPC7F6SlRWw. Acesso em: 30.08.2016. Para aprofundamento, sugiro a 
leitura de ‘Uma breve história do dabke’. Disponível em: 
<https://cadernosdedanca.wordpress.com/2011/03/09/uma-breve-historia-do-dabke/>. Acesso em 30.08.2016. 
36 Imprensa tradicional é aqui compreendida como a imprensa de massa. Aquela que através da televisão, rádio, 
jornal, revista ou internet é comumente acessada por uma parcela significativa da população, tendo assim, grande 
poder de influência sobre a opinião da mesma. Para aprofundamento sugiro a leitura de MIRANDA, Gustavo Lima 
de. A história da evolução da mídia no Brasil e no mundo. Disponível em: 
<http://repositorio.uniceub.br/bitstream/123456789/1265/2/20266495.pdf>. Acesso em: 14.01.2017. 
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3.1 – Os limites impostos pelos conflitos 

 

Historicamente, desde a ocupação do território palestino por Israel em 1967, todos os 

aspectos acerca do cotidiano da população palestina passaram por inúmeras transformações, 

principalmente, quando contabilizamos as inúmeras pessoas mortas nos diversos conflitos que 

ocorreram desde então entre os dois povos. A sistemática imposição do avanço do domínio 

territorial que Israel impõe sobre a Palestina, contrariando inclusive resoluções da própria ONU 

– como a construção de assentamentos e de um muro em torno da Cisjordânia desde 200237 – 

trouxe profundas mudanças também na educação.  

Nos dez primeiros anos da ocupação israelense (1967-1977), nenhuma escola foi 

construída, sendo que em 1989 o investimento para esse fim não ultrapassou vinte mil dólares. 

Até no início dos anos 1990, setenta e três por centro das escolas não possuíam biblioteca e 

setenta e cinco por cento das escolas públicas não possuíam laboratório de ciências. 

Constantemente, em virtude de confrontos e por ordem militar, as escolas em territórios 

palestinos ocupados eram fechadas ou também utilizadas para fins militares israelenses. Além 

disso, o currículo e a nomeação dos professores nas universidades passavam pela autorização 

das autoridades israelenses, entre outras limitações. (MALKI, 2002, p.83-84). 

Em 1993, logo após a assinatura do acordo de paz de Oslo38 com a criação da Autoridade 

Nacional Palestina (ANP), uma série de reformas foram implantadas na área da educação, entre 

os quais o Projeto de Aprendizagem Integrada, que tinha como objetivo aumentar a qualidade 

educacional nos territórios palestinos, principalmente com o colapso do modelo até então 

vigente, após tantos longos períodos de conflito desde a ocupação das tropas israelenses na 

Faixa de Gaza e na Cisjordânia. O projeto era patrocinado pela Agência Governamental 

Britânica e pelo Departamento Para Desenvolvimento Internacional em conjunto com o 

Ministério de Educação Palestino, criando, nos anos seguintes, programas de desenvolvimento 

de professores, administradores e treinadores, focando principalmente em mudanças 

metodológicas das aulas e na relação professor-estudante. (AL-RAMAHI; DAVIES, 2002, 

p.59). 

                                                           
37 Para aprofundamento, sugiro a leitura de (LACERDA, 2015). Disponível em: 
<http://repositorio.asces.edu.br/bitstream/123456789/162/1/O%20Muro%20na%20Cisjord%C3%A3nia%20e%2
0o%20Dilema%20da%20Seguran%C3%A7a%20em%20Uma%20das%20Regi%C3%B5es%20Mais%20Inst%
C3%A1veis%20do%20Globo.pdf>. Acesso em: 07.01.2017. 
38 Para aprofundamento, sugiro a leitura de (LAMAS, 2004). Disponível em: 
<http://portal.pucminas.br/imagedb/conjuntura/CNO_ARQ_NOTIC20050802162917.pdf>. Acesso em: 
02.01.2017. 
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Infelizmente, este e muitos outros acordos de paz assinados entre israelenses e palestinos 

tiveram vida curta, uma vez que grupos extremistas de ambos os lados não aceitaram pontos 

importantes dos acordos, em especial, quanto à divisão territorial (LAMAS, 2004). No entanto, 

um decisivo ato simbólico na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em outubro de 2010, concedendo status de 

membro pleno à Palestina – não mais “Territórios Palestinos Ocupados” – encaminhou o 

reconhecimento da soberania da Palestina sobre sua cultura e a sua educação. Segundo Cristina 

Charão (2011), os grandes problemas enfrentados estão diretamente ligados aos conflitos, como 

salas de aula destruídas, estudantes sendo revistados por soldados antes de entrarem nas escolas, 

bem como a prisão de estudantes e professores universitários. 

No documentário proposto junto à essa pesquisa, selecionamos alguns vídeos que 

representam parte dos problemas enfrentados pelos palestinos, em especial, por crianças e 

jovens em virtude da ocupação israelense. Em um desses vídeos, selecionamos as alternativas 

exercidas pelas famílias, pelos professores e pelo governo palestino para garantirem a 

manutenção do processo educacional para centenas de crianças que tiveram suas escolas total 

ou parcialmente destruídas por bombardeios impetrados por Israel, seja buscando outros 

espaços físicos39, ou promovendo atividades recreativas e de acompanhamento psicológico. A 

escolha por esse recorte é dada pela necessidade de compreendermos que os conflitos existem 

e, por mais que não sejam o todo que resume o cotidiano das populações palestinas, estes afetam 

em alguns momentos, algumas regiões da Palestina. Além desses vídeos, acrescentamos no 

documentário dados [abaixo] acerca do impacto da guerra, obtidos pelo relatório anual – 2013 

– do Ministério da Educação e Ensino Superior da Palestina, como exemplificação desse 

contexto.  

De qualquer forma, o reconhecimento não modificou as políticas educacionais 

palestinas, que já se encontravam em consonância com acordos internacionais, em especial, o 

plano de Educação para Todos, da UNESCO. As taxas de matrículas estão próximas de noventa 

por cento na Educação Básica, havendo uma virtual paridade entre homens e mulheres no 

sistema educacional, só se reduzindo (feminino) no ensino profissionalizante e superior. Apesar 

dos dados positivos, o contexto de ocupação continua sendo o grande entrave dentro de todo o 

processo educacional. Com a estrutura do Ministério da Educação e do Ensino Superior 

concentrada na Cisjordânia, as operações do mesmo na Faixa de Gaza são dificultadas 

(CHARÃO, 2011). Para melhor dimensionar o tamanho da demanda e da organização da 

                                                           
39 As Crianças de Gaza - Parte 2 de 4 - Vítimas do Sionismo (Falsos Judeus, Asquenazitas, Jafetitas). Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=cwri-nDlu94>. Acesso em: 10.04.2015. 
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infraestrutura escolar nos territórios palestinos, foram acrescentados dois quadros informativos 

– a partir do relatório anual de 2013 do Ministério da Educação e Ensino Superior da Palestina 

– com dados acerca do número de escolas, estudantes e por quem são administradas. 

