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93PRÉ-PRODUÇÃO

A FASE DE
DESENVOLVIMENTO
Produtores e executivos discutem e 
fazem acordos, enquanto a trama vai 
sendo esboçada 
pelo roteirista. Em 
geral, os produtores 
ou executivos já o 
conhecem ou 
sabem que tem 
experiência em pro-
jetos semelhantes. 
O roteiro, mesmo 
de prof issionais de 
peso, é reescrito 
várias vezes até que 
agrade aos produto-
res e ao estúdio, 
num processo denominado “desenvol-
vimento” – e, em determinadas cir-
cunstâncias, apelidado de “inferno”. 
Quando a última versão do roteiro é 
vista como um empreendimento 
potencialmente rentável, os executivos 
dão “sinal verde”, e inicia-se a pré-
produção.

Os atores podem envolver-se nessa 
fase, sobretudo se o roteiro for escrito 
para um deles ou estiver atrelado a 
uma equipe bem conhecida ator-
diretor/produtor (como Arnold 
Schwarzenegger/James 
Cameron nos anos 80 e 
90), ou, ainda, se o 

ator for o próprio diretor (como Clint 
Eastwood ou Mel Gibson). Muitas 
vezes os astros que atraem bilheteria 
participam do desenvolvimento para 

garantir o f inancia-
mento de um f ilme 
caro. Os maiores 
atores americanos 
cobram até US$30 
milhões por f ilme e 
ainda recebem uma 
parcela do lucro. Já  
os menos conhecidos 
tendem a ser contrata-
dos na fase de pré-
produção, que envolve 
as atividades prepara-
tórias da produção  

– a f ilmagem propriamente, seleção  
de elenco, def inição de locações, 
pesquisa histórica e criação do  
storyboard.

Os roteiros dos filmes costumam ser 
reescritos várias vezes antes e durante as 
filmagens. Este contém anotações de Harold 
Pinter para O criado (The Servant, 1963).

O storyboard ajuda o 
diretor a visualizar cada 
cena. Este é de O mágico 
de Oz (1939).
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fez o longa sem diálogos Sen noci 
svatojanske (1958), baseado em Sonho 
de uma noite de verão, e Karel Zeman 
criou dez longas, alguns 
combinando atores com 
modelos e desenhos 
animados. Jan 
Svankmajer, artista e 
titereiro, fez o estranho 
Alice (Neco z Alenky, 1988), 
em que a heroína de 
Louis Carroll (interpre-
tada por uma atriz) 
visita um país das 
maravilhas animado.  
O estúdio de animação 
Zagreb, fundado em 
1950 na Croácia, criou 
sátiras inteligentes e criativas, e o 
polonês Walerian Borowczyk lançou 
animações altamente irônicas em 
Théâtre de M. et Mme Kabal (1967). 

NOVOS TALENTOS 
Nos EUA, após um declínio  
na qualidade das animações da 

Disney, uma equipe de 
jovens talentos reavi-
vou o gênero produzin-
do sucessos compará-
veis aos dos anos 40, 
entre eles A bela e a  
fera (1991) e O rei leão 
(1994). No início do  
séc.XXI surgiu uma 
nova era de ouro do 
gênero que levou à 
criação de um Oscar  
de Melhor Animação 
(longa-metragem), ganho 
em 2003 pelo criativo  

A viagem de Chihiro, de Hayao 
Miyazaki, e, em 2004, por Os 
incríveis, dos Pixar Animation 
Studios.

Cartaz de fi lme, 2001

O ogro verde e o burro falante, dublados por Mike 
Myers e Eddie Murphy, em Shrek (2001), computação, 
que ganhou o primeiro Oscar de Melhor Animação.
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George Lucas 
31944–  2AMERICANO  41977–  

16  5Ficção científica  

Star Wars (1977) mudou tudo, principal-
mente para o homem de 33 anos que o 
escreveu e dirigiu, integrante da primeira 
geração de cineastas que aprenderam  
o ofício na faculdade.

