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1. INTRODUÇÃO 

 

O projeto aqui apresentado propõe a análise do confronto na 

região árabe da Palestina pela ótica do filme brasileiro Sobre O Futebol 

e Barreiras, de Arturo Hartmann, Lucas Justiniano, José Menezes, e 

João Carlos Assumpção. 

 O documentário é ambientado em Israel e as gravações foram 

feitas durante a Copa do Mundo de 2010. Os diretores aproveitaram-se 

do evento para filmar os depoimentos no decorrer dos jogos, e 

demonstrar a partir deles como a disputa política de toda a região 

afetava diretamente as torcidas. Mais do que isso, os entrevistados 

contam suas histórias envolvendo a tensão política, social e cultural do 

lugar, e mostram como todos esses acontecimentos interferem nas suas 

relações pessoais cotidianas. 

 O filme conta com relatos tanto de judeus como de palestinos 

convertidos em personagens que esboçam uma visão clara, e até 

mesmo bastante crítica diante dos desacordos históricos que 

assombram a região árabe amplificados pela criação do Estado de 

Israel. 

 

“A decisão pela partilha da Palestina, até então sob Mandato inglês, aprovada 

na Organização das Nações Unidas em 1947 e a decorrente criação de dois 

Estados – um árabe, outro judeu – são o estopim da atual questão. Uma das 

regiões de maior significação histórica e cultural do ORIENTE, é a PALESTINA. 

Ali estão as raízes das três religiões monoteístas: o JUDAÍSMO, o 

CRISTIANISMO e o ISLAMISMO, em ordem de precedência.” (SANTOS, 2002: 

37). 

 

 Além das filmagens dos jogos e das entrevistas, o longa 

apresenta cenas reais do dia-a-dia e do espaço em Israel, 

principalmente Jerusalém, de manifestações populares e de conflitos 

dentro da própria capital. 

 Sobre o Futebol e Barreiras estreou em outubro de 2011 na 35ª 

Mostra Internacional de Cinema, e desde então já contou com 

exposições em vários festivais e mostras de cinema no Brasil e exterior. 

 Na metade de 2012 porém, ao ser incluído na programação do 

16º Festival Judaico de Cinema, o filme gerou polêmica. O jornalista 

judeu José Roitberg, iniciou uma tentativa de boicote ao filme e solicitou 

a coordenação do evento que excluísse o longa das salas de cinema 

incluídas no roteiro. Sob a alegação de que o documentário criticava o 

Estado de Israel e soava como uma agressão ao povo judeu, Roitberg 

utilizou das redes sociais para censurar o documentário e um dos 

diretores, Arturo Hartmann. 
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 Polêmicas a parte, Sobre o Futebol e Barreiras sobressai-se pela 

ideia de usar a Copa do Mundo como pano de fundo para levar o 

espectador a um contato mais direto com os indivíduos que fazem e 

vivem o conflito em Israel. E demonstrar como um evento desse porte, 

que une num mesmo campeonato times e torcedores de todas as 

regiões do planeta, pode servir de espelho para o estudo de um 

problema da dimensão do da Palestina. 

 Um filme como esse requer atenção porque usa de uma paixão 

mundial, o futebol, para tratar de um assunto que envolve tanto questões 

de macropolítica e desgastes sociais e culturais históricos, como das 

relações e sentimentos pessoais de quem sente o conflito na pele. 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar de que forma o filme documentário Sobre o Futebol e 

Barreiras representa o confronto histórico na região da Palestina. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Aprofundar a percepção do conflito a partir da narrativa 

documental. 

Verificar como o filme constrói o conflito, se de forma tendenciosa 

ou não. 

Analisar, a partir do documentário, a forma como se constrói na 

mídia ocidental a narrativa sobre o conflito.  

Perceber pela obra, como um problema de tamanha dimensão e 

extensão como o da Palestina afeta diretamente o cotidiano das 

pessoas que o vivem, interferindo nas relações civis, culturais, 

sociais, religiosas e emocionais desses indivíduos.  

 Analisar as críticas feitas por ocasião da exibição no Festival de 

Cinema Judaico, confrontando-as com as perspectivas apontadas 

pelo filme. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 Desde que estreou em 2011, Sobre o Futebol e Barreiras tem 

ganhado notoriedade ao participar de festivais, mostras e debates. Mais 

recentemente foi incluído no programa Cinema vai à Escola, o que 

significa que cada biblioteca escolar do Ensino Médio público do Estado 

de São Paulo terá uma cópia do filme, acompanhada de uma apostila 

com exercícios sobre no tema da obra. 

