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 “Promessas de um novo mundo” 

 
 

Instruções: 
1. Enivie as respostas para: geomendel@hotmail.com 
2. Prazo: 03/10/2019, quinta-feira. 

 

01. Para responder essas questões, assinale verdadeira (V) ou falsa (F). 

1. O filme tem como justificativa suprir a falta de atenção dada às crianças do Oriente Médio, que 
vivem em meio ao conflito e a guerra. (   ) 

2. Elas, as crianças, sofrem as mais drásticas consequências desta situação. (   ) 
3. As crianças, dificilmente são ouvidas ou têm a oportunidade de expressar o que realmente sentem 

e pensam com relação a isso. (   ) 
4. O filme tem como base a complicada “questão da Palestina”. Desta forma, o Espaço Geográfico é 

a própria região da Palestina. (   ) 
5. O autor escolhe como porta-voz dos conflitos um grupo diferente de crianças, formado por 

palestinos muçulmanos e israelenses judeus, representantes por excelência dos conflitos naquele 
território. (   ) 

6. A paisagem é formada, de um lado, por prédios, edifícios e arranjos espaciais típicos da era 
moderna, mais atual, lembrando, em parte, as metrópoles do mundo capitalista e, de outro, por 
construções precárias, irregulares, formas acidentadas, configurando uma imagem árida. (   ) 

7. Existe no filme uma cena estratégica para a compreensão do lugar enquanto espaço que sofre 
transformações, segundo as relações de poder e domínio entre os seres sociais num determinado 
tempo: o espaço árido onde antes se construíam edificações, relações sociais, econômicas, 
culturais, políticas, ou seja, a vida, era na verdade uma comprovação, um resíduo histórico da 
desterritorialização de um grupo de identidade diversa ao do grupo dominante. (   ) 

8. Pode-se perceber, através da observação da paisagem, conjugada a algum conhecimento 
geográfico e geopolítico da área, que não existe qualquer disputa pelas reservas de água e de 
petróleo. (   ) 

9. Esse interesse geopolítico envolve diversas nações, sejam elas europeias, americanas ou 
asiáticas. Este fator se configura como o centro das desavenças nesta região, que podem, sob o 
olhar de um observador desatento, parecer de cunho étnico-religioso, mas que em essência são 
oriundas da luta pela terra, de uma questão sensivelmente espacial. (   ) 

10. A fragmentação territorial e a consequente descontiguidade territorial das porções de terra 
destinadas aos palestinos implica várias fronteiras a serem controladas por, obviamente, 
israelenses e essa estratégia é providencial na contínua criação e manutenção do controle militar 
pelos detentores do poder. (   ) 

11. O documentário nos apresenta uma série de elementos essenciais ao entendimento do problema 
Israel-Palestina, entretanto, há uma enorme complexidade nos fatos e nas próprias ideias, o que 
acaba por levar o espectador a um impasse. (   ) 

12. No filme, Promessas de um novo mundo, o que se percebe, é uma proposta de clara intervenção 
na realidade apresentada. (   ) 

13. A apropriação do espaço pelos palestinos se dá de forma completa, é acompanhada pela gestão 
total do espaço, tornando a ideia de uma territorialidade palestina plena próxima da realidade desse 
povo. (   ) 

14. O pano de fundo do documentário retrata a dominação israelense na Palestina, sobre a qual detém 
o poder político e militar, exercendo sua autoridade de forma plena. (   ) 

15. Os palestinos são desterritorializados, expulsos de seu lugar de origem e estocados em campos de 
refugiados ou pequenas comunidades cercadas pelo domínio israelense. (   ) 

16. Ao longo da narrativa as crianças comentam a difícil situação que as fez perder amigos durante 
atos promovidos pelos radicais árabes como pelo exército israelense. (   ) 
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