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Resumo 

 

O tema abordado na pesquisa é o das representações cinematográficas das 

crianças na Palestina, sendo problematizada a questão da identidade e do 

pertencimento em relação a um território e à seu povo. As representações 

analisadas foram: Cinco Câmaras Quebras, Girafada e Crinaças de Gaza. O assunto 

foi devidamente situado em seu contexto histórico, tendo como recorte desde o 

mandato britânico até os dias atuais. Esse foi apresentado por meio dos relatos 

oriundos tanto dos filmes supracitados, quanto de entrevistas. A pesquisa 

desconstruiu o conceito de infância e sua analogia com a palavra criança. Observou 

também como os organismos internacionais lidam com a participação efetiva da 

criança e analisou as consequências sofridas pelas crianças palestinas após a 

criação do Estado de Israel e o prolongamento da situação de ocupação dos 

territórios palestinos.   
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Introdução 

 Ser criança em um mundo de adultos não é fácil, elas, por diversas vezes, são 

consideradas infantis e, por isso, suas ideias não possuem o valor que deveriam. Se ser criança 

já não é fácil, ser criança em situação de conflito é mais difícil ainda. Visto que são 

consideradas incapazes ou vítimas, mas nunca protagonistas.  
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Há uma negligência com a criança como tema de estudo, pois não é assunto comum 

nas análises predominantes das relações internacionais, o que faz com que existam poucas 

pesquisas voltadas a esse tema. Porém, o tema infância e sua abordagem vêm ganhando 

visibilidade no âmbito internacional devido a uma tendência da valorização de temas que 

eram, antes, considerados secundários. Essa maior visibilidade é dada, também, por conta da 

existência de uma interconexão entre os países e das organizações internacionais. Por 

exemplo, na própria ONU existe um comitê responsável por esse assunto, a UNICEF. Por 

conta do que foi supracitado a questão Palestina, mas especificamente, das crianças na 

Palestina está situado nesse contexto de integração mundial. Por exemplo, a ONU declarou o 

ano de 2014 como o ano internacional de solidariedade com o povo da Palestina.  

Tanto nas organizações internacionais quanto os Estados e, até mesmo, as populações, 

por vezes, cometem, recorrentemente, um grave erro. Estes atores desconsideram, nas 

tomadas de decisões, como as consequências dessas que afetam as crianças. Na questão da 

Palestina isso é visível, pois no instante que a Assembleia Geral das Nações Unidas 

determinou a criação do Estado de Israel não foi avaliado como esse fato afetaria as crianças.  

Entretanto como saber dessa realidade se ela está do outro lado do mundo? Alguns 

filmes vêm como solução para esse problema. Podem não ser a realidade em si, mas tentam se 

aproximar ao máximo dela. As películas não devem ser levadas como verdades absolutas, 

mas como representações. E as análises devem ocorrer situando essas no contexto conhecido, 

assim como não podem ser a única fonte de veracidade.  

Os filmes que foram escolhidos são: Cinco Câmera Quebradas, Girafada, Crianças em 

Gaza. Essa escolha foi feita porque estes filmes retratam 3 momentos diferentes do conflito 

palestino (a construção do muro, a segunda intifada e após os ataques à Gaza em 2009, 

respetivamente). Além disso, todos eles possuem como enredo ou como plano de fundo a 

situação das crianças em meio a esse conflito. Em Cinco Câmeras Quebradas, conta a história 

de Emad Burnat que compra sua primeira câmera para filmar seu filho e acaba por filmar as 

passeatas por consequência da situação. Já em Girafada, o amor de Ziad pelas girafas e os 

ataques israelenses da segunda intifada fazem pai e filho buscarem alternativas para trazer 

uma nova Girafa para a Palestina. E em Crianças em Gaza são analisadas várias situações nas 

quais pessoas são submetidas a condições para sobreviver por causa do bloqueio israelense.  