 Levando-se em consideração que o documentário aborda um 

assunto delicado e complexo, que envolve questões políticas, sociais e 

religiosas de duas culturas distintas, é clara a necessidade de uma 

observação rigorosa sobre tudo o que se produz e fala a partir disso. O 

confronto na Palestina é de uma extensão que já atravessou muitos 

anos e seu desenrolar ainda repercute no mundo todo, portanto 

mencionar esse assunto inevitavelmente provoca reações diversas, e 

incube aos realizadores do filme responsabilidade sobre o que se 

desencadeia a partir da obra. 

 Ainda assim, por mais que o conflito no Oriente Médio seja 

retratado diariamente na mídia, o que vem ao conhecimento público nem 

sempre soa de forma clara e imparcial. Muito se fala sobre o assunto, 

mas parece que pouco se sabe. E Sobre o Futebol e Barreiras aborda o 

problema a partir do olhar de quem vive a situação diariamente, e ao 

aliar política e futebol, apresenta o confronto por uma perspectiva 

bastante diversa. 

 A pesquisa, ao analisar Sobre o Futebol e Barreiras contribui para 

o conhecimento e esclarecimento do conflito, procura ajudar a lançar luz 

sobre o conflito e as formas de narrá-lo. Acreditamos que essa premissa 

justifica a realização do trabalho.  
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4. METODOLOGIA 

 

A metodologia seguirá alguns passos distintos, mas que poderão ser 

realizados de forma concomitante.  

 

a) Pesquisa Bibliográfica 

 

Iniciaremos com uma pesquisa bibliográfica sobre o confronto 

árabe como tema principal, e obras que dissertem sobre o 

envolvimento das populações com o futebol, bem como obras que 

discutam a forma como o ocidente constrói a narrativa do conflito na 

Palestina. 

 

 

b) Estudo do documentário 

 

A partir da imersão teórica, iremos rever o filme, tentando 

perceber os vários pontos e questões levantadas pelo longa, bem 

como a maneira como ele constrói o conflito palestino. A partir dos 

relatos dos entrevistados e dos fatos citados no filme, será feita a 

procura desses acontecimentos em livros, e tratando-se de fatos 

mais recentes a pesquisa será feita também na mídia. 

 

 

c) Pesquisa de campo 

 

Para a completa análise de Sobre o Futebol e Barreiras será 

necessária a realização de algumas entrevistas. Serão procurados: 

os envolvidos diretamente com a produção do filme (diretores), os 

que apoiaram o filme na divulgação e circulação da obra pelos 

circuitos cinematográficos no país, pessoas que se movimentaram 

contra o documentário na tentativa de boicote durante o 16º Festival 

de Cinema Judaico.  

E apesar do estudo se preocupar em ouvir muitos lados da 

mesma história, deve-se ressaltar que o principal entrevistado será o 

jornalista e diretor do filme Arturo Hartmann, por ter sido ele o 

idealizador do filme e ser o que está mais presente em debates e 

palestras que envolvem o longa. Levando-se em conta que, na 

polêmica levantada por José Roitberg (já citada no texto do projeto), 

as críticas do também jornalista, se referiam não só ao documentário 

mas se alongavam ao trabalho pessoal de Hartmann. 
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5. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Descrição das atividades 

  

Meses   

Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. 

Ver e rever o filme. Registrar 
os principais acontecimentos 
citados pelos entrevistados. 
 

                  

    

Levantamento bibliográfico, 
e pesquisa na imprensa. 
Primeira entrevista com  
Arturo Hartmann.  
 

         

  

Entrevista com os demais 
diretores do filme. Início da  
redação da monografia. 

         

  

Entrevista com José Roitberg, 
e outros envolvidos no boicote. 
Continuação da redação da 
monografia.  

         

  

Entrevista com pessoas que 
apoiam a divulgação e 
circulação da obra. 
Continuação da redação da 
monografia. 

                  

    

Nova entrevista com Arturo 
Hartmann. 

                  

    

Revisão e redação final da 
monografia. 

                  
    

Entrega da monografia                   
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