Sendo uma região que – também – convive com uma série de conflitos, a intervenção 

de instituições internacionais como a UNESCO caracteriza uma das principais formas de 

envolvimento externo na região. Cerca de 234 escolas40 em território palestino são 

administradas pela UNRWA – Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da 

Palestina – vinculada à ONU. Essas organizações atestam que ao longo 

da última década, tem havido uma crescente consciência global do impacto dos 
conflitos nos sistemas educativos e a importância da educação para crianças e jovens 
como parte da reconstrução pós-conflito. [...] Em situações de emergência, conflito, 
pós-conflito e estados frágeis, a educação pode oferecer benefícios imediatos de 
proteção para meninas e meninos. Ele pode fornecer um espaço fisicamente seguro 
para a aprendizagem e desenvolvimento psicossocial, interação com colegas e adultos 
confiáveis e oportunidades de receber comida e atenção médica. A educação pode 
mitigar o impacto psicossocial do conflito criando estabilidade, estrutura e esperança 
para o futuro. Além disso, as informações críticas e habilidades de resolução de 
problemas podem proteger as crianças e jovens contra a exploração e danos, abdução, 
transformação de crianças em soldados e violência sexual e de gênero. [...] A educação 
que promove os direitos e responsabilidades das crianças, especialmente a 
participação e a cidadania ativa, pode proporcionar benefícios a longo prazo para a 
sociedade. [SMITH, 2009, p.1). 

 
A UNRWA foi criada numa assembleia geral da ONU em 1949, iniciando seus trabalhos 

em meados do ano seguinte, com o objetivo de exercer um papel essencial no fornecimento de 

serviços primordiais ao bem-estar, o desenvolvimento humano, protegendo e garantindo 

melhores condições de vidas para refugiados até que seu contexto seja devidamente 

solucionado. Dentro do espaço palestino – Faixa de Gaza e Cisjordânia – a agência disponibiliza 

a educação básica de nove anos. O ensino secundário é oferecido em território libanês, visto às 

restrições de continuidade dos estudos no seu território. No Líbano, os jovens palestinos têm 

acesso à formação técnica e profissional, formando mais de sete mil estudantes anualmente41. 

O processo educacional desenvolvido pela agência fundamenta-se num currículo que 

fomente os valores da ONU, de não violência, de coesão social, de preservação dos direitos 

humanos e resolução de conflitos, incutindo a compreensão da diversidade cultural. Entretanto, 

a mesma não está imune às críticas de grupos, principalmente oriundos de Israel, que acusam a 

agência de ensinar em suas unidades o “direito de retorno” para o povo palestino. Segundo 

                                                           
40 Dados fornecidos pela própria agência em seu sítio eletrônico. Disponível em: 
<http://unrwa.org.br/sobre_a_unrwa/areas_de_operacao/gaza/>. Acesso em: 28.12.2016. 
41 Dados fornecidos pela própria agência em seu relatório de 2013. Disponível em: <http://unrwa.org.br/wp-
content/uploads/2013/09/sobre-unrwa.pdf>. Acesso em: 28.12.2016. 
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vídeos produzidos42 por Nahum Bedein Center For Near East Policy Research, a agência 

permitiria a intervenção do grupo Hamas no processo educacional, incitando os estudantes a 

compreenderem como necessária a luta pela retomada dos territórios ocupados pelos 

israelenses. A agência é também acusada de repassar parte dos recursos obtidos de doadores 

para o mesmo grupo. Além das acusações, a UNRWA também teve que driblar obstáculos 

impostos pelo Estado de Israel: 

A reconstrução das escolas em Gaza [destruídas pelos confrontos] é lenta devido ao 
bloqueio do transporte de material de construção promovido por 
Israel. Segundo estimativas da UNRWA de 2010, cerca de 40 mil crianças deixaram 
de frequentar a escola por falta de espaço para recebê-las. [Inclusive escolas são 
proibidas de serem construídas]. Parte da demanda tem sido atendida por projetos 
humanitários de outras organizações. O Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), por exemplo, desenvolveu uma operação específica para áreas de conflito, a 
“School in a box” ou “Escola em uma caixa”. Este projeto, que usa tendas e um kit de 
material escolar emergencial especialmente desenvolvido pelo Unicef, atende hoje 
cerca de 200 mil crianças em Gaza. (CHARÃO, 2011). 

 

No documentário, utilizamos uma cena43 que ressalta as dificuldades para a 

reconstrução das escolas palestinas destruídas, em virtude das limitações de materiais 

construtivos realizadas por Israel, bem como, pelas dificuldades da UNRWA em manter sua 

infraestrutura, num contexto de déficit provocado pela falta de recursos, oriundos dos países 

doadores, visto os prejuízos provocados pelos conflitos. Nesse contexto, utilizamos duas 

reportagens de um programa jornalístico da rede de televisão multi-estatal Telesur Notícias44, 

para representarmos esses obstáculos. No primeiro45, o ministro da educação palestino, 

organizou junto com diversos membros da sociedade, em especial, pais e filhos, um protesto 

exigindo agilidade na reconstrução das escolas destruídas por ataques israelenses em 2014. Já 

no segundo46, registramos um protesto de professores e funcionários atrelados a UNRWA, que 

questionavam a agência acerca do descumprimento dos direitos trabalhistas, bem como do 

atraso do início do ano letivo. 

                                                           
42 Vídeos disponíveis em: <http://israelbehindthenews.com/category/post-format-video/unrwa-videos/>. Acesso 
em: 26.11.2016. 
43 As Crianças de Gaza   Parte 1 de 4   Vítimas do Sionismo (Falsos Judeus, Asquenazitas, Jafetitas). Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=0lbz3ptEpPs>. Acesso em: 10.04.2015. 
44 Para maiores conhecimentos, sugiro a leitura de: CUNHA, Grazielle Uchôa Pinheiro da. Democratização da 
Comunicação, Identidade e Integração Latino-Americana: uma análise do Telesur notícias. Disponível em: 
<http://www.ccta.ufpb.br/cj/contents/tcc/democratizacao-da-comunicacao-identidade-e-integracao-latino-
americana-uma-analise-do-telesur-noticias-grazielle-uchoa-pinheiro-da-cunha.pdf>. Acesso em: 16.01.2017.   
45 Oriente Médio: Ministro da Educação da Palestina exige reconstrução de escolas. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=FRytNcbX7sE>. Acesso em: 14.04.2016. 
46 Palestina protesta contra atraso do Ano Letivo. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=6G2Zq2kvVzU>. Acesso em: 14.04.2016. 
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De um modo geral, o sistema educacional palestino é organizado pelo Ministério 

Palestino de Educação e Ensino Superior, sendo as escolas seccionadas a partir de gênero, 

existindo assim, a escola de meninos, a escola de meninas e a escola coeducacional divididas 

em níveis, no ensino básico, do primeiro ao décimo. E antes do ensino superior, os estudantes 

dedicam dois anos no ensino médio ou profissionalizante, realizado em escolas técnicas. Do 

ponto de vista curricular, o processo de ensino-aprendizagem segue os manuais, padrões e 

regulamentos próprios, em parte, com influência da “UNESCO International Institute For 

Education Planning” e do sistema de ensino árabe. (TEIXEIRA, 2014, p.4). 