Para a análise da criança como tema, será utilizado o cinema, porque na ocasião em 

que há limitação teórica ocorre uma busca por outros âmbitos que contemplem o assunto. A 

representação cinematográfica é uma forma de tentar unir os estudos teóricos do campo de 



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

3 

Relações Internacionais e a produção artística e cultural de base sociológica. Além disso, 

visão cinematográfica, porque essa é a representação do conflito por meio artístico e cultural.  

 

Objetivos 

 

  A pesquisa tem por objetivo geral analisar as consequências, na noção de 

identidade e pertencimento, para as crianças palestinas após a criação do Estado 

de Israel e o prolongamento da situação de ocupação dos territórios palestinos. 

Além de observar se as organizações internacionais consideram ou não a criança 

como ator influente no sistema internacional. Comparar as representações da 

sociabilidade de crianças em situação de conflito, utilizando os filmes “Cinco 

Câmaras Quebradas”, “Girafada” e “Crianças de Gaza”. 

 

Metodologia  

 

 A pesquisa irá seguir uma abordagem qualitativa, pois está interessada 

em entender em profundidade a questão das crianças na Palestina. Buscando 

mapear por meio de análise de discurso, as razões, emoções e sentimentos desse 

grupo, em busca de diferenciação clara com outros que estão em contextos 

diferentes. Na pesquisa em questão serão utilizados os métodos: Análise de 

discurso fílmico e explicativo. Sendo que o primeiro será utilizado para melhor 

compreensão e análise dos filmes. Já o segundo será utilizado para conseguir 

relacionar as possíveis falhas das teorias com o cinema e ainda com a infância. 

 

Desenvolvimento  

 

 O termo criança, segundo o dicionário Aurélio, significa: “Indivíduo da 

espécie humana na infância (menino ou menina)”. Para o relatório da Convenção 

Sobre os Direitos da Criança (CDC), realizada pelas Nações Unidas em 1989, criança 

é todo ser humano menor de 18 anos, salvo se, nos termos da lei que lhe for 

aplicável, atingir a maioridade mais cedo. (Artigo 1). Ainda segundo o Dicionário 

Aurélio, a palavra infância tem por significado o “período de vida humana desde o 

nascimento até à puberdade”. Contudo se deve ressaltar que a palavra também é 
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uma categoria social. Infância tem por etimologia infans, sem linguagem, sem 

pensamento, sem conhecimento e sem raciocínio, aquele ou aquela que é 

desprovido de fala. 

 Portanto, há uma associação direta entre a criança e a ideia de infância 

como ausência de fala. E para entender o porquê e o que implica nas análises 

realizadas em diversas áreas do conhecimento é necessário compreender a origem 

e o processo de formação do significado contemporâneo da ideia de “infância”. 

 O termo infância existe a partir de uma construção histórica e social que 

é concebida pelos adultos.  Sendo assim, é um fenômeno histórico e não um fruto 

da natureza humana. Da mesma forma, não existe apenas uma infância, a relação 

entre criança e infância varia entre sociedades, culturas, comunidades e de acordo 

com aspectos econômicos, políticos, espaciais e temporais (SARMENTO; PINTO, 

1997). Em contrapartida, a “criança”, como etapa ou fase da vida humana, 

aparece ligado a um fenômeno universal, natural e eterno. Ou seja, crianças 

existem em todas as épocas e estão presentes no mundo todo. Portanto, na 

condição de evento biológico, enquanto existir a renovação da espécie humana, 

existirá a criança.  

 O significado de infância pode ser manipulado, portanto, conforme o 

interesse de quem formula as rotulações. Como exemplo, as crianças na Revolução 

Industrial que eram tratadas como adultos em miniatura (BARBOSA, 2007). Já as 

pessoas em condição de escravidão foram tratadas a vida toda como infantis (no 

sentido de “sem fala”), independente de sua idade. Isso ocorria para a contenção 

de possíveis rebeliões, pois assim como as crianças (até a atualidade), os escravos 

são incentivados a não acreditar em si e não possuem capacidade jurídica de 

decisão autônoma, portanto, não podem tornar-se seres humanos completos.  