Lucas entrou em Hollywood via 
Francis Ford Coppola, para quem 
documentou as grava-
ções de Caminhos mal 
traçados (1969). 
Depois, Coppola 
montou o estúdio 
American Zoetrope, e 
nas produções iniciais 
estava um f ilme de sci-
f i sobre um projeto de 
faculdade de Lucas, 
THX 1138 (1971), cuja 
austeridade não 
envolveu o público. 

Durante a Guerra do Vietnã, 
pensou em ir ao país f ilmar um docu-
mentário inspirado em O coração das 
trevas, de Joseph Conrad, mas acabou 
fazendo Loucuras de verão (American 
Graff iti, 1973) – primeiro sucesso de 
bilheteria da “jovem Hollywood” 
desde Sem destino –, evocação da 
adolescência na Califórnia no início 
dos anos 60: carros, garotas e 

Anthony Daniels, o robô dourado C-3PO e Lucas na 
Tunísia; ele trabalhou nos seis fi lmes da série Star Wars.

rock’n’roll. Confiante, Lucas decidiu 
realizar o sonho de uma aventura  
de f icção científ ica ao estilo de sua 
adorada série Flash Gordon. Não foi 
fácil – sem afinidade com atores e 
criando os efeitos especiais por tentati-
va e erro, Star Wars bateu recordes de 
bilheteria, para surpresa geral. Lucas 
reteve os direitos de merchandising da 
série, tornou-se o homem mais rico  
de Hollywood e, investindo em sua 
empresa de efeitos especiais, a 

Industrial Light and 
Magic (ILM), produ-
tor. Nos anos 80 
lançou títulos varia-
dos, de Os caçadores  
da arca perdida (1981)  
a Howard, o super-herói 
(1986). Houve dois 
outros Star Wars em 
1980 e 1983, mas 
Lucas só voltou a 
dirigir quando ressus-
citou a franquia em 

1999 com três pré-sequências (prequels) 
muito criticadas porém populares.

RECOMENDAÇÕES

1971 THX-1138

1973 Loucuras de verão

1977 Star Wars (então Guerra nas Estrelas)

1980  O império contra-ataca

1983 O retorno de Jedi

1999 Star Wars episódio I: a ameaça fantasma

2002 Star Wars episódio II: o ataque dos clones

2005 Star Wars episódio III: a vingança dos Sith

Charles Martin Smith interpreta 
“Sapo”, apelido de George Lucas, em 
Loucuras de verão.
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Cidade de Deus  Fernando Meirelles  2002

Relato fervoroso e bem-humorado da vida de jovens nas 
favelas do Rio de Janeiro; de surpreendente imediatismo, 
tem estilo de câmera trêmulo e rápido que atordoa.

Com jovens não prof issionais e casos reais, 
Fernando Meirelles e Kátia Lund recriam 15 anos 
do crime na favela da Cidade de Deus – do f im 
dos anos 60 até os 80, época em que se desenvol-
veu o tráf ico de cocaína no Brasil, e as favelas 
se tornaram refúgio de traf icantes –, destacan-
do as crianças que crescem nesse meio violento. 
O narrador, Buscapé (Alexandre Rodrigues), 
rapaz pobre, não entra para a gangue graças  
à inépcia como criminoso e à paixão pela foto-
graf ia. Seu amigo de infância nos anos 60, Zé 
Pequeno (Douglas Silva/Leandro Firmino), 
torna-se cruel rei do tráf ico, cuja corte o relu-
tante Buscapé fotografa. 

Épico forte e acelerado, que fala a língua 
brutal das ruas, lembrando nesse aspecto Os 
bons companheiros, de Scorsese, e Matrix, dos 
irmãos Wachowski. É um retrato magistral 
da violência urbana e da combinação caóti-
ca de drogas, armas e adolescentes expondo 
com sucesso o horror da vida nas favelas. 

A vida violenta na favela: 
criminosos adolescentes 
perseguidos por gangue rival.

CRÉDITOS

estúdio O2/Video Filmes

produtora Andrea Barata 
Ribeiro

roteiro Bráulio Mantovani

direção de  César Charlone 
fotografia

Cartaz do fi lme, 2002