O suporte financeiro é exercido pelo Ministério das Finanças Palestinos, além das 

doações de organismos internacionais, como a UNESCO. No entanto, isso não evita a existência 

de limitações orçamentárias, reduzindo as aquisições de materiais didáticos, computadores e 

softwares, entre outros problemas inerentes ao contexto de conflito na região há décadas, 

reduzindo consequentemente as possibilidades de crescimento e a ampliação da oferta de ensino 

em território palestino. (TEIXEIRA, 2014). 

A situação é ainda mais problemática em Jerusalém Oriental, território controlado por 

Israel e que, segundo acordos internacionais, deveria garantir o acesso à educação para todos 

os palestinos em idade escolar. No entanto, a própria UNESCO identificou que em 2011, pelo 

menos noventa mil estudantes palestinos não foram atendidos pelo sistema de educação pública 

de Jerusalém, restando para alguns poucos a alternativa pelo sistema privado. (CHARÃO, 

2011). 

Outro obstáculo enfrentado dentro do processo de ensino-aprendizagem está ligado às 

disputas ideológicas. Dentro de um estudo realizado pelo Council of Religious Institutions of 

the Holy Land (CRIHL), com base nos livros didáticos aprovados pelo Ministério da Educação 

Palestino em 2011 e naqueles utilizados tanto pelo Estado de Israel quanto pela comunidade 

ultra ortodoxa israelense, buscou-se analisar como palestinos e israelenses narravam os 

conflitos entre si. As principais conclusões determinadas são 

que a “demonização” ou “desumanização” do outro são bastante raras dos dois lados, 
mas que a representação do outro como inimigo está presente em 81% das “literary 
pieces” (excertos literários) analisadas (que podem ser mapas, poemas, histórias, 
capítulos, fotografias, composições, etc.) como “muito negativas” nos livros 
palestinos. A retratação do outro é feita de maneira negativa ou muito negativa em 
84% das literary pieces. Mas aqui é muito pertinente notar, conforme aponta o estudo, 
que nenhuma destas representações do outro como negativas ou muito negativas diz 
respeito a características atribuídas aos judeus ou israelenses, mas sim a ações destes 
para com os palestinos (CARVALHO, 2016, p.47). 

 

Nos livros israelenses a caracterização de palestinos e árabes é ainda mais frequente do 

que nos livros palestinos sobre israelenses e judeus. Esse diagnóstico pode se configurar como 
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representativo da necessidade de Israel de mostrar a existência de um inimigo, na formação de 

sua identidade, legitimando as ações empreendidas sobre os mesmos. 

Isso também pode ser verdadeiro pelo fato de Israel ter surgido sob a força das armas 
em 1948 e precisar dela constantemente para sobreviver em um horizonte próximo, 
tendo relação direta com uma terra que antes era tida como de outra população. Isto 
pode acabar refletindo em uma mais frequente necessidade de caracterizar o outro 
como inimigo, para deslegitimá-lo e combatê-lo (CARVALHO, 2016, p.48). 

 

A filóloga e militante pacifista israelense Nurit Peled-Elhanan47 desenvolveu um amplo 

estudo acerca dos livros didáticos israelenses, focando principalmente na forma como 

palestinos são representados dentro dos mesmos. Segundo a pesquisadora, uma série de 

preconceitos recaem sobre a população palestina nesses livros. Primeiramente, não existe 

nenhuma fotografia mostrando qualquer cidadão palestino, seja médico, professor ou uma 

criança. Nem sequer são chamadas de palestinos e sim de árabes. A alcunha de palestinos só é 

utilizada quando associada ao terrorismo. Além disso, os livros associam os palestinos como 

agricultores primitivos – vivendo nos séculos XVIII e XIX –, como problemas ou ameaças 

terroristas (PELED-ELHANAN, 2011). 

Do ponto de vista histórico-geográfico, os mapas apontam para a existência da “Grande 

Terra de Israel”, excluindo qualquer menção aos territórios palestinos. Não são relatadas as 

confiscações de terras, a inexistência de direitos iguais, a sistemática “higienização” de aldeias 

e cidades realizada pelas tropas israelenses, com o intuito de manter a maioria judaica. De 

acordo com o diagnóstico apontado pela pesquisadora, 

os israelenses são realmente educados para cultuarem a morte. Sacrificarem-se pelo 
país, ou seja, pelo que for e, para não ver nada de errado na morte de palestinos. Ou, 
talvez, não para não ver nada errado, mas como um mal menor, se houver qualquer 
boa consequência para “nós” [Israel]. (PELED-ELHANAN, 2011). 

 

Na construção do documentário, inserimos alguns trechos de uma entrevista na qual a 

filóloga apresenta as conclusões do seu estudo acerca dos livros didáticos israelenses. No 

permear de suas falas, fizemos algumas inserções com o intuito de gerar o debate acerca dos 

conceitos discutidos pela estudiosa. Num primeiro momento, quando a mesma disserta sobre 

os mapas que constam nos referidos livros, agregamos além do mapa que representa a evolutiva 

ocupação israelense sobre os territórios palestinos – publicado aqui na página 34 –, um mapa 

                                                           
47 Professora universitária de Literatura Comparada na Universidade Hebraica de Jerusalém, filha de um general 
do exército de Israel, ela tanto quanto pai se pronunciaram abertamente contra a colonização israelense dos 
territórios palestinos. Segundo à professora, a política adotada pelas autoridades israelenses é míope, pois recusa 
o reconhecimento dos direitos do outro [Palestina] e fomenta o ódio e os conflitos. Suas ações e estudos se 
iniciaram após a mesma perder sua filha em 1997, aos treze anos, após um atentado suicida palestino. Disponível 
em: <https://jornalggn.com.br/tag/blogs/origens-do-odio-em-israel>. Acesso em: 08.01.2017. 
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do Brasil48 representando proporcionalmente o mesmo processo, se fosse no território 

brasileiro. O objetivo aqui é estabelecer uma discussão acerca do impacto que esse processo 

tem sobre a vida de uma população. Nesse sentido, o doutor em sociologia Sam Richards, em 

sua palestra intitulada ‘Uma Experiência Radical em Empatia’49 afirma que, ao dialogar com 

seus estudantes solicita que os mesmos saiam 

do seu pequeno mundinho. E entre no pequeno mundinho de outra pessoa. E então 
faça isso de novo e de novo. E de repente todos esses pequenos mundinhos se juntam 
numa teia complexa. E eles constroem um grande, complexo mundo. E de repente, 
sem notar, você está vendo o mundo de maneira diferente. Tudo mudou. Tudo na sua 
vida mudou. E é isso, claro, que importa (RICHARDS, 2010). 