 Para alguns autores, a criança está em processo de se desenvolver para, 

um dia, atingir o molde perfeito. Entre esses estão Santos (2006) e Guhur (2009) 

que afirmam a teoria de que a criança é infantil e está na fase do 

amadurecimento.  “A compreensão de que a expressão de todo o seu potencial 

quando pessoas adultas e maduras, tem como precondição absoluta o respeito às 

suas necessidades enquanto pessoas em desenvolvimento”. E consideram “vítimas 

inocentes e indefesas de forças que elas não entendem e sobre as quais não têm a 

menor influência” (SANTOS, 2006, pag.3).   Contudo, essa linha teórica subestima o 
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potencial das crianças e coloca que essas devem, obrigatoriamente, se encaixar em 

um modelo perfeito. Além de, não permitir que elas demonstrem, por ações e pela 

fala, sua maturidade e capacidade. Também não observam a individualidade da 

criança, pelo contrário, querem que essa tenha o mesmo comportamento e o 

mesmo modo de agir dos adultos, pois essa maneira de se comportar é considerada 

como a forma adequada. 

 A criança é um sujeito moral, cidadão e de direito. Todavia, não são 

exercidas ações práticas em todas as categorias. Por exemplo, no Brasil, a criança 

é considerada incapaz até os 16 anos e até os 18 é parcialmente incapaz. Ou seja, 

para a legislação, só depois dos 18 anos é considerada cidadã, como se antes não 

tivesse consciência dos seus atos e opinião sobre a sociedade em que vive. 

Ademais, um grupo social não é considerado cidadão, porque não é considerado 

como tal por outros. Sendo que são terceiros que determinam a capacidade de 

expressão.  Além disso, tem direito à proteção e a se pronunciar, porém, na 

prática, enquanto o primeiro é protegido não há abertura para que o direito de se 

pronunciar aconteça, já que a opinião de uma criança, na maioria dos casos, 

aparece como desprovida de legitimidade. Isso ocorre, pois, por diversas vezes, a 

criança é vista pela temporalidade do “ainda não”, ou seja, o que irá se tornar 

sujeito um dia, quando alcançar a idade adulta e a maturidade. Entretanto, a 

criança fala, mas o problema esta nas plataformas que não possibilitam a sua 

maneira de se expressar. 

 Existe problemas pelos quais as crianças têm que passar em situação de 

guerra. Um desses é o psicológico, na maioria dos casos não é dada a devida 

atenção, esse começa no momento em que as crianças assistem as torturas, abusos 

e assassinatos dos seus entes. Isso se não acontecer atrocidades com elas próprias. 

Também a criança pode ser usada na guerra. Isso pode ocorrer de diferentes 

formas, pode ser, no recrutamento, como escudo humano, ou na forma mais básica 

de difundir a aversão ao outro lado. Ademais, o abuso sexual e moral das crianças 

são casos sérios que merecem mais atenção. Em diversos momentos são realizadas 

tais ações, e em todas são condenáveis (DCIP, 2015 ).  

 Outra forma de se utilizar as crianças é com propagandas para estimular 

o ódio ao outro e disseminar a discriminar entre as crianças, por meio da 

generalização. Isso ocorre pois querem o apoio e o recrutamento dessas. Segundo a 
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Human Rights Watch, em seu relatório de janeiro de 2015, em situação de guerra 

não é pensado em ética ou moral, por isso abusos sexuais são recorrentes e podem 

causas transtornos irreparáveis nas crianças, tanto se essas sofrem ou se elas 

assistem. E para os abusadores não há diferença se é maior ou menor de idade, 

apenas é reparado no corpo que essa possui. O abuso moral é mais complicado 

ainda, visto que esse não tem uma forma única, sendo assim, mesmo que exista 

vontade, é uma ação difícil de ser identificada e punida. 

