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Produtor e realizador norte-americano nascido a 18 de dezembro de 1946 em Cincinnatti, Ohio, Estados Unidos, Steven 

Spielberg é dos cineastas mais consagrados e visionários de Hollywood. Já em criança demonstrava tendências cinema-

tográficas graças à câmara de 8mm oferecida pelo seu pai, com a qual fazia curtas-metragens. 

Vindo de uma família judaica de classe média, aos 19 anos de idade iniciou o curso de Cinema na Universidade da 

Califórnia, e aos 22 anos filmou Amblin, curta-metragem que possibilitou sua entrada na Universal Studios, onde passou 

a realizar vários filmes para a televisão americana. O mais importante deles foi Encurralado, que se tornou um grande 

sucesso da crítica. 

Spielberg alcançou o sucesso com Tubarão e Encontros Imediatos do Terceiro Grau, ao utilizar diversos efeitos especiais 

inovadores para a época, prosseguindo a sua carreira com diversos sucessos de bilheteria, como E.T. O Extraterrestre, 

a trilogia Indiana Jones e Jurassic Park - O Parque dos Dinossauros. 

A partir de então, o drama passa a ser o género que o leva ao reconhecimento definitivo da crítica, ao retratar a 2ª 

Guerra Mundial em A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan. 

Sempre envolvido com política e direitos humanos, o diretor realizou obras que abordam temas como o racismo (A Cor 

Púrpura e Amistad) e o terrorismo (Munique), e ainda tratou da Guerra Civil norte-americana em Lincoln. 

O seu trabalho no cinema vai além da direção, já que conquistou prémios como produtor executivo e argumentista e é 

hoje um dos mais influentes diretores do cinema mundial, vencedor de diversos Óscares e diretor de filmes que já 

arrecadaram cerca de dez bilhões de dólares. Juntamente com Jeffrey Katzenberg e David Geffen, é fundador da pro-

dutora Dreamworks. 

 

“Todas as vezes que vou ao cinema é mágico, e não interessa que filme é que é.” 
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