 

Num segundo momento, agregamos um pequeno trecho do filme Paradise Now, na qual 

um dos personagens questiona, de uma maneira genérica: ‘Como aqueles que invadem [Israel], 

querem convencer ao mundo e a eles mesmos que são também vítimas?’. O questionamento 

trazido pelo personagem, prestes a cometer um atentado bomba suicida, representa o impacto 

da propaganda realizada por Israel e seus aliados, em especial os Estados Unidos, 

principalmente na destruição da imagem dos árabes e muçulmanos para o mundo, seja através 

da sétima arte, do jornalismo ou das publicações literárias. 

O impacto dessa propaganda consiste num dos espaços de disputas dentro e fora da 

região. “A relação entre o Ocidente e o Oriente é uma relação de poder, de dominação, de graus 

variáveis de uma hegemonia complexa” (SAID, 2007, p.32). Pouco sabemos acerca das culturas 

e populações do Oriente Médio, pois aquilo que é produzido em seus territórios quase não chega 

às nossas mãos. A falta dessas fontes acaba, não só por limitar nossa compreensão sobre esse 

‘outro’, como também pode nos direcionar a ideias de que esse ‘outro’ é nosso inimigo ou 

simplesmente um todo reduzido à estereótipos. 

Dentro desse contexto, também inserimos no documentário um conjunto de manchetes50 

de reportagens publicadas por jornais eletrônicos distintos, acerca das perdas humanas e 

                                                           
48 E se fosse no Brasil? Disponível em: <http://www.carlosgeografia.com.br/2014/07/e-se-fosse-no-brasil.html>. 
Acesso em: 23.01.2017. 
49 RICHARDS, Sam. Uma experiência Radical em Empatia. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=kUEGHdQO7WA>. Acesso em: 26.01.2017. 
50 Links para manchetes: http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2015/04/onu-responsabiliza-israel-por-
ataques-escolas-em-gaza-que-deixaram-44 / http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/07/ataque-
israelense-mata-20-palestinos-em-escola-da-onu-4563412.html 
https://noticias.terra.com.br/mundo/oriente-medio/novo-ataque-contra-escola-da-onu-mata-10-palestinos-em-
gaza,98d98dfa84b97410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 
http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/ataque-de-israel-atinge-escola-da-onu-2-mortos-e-14-feridos-
bdkbzuvwtrh1na5zdrz8mwdou 
http://www.tsf.pt/internacional/medio-oriente/interior/onu-ataque-a-escola-em-gaza-e-nova-violacao-dos-
direitos-humanos-4061834.html 
http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2014/07/31/interna_internacional,553903/ataque-a-escola-da-
onu-em-gaza-e-indefensavel-diz-estados-unidos.shtml 
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materiais em escolas palestinas bombardeadas pelo exército israelense. A intenção aqui é 

problematizar a reação da comunidade internacional frente às ações do Estado de Israel. A 

Organização das Nações Unidas e diversos líderes governamentais registram publicamente 

condenação aos ataques, mas poucas ações são efetivamente tomadas no combate ao governo 

israelense. Até numa rara exceção recente, quando o então presidente norte-americano Barak 

Obama absteve seu voto em relação à condenação de Israel pelos assentamentos irregulares 

construídos em território palestino, possíveis punições contra o mesmo eram vetadas pelos 

Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU (BASSETS; SANS. 2016). 

 

3.2 – A contribuição da educação para o processo de paz na região 
 

Solucionar todos os entraves que levam palestinos e israelenses a se confrontarem a 

mais de meio século, não se configura numa tarefa simples. Muitos são os fatores, que 

historicamente dificultam ações concretas que encaminhem o processo de paz, seja pelas 

questões territoriais em disputa, pelo ressarcimento das perdas materiais, mas principalmente 

pelas milhares de vidas perdidas ao longo de todo esse processo. No entanto, um passo possível 

na direção da paz está no fortalecimento de identidades coletivas envolvendo os dois povos. 

Segundo Peter Demant, 

a auto definição de um grupo não é “natural” mas sim o resultado de complexos 
processos de interação com outros grupos, o que leva à construção social de 
identidades coletivas [...]. Essa posição construtivista certamente contradiz discursos 
religiosos e nacionalistas tradicionais, que consideram identidade coletivas algo 
preexistente. O fato é que identidades coletivas são mais maleáveis do que 
anteriormente se imaginava, e, portanto, poderiam também mudar no futuro. Isso 
poderia ter importantes implicações para a resolução de conflitos complexos, onde 
dois ou mais grupos lutam pelo mesmo território em nome de identidades 
presumidamente imutáveis e mutuamente exclusivas (2002, pp.201-202). 

 

Construir uma identidade coletiva não significa negar ou acabar com as características 

individuais que pertencem a um determinado grupo. Pelo contrário, é compreender que a 

convivência digna e pacífica com todos deve se sobrepor aos interesses particulares de um 

grupo ou nação. Precisamos compreender nossas diferenças e reconhecer o ‘outro’ em toda a 

sua potencialidade. E a construção dessa concepção pode ser incentivada ou até mesmo iniciada 

na escola, um dos espaços de convivência com o ‘outro’, que bastante ocupa nosso cotidiano 

por vários anos de nossas vidas, momento em que muito de nossa personalidade é testada e 

moldada. Assim, podemos compreender que 

o ser humano em sua essência é formado através de seu convívio com a sociedade, 
levando em conta a internalização das diversas aprendizagens e experiências. Essas 
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relações sociais e subjetividades, unidas à cultura criam e desenvolvem a identidade, 
que por sua vez muda e influencia o ambiente (SILVA; DALLANOL, 2008). 

 

A relação entre palestinos e israelenses transcende as escolhas de cada um dos 

indivíduos que habitam seus territórios. Governos e grupos extremistas possuem suas próprias 

agendas e usam as ferramentas que possuem em mãos – o terror, em especial – para alavancar 

seus objetivos, conduzindo muitas vezes suas populações a odiarem o ‘outro’, que na prática 

pouco conhecem. Os novos assentamentos51 e muros construídos por Israel em territórios 

palestinos, além dos limites estabelecidos em antigos acordos são grandes obstáculos na busca 

pela paz, mas também servem como inspiração para que as populações possam se unir na defesa 

de uma vida conjunta mais digna. 

No documentário, após debater os problemas causados no processo educacional 

palestino, em decorrência dos conflitos e disputas com Israel, desenvolvemos a relação de 

resistência pacífica contra essa ocupação e opressão comandada pelo governo israelense. 

Selecionamos num primeiro momento quatro imagens, na qual o próprio muro, que separa 

arbitrariamente esses dois grupos de povos, é alvo de ações artísticas que questionam a própria 

eficácia. Essas imagens representam o combate pacífico, a forma de alertar e resistir ao avanço 

do ‘outro’, sem o uso da violência. Seguem abaixo essas imagens: 

 

Figura 31 – Vida diária na Palestina ocupada 

 
Fonte:  <https://www.youtube.com/watch?v=osocIWakOp4&t=83s>. Acesso em: 31 ago. 2016. 