 A Anistia Internacional relatou em seu informe 2014/2015 que um 

problema encontrado por muitas crianças é a ausência de educação. Visto que nos 

períodos de ofensivas as escolas são paralisadas e muitas delas destruídas. Além 

disso, as crianças que moram em campos de refugiados, por diversas vezes não tem 

condições de ir à escola. Ademais, diversas escolas são usadas como dormitórios 

para famílias inteiras, porque suas casas foram totalmente destruídas. Pode-se 

dizer que sua educação foi realizada nas ruas, em meio ao conflito. Como uma 

criança que vive na rua tem que aprender a sobreviver e tomam decisões que 

muitos adultos não tomam, as crianças palestinas são da mesma forma, em outro 

contexto, mas vivem com desafios diários.  

  A primeira vez em que o tema da criança foi tratado em âmbito 

mundial foi em 1919, quando foi criado, na Sociedade das Nações Unidas, um 

Comitê de Proteção à Criança. Assim como a Liga das Nações, o Comitê não obteve 

resultados concretos. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a fundação da 

Organização das Nações Unidas, em 1945, e a partir dessa foi formado, em 1946, o 

Fundo Internacional de Emergência das Noções Unidas para a Infância. Essa 

instituição possui como missão  a proteção dos direitos das crianças e a aplicação 

do seu potencial, além da proteção ao atendimento das necessidades básicas. Isso 

ocorre por meio da arrecadação monetária de pessoas físicas e jurídicas, assim 

como a pressão perante governantes para aplicarem políticas que defendam os 

direitos organizados a partir das instituições da ONU.  Em 1950, a ONU retira o 

caráter emergencial da organização e determina que o trabalho deve prosseguir 

por tempo indeterminado, com isso o nome é alterado para Fundo das Nações 

Unidas para a Infância, UNICEF. 
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 A tabela a seguir contém uma cronologia resumida da abordagem do 

assunto criança no âmbito internacional. 

Cronologia da Criança na inserção da temática da criança no âmbito das instituições 
internacionais 

Ano  Evento  
1919 Sociedade das Nações Unidas cria o Comitê de Proteção a Criança 
1919 Criação da organização não governamental Save the Children  
1923 Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança 
1924 A Sociedade das Nações Unidas adota a Convenção de Genebra  
1946 Criação do Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância 
1948 A Assembleia Geral das Nações Unidas organiza a Declaração Universal dos Direitos Humanos  
1950 UNICEF- Fundo das Nações Unidas para a Infância 
1959 Declaração dos Direitos das Criança 
1979 Ano internacional da Criança 
1986  Declaração Sobre os Princípios Sociais e Jurídicos Relativos à Proteção e ao Bem-Estar da Criança 
1989 Declaração dos Direitos das Criança é adotado pela Assembleia Geral  
1989 Convenção sobre os Direitos da Criança e o Comitê dos Direitos da Criança 
1990 Cúpula Mundial de Presidentes em Favor da Criança 
2001 Ano internacional da infância e adolescência  
2002 Assembleia Geral organiza o documento "Um Mundo para as Crianças" 

Fonte: Organização das Nações Unidas 

 

 Compreender a identidade palestina é ao mesmo tempo “excludente” e 

“includente” (BAUMAN, 2004). A escolha por ser palestino é de afirmar pertencente 

a uma cultura e sociedades comuns a todos se denominam da mesma forma e, 

concomitantemente, não pertencer a dos outros. As novas gerações nascidas em 

outros territórios continuam possuindo o sentimento de “ser originário de”, pois 

teriam nascido nas vilas e cidades da Palestina se não tivesse ocorrido o Nakba.  O 

conceito de pertencer e identidade estão unidos, ou seja, para ter identidade é 

necessário se sentir pertencente, podendo ser referente tanto a conceitos 

materiais como abstratos. 

 Palestinos são humanos e possuem direitos, além disso, vão além do 

estereotipo feito deles. Contudo são tratados como infantis, ou seja, não possuem 
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direito de se pronunciarem e não possuem capacidade jurídica de decisão 

autônoma, portanto, não são tratados como seres humanos completos. E por 

diversas vezes são jugados, até por eles mesmos, com apenas características 

negativas. 