 

 

                                                           
51 Para aprofundamento, sugiro a leitura de HUBERMAN, Bruno. Judaização da Palestina Ocupada: 
colonização, desapropriação e deslocamento em Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Faixa de Gaza entre 1967 
e 2003. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/17433/1/Bruno%20Huberman.pdf>. Acesso 
em: 28.01.2017. 
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Figura 32 – A Palestina para os palestinos 

 
Fonte: <http://bocaferina.blogspot.com.br/2014/09/a-palestina-para-os-palestinos.html>. Acesso em: 06 jan. 
2017. 
 

Figura 33 – Israel x Palestina 

 
Fonte: <http://navegadormarroquino.blogspot.com.br/2014/07/israel-x-palestina-faixa-de-gaza-frases.html>. 
Acesso em: 06 jan. 2017. 

 

Figura 34 – Arte no muro do apartheid palestino 

 
Fonte:  <http://grazaza.blogspot.com.br/2011/08/o-muro-de-berlim-caiu-o-da-cisjordania.html>. Acesso em: 06 

jan. 2017. 
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Na sequência do documentário, foram inseridos pequenos trechos de diversos vídeos52, 

que mostram o cotidiano de crianças e jovens para além dos conflitos. São meninos e meninas 

nos pátios de escolas da UNRWA, interagindo com seus colegas, praticando exercícios físicos, 

brincando nas ruas, jogando futebol, ou até mesmo fazendo uma excursão para uma praia no 

Líbano. A inserção dessa sequência tem como objetivo desmistificar, o constante estado de 

guerra, destruição e morte, com os quais os estudantes associam a região do Oriente Médio. 

São nessas escolas e num currículo que discuta desde sempre o contexto em que essas 

crianças e jovens estão inseridos, que se pode construir princípios educacionais que visem 

alcançar a paz. Segundo Jen Burnley, 

a educação para a paz desenvolve-se sobre o pressuposto de oportunizar um 
conhecimento e uma compreensão dos conflitos, seus tipos, níveis, causas e 
trajetórias, mas pressupõe também o aprendizado de sua solução: a experimentação 
das capacidades e dos processos de solução. [...] a educação sobre e para o conflito, 
possui consequências para uma escolarização agradável e eficaz, contribuindo seja 
para o desenvolvimento de relações comunitárias harmoniosas baseadas na tolerância 
das diferenças e num compromisso com a justiça social e, igualmente, em longo prazo, 
com relações internacionais pacíficas aonde não se considere a guerra como um meio 
aceitável de solução de uma disputa (1993, p.73). 

 

É através da educação, que ações de efetivo impacto poderão ser desenvolvidas na busca 

pela solução dos impasses que garantem a manutenção dos conflitos. Um exemplo simples e 

simbólico desses possíveis movimentos pela paz, é o uso das redes sociais para incitar o não-

ódio entre os povos. Com a hashtag #JewsAndArabsRefuseToBeEnemies – Judeus e Árabes se 

Recusam a Ser Inimigos, centenas de pessoas compartilharam imagens, na qual buscaram 

demonstrar que o convívio entre todos pode ser pacífico e, que nem sempre, nem toda a 

população israelense ou muçulmana concorda com as ações de seus governos e compatriotas. 

Abaixo as imagens53 da campanha utilizadas no documentário: 

 

 

 

                                                           
52 9 Days in Palestine" documentary by Frank Barat. Disponivel em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=OrByr5t1HXk>. Acesso em: 27.08.2016. / 2015 2016 school year starts at 
UNRWA school in Gaza. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3B4ClbIe2J8&t=24s>. Acesso em: 
20.01.2017. / The UNRWA Road to Terror Palestinian Classroom Incitement. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=SnLIzNGb9gI&t=146s>. Acesso em: 20.01.2017. / Shatila Real Palestine 
Basketball Team Goes to Tyre Beach, 31 8 2014. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=phL9ndgRuFM&t=23s>. Acesso em: 20.01.2017. 
53

 Movimento reúne fotos de árabes e judeus que se recusam a ser inimigos. Disponível em: 
<http://www.hypeness.com.br/2014/07/movimento-reune-fotos-com-arabes-e-judeus-que-se-recusam-a-ser-
inimigos/>. Acesso em: 14.01.2017. 
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Figura 35 – Judeus e árabes sem recusam a serem inimigos I

 
Fonte: <http://www.hypeness.com.br/2014/07/movimento-reune-fotos-com-arabes-e-judeus-que-se-recusam-a-
ser-inimigos/>. Acesso em: 14 jan. 2017. 
 

Figura 36 – Judeus e árabes sem recusam a serem inimigos II

 
Fonte: <http://www.hypeness.com.br/2014/07/movimento-reune-fotos-com-arabes-e-judeus-que-se-recusam-a-
ser-inimigos/>. Acesso em: 14 jan. 2017. 
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Figura 37 – Judeus e árabes sem recusam a serem inimigos III

 
Fonte: <http://www.hypeness.com.br/2014/07/movimento-reune-fotos-com-arabes-e-judeus-que-se-recusam-a-
ser-inimigos/>. Acesso em: 14 jan. 2017. 

A conclusão do documentário dar-se-ia com uma última imagem, trazendo a mensagem 

final de que não há sentido na continuidade dos confrontos e, que seus povos desejam de forma 

justa, uma paz iminente. Na charge para simbolizar a situação, na qual o cadeado simboliza o 

quão os palestinos estão presos ao domínio de Israel e de seus aliados. Segue a imagem abaixo: 
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Figura 38: Cadeado da paz 

 
Fonte: <http://bananapeople.wordpress.com/2011/09/20/>. Acesso em: 22 jan. 2017. 

 
 

Todas essas imagens são observadas com uma popular música produzida na região de 

fundo. Essa música, intitulada Hevenu Shalom Aleinu... Ma Ana Ajmal Min Salam, é cantada 

por artistas árabes e judaicos – Leah Shabat, Shlomo Gronich, Zehavah Ben, Eli Luzon, Sahmir 

Shukri, Nivine Jaabri, Elias Julianos, Lubna Salame, gravado no álbum The Jewish-Arab Peace 

Song. A música simboliza a busca pela paz, na qual artistas de ambos os povos se unem para 

demonstrar que só a ação conjunta de ambos os lados poderá mudar a situação na região. 

 
3.3 – Proposição de atividades a partir do documentário 
 

As atividades produzidas, a partir da pesquisa desenvolvida na dissertação, tem como 

objetivo trazer discussões acerca da temática para a sala de aula, servindo como instrumento 

para o(a) professor(a) melhor explorar o material audiovisual produzido. Utilizando os 

argumentos debatidos ao longo de toda essa dissertação, segue abaixo a cartilha produzida: 
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Proposição de Atividades a Partir do Documentário: 
 

PARA ALÉM DA VELHA NOTÍCIA: UMA NARRATIVA AUDIOVISUAL PARA 
REFLETIR AS REPRESENTAÇÕES SOBRE A REGIÃO EM SALA DE AULA 

 
 
Professor(a), 

 
 
O documentário que você tem em mãos, foi produzido como instrumento de debate acerca do 
Oriente Médio. Não é nossa intenção fechar as discussões acerca dessa temática. Ao contrário, 
desejamos a partir desse vídeo, suscitar diversas discussões, que permitam aprofundar, em certa 
medida, esse assunto tão presente no nosso cotidiano jornalístico, porém pouco explorado na 
sala de aula.  
Abaixo, com o objetivo de melhor aproveitamento do material audiovisual, elaboramos 
algumas sugestões de atividades, para que você possa desenvolver com seus estudantes. Boa 

aula!  
 