 Os palestinos, desde antes de 1947, enfrentam a situação imposta a eles, 

por meio de revoltas, manifestações, conflitos armados. As Intifadas (guerras de 

pedras) são as principais revoltas e as mais conhecidas. A primeira ocorreu em 

1987, caraterizada por movimentos espontâneos da população armada de paus e 

pedras contra o governo de Israel e sua ocupação. Essa não colocou fim aos 

conflitos, assim como não impôs o fim dos assentamentos, pelo contrário deixou 

mais instável a região. Entretanto foi o maior levante popular e de massa, em que 

qualquer palestino lutou por seus direitos. A segunda começou em 2000 e se 

estende até 2005. 

 Os acordos de Oslo foram fechados entre Yasser Arafat e Yizhak Rabin, 

na Noruega. No dia em que ocorreu a assinatura vários chefes de Estados árabes e 

europeus estavam presentes na Casa Branca. A estratégia de Oslo foi dividir e 

subdividir um território palestino, já ocupado, em três subzonas A, B, C. 

 Já em 1923, Ze’ev Jabotinsky, um dos fundadores do sionismo, formulou 

uma teoria chamada Muralha de Aço, para ele os árabes sempre resistiram se 

tiverem a esperança de conseguir impedir a anexação dos territórios palestinos ou 

que pudesse retornar a sua terra, ao seu lar. e para acabar com a confiança deve-

se construir um muro (HALPER, 2009).  Em meados de 2001 começou a se construir 

a barreira da Cisjordânia e Jerusalém, essa tem por volta de 10 metros de altura. E 

enquanto o mundo derruba seus muros, Israel ergue o seu, ao mesmo tempo, 

continua com a expansão dos assentamentos. Por consequência, mais palestinos 

são expulsos de suas casas, cerca de 2 mil casas foram destruídas (KALAUT, 2004). 

E para os que não foram despejados a vigilância e a intolerância só aumenta e as 

restrições na locomoção para sair e entrar na Cisjordânia se tornam cada vez 

maiores. O Ministério de Defesa de Israel  declarou: 

A “Cerca de Segurança” é uma manifestação do 
compromisso de Israel de defender seus cidadãos e, uma vez 
concluída, vai impedir a infiltração de terroristas com o 
intuito de executar ataques terroristas ou o contrabando de 
armas e explosivos. 
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 Edward Said (1992) enuncia a existência três tipos de palestinos  a) 

vivem em Israel b) vivem em territórios ocupados c) vivem como refugiados. 

Todavia existe um quarto tipo, aqueles moradores de Gaza e na Cisjordânia, esses 

possuem situações diferentes das dos demais que vivem territórios apropriados. 

Independentemente da situação mudanças são desejadas, podem ser diferentes, 

mas todas são ansiadas. Uma vida normal é impossível, tanto para os que vivem em 

região ocupada (na maioria dos casos, não possuem a permissão de liberdade de 

movimento ou outros privilégios), quanto os que resistem com o dobro de peso, 

pois vivem com a Autoridade Palestina e o regime de ocupação Israelense (SAID, 

2000).  Além disso, antes eram os judeus estavam na buscavam de uma pátria, 

agora são os palestinos a buscarem recuperar os seus territórios 

 Diversas organizações internacionais têm pronunciado contra as torturas, 

as prisões, os maus tratos a civis. Tanto a Anistia Internacional, quanto a Human 

Rights Watch, podem ser consideradas exemplos dessas organizações, além disso, 

essas publicam anualmente relatórios denunciando o que ocorre na Palestina. 