ATIVIDADES 
 
 
A) Ao longo do documentário, alguns conceitos-chave são abordados. Pesquise o significado 
desses conceitos (abaixo) e relacione com as cenas do documentário. 
 

Representação – Alteridade – Cultura – Poder – Identidade – Estereótipos 
 
B) Charge é uma ilustração – muitas vezes humorística – que envolve a caricatura de um ou 
mais personagens, feita com o objetivo de satirizar – ou questionar – algum acontecimento da 
atualidade. Para interpretar o significado de uma charge, é necessário estar a par dos 
acontecimentos políticos nacionais e internacionais, bem como estar localizada no tempo, 
espaço e contexto da situação. Observe a charge a seguir e responda (e/ou pesquise): 
 

 
 

Fonte: A neutralidade significa tomar o partido do opressor. Disponível em: <https://naufrago-da-
utopia.blogspot.com.br/2015/06/arcebispo-desmond-tutu-caetano-e-gil.html?m=1>. Acesso em: 02.01.2017. 
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- Qual o significado da charge? - Compare a relação entre a Palestina e a África do Sul 
com o Apartheid. 
 
C) No início do documentário, uma série de imagens eram mostradas, enquanto a narração para 
estas mesmas imagens não condizia com aquilo que era mostrado. A partir disso, pesquise e 
responda: 
 
- Faça uma pesquisa de bibliográfica e imagética na internet, a partir de um sítio 
eletrônico de busca – Google, por exemplo –, com as expressões ‘Oriente Médio’, 
‘Palestina’, Israel’ ou ‘Muçulmanos’. 
 
- Em seguida, analise os dez primeiros sítios eletrônicos. O que eles possuem em comum? 
Justifique. 
 
D) Segue abaixo a letra da música presente no documentário: 
 
Nós trouxemos a paz em cima de nós. Nós não temos nada mais bonito do que a paz. 
 
(Hebraico) 
Temos conexões entre nós 
Dos quais nossos pais nunca sonharam, 
Temos discussões entre nós 
Isso nunca antes foi ouvido. 
  
Estamos aqui para todos, 
Somos uma ponte e uma escada, 
Para todos aqueles que sonham, 
Para todos aqueles que sonharam. 
  
E ainda em nossa vida 
E ainda em nossos dias, 
Cantaremos com nossas vozes: 
  
Nós trouxemos a paz sobre nós, 
Nós trouxemos a paz sobre nós, 
Nós trouxemos a paz sobre nós, 
Paz sobre nós! 
(X2) 
  
(Árabe) 
Se você festejar se torna minha, 
Sua fé e seus sonhos também! 
Então nós podemos construir um mundo 
novo 
De amor e paz! 
  
Quando a intenção se tornar clara 
Todas as pessoas se tornam humanas, 
Uma família bebe do mesmo copo, 
O copo da paz. 

  
Da taça de paz, 
Da taça de paz, 
O copo da paz. 
  
Não temos nada mais belo do que a paz, 
Não temos nada mais belo do que a paz, 
Não temos nada mais belo do que a paz, 
Bonito de paz! 
(X2) 
  
(Hebraico) 
Sim, nossos pais comeram 
As uvas verdes de ontem, 
Mas nossos dentes você ficará surpreso 
Não caíram até agora. 
  
(Árabe) 
Juntos uniremos nossos corações, 
Juntos, vamos abrir nossas mentes, 
Com os filhos da paz, 
Com os filhos dos sonhos. 
  
(Árabe e hebraico) 
Do copo de paz (E ainda em nossa vida), 
Do cálice da paz (E ainda em nossos dias), 
O copo da paz (Nós cantaremos com nossas 
vozes). 
  
Não temos nada mais belo do que a paz, 
Nós trouxemos a paz sobre nós, 
Não temos nada mais belo do que a paz, 
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Paz sobre nós! 
(X2) 
  
(Árabe e hebraico) 
Nós trouxemos a paz sobre nós, 
Nós trouxemos a paz sobre nós, 
Não temos nada mais belo do que a paz, 
Bonito de paz! 
  

Nós trouxemos a paz sobre nós 
(Não temos nada mais belo do que a paz), 
Nós trouxemos a paz sobre nós 
(Não temos nada mais belo do que a paz), 
Nós trouxemos a paz sobre nós 
(Não temos nada mais belo do que a paz), 
Paz sobre nós! 
(Bonito que paz!) 

 
- Analise a letra e relacione com cenas do documentário. 
 
 
E) Verifique a imagem a seguir, pesquise e responda: 
 

 
 
 
- Quais os motivos que levaram ao processo de conquistas territoriais de Israel sobre os 
territórios palestinos?  
- Identifique como a Organização das Nações Unidas (ONU) participou desse processo. E 
qual o posicionamento de seus principais países membros, dentro desse mesmo período? 
- Como o conflito Palestina-Israel afeta o Brasil? 
 
F) Observe esse trecho retirado do filme Paradise Now (Hany Abu-Assad, 2005): 
 
“Uma vida sem dignidade não vale nada. Sobretudo quando ela faz você recordar diariamente 
a humilhação e a fraqueza. E o mundo assiste covardemente, indiferentemente. Se você está 
sozinho enfrentando essa opressão, precisa achar um jeito de deter a injustiça. Eles precisam 
entender que se não há segurança para nós, também não haverá para eles. Não se trata de 
poder. O poder deles não nos ajuda. Tentei mandar essa mensagem a eles, mas não encontrei 
outro jeito. Pior ainda, eles convenceram o mundo e a eles mesmos de que eles são as vítimas. 
Como pode ser? Como o ocupante pode ser a vítima? Se eles assumem o papel de opressor e 
vítima, então não tenho escolha além de ser vítima e também assassino” 
 
A partir dessa fala responda: 
- O personagem que expressa essas palavras é um israelense ou um palestino? Justifique. 
- Para você, quem são as vítimas e os assassinos nesse contexto de guerra entre Palestina 
e Israel? 
 
G) A filóloga e militante pacifista israelense Nurit Peled-Elhanan desenvolveu um amplo 
estudo acerca dos livros didáticos israelenses, focando principalmente na forma como 
palestinos são representados dentro dos mesmos. Segundo a pesquisadora, uma série de 
preconceitos recaem sobre a população palestina nesses livros. Primeiramente, não existe 
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nenhuma fotografia mostrando qualquer cidadão palestino, seja médico, professor ou uma 
criança. Nem sequer são chamadas de palestinos e sim de árabes. Com base na informação 
acima, analise o seu livro didático de história e responda: 
 
- Como palestinos e israelenses são representados através das imagens e dos textos? 
- Como indígenas e negros são representados através das imagens e dos textos? 
 