Contudo parasse que os órgãos de competência compulsória não observam esse fato 

em qualquer uma das resoluções ou propostas de paz realizadas. Existem na 

Assembleia Geral das Nações Unidas 434 resoluções referentes à Palestina. Já no 

Conselho de Segurança (CS) encontra-se 52 resoluções. Dessas não são inclusas as 

que indiretamente se referem a ela. Ademais, deve ser lembrado que só é 

publicado quando se torna uma resolução, ou seja, quando há mais votos favoráveis 

e no caso do CS não a veto. No site oficial da ONU a questão Palestina está em 

foco. Esses números demonstram o quanto esse assunto é debatido 

internacionalmente e a quantidade de propostas já foram colocadas. Entretanto, 

nenhum dessas resolveu a questão. E enquanto um resultado não é identificado, os 

palestinos sobrevivem.  Conforme a lei palestina  criança é todo ser 

humano menor de 18 anos. Para observar o dia a dia das crianças palestinas é 

necessário situá-las em uma situação de conflito, de guerra. No contexto explicado 

no capítulo 2, a criança possui peculiaridades comparadas aos adultos, pois essas 

sofrem de maneiras mais agudas, por não possuir vozes para opinar, ou seja, por 

não terem maneiras de transformar seu cotidiano. 

 Segundo a DCI Palestine , de 2000 até 2014, 1416 crianças foram mortas, 

sendo 707 por consequência de ataques militares israelenses e, apenas, 40 
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envolvidas em hostilidades. Gaza foi a região com mais mortos, 1035. Das cinco 

maiores  ofensivas a Gaza a que mais matou crianças foi a de 2009 com 352 perdas 

com relação direta aos ataques.  

 Em 2009 foi criado o tribunal militar juvenil israelense e, segundo a 

mesma base de dados, DCI Palestine, nos últimos sete anos 20924 crianças foram 

detidas. Dessas 2728 possuem entre 12 a 15 anos de idade e, apenas, 122 eram 

meninas. Sendo a infração mais comum o ato de jogar pedra que como já foi 

explicado no capítulo dois a punição para esse “crime” é de 20 anos (pena 

máxima). Essas crianças não passam apenas por detenções, também são 

interrogadas, transferidas para Israel para as bases militares (mesmo senso proibido 

pela Quarta Convenção de Genebra), sofrem abusos verbais e físicos. É comum as 

crianças relatarem esses acontecimentos.  

 Segundo a Anistia internacional, em seu relatório de 2014/15, “forças 

israelenses cometeram crimes de guerra e violações de direitos humanos durante a 

ofensiva militar”. Ainda conforme essa foram mortos 1500 civis, sendo 539 

crianças. Para as Nações Unidas foram identificadas 538 crianças mortas na 

ofensiva a Gaza de 2014. Entre esses estão dois meninos que se reuniram para 

assistir um jogo da copa do mundo em um café na praia, além de outros quatro que 

brincavam na praia. Já na Cisjordânia foram mortes 11 crianças até 31 de outubro 

de 2014. Ainda nessa ofensiva, em 24 e 30 de julho de 2014, ataques israelenses 

atingiram duas escolas (da ONU) que estavam sendo usados como abrigos para as 

algumas das 108.000 pessoas deslocadas no confronto. Essas investidas mataram 32 

pessoas, sendo 9 crianças. Vale ressaltar que tinha sido anunciado pela ONU que 

aquelas escolas não continham “terroristas” e sim civis .  

 Em fevereiro de 2015 a UNICEF divulgou um documento sobre o diálogo 

com as principais autoridades Israelenses sobre as detenções de crianças. Esse 

arquivo contém dados de 2013 a novembro de 2014. E durante esse período foram 

realizadas diversas Ordens Militares, vindas do governo israelense, para a 

“melhoria” na detenção de crianças palestinas Entretanto, essas ordens são mais 

de aparência do que efetivas, por exemplo, a de número 1726, pela qual continua 

a existir as prisões preventivas de crianças apenas com a mudança de dias e do 

órgão responsável em determinar a prorrogação dessa detenção. Segundo a UNICEF 

com informações cedidas pelo Promotor de Justiça Militar 654 crianças foram 
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detidas, contrariando o Serviço Penitenciário pelo qual, aproximadamente, foram 

2376 crianças (média de 198 por mês). E ainda segundo o Grupo de Trabalho Sobre 

Violações Graves Contra as Crianças de 2013 a Setembro de 2014 recolheram 208 

depoimentos de maus tratos durante as detenções.  

 Em todo território palestino as crianças são detidas, interrogadas e 

coagidas a assinar papeis em Hebraico (idioma que não entendem), sem a presença 

de pais ou advogados. No relatório do Human Rights Wach existe uma sessão que 

retrata apenas a detenção de criança. E ainda sobre essas prisões ou as mortes 

supracitadas, há vídeos que mostram que por diversas vezes os jovens mortos não 

estavam jogando pedras ou exibiam qualquer ameaça a vida das pessoas. 

 Outro ato recorrente na Palestina com as crianças é o recrutamento para 

o combate no conflito. Isso pode ocorrer de diversas formas como a utilização 

dessas como escudo humano, informantes ou a de soldados, de qualquer maneira, 

essas práticas são ilegais perante as leis internacionais. Entretanto, o CDI divulgou 

que em 2004 ocorreram 19 casos de crianças sendo usados como escudo humano 

pelo exército israelense, mesmo sendo um proibido pela lei, e 26 casos de crianças 

recrutadas por grupos armados palestinos.  

  O cinema pode auxiliar na criação da identidade e do pertencimento e 

desde o século XX o cinema é tido como fonte de conhecimento histórico. “Não 

resta dúvida de que o cinema é hoje tido como um objeto legítimo de pesquisa do 

historiador, configurando-se como um documento histórico e que as análises do 

filme devem levar em conta, além de seu conteúdo, suas circunstâncias de 

produção, exibição e recepção” (SOCHACZEWSKI, 2014). O Cinema é uma arte 

política e, no caso palestino, seus cineastas possuem ligações políticas, 

apresentando assim uma força extraordinária na contribuição na compreensão de 

processos históricos.  

 No filme Girafada é possível observar o quanto as crianças tentam viver 

normalmente, mas suas ações são sempre interrompidas ou modificadas por conta 

da situação de conflito que vivem. Assim como as relações entre israelenses e 

palestinos são moldadas segundo a guerra. Já em Cinco Câmeras Quebradas é 

retratado o crescimento de uma criança nessas condições, como situações simples 

do dia a dia são alteradas, como por exemplo, as primeiras palavras de Gibreel são 

muro, cartucho e exército. Em Crianças de Gaza é possivel analisar o quanto o 
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conflito afeta a vida das crianças e por conta disso o sentimento de pertencimento 

que essas possuem pela terra, pela Palestina. Em todos os casos as crianças têm 

opiniões e sabem o que seria melhor para suas vidas, pois sente as consequências 

da guerra, da ocupação na pele.  

 “Por que é que os israelenses não perceberam- como alguns já 

perceberam- que uma política de brutalidade contra árabes (...) não tornará o 

Estado judeu mais seguro? ” (SAID, 2000, p. 25). Na situação de conflito a própria 

guerra cria seus monstros, “uma criança que normalmente deveria tratar a outra 

como alguém a quem brincar/conversar, mas trata a outra como se fosse a pior 

espécie de um animal selvagem” (HARTMANN, 2015) por diversas vezes, os 

monstros são as crianças, por conta de tudo que essas passaram. 

 

Considerações Finais 

 

 A aproximação do mundo acadêmico ao universo do audiovisual ainda é 

um fenômeno relativamente recente, pelo menos no caso brasileiro. Só que por 

muitas vezes o uso do cinematográfico é superficial nos estudos. Isso não deveria 

ocorrer, porque o cinema pode expressar as dúvidas que muitas vezes são 

esquecidas ou disfarçadas e pode fazer aflorar perguntas para temas que não 

imaginávamos existir. Além de que o cinema pode auxiliar na criação da identidade 

e do pertencimento.   