H) A escritora nigeriana Chimamanda Adichie, em sua palestra intitulada O Perigo da História 
Única, afirma que: “[...] a história única cria estereótipos. E o problema com estereótipos, não 
é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos”. A partir disso, discuta com seus 
colegas de classe: 
 
- Quais os estereótipos que existem sobre os povos oriundos do Oriente Médio? Justifique. 
- Que outros povos são representados de forma estereotipada dentro do Brasil e dentro 
do seu cotidiano? Justifique. 
 
I) Observe, interprete e relacione as duas imagens abaixo: 
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ORIENTAÇÕES PARA O(A) PROFESSOR(A) 
 
Questão 1: 
 
- O objetivo dessa questão é estruturar o debate acerca do documentário. Com esses conceitos 
definidos de forma clara, as discussões sobre a temática Oriente Médio – bem como outras 
temáticas – são mais aprofundadas. 
Sugestão de Leitura: SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de 
conceitos históricos. 3ª ed. – São Paulo: Contexto, 2014. 
 
Questão 2: 
 
- O objetivo dessa questão é reconhecer, apesar das particularidades dos dois processos, vários 
aspectos segregadores existentes de forma semelhante, tanto na Palestina, quanto na África do 
Sul. 
Sugestão de Leitura: LIMONGE, Katherine Coimbra. O Estado de Israel sob a Perspectiva 
da Antiga Política Sul-Africana. Disponível em: 
<http://repositorio.uniceub.br/bitstream/235/4277/1/Katherine%20Coimbra%20Limonge%20
RA%2020761338.pdf>. Acesso em: 01.02.2017. 
 
Questão 3: 
 
- O objetivo dessa questão é compreender como a sistemática repetição de reportagens sobre o 
Oriente Médio, retratando guerras, terrorismo e mortes, contribui diretamente para uma menor 
compreensão da diversidade cultural e das mais diversas práticas cotidianas distintas realizadas 
na região.  
Sugestão de Leitura: SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. 
Tradução Rosaura Eichengerg – São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
 
Questão 4: 
 
- O objetivo dessa questão é associar a música com as imagens de união entre palestinos e 
israelenses ao final do documentário. E desenvolver concepções de que ações seriam 
necessárias para a paz seja alcançada entre os povos palestinos e israelenses. 
Sugestão de Leitura: A construção da paz vista de uma perspectiva global. Gilberto Dupas, 
Tullo Vigevani (orgs.). – São Paulo: Ed. Da UNESP, 2002. 
. 
Questão 5: 
 
- O objetivo dessa questão é compreender todo o processo de desenvolvimento do conflito, bem 
como, os interesses externos sobre a região e, por isso, a manutenção dos mesmos estereótipos 
sobre sua população. 
Sugestão de Leitura: GENNARI, Emilio. A Questão Palestina: da diáspora ao mapa do 
caminho. – Rio de Janeiro: Achiamé, 2004. 
 
Questão 6: 
 
- O objetivo dessa questão é reconhecer os argumentos defendidos, por ambos os lados, para 
justificar a manutenção dos conflitos. 
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Sugestão de Leitura: PARADISE NOW. Hany Abu-Assad. Alemanha; França; Holanda e 
Israel: Europa Filmes, 2005. DVD. 
 
Questões 7 e 8: 
 
- O objetivo dessa questão é identificar no cotidiano as diversas invisibilizações e estereótipos, 
que são criados acerca de vários grupos dentro do Brasil ou do mundo, tais como: pela cor de 
pele, pelo local de origem, pelo time de futebol, pela cor da pele ou dos cabelos. etc. 
Sugestão de Leitura (1): ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. A invenção do Nordeste 
e outras artes. 2ªed. – Recife: Ed. Massangana, 2001. 
Sugestão de Leitura: TED – O perigo de uma história única – Chimamanda Adichie. TEDX. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qDovHZVdyVQ>. Acesso em: 
18nov.2014. 
 
Questão 9: 
 
- O objetivo dessa questão é provocar discussões acerca de como solucionar ou amenizar o 
impacto dos conflitos sobre a vida das pessoas, seja no Oriente Médio ou em qualquer parte do 
mundo. 
Sugestão de Leitura: TED – Uma Experiência Radical em Empatia – Sam Richards. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kUEGHdQO7WA>. Acesso em: 
26.01.2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A problematização, que orientou os caminhos da pesquisa, partiu de um diagnóstico 

acerca das concepções que estudantes da terceira série do ensino médio de uma escola pública 

possuíam sobre o Oriente Médio e sua população. Alimentados por produções cinematográficas 

e jornalísticas oriundas de lugares, que não de seu objeto de estudo, a grande maioria desses 

estudantes reproduziam inúmeros estereótipos sobre a região. A diversidade cultural e as 

práticas cotidianas mais simples, tão comuns como em vários outros territórios no mundo, eram 

invisibilizadas pela sistemática repetição das mesmas notícias de conflitos, terrorismo e morte, 

que tão bem se encaixavam nos roteiros cinematográficos de blockbusters da indústria 

cinematográfica norte-americana. 

Muito mais do que condenar essas falas e imagens reproduzidas pelas diversas mídias e 

suas linguagens, investigamos o quão frutífero o uso das mesmas no ambiente escolar podem 

contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. Problematizar essas fontes, alavancando 

pesquisas e debates e comparando com aquelas fontes produzidas por personagens do Oriente 

Médio, podem contribuir e, muito, como instrumentos para que os estudantes compreendam 

melhor o contexto em que estão inseridos. E não há caminho para qualquer mudança, que não 

passe pela educação. É através desta, que poderemos construir uma sociedade que se pense 

coletivamente. Nas palavras de Michel Montaigne: “Nunca houve no mundo duas opiniões 

iguais, nem dois fios de cabelo ou grãos. A qualidade mais universal é a diversidade”54. 

A pesquisa e o documentário produzidos, conjuntamente com todo o processo do 

Mestrado Profissional em História – Profhistória/UDESC – contribuiu diretamente para o 

fortalecimento de minha conduta pessoal e minha prática profissional, principalmente no 

incentivo ao constante aprimoramento, fundamentado numa leitura mais atualizada e articulada 

com a academia. Toda essa experiência já contribuiu na execução de diversos projetos 

escolares, direta ou indiretamente ligados às discussões realizadas nas disciplinas, bem como 

no corpo da pesquisa e do documentário que dela resultou. 

Ao longo de todo o processo de desenvolvimento do mestrado, o contexto político, 

econômico, social brasileiro e mundial passou por inúmeras transformações. O processo de 

impeachment, que desencadeou a troca de nosso representante na presidência da república, 

dividiu a população brasileira entre coxinhas, petralhas e isentões55. Essas personificações já 

                                                           
54 Disponível em: <https://pensador.uol.com.br/frase/MTg5MzExMQ/>. Acesso em: 13.01.2017. 
55 Para aprofundamento sugiro a leitura de SCHAEDLER, Cândida. Nem petralha, nem coxinha, nem isentação 
– a reivindicação de uma posição política dissidente à luz habermasiana. Disponível em: 
<http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/article/viewFile/30669/16169>. Acesso em: 14.01.2017. 
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eram alimentadas desde a reeleição da então presidente Dilma Rousseff em outubro de 2014. 

Diversas reportagens e gráficos contribuíram na construção de discursos xenófobos, na qual a 

população das regiões sul-sudeste acusava a população das regiões norte-nordeste de terem 

garantido a vitória da candidata56, iludidos por supostos pseudobenefícios conferidos à essas 

regiões. 

A população que acompanhou as reportagens, produzidas e veiculadas nas mais diversas 

formas de mídia, foi bombardeada de informações e de silêncios, conforme o editorial que 

orientava o ponto de vista do veículo de comunicação. O processo de divulgação das 

informações e opiniões acerca do impeachment ganhou ares de espetáculo, inserindo ou 

interrompendo a qualquer momento a programação normal para novos atos nessa sequência dos 

eventos que teve o desfecho ‘comemorado’57 pelos principais periódicos que circulam no país. 

Podemos desta forma perceber que a 

invenção de inimigos dá lucro e mantém tudo como está, porque, para os profetas do 
ódio, o Brasil está ótimo e rendendo dinheiro como nunca. Ou que emprego teriam 
estes apresentadores, se não tiverem mais corpos mortos para ofertar no altar da TV? 
Ou que lucro teria um certo tipo de “religioso” que criou seu próprio mandamento – 
“odeie o próximo para enriquecer o pastor”? Ou que voto teria um deputado da estirpe 
de Eduardo Cunha se os eleitores exigissem um projeto de fato, para o país e não para 
os seus pares? Para estes, que estimulam o ódio e comercializam o medo, o Brasil 
nunca esteve tão bem. E é preciso que continue exatamente assim (BRUM, 2016). 

 

Com o afastamento da presidente consolidado, a população foi novamente 

bombardeada, agora pelo presidente em exercício Michel Temer, o qual se fez valer de uma 

imensa bancada favorável no Congresso – tanto na Câmara de Deputados, quanto no Senado – 

para estabelecer uma série de mudanças na estrutura política, econômica e social do país – 

reforma da previdência, criação de um teto para os gastos públicos, etc. –, agora com pleno aval 

dos mesmos veículos de comunicação que condenaram a antiga presidente58. 

Paralelo a esse conjunto de mudanças que está ocorrendo em solo brasileiro, o mundo 

ficou em grande parte surpreso com a vitória do republicano Donald Trump, na corrida 

                                                           
56 Para aprofundamento sugiro a leitura de CONTI, Thomas V. Contra o preconceito! – o resultado ponderado 
das eleições por Estado. Disponível em: <http://thomasvconti.com.br/2014/contra-o-preconceito-o-resultado-
ponderado-das-eleicoes-por-estado/>. Acesso em: 15.01.2017. 
57 Nos links abaixo, a capa da edição especial da revista Veja acerca do impeachment da presidente Dilma Rousseff 
e a capa da revista IstoÉ contrariando os argumentos da então presidente, que o processo seria um golpe: 
http://portalimprensa.com.br/noticias/ultimas_noticias/76838/veja+veicula+edicao+extra+com+especial+sobre+i
mpeachment+de+dilma / http://www.bocaonews.com.br/noticias/principal/polatica/142015,capa-da-istoa-traz-
destaque-para-impeachment-e-dispara-nao-vai-ser-golpe.html.  
58 Nos links abaixo, as capas das revistas Veja, Época e IstoÉ apoiando a chegada e as mudanças propostas pelo 
novo presidente brasileiro: http://www.nominuto.com/noticias/revistas-semanais/apostas-de-michel-temer-sao-
destaques-na-veja-desta-semana/140477/ e http://knfranca.blogspot.com.br/2016/05/revistas-trazem-capas-sobre-
o-governo.html. 
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presidencial estadunidense. Dono de uma série de propostas polêmicas59, o empresário venceu 

as eleições com um discurso misógino e xenófobo, prometendo por exemplo, a construção de 

um muro na fronteira com o México e a limitação de imigrantes latinos e muçulmanos para os 

Estados Unidos. 

Os exemplos brasileiros e estadunidenses poderiam incutir a ideia de que vivemos numa 

onda conservadora, no qual   

o caráter pretensamente evidente de tal afirmação serve-se de uma série de eventos 
esparsos, como a composição atual do Congresso Nacional, o sucesso de uma 
telenovela evangélica, as manifestações de rua no começo do ano a favor do 
impeachment, a grande venda de livros ensinando a encontrar comunistas na escola 
de seu filho, a cruzada contra as teorias de gênero, entre outros fenômenos. Para coroar 
o processo nacional, teríamos o curso do mundo caminhando ao passo de partidos 
racistas e protofascistas com recordes de votação e discursos xenófobos cada vez mais 
institucionalizados (SAFATLE, 2015). 

 

Entretanto, o que se configura é a antiga dificuldade de reconhecimento e valorização 

do outro. Reconhecer sua diversidade de crenças, costumes, ideias, para além do próprio 

interesse ou manutenção do status quo. A manutenção desta relação é, em parte, alimentada 

pela falta de um conjunto mais amplo de informações – limitada por uma imprensa de massa 

com uma agenda própria para atender seus interesses e de seus financiadores –, que serviam 

para que as pessoas possam perceber novas concepções sobre o outro e sobre si. 

Valorizar a diferença, a pluralidade de concepções que visem o bem coletivo; 

desconstruir as amarras de uma visão padronizada, seria de extrema valia, em especial, na 

constituição de um ensino, dentro e fora dos bancos escolares, que contribua para a formação 

de indivíduos que compreendam e atuem como protagonistas de suas próprias vidas, 

principalmente no diálogo com a sociedade, tornando-se possível o entendimento de que as 

“marcas deixadas no espaço construído são resultado da ação de quem é atuante e, inclusive, 

das marcas que decorrem da passividade de quem não consegue ter instrumentos para agir” 

(CALLAI, 2014, p.5). Assim, é na ação de uma cidadania atuante que os grupos sociais poderão 

romper com as amarras que os prendem a um pré-determinado comportamento e/ou forma de 

pensar, sendo este o principal objetivo que a pesquisa e o documentário buscaram alcançar. 

Há muito por conhecer ainda acerca dos povos do Oriente Médio – e sobre nós mesmos 

–, o que não pode ser reduzido a um pequeno conjunto de informações repetidas por uma mesma 

gama de veículos de imprensa e estúdios de cinema. A guerra existe, as consequências ruins 

que dela resultam também devem ser vistas, mas a região e a população nela inserida é muito 

mais ampla e diversa. Precisamos deixá-los serem ouvidos, pois assim muitos estereótipos se 

                                                           
59 Para aprofundamento sugiro a leitura de: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37921156. 
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esfacelarão. Precisamos ver para além de nossas diferenças, precisamos exercer a atitude 

cotidiana de estranhar aquilo que nos é dito sobre o outro, precisamos conhecer melhor o outro, 

para assim conhecermos melhor a nós mesmos.  
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