 Assim como a criança como tema de estudo nas relações internacionais 

não é recorrente e sendo por diversas vezes negligenciada. Sendo por diversas 

fezes usada a palavra infância, com todo seu significado negativo, como sinônimo 

de criança. Tudo isso mostra o quanto a comunidade internacional tem que 

aprimorar seus campos de estudos e redefinir seus significados.  

 Conforme a convenção sobre os direitos da criança (1989), criança é 

todo ser humano menor de dezoito anos. Todos os seus direitos devem ser 

respeitados. Também não é permitido qualquer preconceito por serem de cultura, 

religião, nacionalidade diferente. Além disso criança não é sinônimo de infância, 

pois essa não é sem fala. Na verdade, o que ocorre é a negligencia dos ditos 

adultos em relação a opinião das crianças.  
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 A criança possui opinião, possui pensamento, possui ideias, possui 

identidade e possui características próprias. Essas sabem muito bem o que querem. 

O que acontece é que no limite de mundo imposto pelas “pessoas grandes” as 

crianças fazem com que suas ações fiquem limitadas.  

 No âmbito internacional a criança vem sendo tratada por diversos 

tratados e convenções, sendo que nesses são tratados os direitos dessas. Contudo, 

não há referencia ao direito de expressão e de participação. Isso ocorre, pois 

sempre é pensada como o futuro. Entretanto, a criança está no presente, ela é 

protagonista da realidade. O que acontecerá no futuro dessa será por consequência 

de seu presente. Então, porque não deixar que essa participe ativamente?  Afinal, 

a criança é cidadã e capaz de influenciar na política local e internacional.  

 Na formulação do Um Mundo para as Crianças foi a primeira vez que, em 

nível internacional, as crianças participaram. Entretanto, até que ponto foi efetiva 

a participação? Ou apenas foi de aparência? Afinal quanto atuante é uma criança 

escrever sua resolução de uma conferência que só participaram crianças, e o 

relatório ser entregue aos adultos, para esses formularem o documento valido?  

Deve saber que a participação ativa da criança não é assentir qualquer ideia ou 

decisão das dessas. O que deve ocorrer é a discussão das ideias, antes disso é 

permitir a expressão das opiniões para assim chegar a uma conclusão conjunta. Ou 

seja, não a excluir nem consentir tudo o que surgir dessa.  

 A questão Palestina iniciou muito antes de 1947, com a divisão do 

território palestino pelas Nações Unidas, para a formação do Estado de Israel. A 

palavra ‘questão’ é utilizada, porque segundo Said (2012) a Palestina é um dos 

conflitos mais debatidos da história contemporânea.  

 O quanto essa questão interfere nas crianças, assim como o quanto a 

resoluções dos organismos internacionais afetam essas não é mesurado, na maioria 

do caso. Entretanto, sabe-se que existe algumas necessidades que essas passam, 

quando colocadas em situação de conflito, como problemas psicológicos ou uso da 

criança na guerra. Assim como o uso de propagandas militares e partidárias ou os 

abusos sexuais e morais que essas sofrem. Todos esses casos precisão de uma 

atenção melhor do que a que recebem. 

 Os casos de prisões, torturas, mortes, abusos morais em crianças 

palestinas só crescem a cada ano. E nenhum organismo internacional faz nada, 
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efetivamente, para resolver o problema. Sendo que só terá uma solução quando os 

atores internacionais quiserem de fato determinar um ponto final para a questão.  

Outro problema oriundo da comunidade internacional é o posicionamento dos 

palestinos como infantis. Assim como as crianças, os palestinos contem opinião, 

têm ideias, além de possuem uma voz. Entretanto, não são ouvidos e são colocados 

a margem O mundo pensa que sabe o melhor para eles, sem consultá-los em suas 

decisões. Deve ser por isso que nada é resolvido? Seria interessante se ocorresse 

uma pesquisa sobre o quanto a comunidade internacional ajuda ou atrapalha na 

resolução da questão. 
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